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Jezdecké umûní podle Leonarda da Vinci

VII. roãník                        ãíslo 6 19. 3. - 1. 4. 1999

Vedoucí britských lektorek byla Linda Eaton

Se začátkem března začal u nás výuko-
vý kurs s názvem Leonardo da Vinci, o kte-
rém jsme vás podrobně informovali.

Jako první přivítaly anglické lektory
a jejich české posluchače severočeské
Svinčice. Sem dorazila čtveřice z Velké
Británie Linda Eaton (oficiální vedoucí), Liz-
zel Winter, Joanne Canning a Helen But-
cher.

Přípravou a dohledem nad všemi sou-
středěními byl pověřen člen VV ČJF Jaro-
slav Sedláček, který nám prozradil, že
o všechny termíny (následuje Dosta Brno
a Nová Amerika) je přibližně stejný zájem
a do části určené cvičitelům se hlásí okolo
23-24 posluchačů a do trenérského cyklu
se počet zájemců pohybuje okolo 33.

Do Svinčic dorazilo 2. března celkem 23
zájemců o jezdecké vzdělání, většinou se
svými koňmi. Počet frekventantů trenérské-
ho kursu byl větší a v něm, od 10. března,
dohlížely britské odbornice na 36 jezdců.

Jak potvrdil J. Sedláček, přes rozdělení
kursů na cvičitelské a trenérské byla náplň
obou velmi podobná a lišila se jen v několi-
ka teoretických výkladech. Jezdecká část
kursu probíhala v dopoledních hodinách
a odpoledne následovaly teoretické před-
nášky. Britské instruktorky vzaly jezdecké
umění posluchačů od základů a nevyhnuly
se ani demonstraci správného sedu na
dřevěné maketě, kterou ve Svinčicích pou-
žívají při nácviku voltiže.

Aby se vše stihlo, byla svinčická hala
rozdělena na dvě půlky a hlavní slovo ze
čtveřice lektorek měly Linda Eaton a Lizzel
Winter. Lizzel Winter je aktivní jezdkyní
všestrannosti a je členkou britského repre
týmu.

Obě trenérky předvedly velmi kvalitní
cvičitelskou práci s důrazem na kmih.
Všichni jezdci se museli obejít bez martin-
galů a práce rukou a přilnutí koně bylo také
jedním z hlavních předmětů jejich zájmu.

Při polední pauze jsme požádali celou
čtveřici o rozhovor. Stejně jako při výcviku
i zde se jaksi automaticky odpovědí ujala
L. Winter a později i L. Eaton.

Nejdříve vás chci požádat jak hodno-
títe jezdeckou úroveň našich jezdců?

„Jsme velmi spokojené s tím jak jsou
všichni vaši jezdci přístupní novým poznat-
kům a jejich snahou se poučit. Přitom je
velmi obtížné vstřebat tolik nových poznat-
ků. Myslím, že vaši jezdci se nalézají na
takové úrovni jako jezdci ve Velké Británii
před padesáti lety, což je pochopitelné
vzhledem k vaší dlouholeté izolaci. Jezdec-
ký sport ušel za tu dobu velký kus cesty
a hodně je toho pro vaše jezdce nové.
Pokud bych měla něco základního, společ-
ného většině jezdců, vytknout, myslím, že
to nejlépe dokumentuje slovo, které jsem
se naučila i česky a to zní „dopředu.“

Nemějte mi to za zlé, ale já osobně si
myslím, že v té základní úrovni se toho
nemohlo ani za padesát let tolik změnit.
Dokonce si troufám říci, že klasický
základ jezdeckého sportu je stále stej-
ný.

„To je pravda jen částečně. Je jasné, že
takové věci jako je sed a rovnováha jsou
neměnné, ale jinak dnes řadu věcí vidíme
jinak než naši předchůdci.“

Jmenujte, prosím alespoň jednu tako-
vou základní novinku

„Tak například pevný a rovnovážný sed
se dnes již neopírá o pevně sevřená a při-
ložená kolena. Poznatky o pohybu koňské-
ho hřbetu a jeho osvalení vedly k tomu, že
dnes se v celé Evropě učí jezdci získat rov-
nováhu v sedu s preferencí přiložené hole-
ně, ale bez sevření kolen. Také vývoj sedel
udělal za poslední roky velký pokrok
a správně postavené sedlo se dnes přizpů-
sobuje nejnovějším poznatkům o pohybu
hřbetních svalů. Práce hřbetu je dnes
doslova pod drobnohledem, protože stup-
ňující se technická náročnost soutěží poža-
duje od hřbetu mnohonásobně větší práci
než před dvaceti či třiceti lety.“

Přiznám se že jste mě skutečně pře-
kvapila, i když trochu nechápu, čemu
může přiložené koleno v sedu překážet.

„Hrudník koně musí být zcela uvolněný.
Jen těžko se pohybuje koni ve svěráku
vašich kolen.“

Vaše práce na jízdárně se mi velmi
líbila. Problém je v tom, že když k nám

Vše pro jezdectví a chov koní
– první obchod svého druhu na internetu

http://www.kone.cz, E-mail: obchod@kone.cz

– nová prodejna jezdeckých potřeb:
Čujkova 52, 700 30 Ostrava-Zábřeh
tel.: 0603/527 062, 0603/527 061
fax: 069/370 163

S.A.M., spol. s r.o., Chrudimská 4, 130 00 Praha 3
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přijedete za rok, či dva, budete moci
pravděpodobně vše opět zopakovat. Jak
zajistit, aby se jezdecký vývoj rozběhl
a naši jezdci nemuseli stále začínat?

„Takový systém musí vypracovat vaše
jezdecká federace. Prvním krokem je
systém zkoušek, které povedou jezdce
všemi výcvikovými stupni a stanou se hlav-
ním motivem jejich práce. Dalším krokem
je vedení. Většina vašich jezdců jezdí bez
dozoru a navíc jsme měly možnost vypozo-
rovat malou vzájemnou spolupráci. Jezdci
se musí hlídat navzájem.“

Jak vypadá takový systém v Británii?
„U nás jsou dvě paralerní struktury.

Jedna školská, která inklinuje více k teore-
tické odbornosti a druhá, kterou garantuje
britská asociace a ta je více založena na
praktické dovednosti. I když oba odborníci
mají před zákony stejnou váhu, z té školské
jsou lidé více žádáni do teoretických a věd-
ních hipologických oborů a z té asociační je
více trenérů a jezdců. V této linii pak jsou
dva základní proudy, kdy jeden je věnován
více péči o koně a je určena pro stájový
personál, druhý pak preferuje jezdecký
výcvik a ta je spíše pro jezdce a budoucí
trenéry. Pokud však chtějí z obou větví
posluchači pokračovat k vyššímu jezdecké-
mu vzdělání, jejich cesty se nakonec spojí.“

Tuto část rozhovoru doplnil i J. Sed-
láček:

„V podstatě se jedná již o celoevropsky
sjednocený systém čtyř stupňů - instruktor
stupně 1, 2 a 3, nad kterými je kvalifikace
mezinárodní trenér. Těch je momentálně
56 na světě. Takový systém nás čeká také
a nyní se jedná o sjednocení požadavků na
jednotlivé úrovně odborníků. Pokud však
L. Winter mluvila o celém systému brit-
ských zkoušek, pro mě byla nová informa-
ce, že např. ve Velké Británii musí již ten,
kdo si koupí koně, splnit Zkoušku majitele
koně ap. To by bylo jistě užitečné i u nás.“

Nakonec jsem požádal Lizzel Winter
o nejbližší sportovní plány.

„Pro letošní rok mám splněnu kvalifikaci
pro CCI**** v Badmintonu, ale zda se
zúčastním ještě nevím, protože při mém
odjezdu začal mít můj nejlepší kůň zdravot-
ní problémy. S mladším koněm se zúčast-
ním CCI*** na závodišti v Bramhamu, kde
je podle mého názoru vůbec nejkrásnější
trať ve Velké Británii.“

A něco pod čarou
Uvolněná atmosféra poledního roz-

hovoru ve Svinčicích, ochota komuni-
kace a nesporná odbornost britských
lektorek mě povzbudily k pokračování
rozhovoru již na téměř přátelské rovině.

Doufám, že to nebudete považovat
za přílišnou troufalost, ale stejně
Vám musím ještě říci jeden ze svých
poznatků. Když jsem sledoval Vaše
vedení jízdárny, měl jsem pocit, že
slyším svého otce, který odchován
armádní školou a klasiky českého
jezdectví, dával téměř totožné rady
a povely nejen mně, ale desítkám
dalších jezdců celý život. I proto
jsem si neodpustil onu poznámku
o tom, že i když nepochybuji o stálé
potřebě vzdělávání, je klasická pod-
stata jezdectví již mnoho desetiletí
stejná. Trochu si říkám, zda lepší
akceptovatelnost vašich poznatků
není způsobena hlavně tím, že jsou
přednášeny v angličtině.

„To je úplně pochopitelné a věřte, že
u nás v Británii to není jiné. I my máme
přísloví že „doma není nikdo prorokem“
a k nám zase musí jezdit trenéři
z Německa a Francie. Ale i to je sou-
část systému Leonardo da Vinci, který
i proto podporuje tuto vzájemnou výmě-
nu odborníků.“

A jak jsem se posléze dozvěděl,
v návaznosti na předchozí informaci se
britské lektorky zajímaly o to, kdo
z našich odborníků pojede přednášet
do Británie. Možná, že by bylo dobré se
i o tuto možnost ucházet a myslím, že
i u nás máme několik jednotlivců, kteří
by měli co nabídnout. Možná že by i to
přispělo k překonání našeho pocitu roz-
vojovosti.

Všeobecná jezdecká odbornost
v Čechách trpí mnoha neduhy. Přesto
si myslím, že klasikové českého jez-
dectví se ve svých dobách vydali
správnými směry, na které lze navazo-
vat.

Absolventi soustředění ve Svinčicích
prodělali bezesporu po všech strán-
kách výborné školení. Každý si musí
svoji odbornost stále rozvíjet a vnímavý
posluchač se dozví vždy něco nového.
Byl jsem ve Svinčicích jenom chvíli, ale
myslím si, že se žádné převratné jez-
decké informace nekonaly a ani konat
nemohou. Britské instruktorky mě opět
nepřímo pouze potvrdily slova Jiřího
Pecháčka „Dělat vše od základu super,
tzn. lépe než dobře.“ C. Neumann

Lizzel Winter

Zprávy z VV
Výkonný výbor ČJF zasedal 3. března.

Ze zápisu jednání vybíráme:
● Drezúrní soutěže FEI World Challenge
se budou v letošním roce konat v hale ve
Svinčicích (říjen).
● Od 1. května budou v platnosti doplněná
pravidla pro drezúru, všestrannost a voltiž.
Skoková pravidla budou ještě podrobena
kontrole a pravidla spřežení byla vrácena
k dopracování.
● J. Sedláčkovi bylo vysloveno poděkování
za vzornou přípravu akce Leonardo da
Vinci.
● Byly schváleny sportovně technické pod-
mínky MČR a sbory rozhodčích pro MČR.
● Byl schválen Registrační řád, Jednací
řád, statuty: VV ČJF, gen.sekretář
a konečné znění podmínek pro školení roz-
hodčích. Všechny dokumenty budou sou-
částí připravované brožury s metodickými
pokyny a předpisy.
● VV projednal žádost V. Opatrného o pro-
minutí trestu z 28. srpna 1998 a změnil
trest na podmíněný.
● J. Metelka a R. Šalek se zúčastní školení
stewardů v Zürichu ve dnech 27.-29. března.

V té nejlepší 
společnosti

Jistě v odborných knihovnách mno-
hých z vás je zařazena alespoň jedna
z prestižních ročenek hřebců Ausge-
wählte Hengste Deutschlands , ve
které je každé dva roky publikován výběr
nejlepších hřebců německých chovů.
Letos vyšla její pátá edice a po žluté,
červené, zelené a modré barvě je její
obálka s letopočtem roku 2000 zlatá. Je
opět poněkud silnější než její předchůd-
kyně a má 650 stran. Opravdové překva-
pení však čeká české čtenáře na jedné
z titulních stran. Té vévodí fotografie Nor-
berta Záliše se starokladrubským bělou-
šem s nápisem Věnováno MVDr. Nor-
bertu Zálišovi. Pro ředitele Národního
hřebčína je to jistě jedna z největších
poct, kterých se může současný chovatel
dočkat, a strana zahřeje i naše češství.

Aleš se nevrátí
Tušené se stalo skutkem. Zimní stáž

Aleše Opatrného ve stájích Reného Tebel-
la, která měla skončit s rozbíhající se čes-
kou sezonou na otevřených kolbištích, se
mění na dlouhodobější pobyt. Po krátké
úvaze a po úspěších A. Opatrného v dal-
ších halových soutěžích, přijal náš junior-
ský reprezentant nabídku Reného Tebella
na místo prvního jezdce. Podle vyjádření
jeho otce Václava Opatrného bude po
dohodě se svým domácím sponzorem
zajíždět jednou měsíčně k treninku koní ve
stájích v Hořovicích a také se zúčastní
důležitých domácích závodů. Ve stájích
R. Tebella bude mít i nadále tři koně, ale
na soutěžích v Německu se bude objevo-
vat i v sedlech koní R. Tebella.

Drobnosti
● Prvou letošní akcí jezdeckého areálu Na
podkově v Mělníce budou 20.-21.3. Jez-
decké hry, určené dětským jezdcům ve
věku od 6 do 12 let a pony.
● Dvě jezdecká soustředění pro mladé
jezdce a juniory pod vedením Jiřího
Pecháčka uspořádala ve dnech 27.-28.
února a 6.-7. března východočeská oblast
v Hradci Králové.
● V sobotu 10.dubna se bude v ZH v Tlu-
mačově konat v kryté hale dražba koní.
Začátek v 9.00 hodin.
● TJ Slovan Frenštát pořádá pod vedením
trenérů Z. Fialky a Z. Goščíka neveřejné
skokové treninky pro mladé jezdce a junio-
ry s licencí ČJF. Termíny 20.3., 27.3., 3.4.
a 18.4. 1999. Zahájení v 9.00 hodin, cena
za koně 200,- Kč, platné veterinární osvěd-
čení. Kontakt na tel.: 0656/83 54 24.
● Koňařský čtvrtek na Mendelově universi-
tě v Brně se koná 26. března. Začátek
v 16.00 hod., téma „Chov Selle Francais“.
Přednáší D. Misař.
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Nová Amerika
nově

Skokovými soutěžemi 6. března začala
letošní bohatá pořadatelská sezóna luxus-
ního střediska Nová Amerika Zaloňov.
Prvé halové závody zde však uspořádal JK
Provio Hustířany, který si halu pronajal. Ke
zdárnému průběhu závodů však určitě již
přispěl i Petr Švec, který se tuto zimu stal
novým správcem jezdecké části střediska.
K hlavní soutěži -L- nastoupilo sice 13 dvo-
jic, ale díky jezdcům s více koňmi pouze
osm jezdců. V závěrečném rozeskakování
pěti jezdců byla dvakrát nejlepší Z. Zelinko-
vá s koňmi ROSEMARY a LABE JAMES,
před Brožkovou s DELI (JK Dark Horse
Roudnice).

Nyní čekají farmu Nová Amerika ještě
další dvoje halové závody, ale hlavně
závěrečné setkání cvičitelů a trenérů s brit-
skými odborníky v rámci programu Leonar-
do da Vinci.

Kůň versus
Koně

Do hipologického světa se překvapivě
rozeběhla zpráva o nové koňské výstavě
s názvem Koně 1999. Hlavním motorem
této akce je Jiří Křepelka, který stál pět let
po boku pořadatelů výstavy Kůň v Lysé
nad Labem. O rozpadu týmu výstavy
z Lysé svědčí i skutečnost, že výstava
Koně 1999 je plánována na stejný termín
jako Kůň 99 (24.-26. září) a obě výstavy
se tak dostávají do konkurenčního posta-
vení. Informace o nové výstavě nám sdělil
Jiří Křepelka: „Hlavním důvodem mého
odchodu z týmu výstavy v Lysé je fakt, že
se výstava v areálu v Lysé nad Labem již
nemohla dále rozvíjet. Na mé apelace ke
změně místa zůstávali moji kolegové hluší
a tak přicházíme s výstavou novou, která
díky místu nabízí výrazně větší možnosti.
Mezinárodní výstava koní a veletrh všeho
co ke koním patří Koně 1999 se bude
konat na dostihovém závodišti v Pardubi-
cích. Pardubice jsou nejen dostihovým
srdcem ČR a v podstatě i nejznámějším
koňařsky proslulým českým městem ve
světě, ale hlavně jsme zde nalezli maxi-
mální podporu jak ze strany města, tak
akciové společnosti Dostihový spolek.
Předseda představenstva této společnosti
P. Drahoš je prezidentem výstavy Koně
1999. Na otevřených prostranstvích závo-
diště vyrostou výstavní stany a část vysta-
vovatelů nalezne azyl i v samotných tribu-
nách. Ty poskytnou výstavě i potřebné
zázemí. Koním bude k dispozici 190 boxů
a program bude probíhat ve dvou prosto-
rech. Odborné chovatelské přehlídky
v padocku závodiště, který lze sledovat
i z jedné tribuny, a sportovně zábavný
program pak na otevřeném prostranství
před hlavní tribunou. Podporu projektu
vyslovili i zástupci dalších subjektů v čele
s Asociací svazů chovatelů koní a proto
záštitu nad výstavou převzal i ministr Jan
Fencl. Doufám proto, že naše výstava
bude úspěšná.“

Při soutěžích na Nové Americe se v sedle
objevil i Jiří Černý, v posledních letech
nepostradatelná postava většiny zahranič-
ních výjezdů našich reprezentantů

Humburky 
podruhé

V sobotu 13. března se sjeli skokoví
jezdci podruhé do hřebčínu v Měníku-Hum-
burkách. Do východních Čech se vypravili
i zástupci severní Moravy z Mustangu
Havířov. Vítězství obou závěrečných soutě-
ží (ZL,L) zůstalo zásluhou J. Hatly a koní
KAPITOLA a PRÁTER doma.

Ženy v sedle
Pohár žen, jehož 17. ročník proběhl

v sobotu 6. března v hale Slovanu Frenštát
p.Radhoštěm, přivedl na start jezdce s 85
koňmi z 24 oddílů z celé Moravy a Slezska.

V hlavní soutěži -ZL- Poháru žen, Ceny
firmy Salacia z Domašova n.B. se předsta-
vilo 34 dvojic. Kurs parkúru absolvovalo 18
dvojic bezchybně a tak o vítězce rozhodo-
val čas. Nejrychlejší byla dvojice domácích
G. Holá s MARVANEM a P. Naďová
s TABASCO. Třetí skončila L. Gladišová
s JERMETIEU (JK Gladiš Bernartice).

Na severní Moravě se tradičně daří L. Gla-
dišové. Při Poháru žen ve Frenštátě byla
s JERMETIEU za domácími jezdkyněmi
třetí, když předtím zvítězila ve stupňované
obtížnosti do 120cm. -jge-

Další driverové
Sezónu zahájili i v Kolesách, kde se

6. března konaly zkoušky základního výcvi-
ku pro zisk vozatajských jezdeckých licen-
cí. Přihlášení tři zájemci (L. Vyrtych,
J. Hrouda a T. Pešek) museli komisi ve
složení J. Trojanec (hlavní) K. Regner a
J. Jonáš předvést drezúrní úlohu FEI č.1
a vozatajský parkúr úrovně -Z- a splnit
pochopitelně i teoretické znalosti (test).
Protože byla komise spokojena, má voza-
tajská obec tři nové jezdce.

Ze světa
● H. Simon prodal APRICOTA D, svoji
bývalou jedničku z dob „před E.T.“, mladé-
mu milánskému jezdci I. Falcioli.
● Finská drezúrní jezdkyně Kyra Kyrklund
opustila po sedmi letech Švédsko a se
svým přítelem R. Whitem se přestěhovala
do Anglie.
● Skokové jezdectví přišlo na sklonku roku
1998 o jednu z nejjasnějších hvězd, když
uhynul 13letý SILWA FERDINAND Heleny
Weinberg. FERDINAND (Furioso) byl
několik let nejúspěšnějším koněm odcho-
vaným v Hesensku a v době své smrti byl
na devátém místě chovatelského žebříčku
skokových koní.
● Konec roku v londýnské Olympia Hall byl
i posledním vystoupením dvojice L. Nie-
berg a FOR PLEASURE (Furioso II). Tento
12l. hřebec byl zakoupen pro M. Ehninga
(24).

Ještě k jezdeckým
hrám v Římě

Z veterinární zprávy Světových jezdec-
kých her v Římě vyplývá, že jury se musela
zabývat 65 žádostmi o veterinární ošetření
skokových koní. Toto číslo bylo poslední
kapkou pro radikální zásah veterinární
komise FEI. Ta, přes protesty týmových
veterinářů, rozhodla, že nadále budou již
veškeré injekční aplikace preparátů v prů-
běhu soutěží zakázány.

Nick má starosti
Společnost Virtual Village neobnovila

pro tuto sezónu sponzorskou smlouvu
s Nickem Skeltonem a tak fialová saka
budou nadále oblékat pouze G. Billington
a bratři Whitakerovi.
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Smutná Equitana
Velkolepá výstava koní a celého

hipologického průmyslu, která se kona-
la opět i za účasti Národního hřebčína
v Kladrubech, byla poznamenána smrtí
jejího zakladatele Wolfa Kröbera, který
byl znám i pod přezdívkou Mr. Equita-
na.

I když W. Kröber práva na pořádání
výstavy před několika lety prodal, byl
dále významnou osobností výstavy
a i nadále tradičně moderoval večerní
Hop Top Show. V předvečer zahájení
výstavy 1. března se do světa rozebě-
hla neuvěřitelná zpráva, že pravděpo-
dobně osobní důvody byly příčinou, že
55ti letý úspěšný a podle všech osob-
ních přátel neuvěřitelně vitální člověk
spáchal sebevraždu.

Wolf Kröber (vpravo) a Karl Princ
Auersperg na Equitaně v roce 1995 

-zal-

Otevřený dopis
Výkonný výbor ČJF,

Praha 6 - Strahov

Vážení přátelé,
obracím se na Vás s žádostí o zpraco-

vání a zveřejnění koncepce rozvoje jez-
deckého sportu ve volebním období začí-
najícím konferencí v listopadu 1998. Zpra-
cování takové koncepce považuji za velmi
důležité pro zlepšení celkové situace
v našem jezdeckém sportu a pro jeho
postavení v celé společnosti. Tato koncep-
ce by měla představovat cíl, kterého by
mělo být v průběhu volebního období
dosaženo, a cesty, které k tomuto cíli
vedou.

Koncepce by měla být zpracována
podle oblastí, ve kterých působí jednotlivé
komise, a to se stanovením termínů jedno-
tlivých dílčích úkolů.

Obracím se na Vás s touto výzvou
proto, že jednání celostátní konference
v listopadu minulého roku takovou koncep-
ci neprojednalo, ač by měla být zřejmě
hlavním bodem jednání. Věřím, že nyní,
kdy již byly vytvořeny všechny poradní
orgány výkonného výboru, by mělo být
zpracování této koncepce na programu
dne.

Formu otevřeného dopisu volím proto,
že jsem přesvědčen, že i většinu naší jez-
decké veřejnosti další vývoj jezdeckého
sportu zajímá. Jistě by bylo vhodné předlo-
žit návrh této koncepce k veřejné diskuzi,
což by přispělo k aktivizaci naší jezdecké
veřejnosti.

Zároveň žádám, aby bylo veřejnosti
předloženo stanovisko nového výkonného
výboru k CSIO Praha, neboť tato akce byla
v minulosti zahalena řadou nejasností.

S pozdravem 
JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Sportovní 
kalendáfi

hala
20.3. Svinčice ZM,Z,ZL,L,S
21.3. Opava Kateřinky Z,ZL,L
27.3. Plzeň-Bory ZM,Z,ZL,L
27.3. Brno-Holásky Z,ZL,L
27.-28.3. Nová Amerika ZL,L,S
28.3. Poděbrady ZM,Z,ZL,L
3.4. Plzeň Bory drez. Z-ST
3.4 Němčovice ZM,Z,ZL,L
3.-4.4. Měník ZM,Z,ZL,L,S
10.4. Spálené Poříčí ZM,Z,ZL,L
10.-11.4. Nová Amerika ZL,L,S,ST

otevřená kolbiště
4.4. Poděbrady ZM,Z,ZL,L
10.4. Albertovec ZM,Z,ZL,L,S

Při soutěžích na Nové Americe nasbíral několik umístění v sedle koní JRC Mnětice Rudolf
Doležal. Po jeho odchodu z JK Smrček to však není jeho nové působiště, ale do Mnětic za
treninkem koní dojíždí. Mimo této stáje pracuje ještě pro několik dalších majitelů a stal se
tak pravděpodobně naším prvním jezdcem na „volné noze“.

TURBO se neztratí
Na sklonku loňského roku se z našich

kolbišť v tichosti vytratil ryzák TURBO
(Bost), který pod našimi jezdci nesplnil oče-
kávané naděje. Majitel B. Starnovský jej
přesunul do obchodní stáje I. Bergera a do
jeho sedla angažoval jedničku stáje Dána F.
Jensena. O tom, že tato změna TURBOVI
prospěla, hovoří poslední zprávy ze SRN.
V seriálu halových soutěží v bavorském
Küpsu uniklo TURBOVI po dvakrát rozeska-
kování o jedinou chybu. Při závěrečné
Velké ceně 14. března to byl naopak jediný
TURBO, který dokázal i rozeskakování pře-
konat bez chyby. Vítězství je o to cennější,
že k této soutěži dorazila do Küpsu hvězdná
konkurence v čele s manželi M. Beerbau-
mem a M. Michaels, T. Mühlbauer či
R. Strube. Vzestup formy naznačil TURBO
již o týden dříve, kdy byl po dvou bezchyb-
ných výkonech šestý při VC Sonnenfeldu.
Uvidíme, zda se po těchto úspěších ocitne
TURBO skutečně v nějaké „top“ stáji.

Co je SCHWPC?
Jedná se o zkratku nové chovatelské

společnosti sdružující chovatele, majitele
a příznivce velšských plemen pony a cob
a welsh part-bred, která byla založena
12. prosince v Lázních Bohdaneč. Veškeré
informace a přihlášku získáte na adrese
kanceláře společnosti: Společnost pro
chov welsh pony a cob, Míškovice 43,
768 52 Míškovice u Holešova, okr. Kromě-
říž, tel.: 0635/79 13, 0603 84 06 29.

Starokladrubští bělouši byli součástí večer-
ního programu Equitany 99 - Hop Top
Show. -čiš-
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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

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● nákup a prodej sportovních a chovných koní doma i v zahraničí
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií

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

tel. 00420-165-31 53 (69 13 12), 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

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: 019/600 79

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Svět ve
výsledcích

● Za účasti evropských jezdců
např. z Irska, Itálie, Německa,
Švédska či Holandska se
konala 31.ledna Velká cena
Tokia. Vítězství si nakonec
před trojicí domácích jezdců
vybojoval Němec D. Hauser
a KNOCK OUT.
● CSI Hannover mělo ve
dnech 29.-31.ledna na progra-
mu skokové i drezúrní soutěže.
Prestižních závodů se v obou
případech zúčastnila světová
extratřída. Preussag - champi-
onat získal Rakušan A.M.

Bauer s REMUS EQUO před
L. Niebergem (L.P. ALBERTI-
NO) a P. Raymakersem
(LUNA).

Drezúrní GP si odnesla I.
Werth (ANTHONY FRH) před
U. Salzberger (WALL
STREET) a N. Uphoff (BOR-
BET RUBINSTEIN).
● Nejvíce bodů do Světového
poháru západní Evropy si 14.
února v Bordeaux na své konto
připsal F. Sloothaak (SAN
PATRIGNANO JOLY), který
dokázal porazit L. Beerbauma
(P.S. PRIAMOS) a A. Leder-
mann (ROCHET M).
● Velkou cenu Schleswig-Hol-
stein v Neumünsteru (80 680
DM) získal 21. února pro SRN

A. Pollmann-Schweckhorst
s POWER LIGHT. Druhá byla
Švédka M. Gretzer (FELICIA-
NO 823) a třetí J. Whitaker
(V.V. NEBEL).
● O týden později se bojovalo
opět o body do západoevrop-
ské ligy Světového poháru ten-
tokrát v Bologni. Vítězství si
odnesla L. McNaught - DULF
(SUI), která porazila J. Topse
(BELSEDENE D’AMAURY)
a J. Whitakera s nestárnoucím
V.V. WELHAM (18). Na dalších
místech skončili G. Billington
(V.V.IT’S OTTO) a R. Tebbel
(LE PATRON).
● GP Moorsele získal 7. břez-
na M. Fuchs s TINKA’S BOY
(SUI), před P. Raymakersem

(COPANO LUNA) a W. Melige-
rem (CALVARO 005).
● Ve stejný den zvítězil ve VC
v Grenoblu Ir T. Stockdale
(SAMOENS) před T. Pomelem
(THOR DE CHAINES) a japon-
ským T. Shirai (VICOMTE DU
MESNIL NORMANDIE).
● Další body do Světového
poháru se rozdělovaly
14. března v Paříži. Jedenáct
dvojic postoupilo do závěreč-
ného rozeskakování a nej-
rychlejší mezi čtyřmi bez-
chybnými byl L. Beerbaum
s P.S. PRIAMOS před W.
Meligerem (CALVARO 005),
X. Gaumontem (BALADINE
DU MESNIL) a B. Mändli
(POZITANO).

Prodám kvalitní balíkové
luční seno a balíkovou
slámu. K dodání do
48 hodin. 

Tel.: 0602 23 73 54.

V¯ROBA A PRODEJ
PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK

TRENINKOVÉHO MATERIÁLU
PRONÁJEM KOMPLETNÍCH 

PARKURÒ

VoronûÏská 144, 461 71 Liberec 1

Tel./Fax: O48/521 72 42

CCCC hhhh oooo vvvv aaaa tttt eeee llll éééé !!!!
Plemenný hřebec
529 Lopez-11 začal
působit na novém stano-
višti v Libunci u Libuně,
okres Jičín (stáje JK
Seco Praha)

529 Lopez-11, nar. 1991,
vlast. sport. výkonnost -ST-
(otec han. Lopez - výk. -T-,
matka po Dietward - výk.
-T-), šampion KMK 5-ti a
6-tiletých, 2. místo na mist-
rovství ČR v kategorii mla-
dých koní.

Kontakt: Radek Housa, 

tel.: stáj Libunec
0433/56 81 97, mobil:

0603/510 305 nebo
0436/311 480 Seco, a.s.

Turnov

Chcete na 
OH 2000 

do Sydney
FEI a mezinárodní olympijský

výbor vyhlásily kvóty a kvalifikač-
ní podmínky pro OH 2000.

Skoky
Soutěž družstev:
Celkový počet týmů v Austrálii

bude šestnáct. Národní celky se
kvalif ikují na základě těchto
výsledků: šest nejlepších celků
ze Světových jezdeckých her

v Římě (GER, FRA, GBR, SUI,
BRA, NED), tři nejlepší celky
z Panamerických her 1999, čtyři
nejlepší z evropského šampioná-
tu 1999 a nejlepší tým z FEI
uznané kvalifikace při CSIO Fal-
sterbo 1999. Jedno místo je
vyhrazeno pořadatelské zemi.

Soutěž jednotlivců:
Vedle jezdců startujících

v týmové soutěži může být soutěž
jednotlivců doplněna o 15 jezdců
ze zemí, které nepostaví družstvo.
Z každé takové země mohou star-
tovat maximálně dva jezdci . Pro
kvalifikaci těchto jezdců bude ten-
tokrát využit  žebříček FEI.

Celková kvóta je 79 jezdců.

Drezúra
Soutěž družstev:
Celkově bude deset týmů.

Jedná se o osm nejlepších týmů
ze Světových her v Římě (GER,
NED, SWE, USA, DEN, ESP,
FIN, GBR). Jedna pozice bude
patřit nejlepšímu celku z otevře-
ného mistrovství Evropy 1999.
Místo má zajištěno i pořadatelská
země.

Soutěž jednotlivců:
Vedle jezdců z týmů může

soutěž doplnit deset jezdců
z národních federací opět podle
žebříčků FEI.

Celková kvóta je 50 jezdců.

Všestrannost
Soutěž družstev:
Celkově bude patnáct týmů.

Vedle domácího to bude: nejlep-
ších šest z Říma (NZL,FRA,GBR,
USA, SWE, IRL), dva nejlepší
z Panamerických her, vítěz Asia
Pacifických her a tři nejlepší
z evropského šampionátu 1999.

Soutěž jednotlivců:
Tu doplní 36 jezdců a příleži-

tost dostane vždy nejlepších šest
jezdců z čela regionálních žebříč-
ků Husky, západní Evropa A+B,
východní Evropa, Jižní a Severní
Amerika a Asie s Oceánií.

Celková kvóta je 96 jezdců.



Výsledky

Inzerce

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

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 10, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.:0616/ 22774 tel.: 07/81 52 30
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Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod

● Největší výrobce a dovozce
potřeb pro jezdecký sport
v České republice.

● Vlastní výroba více než 100
druhů jezdeckých potřeb,
jejichž vývoj a testování probí-
há ve spolupráci s profesionál-
ními jezdci ing.J. Hanulayem
a J. Skřivanem.

● Na veškeré zboží poskytuje-
me odborný a kvalitní záruční
a pozáruční servis.

● Naše výrobky si můžete kou-
pit ve všech dobrých prodej-
nách v ČR. Žádejte je u svých
prodejců!

● V našem katalogu se můžete
přesvědčit o neustálém rozši-
řování naší nabídky.

● Zavolejte nám, objednané
zboží Vám zašleme na dobír-
ku nebo Vám poradíme nej-
bližší prodejnu ve Vašem
okolí, která Vás obslouží.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Prodejna 

a velkoobchodní sklad:
Domamyslická 59, 
798 01 Prostějov

Tel./Fax: 0508/362 267
Tel./Fax: 0508/362 483

Tel.: večer: 0508/332 107
mobil: 0602 72 10 15

Prodejna Brno: 

Veveří 109, PSC 618 00, 
Tel.: 05/41 21 16 17

PROSTĚJOV

SSEERRVVIISS  PPRROO  VVÁÁSS  AA VVAAŠŠEEHHOO
KKOONNĚĚ

Kompletní sortiment jezdeckých 
potřeb v prodejnách v Praze a Plzni

●● Equiservis Praha
Na Celné 8, Praha 5 Smíchov
Tel.+Fax: 02/54 75 96

●● Equiservis Plzeň - Chovatel
Habrmanova 52, Plzeň Slovany
Tel.+Fax: 019/744 50 78

Vyžádejte si náš barevný katalog v češtině
Při zasílání zboží nad 500 Kč na dobírku neúčtujeme poštov-

né

ZÁSILKOVÝ PRODEJ

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

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

●● Německá stáj přijme ošetřovatele. Strava, ubytování, dobré platové podmínky. Inf.
tel.: 0602 125 639.

●● Firma Equiservis přijme do prodejny jezdeckých potřeb v Praze asistentku administrativy
a prodavačku. Tel.: 02/54 75 96.

●● Prodám chlad. klisnu, 8l., zapsaná v PK, hodná, levně. Tel.: 0602 215 484, 0321/79 70 73.
●● Prodám 5l. kl. ČT po Garnison, KVH 159, velmi hodná a 3l. hř. A1/1 po Gint. Nabízíme přip.

hřebcem A1/1 Gint, vítěz Derby s licencí i na ČT. Tel.: 0182/39 63 35.
●● Prodám levně, či vyměním za školního koně 4l. kl. A1/1 po Sharp End z m:po Chiavarri.

Tel.: 0603 517 242.
●● Prodám 6l. val., o: Walzerkönig, m: Konzulent 7, připraven do -Z-, licence 99, hodný, 100%

zdr. stav, cena 60 tis.Kč a dále 8l. val., o: Quoniam 149, výk. -L-, zdravý, úspěšný ve sportu
dětí, cena 70 tis. Kč. Dohoda možná. Tel.: 0306/98 31 78.

●● Prodám koně, A1/1, hřebec, černý hnědák, skvělý charakter, vhodný i pro děti, stáří 9 let,
cena 40 000,- Kč - dohoda. Rodinné důvody. Tel.: 0311/689 000, 0602 258 705.

●● Prodám 2 kobyly 13l. skok -L- za 35 tis. Kč a 6l. v zákl. výcviku za 45 tis. Vhodné pro sport,
rekreační ježdění, zdravé, hodné. Tel:: 0438/94 769.

●● Hledám práci u koní s možností sport. ježdění. Cv. licence, praxe. Ubyt. nutné. Nástup možný
ihned. Tel.: 0633/695 345. 

●● Prodám 7l. val., ryz., výk. -ZL- military, -ZL-L- parkur, zdravý, líbivý, hodný, chodí i v zápřahu.
Vhodný pro military jezdce. Tel.: 069/64 32 436 po 20.00 hod.

●● Prodám 4l. stř. velkého žluťáka. Velmi hodný k dětem, schop. samost. práce, hezký skok.
styl. Dále prodám stř. klisničku, 5l., pro děti, velice dobře přiježděnou a ovladatelnou a 10l.

Společnost Dublet s.r.o. a Sedlářství Jan Hauzr zvou
všechny zájemce ze severu Čech do nové prodejny 
jezdeckých potřeb v Liberci. Naleznete nás na adr.: 

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

Radotínská ulice 69, Praha 5
159 00 Velká Chuchle, tel.: 02/54 38 67 

Ostrovského 23, Praha 5
150 00 Smíchov, tel.: 02/90 00 40 50

CN

●● kompletní sortiment jezdeckých potřeb

Brno-Holásky 27.2. post.
obt. do 100cm (22) 1. Novák -
ÚSKOK (Belcredi), -Z- (17) 1.
Kuba - GAVORA (Prostějov).

Frenštát p.R. 6.3. -ZM- žáci
(8) 1. Kopišová - ARAT (Fren-
štát), -Z- žáci (7) 1. Kopišová -
NICOL (Frenštát), jun. (15) 1.
Bajnar - NELLY (Baník), ostat.
odd.A (21) 1. Olšák - GRAF
CZECH (Mustang Havířov),
odd.B (18) 1. Olšák - GIJOM
(Mustang Havířov), -ZL- muži
(28) 1. Kopiš - UNIE A (Fren-
štát p.R.), stupň.obt. do 120
(17) 1. Gladišová - JERMETI-
EU (JK Gladiš), Pohár žen -
ZL- (34) 1. Holá - MARVAN, 2.
Naďová - TABASCO (obě
Frenštát), 3. Gladišová - JER-
METIEU (JK Gladiš).

Svinčice 6.3. dvouf.sk.
100/110 (23) 1. Holečková -
GIRA (Cortys), dvouf.sk.
110/120 (39) 1. Podolánová -
BESIL (Svinčice), stupň. obt.
do 120 (30) 1. Matějka -
JUMBO (Chomutov), 2. Chalu-

pová - DEMOKRAT, 3. Dole-
žal - CANTO Z (oba Bost
Praha).

Zaloňov - Nová Amerika
6.3. -ZM- (12) 1. Tvarůžek -
PORT (Nová Amerika), -Z-
(28) koně 1.rokem 1. Vítek -
FANY (Končiny), ost. (44) 1.
Sedláček - MELODIE (Černo-
žice), -ZL- (44) 1. Sedláček -
MELODIE (Černožice), -L-
(13) 1. Zelinková - ROSEMA-
RY, 2. Zelinková - LABE
JAMES (Mělník), 3. Brožková -
DELI (Roudnice).

Měník-Humburky 13.3. -
ZM- děti (7) 1. Nosková -
PROMILE (Nosek), -Z- (53)
1. Vítek - FANNY (Konči-
ny), -ZL- (53) 1. Hatla -
KAPITOLA (Měník), -L-
(20) 1. Hatla - PRÁTER
(Měník), 2. Vítek - ÚTVAR
(Končiny), 3. Šoupal -
ALOIS (I.SPZ Pardubice).


