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PROSTĚJOV

První tituly rozdány

První galavečer jezdeckého sportu se uskutečnil 7. února v Humpolci. V sále kulturního
domu nechyběl tentokrát ani živý kůň. Podrobnosti čtěte na straně 2.

Stejně jako před každým zahájením
jezdecké sezóny je i počátek letošního
roku věnován změnám v pravidlech.
Česká republika stejně jako FEI vydává
jednou za čtyři roky nová pravidla, která
pak každoročně v návaznosti na novinky
v mezinárodních pravidlech aktualizuje.

Dlouholetým lídrem v problematice jez-
deckých pravidel je Jaroslav Formandl,
který se v roce 2003 stal opět předsedou
komise rozhodčích. Ta je nyní subkomisí
v rámci legislativní komise ČJF. Jaroslav
Formandl patří dlouhodobě k nejaktivněj-
ším pracovníkům v rámci funkcionářské
hierarchie ČJF a i letos pořádá po čes-
kých zemích přednáškové turné osvětlují-
cí novinky v pravidlech jezdeckého spor-
tu. Semináře na toto téma již proběhly
v Praze a Českých Budějovicích. Nyní
čekají J. Formandla posluchači ze středo-
české oblasti (4.3.), potom v Brně (6.3.),
následuje Plzeň (7.3.) a posledním pláno-
vaným místem je zatím Jihlava, kde se
shromáždí posluchači z Vysočiny (10.4.).

Pro ty z vás, kteří se na přednášky
J. Formandla nedostanou, jsme připravili
následující rozhovor:

Pane Formandle, začněme tradičně
nejsilnější disciplinou. Jaké změny
tedy čekají v sezóně 2004 české sko-
kové jezdce?

„Nejpodstatnější změny se týkají tech-
nických podmínek stavby parkuru. Z inici-
ativy skokové komise jsme se přiblížili
světovému trendu a od letošního roku
zavádíme systém hvězd. Ten se však
týká pouze soutěží od obtížnosti -L-. Toto
je vedeno logikou, že teprve tato úroveň
začíná být výkonnostním sportem. V pod-
statě se jedná o rozlišení obtížnosti
v rámci jedné kategorie. Systém je v čes-
kém pojetí dvoustupňový, tzn., že máme
soutěže jedno a dvou hvězdičkové. Nová
pravidla tedy obsahují tabulku s názvem
„Technické podmínky stavby parkuru
skokových soutěží“, která přesně vyme-
zuje jak obtížná má soutěž být. V případě
hvězdového rozlišení platí, že v jednoh-
vězdičkové úrovni musí být minimálně
čtyři překážky v předepsané maximální
výšce, ve dvouhvězdičkové pak sedm.

Protože však mnohé zkušenosti ukazu-
jí, že strohý předpis k zajištění obtížnosti
leckdy nestačí, bylo přistoupeno ještě
k jedné zásadní změně. Po úvahách jak
ošetřit rozdílnost obtížností, která je vede-
na v mnohých případech touhou zlehčo-

vat parkury, je od letošního roku u nás
opět zavedena jakási kategorizace koní.
Od roku 2004 platí, že kůň absolvující pět
bezchybných startů (počínaje obtížností
-S-) nesmí již startovat v soutěži o tři
stupně nižší. Tzn. po pěti nulách v -S- se
již nesmí kůň objevit v -Z-, po pěti nulách
v -ST- v -ZL- atd. Pět bezchybných
výsledků musí kůň nasbírat ve dvou po sobě
jdoucích letech a v případě, že tento aktuální
součet klesne pod pět, může se kůň opět do
nižší výkonnostní kategorie vrátit.

Tímto pravidlem by mohly být nastole-
ny určité samoregulující mechanismy
omezující touhu po lehkých soutěžích
stupně -S- a vyšších, protože bezchybné
výkony v těchto soutěžích budou ve
svém konečném důsledku znamenat pro
koně i jistá omezení.

Oproti ostatním jezdecky vyspělým stá-
tům je tento systém stále ještě velmi bene-
volentní a např. v sousedním Německu
může kůň v jedné sezóně startovat pouze
v soutěžích dvou sousedních obtížností.

Dalším, do jisté míry novým prvkem při
uplatňování tohoto pravidla je skutečnost,
že nikdo nebude tento systém jakkoliv
dokladovat a sledování tohoto pravidla je
plně v kompetenci majitele a jezdce.
Současně je však zdůrazněno, že při zjiš-
tění prohřešku proti tomuto pravidlu bude
vše posuzováno jako hrubé porušení pra-
videl a jako podvod. Tímto systémem je
zaváděn nový přístup, který by měl stále
více apelovat na sportovní duch a morál-
ku závodníků.“
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Novinky v pravidlech
A co ještě obsahují novinky skoko-

vých pravidel?
„Nově obsahují skoková pravidla např.

závazný výklad (podle FEI) posuzování
nestandardních nájezdů skoků, které by
mohly vést k pochybnostem zda byl či
nebyl uzavřen kruh.

Vraťme se však ale ještě k všeobec-
ným pravidlům. I ty obsahují několik
zásadních změn. V prvé řadě v katego-
rii dětí je jasně uvedeno, že děti musí
mít vždy a ve všech disciplinách na
hlavě přilbu s tříbodovým úchytem.
Naopak zjednodušeno bylo pravidlo
o přilbách v soutěžích všestrannosti,
kde byla předepsána při lba podle
norem určitých evropských zemí.
V novém pojetí je toto zrušeno a je již
uváděna pouze přilba.

K zajištění pořádku na závodech by
také měla přispět nová povinnost, která
předepisuje ukončení prezentace mini-
málně jednu hodinu před závody.

Další změnou je, že soutěž bude zru-
šena v případě, že se nedostaví ke startu
minimálně pět dvojic ze tří různých sub-
jektů. Neplatí to pro mistrovské soutěže,
kde zůstávají tři dvojice ze dvou různých
subjektů. Toto nové pravidlo však má
i dovětek. Pravidlo nezakazuje aby sou-
těž i při menším počtu účastníků probě-
hla, a to dokonce i včetně vyplacení dota-
cí. Výsledky z takového závodu se však
nemohou použít k započtení do žádných
tabulek, žebříčků či kvalifikací.

Další novinkou je, že ve výsledkových
listinách musí být uvedeny všechny
výsledky, včetně diskvalifikací, nedokon-
čených soutěží apod. I toto je velmi obtíž-
ně dokazatelné a i když by měl být pro
dokonalost výsledkové listiny hlavním
garantem hlavní rozhodčí, z vlastní zku-
šenosti vím, jak obtížné je desítky startů
ve výsledkových listinách detailně zkon-
trolovat. I tady však bude zjištění nedo-
statků považováno za podvod.

Nová všeobecná pravidla také ruší
veřejné treninky. To neznamená, že je
zakazuje. Od tohoto roku ČJF považu-
je účast i organizaci veřejného treninku
za čistě soukromou iniciativu. Veřejné
treninky již nebude nijak dozorovat
a své členy nijak neomezuje v účasti
na takových akcích. Tímto pravidlem je
však definitivně ukončeno vypisování
veřejných tréninků v rámci oficiálních
závodů.

Naopak je nově zaveden zahajovací
trenink na mistrovstvích libovolného
stupně, na šampionátech mladých koní
a nebo na závodech KMK. I tento
systém se již při mezinárodních soutě-
žích velmi osvědčil. V podstatě je tím
omezen tlak na vypisování zahajovacích
soutěží, které byly často jezdci znehod-
noceny mnoha nedokončenými parkury.
Zahajovací trenink nabízí jezdci, pocho-
pitelně pod dohledem rozhodčích, kol-
biště i se skoky na určitý časový úsek
zcela k dispozici. Nejedná se o soutěž,
ale k seznámení jezdců a koní s kolbiš-
těm zcela postačí.

Za zmínku také stojí nové závazné
pravidlo k tomu jak mají vypadat a co
vše obsahovat startovní a výsledkové
listiny. I nadále je povinností uvádět
čísla licencí jezdce, koně a subjektu, za
který dvojice startuje, ale poskytuje již
naprostou volnost ke slovnímu vyjádření
jména subjektu, který má být uveden za
jménem dvojice.

Toto pravidlo vychází vstříc především
prezentaci sponzorů. Podle mého názoru
by bylo nejlepší uvádět všechny subjekty,
tzn. majitele koně i jeho klubovou přísluš-
nost, ale i klubovou příslušnost jezdce.
Bohužel programy, které v ČR používá-
me toto neumožňují a tak je dávána plná
benevolence, kdo bude za dvojicí jmeno-
vitě uveden.“

A nyní nějaké novinky v drezúrních
pravidlech.

„V prvé řadě jsou nové drezúrní úlohy
v kategorii mladých jezdců a to úlohy YÚ
a YD. Zrušena byla úloha YJ, která má
být plně nahrazena úlohou Sv. Jiří.

U drezúrních úloh ještě zůstaňme. Byly
vyslyšeny stesky pořadatelů o absenci
úlohy -L- na menší drezúrní obdélník
a nově je zavedena úloha -L 8- pro
obdélník 20 x 40 m.

Drezúristé se musí od letošního roku
smířit také s některými omezeními. Od
sezóny 2004 je možný start již jen ve
dvou soutěžích v rámci jednoho dne. Na
opracovišti je dovoleno jezdit již pouze
s jedním bičem a jeho délka může být
maximálně 110 cm.“

A co čeká nového jezdce všestran-
nosti?

„Zde je pro naší zemi příjemné, že
mezinárodní pravidla zavádějí pravidlo
v ČR již dlouhodobě uplatňované. Od
roku 2004 se i v oficiální mezinárodní ter-
minologii budou vyskytovat soutěže CCI
dlouhé (long) a krátké (short). Dlouhé
CCI je kompletní čtyřúseková soutěž,
krátké CCI je pak obdoba našich národ-
ních soutěží. Tzn. dvouúseková soutěž
bez jedné klusovky a steeple chase.

Jinak jsou od letošního roku v soutě-
žích všestrannosti u nás i ve světě poně-
kud pozměněny věková rozmezí mladých
jezdců a juniorů. Juniorem je od tohoto
roku jezdec od 14 do 19 let, mladým
jezdcem pak od 16 do 23 let.

Myslím, že touto změnou můžeme
výčet nejdůležitějších novinek v pravi-
dlech jezdeckého sportu ukončit. Všech-
ny změny pravidel, které budou platit od
1. března jsou shrnuty v kompletním
materiálu, který schváli l  VV ČJF
7.ledna. Všem zájemcům jsou k dispozi-
ci na oblastech či na internetových stra-
nách ČJF.“

Děkujeme za rozhovor.
C. Neumann

J. Formandl (vlevo), tak, jak ho nejčastěji vídá-
me v rozhodcovských sborech jezdeckých
soutěží po celé republice

Galavečer, hodnotící sezónu 2003, se
uskutečnil v sobotu 7. února v Humpolci
a tak se zákonitě nemohl týkat jiných dis-
ciplin než všestrannosti a spřežení.

Ve vyprodaném kulturním domě zahájil
slavnost předseda ČJF Jar. Pecháček
a televizní hlasatelka Blanka Paulová. Prů-
běh celého večera však měla na starosti
osvědčená dvojice F. Petřík a M. Barešo-
vá. Celý večer byl také snímán kamerou
a přenášen na plátno na chodbě.

O mezinárodní charakter večera se
postarali přátelé z Polska a Slovenska,
kteří byli přítomni při předávání odznaků
ČJF. Ocenění byli dva jezdci spřežení.
T. Barták ml. (Favory Benice) získal zlatý
a P. Dušková (JK Robousy) bronzový.

A již přišli na řadu první ocenění, nejprve
společností Soutěže podkovy.

Osobností roku 2003 se stal L. Vrátný
předseda organizačního výboru Zlaté Pod-
kovy a ředitel o.p.s. Soutěže podkovy.
Cenu za propagaci získala regionální tele-
vize JSC Pelhřimov, která se věnuje pro-
pagaci soutěží Podkovy již více než deset
let. Cenu za podporu ZP převzalo město
Humpolec, které se v průběhu desetiletí
stalo skutečně hlavním městem Zlaté pod-
kovy. Cenu převzal místostarosta Humpol-
ce p. Křišťan.

Jezdci a kůň
v Humpolci

Do síně slávy ZP byli uvedeni V. Čer-
mák (vítěz Zlaté podkovy v roce 1974
a trenér vítězů VP SAGARA a FESTIVA-
LA) a M. Kaplan (mistr republiky ve dvoj-
spřeží a mistr opratí ZP).

Další ocenění patřila komisi všestran-
nosti. Ta udělovala ceny nejlepším koním
v soutěžích KMK pětiletých a šestiletých.
Mezi pětiletými získala prvenství klisna
ESEJ (po Erudit) z chovu p. Záveské - Sla-
tina s jezdce K. Diringerem. Klisna je
v majetku firmy Dentia s.r.o. Brno a stojí za
zmínku, že díky jezdecké specializaci man-
želů Diringerových má dvojí sportovní
výkonnost. Všestrannost s Karlem Diringe-
rem a drezúru s manželkou Danielou.

Osobnost ZP - Ladislav Vrátný
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Mezi šestiletými si pro ocenění přišla
zástupkyně Horse Academy Radimovice
Z. Krásná za klisnu KARLA (Narcos II),
z chovu ERC Mnětice. Majitelem klisny je
D. Jiřík a jezdcem J. Hatla. KARLA získala
ještě jedno sympatické poděkování, proto-
že startovala na mezinárodním mistrovství
ČR v paradrezúře a byla zapůjčena nevi-
domé jezdkyni M. Koch z Německa.

Z. Krásná (Horse Academy Radimovice)
přebírá cenu za klisnu KARLA

Poté přišli na řadu nejlepší jezdci roku
2003. Mezi žáky se jím stal D. Musil (Glod
Čejov), který se s koněm JUNICA stal nej-
mladším finálovým vítězem v historii Bron-
zové podkovy.

Nejlepším juniorem roku 2003 byl vyhlá-
šen R. Krobot (JO Šumperk), který byl
s koněm TRY WALT členem českého juni-
orského týmu na ME v Pardubicích a jako
jediný český zástupce soutěž dokončil.

V kategorii mladých jezdců si titul Jezd-
ce roku odnesla M. Mudrová (Cavalier
Rynárec), která na LAMENTA reprezento-
vala ČR jako jediná na ME mladých jezdců
v polském Bialem Boru.

Síň slávy ZP - Václav Čermák, dekoruje
J. Grodl

Seniorský a jeden z hlav-
ních titulů večera - Jezdec
roku 2003, získal J. Hatla.
Výsledky tohoto jezdce není
třeba připomínat a jen uveď-
me, že vzhledem k nepří-
tomnosti J. Hatly, který je již
na svém současném angaž-
má ve Velké Británii, převza-
la ocenění manželka M. Hat-
lová.

Předávání těchto cen
zpestři l i  M. Barešová a
J. Grodl minirozhovory
s oceněnými.

Komise všestrannosti
navíc udělila i další ceny.
První za podporu soutěží
a tu získala, především za
spolupráci při ME v Pardubi-
cích, firma Sedlářství Hauzr
Praha. Druhou pak získal
pořadatel roku, kterým se
stal Dostihový spolek Par-
dubice a.s., který umožnil
především návrat soutěží
military na pardubické závo-
diště a byl pořadatelem mist-
rovství Evropy juniorů.

Další ceny rozdávala
komise spřežení. Nejprve
přišly na řadu Poháry. Vítě-
zem v jednospřežích se
stal T. Barták ml. před
J. Exnarem (Havlíčkův Brod)
a P. Duškovou (JK Robou-
sy). Ve dvojspřeží získal
prvenství J. Kohout (Denisa
Bratronice). Druhý skončil
L. Vyrtych (Stáj Vyrtych)
před L. Jirgalou (Šinkvický
Dvůr).

Poslední přišla na řadu
čtyřspřeží, kde si prvenství
odnesl Z. Jirásek (JK
Robousy). Druhý skončil
J. Škodný (hřebčín Slatiňa-
ny) a třetí K. Kastnerová
(Ranč Ladná).

I komise spřežení udělo-
vala zvláštní ceny. Tu za
podporu vozatajského
sportu získala firma Exnar
Havlíčkův Brod a cenu za
nejlepšího přísedícího si
odnesl p. Štursa vozataje
Exnara ml.

Vyvrcholením večera pak
bylo ocenění Koně roku
2003. Tím se stal AMICUS
K (Anno A1/1) z teplokrevné-
ho chovu NH Kladruby n.L.,
v majetku M. Šebesťáka
(Horse Academy Radimovi-
ce). Na vyvrcholení večera
se pořadatelé i diváci skuteč-
ně velmi těšili, protože popr-
vé byl do sálu uveden živý
kůň. Protože však AMICUS
K již odcestoval do Velké
Británie, a protože pořadate-
lé nechtěli o tento zážitek
diváky připravit, zastoupila
živého koně na koberci
v sále kulturního domu
čejovská klisna JUNICA.
Cenu převzala K. Chelbergo-
vá, která J. Hatlovi pomáhala
při zimní drezúrní přípravě.

Na závěr snad jen jmenuj-
me J. Grodla. Ten stál v čele
pořadatelů večera a jemu
patřilo v pořadatelství vrcho-
lů roku 2003, do kterých lze
i tento galavečer počítat,
opět hlavní slovo.

Cenu pro Jezdce roku přebírá manželka Jar.Hatly

M. Barešová spolu s J. Hauzrem, který získal Cenu za
podporu všestrannosti

Kůň roku AMICUS K v zastoupení klisnou JUNICA
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V sobotu 7. února náhle v kruhu své
rodiny zemřel Josef Kubišta ve věku 72
let. Chtělo by se říci, že odešel klíčový
člověk a neúmorný tahoun renesance
zemského chovu koní a venkovského jez-
dectví v jinak dost smutných normalizač-
ních letech XX. století u nás.

Pokud vím, vyšel z podstatného sel-
ského gruntu. Odsloužil si to v jednotkách
PTP a z nevýhodné startovací čáry se
dokázal prodrat na pozici režimem natolik
uznávanou, že mohl prosadit svůj názor
v celonárodním měřítku. Nechci teď psát
o tom, že byl velkorysým předsedou
svého JZD a svým družstevníkům přál.
Jako každý, měl i on příznivce i odpůrce.
Sám jsem s ním někdy nesouhlasil, ale
jaké on dokázal věci!

Především viděl přes obzor. Humburští
byli od počátku v mezinárodním sportu
čtyřspřeží. Kubišta měl na svém kolbišti
první české mezinárodní závody spřeže-
ní. Bez Kubišty by nebylo slavného
Dymeše staršího a jeho vrané Sylvy, jež
byla kapitánkou vraného čtyřspřeží.
Pamatuji si je všechny ze Sopot 1975,
z Kecskemétu 1978, ze Szilvásvarádu
1984. Humburky držely krok se staletými
Kladruby a často byly i lepší. Dymeš byl
svého času jedenáctým nejlepším drajv-
rem na světě, a to v době, kdy už bylo
jasné, že nám ve čtyřkách ujel vlak.

A Kubišta byl taky furiant sedlák, on
musel mít nejdelší spřežení ve státě, delší
než plemenáři. A tak Dymeš zapřahal 21
koní.

Byla by bez Kubišty „Zlatá podkova“?
Myslím, že taky ne. Svého času suplova-
la neexistující systém soutěží military.
Kubišta, Vystrčil, Janák a potom Křepel-

ka pod záštitou Zemědělských novin
vytvořili infrastrukturu soutěží takového
rozsahu, že jim tehdejší obdoba ČJF trpně
přenechala monopol jak pro military, tak
pro spřežení. Sociologicky významným
průvodním jevem byl návrat vztahu indu-

striálního zemědělce ke koni otců, zvýšení
atraktivity venkova.

V chovu koní měl Kubišta „vraného brou-
ka“, jeho koně byli zpočátku jen vraníci.
V té době se objevila celá vrstva mocných
manažerů velkovýkrmen, státních statků
i zemědělských družstev, kteří prosadili
tzv. rozmnožovací chovy koní na svých

Za Josefem Kubištou podnicích. Nevím ale, že by měl někdo
druhý na tři sta koní jako právě Kubišta

Jeho ctižádostí bylo mít šlechtitelský
chov - jako plemenáři. Ve funkci předse-
dy výběrové komise Mze mohl významně
ovlivnit licentaci hřebců a také to dělal.
Jeho osobní gusto ho přivedlo do Polska,
a nebyla to jen z nouze cnost politicky
schůdná. Poláci měli tenkrát ještě
1 400 000 koní, elitní chovy a kavaleristic-
ké tradice, o jakých jsme si mohli tak
nechat zdát. Kubišta pro své JZD impor-
toval odtamtud několik dobrých hřebců.

Revoluce obecně koním nepřejí, ani ta
sametová jim nepřála. Kubišta, se svými
koňmi bytostně spjatý, si samozřejmě
nedokázal představit, že by své koně
mohl opustit. „Revolucionáři“, ochotní vylít
s vaničkou i dítě, způsobili Kubištovi i vel-
kou osobní hořkost z nevděku, potom co
byl zbaven vedení družstva. Ale Kubišta
své koně privatizoval, zadlužil se a bojo-
val. Zažil ještě mediální úspěch svého
Equissima - nejkrásnějšího koně světa
z maďarské výstavy, a sportovní úspěch
svého SAHIB KUBIŠTA. Ale marketingo-
vě využít se je již úplně nepodařilo.
Zanikly velkolepé humburské třídenní
závody a velké kolbiště osiřelo.

Kubišta se stáhl do pozadí, hřebčín je
v rukou syna Dobroslava a agilní snachy
Michaely. Starý král vzpomínal a viděl
v duchu pořád roky velké slávy svého
někdejšího díla. Starý král Josef Kubišta
už nežije, je se svými někdejšími koňmi
na věčných pastvinách. Život jde dál.
Humburský Hatla se s pomocí Marka
Šebesťáka stane slavným militaristou.
I tady lze říci, že na začátku byl Kubišta.
Těm mladým, kteří už ho tolik neznali,
říkám, že byl z těch lidí, co dělají epo-
chu. Byl nezdolný a měl vizi. Čest jeho
památce.

Norbert Záliš

Další „téčka“
Parkury těžké obtížnosti na kontě jezdců

V. Macánové, P. Doležala a R. Chelberga
přibývají. Další absolvovali při svém dru-
hém letošním výjezdu do Německa. Závo-
dy se konaly ve dnech 5.-8. února v bavor-
ském Küpsu. V. Macánová s koňmi LIS-
SETTE a PRINCESS, P. Doležal s POM-
PÖS a POWER PLAY a R. Chelberg na
AKTIV a BEACH GIRL startovali celkem
v 15! skokových soutěžích do 150 cm.
V podstatě všichni koně, s výjimkou
POWER PLAY, se jiné soutěže nezúčast-
nili. P. Doležal a POWER PLAY startovali
ve čtvrtek a pátek ve skoku do 130 cm
vždy s jednou chybou a v sobotu pak skon-
čili po bezchybném výkonu ve skoku do
140 cm na 8. místě.

S ostatními koňmi, vždy ve skoku do 150
cm, získali naši jezdci několik umístění.

Ve čtvrtek byl R. Chelberg a BEACH
GIRL s nulou třetí a V. Macánová na LIS-
SETTE po stejném výkonu osmá. V pátek
se v prvé desítce startujících umístil P.
Doležal na POMPÖS (0 tr. bodů). V sobotu
měli tito koně volno a v neděli je pak čeka-
la Velká cena.

To že závody v Küpsu jsou velmi kvalit-
ním turnajem dokládá i účast. Naši jezdci
se utkali s takovými jezdci jako je Marcus
Merschformann či Hugo Simon. Robert
Chelberg s oběma koňmi shodil ve Velké
ceně dvakrát, stejně jako Petr Doležal
a POMPÖS. Veronika Macánová tak byla
za ČR nejlepší. Na PRINCESS sice po
dvou chybách vzdala, ale s LISSETTE
skončila po bezchybném výkonu v základ-
ním kole a po rozeskakování na 15. místě.
V soutěži zvítězila Kattarina Offel na
MATAHAB před M. Merschformann (CHA-
NEL) a Hugo Simon (CONQUEST OF
PARADISO).

První parkurové závody se v hale spo-
lečnosti In Expo Group uskuteční ve dnech
20.-21. března . Na programu budou sou-
těže od obtížnosti -Z- až do obtížnosti -S-
a začátky soutěží budou po oba dny
v 10.00 hodin.

Další akcí budou třídenní závody
v dubnu. V pátek dne 23. dubna bude
Císařský ostrov hostit Kritéria mladých
koní. V sobotu a neděli dne 24. a 25.
dubna pak budou otevřené závody obtíž-
nosti -L- až -ST-. Neděle bude vyhrazena
-ST- Velké ceně Prahy, která otevře 3. roč-

Česko-slovenské
soustředění?

Z iniciativy slovenského rozhodčího Ilji
Vietora ml. bude ve dnech 13. - 14. března
v Topoĺčiankách uspořádáno drezúrní sou-
středění pod vedením belgického trenéra
D. Soyerse. Trenéra bude financovat FEI
a pokud se spojí dvě země je rozvojová
komise FEI ochotna zaplatit trenérovi dvě
soustředění. Slovenští pořadatelé tudíž
kontaktovali manažerku české drezúrní
komise H. Žižkovou a snaží se pro účast
získat i české jezdce. Na oplátku by se pak
chtěli zúčastnit případného opakovaného
soustředění v ČR.

Příznivci isabel na
výroční setkání

Svaz chovatelů koní Kinských (SCHKK)
zve své členy a příznivce v sobotu 20.
března do Jezdecké školy Equus Kinsky
v Hradištku u Sadské na výroční setkání.

Veřejnosti tak bude představeno nové
středisko, které budují manželé Půlpánovi.

Program začíná ve 14.00 hod. v kryté
hale ukázkami chovatelství a jezdeckého
umění. Představí se mladí hřebci v testač-
ním odchovu, plemeníci, drezurní ukázky,
skákaní koní ve volnosti i pod sedlem. Při-
rozenou komunikaci s koněm předvedou
J. Bláha a V. Vydra.

Od 16.00 hod. je naplánováno jednání
valné hromady členů SCHKK v klubovně
jezdecké školy.

Na Císařském ostrově bude rušno
ník Českého skokového poháru. Seriál
závodů ČSP má v letošním roce 11 kol,
která se konají na celém území ČR. S těmi-
to závody bude probíhat i 3. ročník Výsta-
vy koní a všeho co ke koním patří.

Další novinkou na Císařském ostrově
bude Velká cena společnosti Tarpan
Odolena Voda. Mezi pořadateli závodů
a společností In Expo Group došlo na
konci ledna k dohodě a letošní ročník Velké
ceny Tarpan se po letech přestěhuje
z Poděbrad na pískové kolbiště společnosti
In Expo Group.
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- 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.: 566 622 774 tel.: 07/81 52 30
fax: 566 631 085

Inzerce
●● Opravy jezdeckých potřeb, sedel, ruční šití uzdeček

a jiných kožených výrobků. Sedlářství Frolíková tel.:
602 837 274

●● Stáj přijme kočího na fiakr - sev. Itálie - znalost němčiny.
Tel.: 393 487 736 966.

Praha 9, Mochovská 38
u stanice metra Hloubětín - areál Havana

včetně veškerých sedlářských prací a oprav

Otevřeno Po - Pá - 10.00 - 18.00 hod.
Tel.: 281 867 503

Jezdecké potřeby

VABANK

Světový pohár
pokračuje

Dalšími dvěma koly pokračoval
v uplynulých čtrnácti dnech zápa-
doevropský Světový pohár ve
skákání. Ve dnech 6.-8. února
byly na programu soutěže v Bor-
deaux.

Prvním vrcholem byla páteční
kvalifikace pro soutěž Světového
poháru Prix Land Rover. Mezi 38
dvojicemi zvítězil Francouz
H. Bourdy na EVE DES ETISSES.

Velká cena započítávaná do
systému Světového poháru byla
na programu v sobotu 7. února.
O prvenství bojovalo 15 dvojic
v rozeskakování. Osm dvojic bylo
i podruhé čistých a nejrychlejším
časem zvítězil R. Pessoa na
BALOUBET DU ROUET před
T. Hassmannem (LE PATRON)
a P. Delaveau (ENVOYE SPECIAL).

V nedělní Velké ceně Bordeaux
(42 000 Euro) se rozeskakovalo
šest dvojic a tentokrát si prvenství
odnesl P. Delaveau na ENVOYE
SPECIAL (Fra) před svými kraja-
ny M. Robertem (OLYMPIA) a
H. Bourdym na CORINESSA.

Po soutěži v Bordeaux se do
čela západoevropské kvalifikace
dostala dvojice Jos Lansink a
M. Michaels - Beerbaum se shod-
nými 57 body před H. Weinberg
(53) a T. Velinem (51).

Jedenáctým závodem západo-
evropské ligy byly soutěže v por-
tugalském Vigu. CSI Vigo se
konalo 13.-15. února. Zde si nejví-
ce bodů za prvenství v soutěži
Světového poháru odnesl opět
francouzský jezdec, tentokrát
však E. Angot na CIGALE DU
TALLIS před brazilským B. Alves
- CATURO a Belgičanem J.C.
Vangeenberghem s OSTA RUGS
RICHEBOURG.

Velkou cenu Viga pak po roze-
skakování devíti dvojic získal
L. Beerbaum na GOLDFEVER
před Norem G. Gull iksenem
(CLEAR ROUND THAN PARTY)
a E. Couperie (WANAHORSE
FLASH VARENNES) z Francie.

Ve Vigu se jela tentokrát hned
dvě kola Světového halového
poháru čtyřspřeží, protože pořa-
datelé v Bordeaux soutěž nevy-
psali. 

V obou si opět připsal další
vítězství M. Freund, který
je naprostým suverénem soutě-
že. V prvém závodě si druhé
místo odnesl maďarský jezdec
J. Dobrovitz a ve druhém byl
M. Freundovi nejblíže G. Schrij-
vers z Belgie.

Zimní cena
Otic podruhé
Druhé kolo Zimní ceny Agrosty-

lu Otice se v albertovské hale
konalo 7. února. 

V -ZL- zvítězila J. Kučerová na
SWING ze stáje Swing. V -L- se
představilo patnáct dvojic a tři
koně se rozeskakovali. S jednou
chybou, ale lepším časem zvítězila
L. Gladišová na DIOR 1 (JK Gla-
diš) před J. Kinclem na BANK-
ROFT (Horymas Hor. Město). Třetí
skončil P. Klár (ŽIRON) z pořádají-
cího klubu. -jge-

Kůň a Jezdec pony
Jezdecké středisko Heroutice

je centrem pony sportu i v oblasti
společenské a proto tam
21. února probíhá slavnostní
vyhlášení nejlepšího koně, jezd-
ců a osobností v oblasti pony
sportu. O pořadí nominovaných
jezdců se postaralo 50 osobností
z širokého spektra jezdecké
veřejnosti a až do vyhlášení
pořadatelé vítěze jednotlivých
kategorií tajili. Nechme se tedy
překvapit do příštího čísla Jezd-
ce, kdo se stal nejlepším Jezd-
cem a který byl nejlepší Kůň
v ponysportu roku 2003. Své
vítěze budou mít i další kategorie
Naděje a Trenér roku.

Pozvánka na plesy
●● Druhý jezdecký ples Selské
jízdy Čakovičky se koná v sobo-
tu 6. března od 20.00 hodin ve
Zloníně.

Bohatá tombola, vstupenky
získáte před akcí nebo v jezd.
areálu v Čakovičkách
●● Oblast Vysočina pořádá dne
20. března 2004 od 20,00 hod.
ve Spolkovém domě v Humpolci
VI. jezdecky ples Vysočiny, spo-
jený s vyhodnocením jezdecké
sezony 2003.

Předprodej vstupenek -
J. Bambuchová: tel.: 603 535 084.
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Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)

● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií
s prověřenou výkonností

● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

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

Jezdecké potřeby
Ivan Kovalčík

Českobrodská 3/17
Praha 9

● parkování v areálu
● výměna zboží
● zasílání na dobírku
● komisní prodej
● opravy sedlářské

tel.: 721 233 629
fax: 284 812 246

e-mail: 
jezdeckepotreby@atlas.cz

Rolnická 120
747 05  Opava

e-mail:
stajsupreme@volny.cz

N a b í z í m e :
● mladé koně od dvou do
šesti let, dovoz SRN a
Švýcarsko
● zajištění výcviku a tré-
ninku ve spolupráci s Davi-
dem Fialkou

David Fialka: 
604 242 641, 

Martin Ohnheiser: 
602 730 001

Jezdecké potřeby

Zveme Vás na
pohodlný nákup
tel./fax: 466 401 369

e-mail:
pavel.vachutka@seznam.cz

Hradiště na Písku 5
533 52

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 00 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

ekvitan@ekvitan.cz

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

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

Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 568 820 577, mobil. tel.: 602 723 325, 

e-mail: equisport@tiscali.cz
nejširší sortiment veškerých potřeb pro koně a jezdce v České republice

Výhradní dovozce švýcarské firmy STÜBBEN a holandské
firmy HORKA INTERNATIONEL WEAR na našem trhu

prodejna: Equisport - jezdecké potřeby, Žižkova 505, 674 01 Třebíč 
Tel./Fax: 568 840 427, e-mail: equisport@tiscali.cz www.equisport.cz

Výsledky
Albertovec: 7.2. -ZM- koně

1.rokem (12) 1. Vrubel - AC CALIGU-
LA (Astra Ostrava), 2. Kincl - ROMAN-
TIK (Horymas Hor. Město), 3. Gladišo-
vá - CHALMA (JK Gladiš), stup. obt.
do 100 cm děti a junioři (10) 1. Zwin-
ger - TUDOR (Opava Kateřinky), 2.
L. Košnarová - LEON (JK Havránek),
3. Bittnerová - HURIKÁN (Bioveta),
ostatní (22) 1. Hlaušek - VELMA
(Vondráček-Albertovec), 2. Gladišová
- CHALMA (JK Gladiš), 3. Lišková -
OMEGA (Vondráček-Albertovec),
-ZL- (35) 1. Kučerová - SWING
(Swing Havířov), 2. Toth - CALVIN
KLEIN (JS Belcredi), 3. Vokřálová -
ANGELIKA (Dosta Brno), -L- (15)
1. Gladišová - DIOR (JK Gladiš),
2. Kincl - BANKROFT (Horymas
Hor.Město), 3. P. Klár - ŽIRON (Agro-
styl Otice).


