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PROSTĚJOV

!! Dnes naposled !!
V dnešním čísle naposledy opakujeme informaci pro předplatitele. Toto číslo ještě dostávají i ti z vás, kteří dosud neuhradili před-

platné pro rok 2002. 
Ti, kteří spolu s tímto číslem obdrželi složenku na předplatné pro rok 2002, dostali tím od nás i informaci, že jsme doposud nezare-

gistrovali jejich platbu. 
Spolu s předplatným desátého ročníku Jezdce si můžete tak jako v předchozích čtyřech letech objednat i další edici Jezdecké

ročenky. 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, zapla-
tí 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 nejčitelnější vyplnění složenky. Složenky plaťte jménem odběratelů
zpravodaje a s adresou, na kterou Jezdce dostáváte. V případě, že složenku ztratíte, či jste ji náhodou nedostali, použijte prosím slo-
ženku 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.

V neděli 9. března bylo uskutečněno již osmé pokračování slavnostního vyhlašování
ankety Kůň, Jezdec roku v disciplinách: skoky, drezura a voltiž. Příznivci těchto jezdeckých
disciplin zaplnili pražské divadlo Broadway a součástí galavečera bylo představení muzi-
kálu Kleopatra. Naše redakce byla již popáté součástí organizačního týmu a tak jako
v uplynulých letech necháváme hodnocení na samotných divácích a průběh večera připo-
mínáme fotografickou reportáží M. Čištínové a V. Mannaertsové.

Čestný odznak ČJF převzal novopečený
pětasedmdesátník Ivan Vencour

Součástí slavnostního ceremoniálu bylo
i ocenění vítězů finále soutěží KMK jak
v drezúře, tak ve skákání
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Další kolo Světového poháru té nejvyšší
kvality bylo napsáno ve dnech 14.-17.
března v německém Dortmundu. Tentokrát
zde měla své želízko i Česká republika,
když startovní pozice v soutěžích pro Aleše
Opatrného zajistila stáj hřebčína ABC. Aleš
Opatrný stačil o jediném volném víkendu
trénovat naše jezdce v Chlaponicích,
v neděli 9. března převzal cenu za skoko-
vého Jezdce roku v divadle Broadway
v Praze a brzy ráno v pondělí 10. března
již opět směřoval za svými koňmi do
Německa.

Do Dortmundu se podle očekávání sjela
ta nejlepší konkurence, protože boj o kvali-
fikační body k finálové účasti v Lipsku začí-
ná nabírat nejvyšší obrátky. Aleš Opatrný
zde startoval s koňmi ABC RATIO, ABC
CHARLY, ABC FANTASIE a ABC HAM-
BURG.

Zahájení patři lo sedmiletému ABC
RATIO, který absolvoval zahajovací kvalifi-
kaci pro střední rundu se 4 tr. body a skon-
čil na 20. místě. Ostatní koně přišli na řadu
v pátek a o nabitosti soutěžního programu
svědčí, že první páteční stopadesátka (S*)
začínala již v 7.30 ráno. Zde se prezento-
val ABC CHARLY, ale dvě chyby mu stači-
ly jen na 33. místo.

Odpoledne přišla na řadu ABC FANTA-
SIE, která se vypořádala s kvalifikací pro
soutěž započítávanou do Světového pohá-
ru úrovně do 160 cm velmi dobře. Konečný
výsledek 4 trestné body ji zařadil na 25.
místo a postup mezi osmnáctku nejlepších
unikl Aleši o pouhé 2 sekundy, když postu-
povalo prvních šest jezdců s jednou chy-
bou. Vítězem kvalif ikace, stejně jako
později i finálové soutěže Světového pohá-
ru, se stal současný zázrak jara roku 2002
D. Lennon z Irska na irské 10 leté klisně
LISCALGOT (Touchdown).

Páteční program pokračoval soutěží
Championat von Dortmund, kterou získal
olympijský vítěz J. Dubbeldam a DE SJIEM
(NED). Zde se nedařilo ABC HAMBURG
a Aleš po chybách vzdal. ABC HAMBURG
proto po jedenácté hodině nastoupila ještě
k nočnímu skákání do 150 cm se žolíkem,
ale ani zde se ji nedařilo a po chybách
skončila na 24. místě.

Pohár žen
Jubilejní 20. ročník Poháru žen ve sko-

kových soutěžích proběhl v sobotu 9. břez-
na ve frenštátské hale na Nivách.

V hlavní soutěži Poháru žen (-ZL-) se na
startu sešlo 51 dvojic, z nichž tři zvládly
základní kolo bez trestných bodů. V roze-
skakování nejlepších jezdkyň předvedla
bezchybný výkon X. Radková na ATOM
(Hradec nad Moravicí), kterou však penali-
zace za překročený čas odsunula až na
druhé místo. S jednou chybou tak zvítězila
Iveta Biolková na ANGELIKA z Trojanovic.
Třetí příčku obsadila Z. Curusová na
NAVARRO (ACR Ostrava). 

V závěrečné soutěži stupňované obtíž-
nosti do 120 cm se na startu sešlo 28 dvo-
jic a nejlépe si vedl J. Hruška na RAMIR
FERRAM z JK Opava Kateřinky. -jge-

Seminář 
pro rozhodčí

Drezurní komise ČJF pořádá 27. dubna
pro rozhodčí, kteří mají v roce 2002 zájem
rozhodovat drezurní soutěže, seminář při
drezurních závodech v Kladrubech nad
Labem. Námětem semináře je sjednocení
názorů a pohledů na hodnocení formou
panelové diskuse při praktickém předvá-
dění drezurních úloh (JD-97, JJ-97 a
YU-98). Presentace od 8,00 hod, zahájení
semináře v 9,00 hod. Účastnický poplatek
200,- Kč. Vedoucí semináře: E. Nesňalová.

Přihlášky na seminář zaslat na: MVDr
Eva Nesňalová, 616 00 Brno, Horákova 8.
nejpozději do 12. dubna, informace na tel.:
05-41562278 -VFU nebo na 0604 176 856
Eva Nesňalová.

Další halová 
premiéra

O velikonoční neděli 31. března se
v Jezdeckém klubu Heroutice uskuteční
veřejná premiéra nové haly. Hala byla sice
dostavěna již v průběhu zimy a je již plně
využívána, široká veřejnost však přijede do
Heroutic poprvé. Pořadatelé zvou všechny
příznivce k návštěvě střediska, kde bude
velikonočními závody odstartován maraton
jezdeckých akcí, mezi kterými nebudou
chybět veřejné tréninky (13. dubna),
zkoušky základního výcviku (7. dubna).
Pochopitelně rok 2002 bude i dalším rokem
heroutického seriálu jezdeckých závodů.

Opatrný v Dortmundu
Sobotní program přinesl 12. místo ABC

CHARLY v honebním S* a následně ještě
10. místo pro tentokrát nejúspěšnějšího
koně stáje ABC RATIO. Ten dokázal
absolvovat finále střední rundy Audi Cup
s jednou chybou a po nejrychlejším čase
skončil první za bezchybnými. V soutěži
zvítězila H. Weinberg na KASTING HOR-
SES GAVI.

Vrcholem dne byla pochopitelně kvalifi-
kace pro Světový pohár a za fenomenálním
Irem se po rozeskakování osmi dvojic seřa-
dili M. Ehning na stále vynikajícím šesnácti-
letým FOR PLEASURE a další zástupce
Irska Jessica Kürten na PAAVO N.

Závěrečné vyvrcholení nedělní Audi
Championat von Dortmund připadlo za stáj
ABC na FANTASII, ale soutěž nejtěžšího
kalibru byla přeci jen velmi obtížná. Po
výkonu 12 trestných bodů skončil A. Opatr-
ný na 32. příčce. Z vítězství se radoval
R. Tebbel na LE PATRON před L. Beer-
baumem s GOLDFEVER 3 a R. Pessoou
na GANDINI BALOUBET DU ROUET.

Ke svému vystoupení v Dortmundu
Aleš Opatrný řekl: „K Velké ceně mohu
jen říci, že nejsem spokojen v prvé řadě
se svým výkonem. I když to tak možná
nevypadalo, FANTASIE skákala dobře a
dvě ze tří chyb jsem zavinil já. V páteční
kvalifikaci jsem byl naopak velmi spoko-
jen. Nyní budu skákat v Praze na Troj-
ském ostrově při zahájení provozu nové
haly. V polovině dubna 12.-14. mě čekají
závody v Heilbronu, kde bude i Petr
Doležal a Robert Chelberg, protože to
bude pro kvalifikované jezdce poslední
zkouška před finálem SP v Lipsku. Já
budu pokračovat týden po Heilbronu na
Velké ceně v Monaku.“

Podrobnosti o CSI-A/W Dortmund nalez-
nete na na www.horses.nl

Vítězná dvojice z Poháru žen I. Biolková -
ANGELIKA (Trojanovice) -foto jge-

J. Hruška - RAMIR FERRAM (Opava Kate-
řinky) -foto herf-

Vítězství 
v Sonnenfeldu

O víkendu 7.-10. března se dvojice
P. Doležal a V. Macánová zúčastnila halo-
vých závodů v bavorském Sonnenfeldu.
P. Doležal vzal tentokrát za hranice tři
mladé koně. K soutěžní premiéře dva pěti-
leté ROSEMARY a POWER PLAY a dále
šestiletého POMPÖSE. Oba pětiletí absol-
vovali každý den dobře stylovou soutěž do
110 cm. POMPÖS soutěžil také ve stylu,
ale o stupeň výše a umístil se v pátek na
sedmém, v sobotu na šestém a v nedělním
finále (do 130 cm) dokonce na čtvrtém
místě.

V. Macánová přivezla do Sonnenfeldu
své oba nejlepší LISETTE a MARKIES.
S oběma ji čekaly soutěže do 130 a 140
cm. Ve čtvrteční zahajovací „130“ udělali
oba koně chybu. V páteční soutěži do 130
cm byla již LISETTE po bezchybném výko-
nu čtvrtá. Vrcholem českého vystoupení
však byla sobotní skoková soutěž do 140
cm, kde byla V. Macánová s MARKIES po
bezchybném výkonu úplně nejlepší. Dobré
výkony našich jezdců tak korunovalo vítěz-
ství, ke kterému v neděli přidala naše jezd-
kyně ještě dva výkony v soutěži do 140 se
žolíkem s jednou chybou. Zahajovací sou-
těž sezóny 2002 se tak nadějné severo-
české juniorce skutečně zdařila.
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Večer moderovali J. Obzinová, na snímku se skokovým jezdcem roku A. Opatr-
ným, a C. Neumann, vlevo s jezdcem skokového koně roku KAŠMÍR M. Matějkou

Voltižní jezdec roku P. Eim (TJ Tlumačov). Cenu pro nejlepšího voltižního
koně ESKADRA  převzala P. Cinerová z Lucky Drásov

V drezúře byla již potřetí jezdkyní roku vyhlášena Š. Charvátová a cenu za
koně roku převzali manželé Koblížkovi pro bělouše RASPUTINA.

Vítězství v drezúrním KMK pětiletých získala TEREZA
a cenu převzali jezdec R. Carva a majitelka Z. Carvová

Při ceremoniálu hovořil prezident ČJF Jar. Pecháček
(vpravo) s místopředsedou ČOV F. Dvořákem i o OH 2004
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Sportovní 
kalendáfi

hala
23.-24.3. Praha L-ST
23.3. Jemčina ZM-L
23.3. Svinčice ZM-S
23.3. Měník Z-L
24.3. Poděbrady ZM-L
24.3. Opava Kateřinky Z-L
30.3. Plzeň-Bory drez. Z-S
30.3. Všemily Z-L
30.3. Rudná p.Pradědem

ZM-L,pony
31.3. Heroutice ZM-ZL
31.3. Plzeň-Bory ZM-L
31.3. Soběšice Z-L
6.4. Praha L-ST
6.4. Spálené Poříčí Z-S
14.4. Jemčina ZM-L

otevřená kolbiště
31.3. Přední Kopanina drez. L-TT
1.4. Chlaponice ZM-L
6.4. Dražka Z-L
6.4. Ústí nad Labem Z-L
6.-7.4. Mělník ZM-ZL
6.-7.4. Opava Kateřinky ZM-L
12.-14.4. Mělník ZM-ST
13.4. Drásov ZM-ZL+pony
13.4. Lhotka u Hranic

ZM-ZL, drez. Z-L
14.4. Přední Kopanina drez. L-TT
14.4. Mikulov ZM-L
18.-21.4. Mělník Pony S+D
19.4. Ostrava - Stará Bělá Z-L
20.4. Praha - Trojský ostrov Z-L
20.4. Dražka Z-L
20.4. Mažice ZM-L
20.4. Trnová ZM-L
20.4. Olšany drez. Z-S
20.-21.4. Stará Boleslav Z-S
20.-21.4. Všemily ZM-S
20.-21.4. Brno - Veveří Z-S
20.-21.4. Ostrava - Stará Bělá ZM-S
21.4. Praha - Trojský ostrov

drez. L-ST
21.4. Poděbrady Z-L
21.4. Loštice ZM-ZL

Koně a umění
Jedno z jarních soustředění se konalo

v Želkovicích u Berouna pod vedením
M. Moudrého. Želkovice nabízejí vše co jez-
decké středisko potřebuje a v historickém
špejcharu je navíc zřízena prostorná výstav-
ní síň. Do 30. května zde své fotografie ze
života na Oravě vystavuje Jaro Sýkora. Žel-
kovice by se tak mohly stát místem setkává-
ní jak hipologů tak umělců. -lou-

Amerika zahajuje
●●   V jezdeckém centru východočeské

oblasti na Nové Americe v Zaloňově
u Jaroměře bude letošní sportovní sezóna
zahájena 31. března, kdy zde TJ Krakonoš
Trutnov a HRCC Nová Amerika pořádají
skokové soutěže ZM pro mladé koně, ZM
pro pony a soutěže Z a ZL.

● Vedle své úlohy Sportovního centra
mládeže, ve kterém s nadějnými juniory
pracuje ve středisku Nová Amerika pravi-
delně Jiří Pecháček, se na Nové Americe
sešli ke společné práci i junioři východo-
české oblasti pod vedením Aloise Starosty.
První setkání se konalo ve dnech 16.-17.
února a druhé ve dnech 4.-5. března. Pro-
tože byli východočeši s A. Starostou spo-
kojeni, byla předsedou východočeské
oblasti A. Pejosem dohodnuta spolupráce
i pro další část roku 2002.

V neděli 9. března se chovatelé, jezdci
i všichni příznivci koní sešli již po čtvrté
v západočeských Bernarticích na chovatel-
ské přehlídce.. Pořadatelem celé akce byl
Svaz chovatelů koní Západní Čechy.
V rámci programu bylo předvedeno mnoho
plemenných hřebců a klisen, u některých
i včetně potomstva. Nechyběly ani spor-
tovní ukázky. Drezurní vystoupení bylo
v režii E. Šimáčkové
z Nebanic, úspěch měli
velští pony M. Maťátka
ze Sokolova a v tahu se
předvedl chladnokrevný
BUNGALOW hřebčince
v Písku. O kvalitní sko-
kové představení se
v Jezdeckém pokeru
postarala i trojice ber-
nartických Rédlů, spo-
lečně s L. Pěchoučkem
a P. Švecem. Celý den
moderátorsky řídil Jan
Šíma, který mikrofon
předal svému kolegovi
J. Šteklovi jen na jediné
číslo odpoledne. To
mělo název „Jak jsme je
dlouho neviděli“. V něm
se v sedle při malém
parkuru představil nejen

Odpoledne v Bernarticích mělo i svého nejkrásnějšího koně
přehlídky, kterého volili diváci a stal se jím v Bernarticích stojící
plemeník, bavorský teplokrevník PUSCHKIN.

Benešovský
sborník rozpisů
Stejně jako v minulém roce vydal okres-

ní Jezdecký svaz v Benešově Sborník roz-
pisů pořádaných v okrese. Zájemci o tento
dokument mohou oslovit sekretáře okresu:
Věra Benešová, Masarykovo nám 1. OTS,
256 01 Benešov (tel.: 0301/728 077) a stej-
ně tak centrálně budou na této adrese přijí-
mány přihlášky na tyto závody.

Chovatelé v Bernarticích
on, ale i jeho žena a mistryně ČR Marcela
Šímová. Současně však i Václav Nágr
(foto dole vpravo), Jan Holcbecher (foto
dole vlevo), C. Neumann a J. Šilha. Díky
moderátorské dvojici - J. Štekl a M. Ment-
lík - se všichni účastníci soutěže, ale pře-
devším diváci, výborně bavili a pořadatelé
v čele s domácím V. Rédlem tak byli za
své úsilí patřičně odměněni.

Halovky 
pod Pradědem

JK Amír Rudná pod Pradědem pořádal
v hale ve Světlé Hoře na Bruntálsku
o víkendu 16.-17. března halové drezurní
i skokové závody.

V sobotních drezurách viděli diváci cel-
kem 24 startů až do úrovně -L-, ve které
zvítězila domácí Naďa Knopová
s VAŽCEM. V nedělních skokových soutě-
žích se skákalo až do 120 cm a nejúspěš-
nější byl J. Kincl z Horymas Horní Město,
který zvítězil v soutěži ZL (FOREST)
i v soutěži -L- (ASTRA). -jge-
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Vzpomínáme...

● Národní rozhodčí J. Jab-
lonská, M. Hanáková a voltižní
trenérka M. Růžičková se 1. -
3. února zúčastnily voltižního
semináře FEI v Poznani na
téma „Jak vztah mezi voltižé-
rem a koněm v pohybu ovlivňu-
je udělení známky za koně“
pod vedením francouzského
trenéra a mezinárodního roz-
hodčího J. M. Pinela.

Během teoretických předná-
šek a následných praktických
ukázek, které byly velmi odbor-
ně a ukázkově vedeny, bylo
zdůrazněno, že voltiž je zásad-
ně jezdeckým sportem a vše
se musí podřídit pohybu a cho-
dům koně. Proto se tedy udělu-
je známka za koně, která
vyjadřuje harmonický vztah
mezi koněm, cvičencem i lon-
žérem. Pro cvičence je rozho-
dující naučit se sladit své tělo
s rytmem /hudbou/ každého

●● Prodám 100q ovsa. Cena 420,-q + DPH, při odběru celého
množství sleva.Zboží je volně ložené, pytlování do vlastních
pytlů možné. Tel.: 0602 353761. Okr. Mladá Boleslav.

●● Prodám 7l. valacha, šiml, o: Renomée, m: po Obvod, dále
5l. val. ryz. po Ascot z m: trakénské kl. Merzsonne, oba
vhodní do sportu. Tel.: 040/64 12 380.

●● Prodám 5 letého hřebce, barva isabela, (ot: ARTIST; m: po
OBVOD), vhodný do sportu z důvodů vysoké školy. Foto-
grafii a úplný původ naleznete na http://www.jsbelcredi.cz
v kategorii inzerce. Cena dohodou Tel.: 05 / 44 23 26 73 po
20.00 hod.

●● Prodám čtyřletou klisnu po Buenos A 1/1, připravenou pro
sport. sezonu, matka skok „S“, sestra „ST“, dále 4letého
valacha po Aldan z prověřené matky A 1/1. Tel.: 0604/232
834, 0301/741 392.

●● Přijmu ihned ošetřovatele koní se znalostí jízdy, ubytování
a strava zajištěna, písemné nabídky s přehledem praxe na
adresu redakce.

V sobotu 9. března zemřel
náhle, před svými 77. naro-
zeninami, podplukovník Jiří
Krása. Tento bývalý jezdec
a trenér, který stál v sedmde-
sátých letech v čele severo-
českého jezdectví, je nejvíce
spjat se jménem jezdeckého
oddílu Družba Harcov Libe-
rec. V těchto letech patřil
k hlavním osobnostem čes-
kého jezdectví a prestiž si
získal i vybudováním liberec-
kého jezdeckého střediska,
které neslo jméno jeho před-
časně zesnulé ženy Heleny
Krásové. Poslední rozloučení
se zesnulým se konalo 20.
března v libereckém krema-
toriu.

V neděli 17. března zem-
řel ve věku 76 let dlouholetý
člen JK Poděbrady a jeden
z hlavních zakladatelů tradi-
ce poděbradských Velkých
cen pan Václav Pýcha.
Tento bývalý jezdec a pře-
devším vynikající organizá-
tor, gurmán a oslňující spo-
lečník žil v důchodovém
věku v ústraní na své chalu-
pě na Náchodsku, ale přesto
se na jeho éru v Poděbra-
dech stále vzpomíná. Roz-
loučení s Václavem Pýchou
proběhlo v úzkém kruhu
21. března v Červeném Kos-
telci.

Šampionát
pony rozdělen

Evropský šampionát pro
pony ve skocích, drezúře
a všestrannosti, který měl být
původně uspořádán 24.-28.
července v Lanaken, bude
nakonec rozdělen mezi dva
pořadatele. V Lanakenu se
nepodařilo zajistit dostatek
ubytování pro účastníky všech
šampionátů a proto bylo
dohodnuto, že se šampionát
v drezúře a všestrannosti pře-
sune do areálu U. Kasselman-
na v Hagen a bude se konat ve
dnech 31. července až
4. srpna.Zlaté stránky

po osmé
Již téměř 230 stránek má

další pokračování adresáře
veškerých hipologických zaří-
zení Cesty ke koním 2002.
Autorka Lenka Gotthardová
neúnavně mapuje českou koň-
skou společnost a veřejnosti
předkládá ucelený soubor
adres nejen všech oficielních
institucí, ale tradičně i obchodů,
jezdeckých škol a dalších sub-
jektů. Letos zde čtenáři navíc
naleznou i termínový soubor
veškerých jezdeckých domá-
cích i zahraničních, ale i chova-
telských akcí. V každém přípa-
dě v nových Cestách ke koním
každý nalezne plno užitečných
informací. K dostání jsou jez-

Inzerce

Zámecká jízdárna Tochovice
Sportovní stáj Zdeněk Hruška 

v nově otevřeném areálu nabízí:
● výcvik sportovních koní
● trénink jezdců
● ustájení koní - boxy, hala, venkovní kolbiště, pastviny, sociální

zázemí, solárium
● korekce problémových koní
● víkendová soustředění
● ustájení klisen k inseminaci (MVDr. Koudelková)
● jezdecký park
● atraktivní prostředí, profesionální přístup

Tel.: 0603 894 300, 0306/684 038

Výsledky
Frenštát pod Radhoštěm

9.3. Pohár žen -Z- děti + jun.
odd. A (17) 1. Kučerová - SWING
(Swing), odd. B (17) 1. Javašová
- DIVA A (Velká Polom), ost. (27)
1. Dvořáková - TALIS (Hradec
nad Moravicí), -ZL- děti, jun.
a muži (27) 1. Hruška - RAMÍR
FERRAM (Opava Kat.), Pohár
žen (51) 1. Biolková - ANGELIKA
(Trojanovice), stupň. obt. do
120 (28) 1. Hruška - RAMÍR
FERRAM (Opava Kat.), 2. Ond-
ryáš - KLÉLIA (Frenštát p.R.), 3.
Urban - DESINA (Hvězdlice).

Rudná pod Pradědem 16.3.
drezurní závody -Z 1- (9) 1.Vrzal
- FRAU HER (JK Skalka), -Z 2-
(11) 1. Knopová - VAŽEC (JK
Amír), -L 2- (4) 1. Knopová -
VAŽEC (JK Amír).

Bernartice 16.3. halové závo-
dy -ZM- děti (4) 1. Poáková -
MAIK (JK Bernartice), koně star-
tující 1. a 2. rokem (3) 1. Záhoř -
TIBETA (Horšovský Týn), -Z-
(40) 1. Bártová - OÁZA (Bernarti-
ce), -ZL- (37) 1. Mayer - MONN
SANTA (Lučkovice), -L- (18) 1.
Drahota - GARGANO WEPOL
(Opatrný Hořovice), 2. Nágr -
ACROS (Mariánské Lázně), 3.
Drahota - ANDOLPH WEPOL
(Opatrný Hořovice).

Rudná pod Pradědem 17.3. -
ZM- děti (4) 1. Černá - WALTER
(Jantar Bruntál), -Z- děti + jun.
(10) 1. Přibylová - ELVIS (Hamří-
kova stáj Dolní Moravice), ostat.
(8) 1. Tošenovská - LUK (Equic-
lub Krnov), -ZL- (21) 1. Kincl -
FOREST (Horymas Horní
Město), -L- (9) 1. Kincl - ASTRA
(Horymas Horní Město), 2.
Chlaudová - DELLA (Pension
Omega Sobotín), 3. Kincl -
BOREC (Horymas Horní Město).

Dvakrát voltiž
koně. Lonžér pak musí umět
korektně ovlivňovat chody
koně, dodržovat velikost kruhu
min. o poloměru 7,5 m a lehce
ovládat napnutou lonž.

Zpestřením semináře byla
možnost sledovat o přestáv-
kách průběh drezurního sou-
středění seniorů a mladých
jezdců pod vedením pana
J. Bemmelmanse z Německa
a polské trenérky paní E. Mor-
ciniec.

● Ve dnech 14-17. února se
do areálu TJ Slovan Frenštát
p.R. sjelo 29 reprezentantů ve
voltiži ze 6 oddílů, kteří na 12
koních testovali své výkony
před jarní sezónou. Od roku
1988 se reprezentanti české
voltiže nepřetržitě zúčastňují
vrcholných soutěží ME a MS
v této disciplíně. V letošním
roce to bude MS, které se ve
dnech 11-14. září bude konat
ve španělském Jerez de la
Frontera. Je chvályhodné, že
tato disciplína si trend stále drží
a má dostatek závodníků z kte-
rých může vybírat. Kvalifikovat
se můžou však jen ti nejlepší.
Do soutěží jednotlivců 3 ženy
a 3 muži a do soutěže skupin
9 závodníků.

Konečný výběr se bude pro-
vádět po absolvování 3 domá-
cích nominačních závodů a po
těchto budou nejlepší závodníci
vybráni pro 3 kvalifikační závo-
dy na CVI Šala, CVI Frenštát
a CVI Nitra.

Protože všichni zúčastnění
nemají však stejné podmínky
pro kvalitní zimní trénink (hala,
tělocvična) byli pozváni do are-
álu SCM, kde během tří dnů
mohli konzultovat z trenérem
Janem Valštýnem dosavadní
přípravu cvičenců a prověřit
kondici koní.

Toto soustředění ukázalo,že
letos nebude problém s obsa-
zováním soutěží pro jednotliv-
ce, ale tak jako v loňském
roce, kdy se ME nezúčastnila
skupina, i pro letošní rok je tato
účast ohrožena. Máme gene-
račně schopná dvě družstva na
odpovídající úrovni, ale pro-
blém je v nedostatku kvalitních
a spolehlivých koní. -han-

decké Zlaté stránky v mnoha
jezdeckých obchodech nebo
přímo na adrese autorky:
Lenka Gotthardová, Bezdědice
53, 267 24 Hostomice.

Stříbrná kamera
Pořadatel CHIO Aachen  ve

spolupráci s FEI a peněžním
ústavem Sparkasse vypsal
fotografickou soutěž o nejlepší
foto s jezdeckou tématikou
sezony 2001/2002.

Zájemce o účast v soutěži
musí na adresu: Aachener
Reitturnier GmbH „The Silver
Camera“ PO. Box 50 01 01,
52085 Aachen, do 15. dubna
zaslat minimálně tři různé foto-
grafie z jezdeckých soutěží z
období od 1. dubna 2001 do
31. března 2002.

Vyhlášení vítězů soutěže
proběhne v rámci CHIO
Aachen a vítěz obdrží 2 600
Euro
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MANON
Firma Manon nabízí:
● trenink koní pro parkúro-

vé soutěže
● skokový trenink jezdců,

pro skupiny i jednotlivce
● nákup, výcvik a prodej

sportovních koní
Informace a objednávky 

přijímá 
stáj Manon,  

J. Skřivan, Litomyšl. 
Tel.: 0464/3302, 
0602/45 19 18
fax 0464/3220.

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

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

Od 1.11. 1999
v prodejně v Třebí-

či prodej veške-
rých jezdeckých potřeb na
splátky.

Nový český katalog jezdeckých
potřeb firmy Equisport na požá-
dání 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

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


