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PROSTĚJOV

I když jste mnozí trávili vánoční svátky před televizní obra-
zovkou sledováním přenosů z CSI Mechelen, do objektivu
kamer Eurosportu se A. Opatrný nedostal. Stáj Bost však
v Mechelenu ČR reprezentovala a po velmi dobrých výkonech
ve Frankfurtu má spanilá jízda A. Opatrného po evropských
kolbištích další pokračování.

Pokračování, kterého se však nezúčastnil KRIS KENTAUR,
protože musel zůstat pro kašel ve stáji. Více než dobře ho však
zastoupili stájoví kolegové COLUMBIA EQUISTRO (foto naho-
ře) a CRAZY BOY. Těžší parkury, včetně kvalifikace pro Světo-
vý pohár, dostala „na starost“ sedmiletá COLUMBIE, která
zaznamenala v posledních týdnech výrazný nárůst formy. Po
předvedených výkonech v Mechelen je až neuvěřitelné, že
uprostřed sezóny 2000 měla tato klisna premiéru teprve v sou-
těžích ST.

Při CSI Mechelen se tradičně sešla ta nejlepší konkurence.
COLUMBIA EQUISTRO zahájila skokem do 145 cm se 4 tr.
body, které stačily na 23. místo, když zvítězil L. Philippaerts na
VERELST OTTERONGO (Bel).

CRAZY BOY zahajoval dvoufázovým skákáním 140/150cm
a skončil po dvou chybách v prvé fázi na 38. místě.

Třetí kůň, v jehož sedle se A. Opatrný v Mechelen objevil,
byla DOMINIQUE 129 ze stáje R. Tebbela a tato dvojice obsa-

CSI Mechelen

Jak jsme již informovali
zúčastnil se ve dnech 24.-
26.- listopadu manažer
komise spřežení Jiří
Kunát tradičního setkání
národních vedoucích
komisí spřežení. Prezi-
dentský konsil se tento-
krát konal ve španělském
Jerez de le Frontera, kde

budou v roce 2002 uspořádány Světové jezdecké dny a proto byl spo-
jen i se seznámením s místy budoucího světového šampionátu čtyř-
spřeží i organizačním týmem her. V podstatě hned po návratu ze Špa-
nělska se J. Kunát zúčastnil další významné akce, a tou bylo 2. prosin-
ce zasedání komise Dunajsko-alpského poháru ve Vídni. Pochopitelně
jsme se zajímali co se na obou mezinárodních setkáních projednávalo:

„Prezidentského konsilu v Jerez se zúčastnili zástupci dvaceti zemí
světa. Poněkud překvapivě byla ČR jedinou zemí z bývalé východní
Evropy a nedorazili ani zástupci z Maďarska, které prožívá personální
krizi komise spřežení. Novinkou byla účast zástupců z Ruska, kde
doposud vozatajský sport nebyl, ale podle Rusů začíná i v této zemi
zájem o spřežení. ČR byla naopak přítomna v řadě již posedmé
a naše místo v nejvyšší světové administrativě spřežení je již poměrně
silné.

Na programu jednání bylo pochopitelně hodnocení uplynulé sezóny,
při kterém padla pochvalná slova i na adresu ČR a našeho uspořádání
Dunajsko-alpského poháru. Organizátoři zrušeného MS jednospřeží
v americkém Gladstone opět vysvětlili důvody, které vedly k odvolání
šampionátu (karantena - nilský virus). Dále se zde delegáti prezentovali
stručným přehledem situace a předpokládaným vývojem v oblasti
zápřahového sportu ve svých zemích. Na tyto zprávy navázala i rozpra-
va o situaci mezi výrobci kočárů a bylo konstatováno, že stále více se
specielně v Evropě prosazují kočáry polské výroby.

Budoucnosti našeho sportu se týkalo seznámení s připravovanými
změnami pravidel. Na jejich zapracování do národních pravidel již pra-
cujeme i v ČR, ale nejenže budou platit až od příštího roku, ale netýkají
se logiky pravidel, ale jen změn výpočtových koeficientů.

Bylo také oznámeno, že od uspořádání světového šampionátu dvoj-
spřeží ustoupil z finančních důvodů švýcarský St. Gallen a mistrovství
se náhradně ujme Riesenbeck (17.-19. srpna).

Bohužel pro nás bylo i oznámeno místo příštího konsilu prezidentů.
I když jsme za ČR žádali o pořadatelství této akce, nakonec převálco-
vala naše ambice americká Florida a jak jsem se později kuloárově
dozvěděl, velkorysá americká nabídka, které nešlo konkurovat, je chá-
pána jako omluva za zrušený šampionát v Gladstone.

Jinak byl pro účastníky zasedání připraven krásný program, kdy jsme
měli možnost vedle prohlídky budoucích kolbišť Světových jezdeckých
her shlédnout i specielní program v královské andaluské škole, která
sídlí přímo v Jerez, a nakonec se podívat i na výstavu andaluských koní
SICAB do Sevilly.

Na adresu pořadatelů Her musím jen říci, že již nyní je Jerez plné
propagačních materiálů a reklamních bilboardů upozorňujících na SJH
v roce 2002. Všechny jezdecké soutěže budou probíhat na bývalém
lehkoatletickém stadionu a k němu přilehlých plochách, které se velko-
lepě dostavují na obrovské jezdecké středisko. Maraton spřežení pak
bude veden cca 20km za městem
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I když se pak
COLUMBIA EQUISTRO
nedostala na záznam
kvalifikace Světového
poháru Eurosportu,
mnozí z vás viděli, jak
obtížný parkur měla
naše klisna v cestě za
světovými body. Jeho
obtížnost byla přímo
úměrná i dotaci 1 003 000,-
BEF. Z tohoto pohledu je
dalších 8 tr. bodů na
jejím kontě ještě senzač-
nějších a 26. místo velmi
krásné. I když zůstalo
pro naší dvojici místo do
finále uzavřeno (nejlep-
ších 18) je skutečnost,
že se ve stáji našel takto
vynikající náhradník za
KRIS KENTAURA, velmi
příjemné. Navíc je zřej-
mé, že sportovně se A.
Opatrný nevyhýbá těm
nejtěžším úkolům, proto-
že při CSI Mechelen je
tradičně mnoho soutěží
vypisováno specielně
pro mladé jezdce. Stejně
tomu bylo i letos a ve
Velké ceně De Meeuw
zvítězil největší Alešův
soupeř z loňského ME
v Hartpury Holanďan
G.J. Bruggink. Stáj Bost

však dala přednost otevřeným Velkým
cenám a A. Opatrný se proto podle rozpisu
již nemohl soutěží mladých jezdců zúčast-
nit.

Ve finále SP Velké ceně Vlaanderen se
pak, po rozeskakování čtyř dvojic, radoval
poněkud překvapivě Američan P. Wylde
(MACANUDO DE NIRO) před M. Whitake-
rem (HANDEL II) a W. Schröderem
(MONACO).

A. Opatrný, díky výsledkům v nejtěžší
konkurenci, stoupá již i velmi výrazně na
žebříčku FEI. Po zisku 78 bodů za 4. místo
ve Frankfurtu poskočil již na práh prvé
stovky a je se 432,5 bodem na 118. místě.
Nechme se překvapit novými součty na
konci měsíce ledna. Stáj Bost nyní plánuje
další starty při CSN Verden (12.-14.
ledna).
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Světové logo
Zasedání komise Dunajsko-alpského

poháru se konalo ve Vídni 2. prosince.
I když nechci vypadat jako samochválce
i zde zněla pochvala našeho pořadatelství
v roce 2000. I proto bylo konstatováno, že
nastolená úroveň musí být udržena a příští
ročník v roce 2002 nebyl svěřen rumunské-
mu zájemci, který nedokázal dát patřičné
záruky, ala pořadatelem bude rakouský
Karlstetten. Jinak je o pořadatelství značný
zájem a již nyní jsou zájemci o soutěž až
do roku 2008.

Velkým vyznamenáním pro nás bylo
i oznámení, že námi použité logo při pořá-
dání Dunajsko-alpského poháru v roce
2000, které navrhla K. Bártová a dopraco-
vala L. Žirovnická, se všem zúčastněným
natolik zalíbilo, že jsme byli požádáni, zda
by toto logo nemohlo pro příště figurovat
jako oficielní logo soutěže. Náš souhlas,
který nemohl být a také nebyl spojen
s žádnými finančními podmínkami, vychází
z předpokladu, že se jedná v prvé řadě
o výrazné ocenění práce celého pořadatel-
ského týmu. A tak se budeme setkávat
s českým logem i v budoucích ročnících
Dunajsko-alpského poháru.

Celá soutěž také prodělá v příštích
letech výrazné změny. Vzhledem k vývoji
dvojspřeží ve světě se soutěž otevírá jed-
notlivcům celého světa a pro příště bude
přístupna všem jezdcům. Doménou člen-
ských států (Francie, Rakousko, SRN, ČR,
Slovensko, Slovinsko, Jugoslávie, Chorvat-
sko, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Rumun-
sko, Švýcarsko, Itálie) pak bude soutěž
družstev. V té budou moci nastoupit čtyř-
členná družstva, ve kterých však budou
moci figurovat pouze dva jezdci s účastí na
světovém šampionátu. Tím bude zachován
i další záměr soutěže, která by měla být
příležitostí i dalším národním jezdcům.“

CSI Mechelen
dila v Ceně Ifor Williams (140) 4. místo za
T. Stockdale (GLENWOOD SPRINGS),
T. Voss (CHAUGING WINDS) a H. Godig-
non (CALYPSO D’HERBIERS).

CRAZY BOY dále pokračoval v nejlep-
ším světle v „malé“ Velké ceně (140) o
357 000 BEF, kterou absolvoval bez chyb.
V rozeskakování 12 dvojic skončil nakonec
po jedné chybě na 9. místě.

Prvním vrcholem konkúru byla Velká cena
Carlsbergu. Mezi 50 startujícími stačilo
A. Opatrnému a COLUMBII EQUISTRO velmi
dobrých 8 tr. bodů „jen“ na 30. místo. Zvítězil
L. Gripshover na WARREN NRW (SRN).

CRAZY BOY

AKTIV a ti druzí
● V sezóně 2001 se můžeme na českých kolbištích těšit opět na výkony AKTIVA. Ten

se po téměř dvouletém působení v USA vrátil do ČR. Stejně jako LE CORDIAL S bude
AKTIV bude ve stáji P. Doležela ve Svinčicích a teprve budoucnost ukáže, který ze spor-
tovně partnerské dvojice Doležal - Chelberg, bude působit v jeho sedle.

Přesto že AKTIVA všichni dobře pamatujeme, vrací se tento kůň do ČR ověnčený vítěz-
stvím kvalifikace Světového poháru a jako účastník finále Světového poháru v Las Vegas
a tak bude bezesporu téměř senzačním zpestřením naší domácí konkurence.

● Další zajímavý kůň posílí drezúrní scénu. Stáj JK Hlinovská Praha, za kterou jezdí
Š. Koblížková, přivezla na konci roku 2000 ze SRN 13. letého westfálského RASPUTIN
232 (po Piratin po Pik Bube I, z Royalist po Roderich). RASPUTIN má za sebou pozoru-
hodnou drezurní kariéru s účastmi v těžkých drezurních soutěžích s řadou vítězství a umís-
tění. Jak prozrazuje sportovní ročenka roku 1999, získal tento figurantní bělouš jen v tomto
roce především v Hessensku dvacet vítězství a umístění a na výhrách 4 140,- DM. Vedle
vítězství v St. Georg to bylo i prvenství v těžké drezuře v Neu Anspach a nebo 3. místo
v IM I v Langen. V jeho sedle působil B. Eidam a dá se předpokládat, že RASPUTIN bude
výrazným oživením českých drezurních obdélníků. Dodejme jen, že bez roku 2000 je na
jeho výherním kontu téměř 12 000,- DM, což je i na německého drezúristu úctyhodné.

● Ve Francii byli na nákupu zástupci stáje Manon Orling a z chovu SF si do Litomyšle
přivezli 5l. klisnu IMAGE ORLING (po Jalienny), která obsadila ve finále francouzských
nejlepších čtyřletých koní 4. místo. Klisna bude v sezóně 2001 s J. Skřivanem soutěžit pře-
devším v KMK. Spolu s ní pak i 7l. valacha FLOCON (Galoubet A), který má zkušenosti se
soutěžemi do 130cm a je určen pro juniorského jezdce stáje Manon Orling T. Duška.
Z novinek stáje Manon stojí ještě za zmínku 7l. TANGO (Lopez - Thalie), který by se měl
s J. Skřivanem také pohybovat v soutěžích střední obtížnosti, a kterého diváci znají ve dvo-
jici s J. Čadou.

Stavitelé tratí
do Humpolce

Komise spřežení ČJF pořádá ve
dnech 16.-18. února školení stavitelů
tratí, určené národním stavitelům, pod
vedením polského mezinárodního stavi-
tele M. Zaleskeho. Po dohodě s vedou-
cím slovenské komise bude přístupno
i zájemcům ze Slovenska. Zájemci
o školení se mohou o podrobnostech
informovat na tel.: 0723 281 056 nebo na
049/55 36 329 (p. I. Hrdličková).

Všemily na
Partner Pferd

Ve dnech 18.-21. ledna proběhne na
výstavišti v Lipsku hipologický veletrh
Partner Pferd, který je největší výstavou
tohoto druhu v nových spolkových
zemích. Součástí výstavy, jejímž spolu-
pořadatelem je i Saský jezdecký svaz,
budou i jezdecké závody se špičkovým
obsazením a vedle nejlepších němec-
kých jezdců se očekává i olympijský
vítěz J. Dubbeldam.

Poprvé se výstavy také zúčastní
Česká republika. Ve společném stánku
bude svůj moderní jezdecký areál na
severu Čech prezentovat JK Všemily
spolu se zástupci ASCHK. Oba čeští
vystavovatelé také zvou všechny přízniv-
ce koní z Čech k návštěvě výstavy.

(Dokončení ze str. 1)



ZPRÁVYZE ZAHRANIČÍ

-3-

Světová jezdecká ročenka L’Année Hip-
pique se dočkala jubilejního padesátého
pokračování. Vydání 2000/2001 má 480
stran a přehledu světového dění uplynulé
sezony pochopitelně dominují OH v Syd-
ney. Českému CSIO v Poděbradech je
věnována fotografická reportáž M. Píšové.
Na ročenku L’Année Hippique čekají netr-
pělivě příznivci jezdectví celého světa
a letos vyšla nákladem 44 000 výtisků.

Nás zajímaly jako každý rok především
žebříčky L’Année Hippique.

Nejlepší pořadatelé
V anketě skokových jezdců, kteří hodnotí

nejlepší kankúry světa, zvítězily mezi závo-
dy na otevřených kolbištích již posedmé
Cáchy. Na dalších místech se umístily sou-
těže v Monterrey (Mex), Calgary (Can),
Valkenswaard (Ned) a Wiesbaden (Ger).

V halových závodech je v roce 2000 nej-
lépe hodnocen Maastricht (Ned) před Paris
—Bercy (Fra), Zürich (Sui), s’-Hertogen-
bosch (Ned) a Stuttgart (Ger).

L’Année Hippique po padesáté

Anky van Grunsven, drezúrní jednička
roku 2000

Situace, která způsobila, že R. Pessoa
nevyhrál OH

Popáté hodnotili nejlepší soutěže i jezdci
všestrannosti a jejich hlasy získala v roce
2000 jednoznačně olympijská soutěž
v Sydney. Na dalších pozicích ve všestran-
nosti skončily britské soutěže v Burgley
a Gatcombe a dále Lexington (USA)
a Achselschwang (Ger).

Skoky
Nejstarším žebříčkem L’Année Hippique

je hodnocení skokových jezdců. Poprvé
hodnotila L’Année Hippique v roce 1969.

Přes nevydařený olympijský turnaj zvítě-
zil letos jasně R. Pessoa (Bra) před olym-

pijským vítězem J. Dubbeldamem (Ned)
a M. Fuchsem (Sui). Senzační bronzová
medaile na OH zajistila místo v prvé desít-
ce i Khalet Al Eid ze Saudské Arábie, který
skončil desátý za O. Bekerem, M. Ehnin-
gem (oba SRN), A. Voornem (Ned), L. Phi-
l ippaertsem (Bel), B. Mandli (Sui) a
L. Beerbaumem (Ger).

V samostatném žebříčků jezdkyň vede
M. G. Engle z USA před J. Kurten (Irl) a
S. McIntosh (Bul).

Na čele národního hodnocení je Němec-
ko před Irskem, Švýcarskem. Holandskem
a Brazílií.

A zde je desítka nejlepších koní světa
jak je vidí L’Année Hippique:

(abecedně seřazeno) BALOUBET DE
ROUET, CALVARO, CARNUTE, CENTO,
FOR PLEASURE, KHASHM AL AAN,
LANDO, OTTERONGO, SJIEM,
TINKA’S BOY.

Drezura
V individuálních hodnoceních zvítězila

sice olympijská vítězka a vítězka Finále
světového poháru Anky van Grunsven
(Ned) s BONFIRE, ale jinak je patrná nad-
vláda Německa, které spolu s Holand-
skem ovládá současnou drezúrní scénu.
Další místa patří zástupcům ze SRN
I. Werth (GIGOLO), A. Simons - de Ridder
(CHACOMO), U. Salzgeber (RUSTY) a
N. Capellmann (GRACIOSO). Následují
Holanďané C. van Baalen (FERRO) a
A. Teeuwissen (GOLIATH), Němka
H. Kemmer (ALBANO) a opět Holanďanka
E. Bontje (SILVANO). Do prvé desítky se
tak dostala jediná zástupkyně jiné země
Dánka L. Jorgensen (KENNEDY) na desá-
té pozici.

V národním hodnocení je tedy vše jasné
a za Německem a Holandskem pokračuje
Dánsko, USA, Španělsko, Švédsko, Aus-
trálie, Švýcarsko, Velká Británie a Rusko.

Všestrannost
V jednotlivcích zvítězil D. O ’Connor

z USA, který bodoval s koňmi GILTEDGE,
CUSTOM MADE, RATTLE N’HUM před
A. Hoy (AUS - DARIEN POWERS,
SWIZZLE INN) a M. Toddem (NZL - DIA-
MOND HALL, EYESPY ,
JUST A MISSION). Dále jsou
seřazeni jezdci: M. King (GBR
- STAR APPEAL), S. Tinney
(AUS - JEEPSTER , TEX,
BELCAM AARA), B. Tait
(NZL - READY TEDDY, WEL-
TON ENVOY, CHESTERFI-
ELD, HAKA), L. Law (GBR -
SHEAR H20, SHEAR L’EAU),
I. Klimke (GER - SLEEP
LATE), P. Funnell (GBR -
SUPREME ROCK, JURAS-
SIC RISING, CORNERMAN)
a K. O’Connor (USA - PRIN-
CE PANACHE, REGAL
SCOT).

Nejlepší ženy figurují v první
desítce a jsou to M. King, I.
Klimke, P. Funnell a K. O’Con-
nor, které doplnila Řekyně H.
Antikazidis (MICHAELSMAS,
FAIRFAX) a E. Beine (GER -
PA’S HOPE). Desítka nejlep-
ších koní světa je tučně zvý-
razněna za jezdci.

V národním hodnocení
vyšla L’Année Hippique nejlé-
pe Austrálie před Velkou Britá-
nií, USA, Novým Zélandem
a Německem.

Spřežení
Žebříček jezdců spřežení je publikován

od roku 1974. Letos se k naší radosti
dostala na seznam opět i Česká republika,
která je hodnocena v kombinaci dvoj a čtyř-
spřeží na desáté příčce za sedmé místo
mezi dvojspřežími. Značka CZE je v žebříč-
cích zastoupena ještě jednou díky L.Jirgalo-

L. Jirgala protlačil naše spřežení do světových žebříčků

(Pokračování na str. 4)
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Blahopřejeme...

Vzpomínáme...

vi, který je podle L’Année Hippique ve
druhé nejlepší dvacítce jezdců dvojspřeží.

Mezi jezdci čtyřspřeží je první mistr
světa T. Eriksson (SWE) před M. Freun-
dem (GER), I. Chardonem (NED), F. Bras-
seurem (BEL), E. Ulrichem (SUI) a J. Boz-
sikem (HUN).

V párech zvítězil Holanďan R. Rutjens
před Švýcary M. Kellerem a B. Schenk,
Maďarem Z. Nyul a Rakušany I. Weber
a G. Moser.

V národním hodnocení (společně čtyř-
spřeží a dvojspřeží) zvítězilo Holandsko (4.
v párech a 3. ve čtyřspřežích) před Švýcar-
skem (2./2, 6./4) a Německem (6./2, 1./4).

První místa ve dvojspřeží patří Rakous-
ku, Švýcarsku a Maďarsku a jak jsme již
řekli, ČR zde byla hodnocena na velmi
lichotivém sedmém místě. Ve čtyřspřežích
zvítězilo Německo před Švédskem
a Holandskem.

L’Année Hippique...
(Dokončení ze str. 3)

Na Koně opět
do Litomyšle
I když to dlouho nebylo jasné nakonec je

rozhodnuto. Sedmý galavečer jezdeckého
sportu spojený s udílením ocenění Kůň
a Jezdec roku v Litomyšli přeci jen bude.
Termín byl určen jedinou možností proná-
jmu Smetanova domu v Litomyšli a tou je
17. únor.

O výsledcích ankety skokové komise
jsme informovali v posledním čísle roku
2000 (Kůň roku - KRIS KENTAUR, Jezdec
roku - A. Opatrný). V těchto dnech probíhá
ještě poslední organizační upřesnění a tak
podrobnosti o programu, dalších anketních
výsledcích (všestrannost, drezura) přinese-
me v příštím čísle.

Již dnes však víme, že vstupenky na
Galavečer můžete objednat na tel.:

0608/72 53 56 - pí. Macháčková

Ještě k anketě
Kůň roku ano, jezdec roku ano,

osobnost ne!
Reaguji na článek uveřejněný v časopi-

se Jezdec č. 24 „Zájezd pro skokovou
komisi“.

V tomto článku je uvedena nepravdivá
informace ze zasedání této komise. Tuto
informaci pravděpodobně poskytl manažer
skokové komise p. A. Starosta.

Široké jezdecké veřejnosti je j istě
známo, že aketa „Kůň a jezdec roku“ vznik-
la na návrh členů skokové komise. V prv-
ních ročnících této ankety byl vyhlašován
kromě koně a jezdce ještě trenér a osob-
nost roku.

V loňském roce (1999) se tato anketa
omezila pouze na koně a jezdce roku.
Také v tomto roce (2000) byla členy skoko-
vé komise zvolen jen kůň a jezdec. O tre-
néru ani osobnosti se na tomto zasedání
vůbec nehovořilo, proto osobnost roku
zkrátka zvolena nebyla. Je však pravděpo-
dobné, že v případě udělování titulu osob-
nost roku by tuto poctu p. B. Starnovský
určitě získal.

Jiří Pecháček, člen skokové komise

V pátek 5. ledna byl
v hotelu Voroněž v Brně
uspořádán VI. galavečer
Jockey Clubu ČR. Vedle
více jak dvaceti anketních
kategorií dostihových koní
a jezdců, korunovaných
vyhlášením Koně roku, se
opět udělovala novinářská
Cena Přemysla Neumanna
za nejkomplexnější zprávy
z dostihového sportu.

V letošním roce byli oce-
něni dva novináři P. Malík
(Dnes) a M. Svačina
(Česká televize), kterého
na snímku M. Čištínové
dekoruje prezident JC
V. Luka.

Koněm roku 2000 se stal
podle očekávání PERUÁN,
který letos již potřetí zvítězil
ve Velké pardubické.

Cena Přemysla Neumanna Jockey Clubu ČR

V Kolíně pod střechou
Pohodlné ježdění pod střechou si od

letošní zimy mohou dopřát již i jezdci Stáje
Václav v Kolíně, kde byla na Silvestra 2000
slavnostně otevřena krytá jízdárna. Za
účasti prezidenta ČJF Jar. Pecháčka zde
kolínští uspořádali silvestrovský rej masek.

Halu o rozměrech 21x50 m se podařilo
vybudovat za výrazné sponzorské pomoci
jednoho z členů JK Stáj Václav a areál
v Kolíně tak zaznamenal další výrazné
zlepšení.

Sezóna soustředění
v Chlaponicích

Bohatě zahajují treninkovou část roku
v Chlaponicích. Od ledna do dubna zde
proběhne celkem šest skokových a drezur-
ních soustředění. Zahájení patří legendě
čs. jezdeckého sportu J. Hanulayovi st.
(11.-14. ledna). Po něm bude v Chlaponi-
cích ve dnech 1.-4. února trenovat A. Sta-
rosta (skok) a I. Ronisová (drezura). Od
9.-11. února to pak bude J. Skřivan a ve
dnech 14.-17. února opět J. Hanulay st.
Ten si zopakuje trenérský víkend ještě
1.-4. března a po něm 12.-15. dubna i
A. Starosta a I. Ronisová.

Kam do společnosti
Jak je uvedeno na jiném místě, tradiční

slavnostní galavečer v Litomyšli bude
v sobotu 17. února. Protože se o jeho
konání rozhodlo až na počátku roku 2001,
musejí se pořadatelé přizpůsobit jedinému
možnému termínu ve Smetanově domě,
který bohužel koliduje s dlouho naplánova-
nými akcemi v Kolíně (Jezdecký ples)
a Chlumci nad Cidlinou .

A tak bez dilematu kam dřív zůstanou
opavští, kteří mají svůj Jezdecký ples
naplánován na 2. února a příznivci Selské
jízdy Nechanice. Tradiční ples Selské jízdy
a přátel jezdectví, který spolupořádá
i Janákův východočeský sbor selských jízd
se koná 20. ledna ve sportovní hale
v Hněvčevsi u Sadové.

Equitana
Pečlivě je připravován další ročník světo-

vé výstavy Equitana. Ta proběhne na
essenském výstavišti ve dnech 3.-11. břez-
na 2001, ale po ní budou následovat i další
odnože výstavy v USA (15.-18. 6. Louisvil-
le) a Austrálii (16.-25. listopadu Melbour-
ne).

Z letošních hvězd v Essenu vybíráme
např. přítomnost Monty Robertse, který
bude výstavu zahajovat. Dále pak bude
zajímavá přítomnost zástupců arabsko-ber-
berského hřebčína Azzayani či mohutné
představení huculů. Večerní show bude
pojednáno jako jako hipologický muzikál
s názvem „Le Prince“.

Podrobnosti i vstupenky můžete získat na
www.ticketpool.net nebo www.equitana.de

... ve věku 78 let zemřel 26. prosince
2000 zakládající předseda JO Pálava Popi-
ce pan Josef Koláček.

... na předsedu Čs. jezdeckého svazu
Františka Hozu, od jehož smrti uplynulo
4. ledna 20 let

... na význačného českého hipologa
Františka Lercheho, který zemřel
11. ledna před patnácti lety

... na pražského jezdce, trenéra a roz-
hodčího Františka Kubizňáka, který zem-
řel 15. ledna 1986.

... dne 4. prosince 2000 zemřel dlouho-
letý člen Byra FEI a vedoucí veterinární
komise FEI Igor Bobylev z Ruska. Igor
Bobylev byl častým zahraničním delegátem
i na pražském CSIO.

... bývalému jezdci, předsedovi JO
v Kolíně, rozhodčímu a dlouholetému funk-
cionáři Blažeji Pospíšilovi, který 8. ledna
oslavil 75. narozeniny

... našemu přednímu jezdci spřežení
a vozatajské legendě Josefu Dymešovi,
který 28. ledna oslaví sedmdesátku.

Ze světa
● Oficiální delegace FEI včetně prezi-

dentky Doňi Pilar de Borbón absolvovala
v listopadu 2000 prohlídku sportovišť
budoucích olympijských her v Aténách

● D. O ’Connora (USA) vystřídal ve
vedení FEI žebříčku jezdců všestrannosti
Němec A. Dibowski. Na třetí pozici je
A. Nicholson (NZL) a bodové rozdíly mezi
prvými jezdci jsou jen velmi malé. Ve vede-
ní Zony 3 - centrální Evropy vystřídala
našeho J. Hatlu (116) Řekyně H. Antikazi-
dis (174).

● Ve dnech 13.-14. listopadu proběhlo v
Lausanne zasedání byra FEI. Na programu byla
mimo jiné i příprava pravidel reiningu  (western.
disc.) pro generální zasedání roku 2001.
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Sportovní stáj
v Tuchoměřicích

prodá několik koní pro
menší sport či rekreaci
Tel.: 0602 628788

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

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
● 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. 00420-165-62 31 53, 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70, 62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

Děti v Chile
Finále mezinárodní seriálu

soutěží s názvem FEI/ART uspo-
řádala chilská jezdecká federace
v Santiagu de Chile od 30. listo-
padu do 3. prosince 2000.

Finále ukončilo seriál kvalifi-
kací, které uspořádalo 41 zemí
a v průběhu roku 2000 se jich
zúčastnilo téměř tři sta dětí.

V Chile startovalo celkově
32 dětí (16 z pořadatelské
země) a finálový model připra-
vil po zahajovacím skákání
s rozeskakováním dvě kvalifi-
kace a finále.

V zahajovacím skákání byla
nejúspěšnější litevská zástup-
kyně B. Gutkauskas.

Celkově zvítězil chilský jez-
dec J. Pablo Duran před
T. Davids z Jihoafrické republi-
ky. Ten byl také vyhlášen nej-
stylovějším jezdcem finále.

Finále
v Madridu

K zimní přestávce se uložila
soutěž národních týmů Sam-
sung Nations Cup Series. Po
prvních šesti kolech (Poděbra-
dy, Záhřeb, Bukurešť, Wash-
ington, Toronto, Buenos Aires)
vede týmovou soutěž Itálie se
14 body před Německem (11),
Belgií (10), Švýcarskem (9)
a USA (8). Šesté místo patří
společně zástupcům Maďar-
ska, Argentiny a Kanady se 4
body. ČR již také získala bod

(CSIO Záhřeb) a momentálně
zaujímáme 15 pozici spolu
s Rumunskem a Dánskem.

Soutěž pokračuje 5.-8. květ-
na při CSIO v La Baule a letoš-
ní finále připravuje Madrid na
20.-23. září.

Drezúristé
za moře

Zatímco Světový pohár sko-
kových jezdců bude mít svoje
letošní finále opět v Göteborgu
drezúristé se chystají za moře.
Pořadatelem finále Světového
poháru v drezúře 2000/2001
bude ve dnech 5.-7. dubna
brazilské Sao Paulo.

Pořadatelé přivítají celkově
devět jezdců, kteří se kvalifi-
kují ze systému světových
regionálních lig. Již známí
učastníci finále v Sao Paulo

jsou: Holanďanka Anky van
Grunsven (loňská finálová
vítězka), Ruska Nina Menko-
va (vítězka centrální ligy),
Tom Noone (vítěz USA ligy),
Nancy MacLachlan (vítězka
kanadské ligy), Japonec Tos-
hihiko Kiso (vítěz asijské ligy)
a M. Almasy z Francie
a Jorge Rocha z Brazílie (vítě-

zové otevřené jiho-americké
ligy). Čeká se tedy již jen na
vítěze z Pacifického regionu
a ze západní Evropy. Tu
čekají j iž jen dvě soutěže
v Neumünsteru (15.-18.
února) a v Paris - Bercy (1.-4.
března). Ve vedení je zatím
zcela přesvědčivě Isabell
Werth z Německa.

Informace pro předplatitele
Dnes opět opakujeme informace o předplatném dalšího ročníku

zpravodaje Jezdec. Tak jako každý rok jste i letos dostali složenku na
předplatné zpravodaje, ale stejně jako v uplynulých třech letech si
můžete  objednat i další edici Jezdecké ročenky. Ročenka 2000 bude
mít 72 stran a její součástí je vedle fotografickch reportáží nejdůležitěj-
ších momentů sezóny 2000 i zajímavý rozhovor. Tentokrát jsme roz-
mlouvali přímo s centrem FEI, s generálním sekretářem Dr. Bo Helan-
derem. Ročenka je opět prémií pro předplatitele, kteří ji budou mít
výrazně lacinější. Její cena byla stanovena na 200,-Kč + 20,- Kč poš-
tovné. Předplatitelé ji obdrží za 50% ceny + 20,- Kč poštovného

Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2001
včetně poštovného, které bohužel stále stoupá, bylo stanoveno na
500,- Kč resp. 620,- Kč včetně Jezdecké ročenky pro čtenáře v ČR.
Odběratelé v evropských  zemích, včetně Slovenska zaplatí v roce
2001 1090,- Kč a pro čtenáře v zámoří bude putovat Jezdec za 1800,-
Kč, v obou případech včetně Jezdecké ročenky.

Stejně jako v minulých letech žádáme všechny abonenty o co nejči-
telnější vyplnění složenky. Složenky plaťte jménem odběratelů zpravo-
daje 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, nezapo-
meňte 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.

JEZDECKÉ
A CHOVATELSKÉ

POT¤EBY

V‰e pro jezdeck˘ sport
Tyr‰ova 2071, Obchodní pasáÏ, 1. patro, 256 01 Bene‰ov
Tel/fax: 0301 / 729 079 Po - Pá 9 - 12  13 - 17 h So 8 - 11 h

Nabízíme výcvikové
kurzy pro jezdce 

připravující se pro
zkoušky ZV

Kompletní zajištění pro
jezdce i koně

Termíny:

●● 5.-  9. února 2001
●● 12.-16. února 2001
Přední Lhota u Poděbrad
Celková cena: 2 900,- Kč

Zájemci o předjarní skoko-
vou přípravu se mohou při-
hlásit ve stejném termínu
a za stejných podmínek

Přihlášky na tel.:
0603 525 169
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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 10, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.:0616/ 22774 tel.: 07/81 52 30

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

NOVÉ TELEFONNÍ 
ČÍSLO:

02/57 32 94 38

SERVIS PRO VÁS 
A VAŠEHO KONĚ

ROZŠÍŘENÁ PRODEJNA V PRAZE
Na Celné 8, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Tel.+Fax: 02/57 31 67 82, 02/57 32 94 38

●● Zdvojnásobená prodejní
plocha

●● Rozšířený sortiment pro
jezdce a koně

Otvírací doba: Po-Pa: 9.00–18.00
So: 9.00–13.00

e-mail: equiservis@equiservis.cz
http://www.equiservis.cz

ZÁSILKOVÝ PRODEJ Z BAREVNÉHO KATALOGU
Další prodejna: 
Chovatel-equiservis, Habrmanova 52, Plzeň - Slovany, T+F: 019/74 450 78

V¯ROBA A PRODEJ
● PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK
OD ROKU 1999 I NA LEASING
● PRONÁJEM KOMPLETNÍCH 

PARKURÒ
● PRODEJNA JEZDECK¯CH 

POT¤EB

Masarykova 518/4a, 
460 01 Liberec

Telefon: 048/271 03 44

Fax/zázn.: 048/511 01 47

Inzerce
●● Prodám 10l. val. hd. po o: Meander, skok -L-, skvělý kůň pro dítě

nebo dorostenku. Tel.: 0602 62 33 80.
●● Prodám 5 letou černou hnědku, o: 2504 Duman, m: A1/1 Konfeta,

startující 1. rokem -ZL-, vhodná i na drezuru, military, zapsaná
v HPK, a dále 3 letou hnědku o: 5055 Landos, m: Č 1431 Cita vlastní -
S- a 7 letou ryzku A1/1. Všechny 100% zdravé a hodné. Tel.:
0327/51 52 35 po 17.00 hod.

●● Nabízíme zajímavé pracovní uplatnění pro pracovníka se zkušenost-
mi a zájmem vést mládežnický jezdecký oddíl. Bližší informace
tel.:0364/432110

●● Prodám irského plnokrevníka, 12 l., výk. -S- military, pro nižší soutě-
že. Cena 35 000,- Kč. Tel.: 0604/16 20 63.

●● Prodám kl. 8l., ryzku po Taarlo z m: po Veronal, skok -L-, výborné
výsl., max. spolehlivá i pro juniora, 100% zdravá, nyní po odst. hříbě-
te. Tel.: 0737/139 990.

●● Prodám 4l. val. A1/2, KVH 163 cm, vhodný do terénu a rekreační jež-
dění. Cena 25 000,- Kč. Tel.: 0723/49 17 24.

●● Prodám kl. 2,5r. o: Landos (Lord), m: Damela (klus.) a kl. 3,5 r.
o: Renomee, m: A1/1 Norita po Korok (výk. ST), dobrá jezditelnost,
ZZV 2. místo, vhodná pro dívku. Tel.: 0344/42 38 13.

●● Zahraniční firma se sídlem v Tochovicích přijme zkušeného jezdce
na výcvik franc. koní s možností zúčastňovat se soutěží. Zn: dobré
platové podmínky, perspektivní zaměstnání, tel.: 0306/68 40 38 nebo
0606-430 456.

●● Prodám tréninkový kočár pro 1-2 koně. Tel.: 0606 902 842.
●● JK Poděbrady nabízí ustájení, k disp. krytá hala, písk. jízdárna. Cena

4000,-/měs. Tel.: 0604 113 615.

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.: 02/57 94 10 79 

Ostrovského 23, Praha 5
150 00 Smíchov, tel.: 02/51 56 15 83

Deset hodin pro Vás
Nová otvírací doba Po - Pá od 8.00 - 18.00

CN

●● kompletní sortiment jezdeckých potřeb

Dále nabízíme výcvik a ustájení koní ve stáji p. Jana Bubna - Vysoké Mýto

Prodejna 
jezdeckých potřeb 
HAPPY HORSE 
v Karlových Varech (areál
dostihového závodiště)
nabízí kompletní sortiment
jezdeckých potřeb. 
Zasíláme i na dobírku.
Otevřeno: 
pondělí - pátek 9.30 - 18.00
sobota           9.30 - 13.00

Naše adresa: Happy Horse, Jaroslava Haškovcová
kpt. Jaroše 29, 360 06 Karlovy Vary.

Tel.: do prodejny: 017/43 275
mobil: 0602 41 52 06, privat: 0468/58 52 95

Děkujeme ing. V. Mestenhauserovi za celoroční spo-
lupráci, přejeme jemu i jeho rodině a kolektivu vše
nejlepší a těšíme se na další součinnost v novém
roce. Iva a Veronika Rosických

Parkurové soustředění na
Nové Amer ice 

pod vedením 

Jiř ího Pecháčka

●● Datum konání: 27.-28. 1. 2001 (příjezd 26.1.)
●● Cena tréninku: 1 500,- Kč za koně
●● Cena ustájení: 250,- Kč/den
Možnost ubytování v hotelu Nová Amerika za 790,-

Kč/den a možnost snídaně, oběda a večeře v restauraci
hotelu v celkové ceně 390,- Kč/den. 

Přihlášky na tel.: 0607 646 228 do 19. 1. 2001.
Maximálně pro 24 koní


