
lečnosti TUI, započítávané i do seriálu Riders
Tour, ve kterém po neuvěřitelně napínavém
rozeskakování zvítězil L. Beerbaum na GLAD-
DYS S. Ten rychlou, ale plynulou jízdou nako-
nec překonal zdánlivě nepřekonatelný
„vabank“ výkon P. Raymakerse na NOW OR
NEVER.

Nasbíráno v Hannoveru
Využili jsme hannoverského setkání s Ale-

šem Opatrným, který nám zodpověděl několik
dotazů. Podle jeho vyjádření bylo hlavním
důvodem dramatické změny v sedle koní
A. Oniščenka touha majitele, aby dohled na
jeho koňmi měl P. Shockemöhle. 

Ten byl skutečně prvním Alešovým trénin-
kům osobně přítomen a i nadále bude na
práci osobně dohlížet. V této chvíli je však
dohoda mezi majitelem a A. Opatrným časo-
vě omezena do konce roku 2003. V tomto ter-
mínu by měl A. Opatrný stihnout jaksi „na
zkoušku“ cca osm velkých soutěží, mezi kte-
rými by nemělo chybět ani CSI-W v Berlíně
(13.-16. 11.) či CSI v Mnichově (27.-30. 11.).

Co na to Sloothaak?
Pochopitelně tato změna zaplnila i první

stránky odborných časopisů a dostala se i na
stránky německých deníků. F. Sloothaak je
v SRN velmi populární a podle jeho vyjádření

byl vývojem kolem koní
A. Oniščenka překvapen.

V novinovém článku
severoněmeckého regio-
nálního deníku se píše, že
v budoucnu má ukrajinský
milionář zájem pomocí
těchto koní vybudovat
národní tým. Pro pokračo-
vání spolupráce s němec-
kým mistrem světa z roku
1994, pak bylo F. Sloot-
haakovi údajně nabízeno i
přijetí ukrajinského státní-
ho občanství.

Jak se má KRIS?
V závěrečné Velké

ceně hannoverského
šampionátu to dlouho
vypadalo, že zvítězí
holandský jezdec P. Ray-
makers. Tento internacio-
nál je v naší zemi více
známý nejen tím, že byl
při jednom z pražských
CSIO hlavní hvězdou, ale
především tím, že právě

Opatrn˘ za nové barvy
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Aleš Opatrný má za sebou první zkušenosti
ve stáji ukrajinského podnikatele A. Oniščen-
ka, který má koně ustájeny ve stájích
P. Shockemöhleho v Mühlen v SRN. Zatím
má Aleš v práci tři koně. Jedná se o sedmile-
tého LANDGOLDA a ze stájí F. Sloothaaka
jsou to i zkušenější QUIFILIO a ADOLF D.

První soutěžní starty proběhly na velmi
kvalitně obsazených závodech v Hannoveru
ve dnech 22.-26. října. To měl A. Opatrný za
sebou jen několik prvních dní ve stájích kde
momentálně trénuje i O. Becker. Dařilo se mu
především na LANDGOLD, se kterým postou-
pil až do nedělního finále. Zde mu, ve společ-
nosti dvaceti nejlepších koní uniklo rozeska-
kování o vlásek, kdy inkasoval 1 bod za pře-
kročený čas. S tímto výkonem se umístil na
10. místě. V soutěži zvítězil M. Ehning s velmi
dobrým FOR FUN.

Z ostatních výkonů se mu hned při zahajo-
vacím skákání ve středu podařilo získat 5.
místo v soutěži do 150 cm v sedle QUIFILIO.
S tímto koněm byl úspěšný i o den později,
kdy skončil na 13. místě.

V sedle ADOLPHA D absolvoval většinu
startů s jedinou chybou, což ovšem v konku-
renci, která se v Hannoveru sešla, znamenalo
většinou umístění v polovině startovního pole.

Vyvrcholením závodů byla nedělní GP spo-

A. Opatrný - LANDGOLD

v jeho stáji je nyní černý KRIS. Hřebec, který
pomohl českému jezdectví i A. Opatrnému
mezi mladými jezdci až na trůn mistra Evro-
py. I když se snažíme další kariéru tohoto
hřebce podle agenturních zpráv mapovat,
neodolali jsme příležitosti a zeptali se na čes-
kého exšampiona přímo P. Raymakerse: 

„Po úvodní sezóně mohu říci, že se KRIS
stává důležitou oporou stáje. V uplynulých
měsících absolvoval úspěšně řadu velmi
obtížných závodů. (V Jezdci jsme přinesli
výsledky v seriálu ve Valkenswaerdu, či indo-
néský úspěch v Kuala Lumpur). Nyní má
naordinován dvouměsíční odpočinek, ale
hned po Novém roce bude nasazen do hlav-
ních soutěží o postup do finále Světového
poháru v Miláně.“

Dodejme tedy, že pokud se bude vyvíjet
vše podle plánu, měl by se P. Raymakers
objevit i v jednom z prvních kol Světového
poháru roku 2004 v Lipsku. A to si tradičně
nenecháme ujít.

Riders Tour
Svoji neotřesitelnou pozici na čele seriálu

Riders Tour potvrdil vítězstvím v Hannoveru
L. Beerbaum. Ten tak získal již čtvrté prven-
ství (Hamburk, Wiesbaden, Hachenburg,
Hannover). P. Raymakers poskočil na
8. místo. Velmi dobře si vede i S. McIntosh,
která skončila v Hannoveru čtvrtá a v celko-
vém hodnocení se dostala hned za elitní šest-
ku L. Beerbaum, M. Whitaker, M. Ehning,
R. Pessoa, R.G. Bengtsson a O. Becker.

V týmové soutěži seriálu Riders Tour vede
po šesti kolech Team Sabiny Illbruck o jeden
bod před týmem Audi quattro Team.

Závěrečným kolem Riders Tour je turnaj
v Mnichově (27.-30. 11.).
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CSI Klagenfurt
Ve dnech 30. října až 2. listopadu se

čeští jezdci zúčastnili mezinárodních závo-
dů v rakouském Klagenfurtu. Do Rakouska
z přihlášených jezdců neodcestovali
J. Papoušek, který se omluvil včas, ale i na
poslední chvíli si účast rozmysleli M. Šou-
pal a M. Málek. Rakouští pořadatelé však
omluvu těchto dvou jezdců již odmítli při-
jmout a tak je nyní předmětem dohadů,
kdo uhradí náklady na nevyužité ustájení.

ČR tak reprezentovali jezdkyně
V. Macánová s koňmi LISETTE, L’AMIE
a PRINCESS, N. Roučková na GENETA
a FATIMA a jezdci Z. Žíla (CARTOUCHE,
GRAF CZECH, PINOT GRIGIO), P. Dole-
žal (POMPÖS, LAMORE, POWER PLAY),
J. Skřivan (ANDOLPH WEPOL, LABE
JAMES a RYTMA CAC LEASING) a
P. Kuba (ROBIN, ASTERIX).

Zahajovací soutěže byly rozděleny na
soutěže žen a soutěže mužů. Mezi ženami
se dařilo V. Macánové na LISETTE, která
v parkuru do 135 cm získal po bezchyb-
ném výkonu 10. místo. Muži umístění
v konkurenci 124 dvojic nedosáhli.

Od pátku pak již byly soutěže rozděleny
na čtyři skupiny. Soutěž mladých (7.-
8.letých) koní - Youngster Tour a na tři
úrovně - Malá, Střední a Velká túra. Jediná
Velká túra pak měla dvě kvalif ikace
k nedělnímu finále (50 nejlepších), ostatní
úrovně byly otevřené.

Mezi mladými koňmi (do 125 cm) získal
P. Doležal na LAMORE po bezchybném
výkonu 14. místo. Dvě umístění jsme docíli-
li i v Malé túře (130) zásluhou čistých par-

kúrů v podání Z. Žíly na GRAF CZECH
(13.) a P. Kuby - ASTERIX (14.).

Z. Žíla byl úspěšný i ve Střední túře
(140) na CARTOUCHE (5. místo) těsně
před P. Doležalem s POMPÖS (7.místo).
V prvé kvalifikaci Velké túry (145) startovali
J. Skřivan a LABE JAMES CAC LEASING
(8 bodů), Z. Žíla na PINOT GRIGIO
(8 bodů) a V. Macánová s LISETTE (ned.).

V sobotu zopakoval kvalitní výkon
P. Doležal a LAMORE, který ve dvoufázo-
vém skákání do 125 cm byl po obou bez-
chybných částech šestý.

Ve Střední túře (do 145 cm) si tentokrát
nejlépe vedl J. Skřivan na ANDOLPH
WEPOL a opět P. Doležal s POMPÖS.
Oba dokončili bez chyb a získali pro ČR
13. a 16. místo.

Malá túra již měla v sobotu na programu
Finále (135 + rozeskakování) a zde si
P. Doležal a POWER PLAY, v rozeskaková-
ní osmi dvojic, odnesli 5. místo. Prvenství
získal J. Schwarz s DEXTER ze SRN. Z dal-
ších našich byl Z. Žíla a GRAF CZECH na 13.
místě (4 body). Celkem startovalo 90 dvojic.

Druhou kvalifikaci pro finále Velké túry
vyhrál Švýcar W. Melliger na L.B. SCUTT.
V. Macánová (LISSETTE) a Z. Žíla (PINOT
GRIGIO) zde měli 8 bodů, J. Skřivan
s LABE JAMES CAC LEASING 16 bodů.

V nedělním finále mladých koní (130)
završil úspěšné vystoupení P. Doležal
v sedle LAMORE výkonem 5 bodů. J. Skři-
van na RYTMA CAC LEASING dokončil
s 8 body, V. Macánová a L’AMIE inkasova-
la 20 bodů.

I když podzim v současné jezdecké společnosti již dávno není pobídkou k uložení koní k zimnímu odpočinku a halové závody jsou
i u nás zcela běžnou záležitostí, ve většině jezdeckých centrech se nezapomíná na tradiční Hubertovy jízdy. Jedna z nich se konala
i nedaleko Prahy v jezdeckém středisku v Čakovičkách, kde se v sobotu 1. listopadu sešla společnost více než dvaceti jezdců.

Při závěrečném halali nechybělo ani tradiční opékání špekáčků, při kterém nedostatek opékacího náčiní svérázně vyřešil vedoucí
střediska Libor Veselý. Foto P. Loudová

Finále Střední túry (145cm) pak zastihlo
v nejlepší výkonnosti J. Skřivana na
ANDOLPH WEPOL, kteří dokončili s 8
body a to jim stačilo na 17. příčku mezi 83
dvojicemi.

Do závěrečného Finále Velké ceny (do
145 cm) se mezi nejlepších 50 dvojic kva-
lifikovali tři čeští zástupci. Velmi dobře si
vedla V. Macánová na LISETTE. Ta
dokončila s 10 body a jen malé zaváhání,
které mělo na svědomí kruh, jí připravilo
o umístění v prvé desítce. Po rozeskako-
vání pouze dvou jezdců zvítězil G. Catta-
pan na DOWSON. Oba naši další jezdci
J. Skřivan (LABE JAMES CAC LEASING)
a Z. Žíla (PINOT GRIGIO) po chybách
vzdali.

Světový pohár
Centrální Evropy
Halová sezóna sebou vždy přináší zvý-

šený zájem o bodování v regionálních
ligách Světového poháru. Západoevropské
jezdce zatím většina bodů čeká. Východní
Evropa již naopak body rozdělovala a jezd-
ci vstupenku do finále v Miláně mohou nyní
získat již jen na CSI-W Poznaň (5.-7. pro-
since) a pak na finále ve Varšavě, které je
plánováno na 19.-21. března.

V současné době je na čele bodování
Polák G. Kubiak se ziskem 96 bodů, před
G. Klettenbergrem z Estonska (89) a dvoji-
cí A. Nagolov (BUL) a O. Krašuk (UKR),
kteří mají 68 bodů. Náš A. Opatrný zatím
figuruje na 5. místě s 62 body. Dalším
umístěným českým jezdcem je až
M. Matějka na 21. příčce s 25 body.



né kolo uspořádat. V upravených pravi-
dlech je již vše vysvětleno a doufám, že
se bude ČSP i nadále tak úspěšně rozví-
jet jako dosud.“

Máte za sebou velmi dobrou jezdec-
kou sezónu. Vrátil jste se i do české
reprezentace. Jaké zahraniční starty
chystáte pro konec roku 2003?

„Oproti loňskému roku nás čeká již
pouze CSI-W Poznaň, které je na progra-
mu ve dnech 5.-7. prosince. O účast zde
projevili zájem zatím pouze M. Matějka a
M. Šoupal. Poláci pak přesunuli plánované
předvánoční halové finále Světového
poháru centrální Evropy ve Varšavě až na
březen 2004. Tím začíná být zřejmější
snaha Polska o co nejvyšší vyrovnání
východní Evropy západním zemím.

I když se možná může někdy napodobo-
vání západoevropských modelů v Polsku
zdát až příliš horlivé, určitě je nyní Polsko

jezdeckým lídrem cent-
rální Evropy. Jezdectví
zde má značnou státní
podporu a i celková
nálada je zde velmi
dobrá. Polské Finále ve
Varšavě tak bude sku-
tečnou generálkou na
finále v Miláně a mohlo
by se stát i počátkem
modelu skutečné halové
východoevropské ligy,
přeci jen rovnocennější
z á p a d o e v r o p s k é m u
standardu. Ta by se,
stejně jako v západní
Evropě, měla zcela pře-
sunout do hal a probíhat
pak v průběhu zimy před
samotným finále. Dou-
fám, že se i v ostatních
federacích východní

Evropy nalezne dost odhodlání získat sta-
tut Světového poháru pro zimní halová
CSI, tak jak to dokázali Poláci.“

Ale vraťme se do Vašich stájí do Lito-
myšle. Jak bude vypadat sezóna 2004?

„Nic převratného nečekejte. Pro vyšší
soutěže budu mít i v příštím roce LABE
JAMESE CAC LEASING a doufám že i
ANDOLPHA WEPOL. Majitel pan Weag se
do mé stáje vrátil s pěti koňmi. Jinak mi
postupně dorůstají mladí koně. Mezi 4-
5letými to je RAMARA (Kojak), ROSITA
(Fleming) a RAFAELA (Rafael), kteří
dosáhnou na střední obtížnost, a mezi šes-
tiletými se nejvíce těším na EXCALIBUR
WEPOL (Ehrentusch) a SINAJ (Dietward
23). Z mladých koní je pak největším přísli-
bem i RYTMA (Dietward 23), která nyní
v Klagenfurtu úspěšně absolvovala i svůj
zahraniční debut.“

Přejeme Vám hodně úspěchů i v roce
2004. C. Neumann

ZPRÁVYZE ZAHRANIČÍ
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První listopadový víkend se ve Všemi-
lech, ze kterých se stal pilíř pony sportu,
konalo předposlední kolo seriálu soutěží
pony s názvem Konrád Cup. Cestu do
Všemil si našli závodníci i z Českých Budě-
jovic, Sokolova, Děpoltovic, Karlových
Varů a dokonce i ze Slovenska. Podmínky
k závodění jsou ve Všemilech ideální
a společně s atraktivním ubytováním
v Rynartickém zámku  jsou skutečným
magnetem. Navíc díky sponzorství pivova-
ru KONRÁD VRATISLAVICE sezóna
dětem prakticky nekončí.

Mezi účastníky poslední kvalifikace na
finále seriálu se objevila řada nových tváří,
a to především v soutěžích pro účastníky
bez licencí.

V drezurní dvoukolové soutěži P4 a P5
byl potěšující růst výkonnosti některých
dvojic, zejména vítězného H. Vranku
s BERTÍKEM z JO Blaťák Mažice. Poprvé
se také objevil na kolbišti výstavní šampión
MOORKIER GAWAIN, vybavený mimořád-
ným pohybovým i skokovým nadáním.

Hlavní sobotní skoková soutěž, vypsaná
jako Handicap ZP - ZLP byla pro stavitele
parkuru velkým oříškem, protože přivedla
na start široké spektrum jezdců naprosto
odlišné výkonnosti. A tak v 1.kole diváci
shlédli celkem 16 bezchybných parkurů
z 37 startujících. Druhé kolo bylo na horní
hranici obtížnosti a přesto i zde počet bez-
chybných neklesl. Protože o výsledku sou-
těže rozhodoval čas druhého kola, mohli si
diváci vychutnat odvahu mladičkých jezdců
a ocenit schopnosti poníků. Králem se
stala D. Veberová na INES, před
S. Krčmářovou s LUCIÍ, která byla druhá
již v drezůrní soutěži (ex equo) a domácí
T. Pavlíkovou s CIPÍSKEM.

Tradičně byly součástí programu i soutě-
že zručnosti dětí do 8 let a je potěšující, že
ve Všemilech je o tyto hry vždy velký
zájem.

Nedělní skákání ZLPA - LPA přístupné
všem jezdcům i pony mělo z obou kol
pouze dvě bezchybné účastnice, domácí
A. Bačkovskou na MIMOSA a mělnickou
V. Krátkou s GEJŠOU. Rozeskakování se
však mělnické soutěžící nevydařilo a skon-
čila druhá.

Na startu vyvrcholení závodů, dvoukolo-
vé soutěže SPB - SPB, poslední možnosti
kvalifikace pro finále „KONRÁD CUPU“ se
sešlo 16 dvojic. Šest dvojic dokázalo obtíž-
ný parkur prvního kola absolvovat bez-
chybně. Ve druhém to pak byla pětice
účastníků.

Do rozeskakování s trasou velmi členi-
tou, dovolující alternativní možnosti zkraco-
vání a „krátkým“ dvojskokem, nastoupila
K. Mestenhauserová s COLINEM z JK
Mělník a po ní její stájová kolegyně L. Krai-
cová se SABINOU, čerstvě ověnčená
úspěchy z CSIP ve Wienner Neustadtu.
I když se zdálo, že jí neunikne vítězství
nakonec byla K. Mestenhauserová přeci
jen o 0,88 sekundy rychlejší. Vše však
mohla rozhodnout ještě S. Tomaidesová
se SANDY z JK Louňovice, ale skok mimo
pořadí ji ze hry o prvenství vyřadil. Z vítěz-
ství se tedy radovala K. Mestenhauserová,
která z pěti startů v kvalifikacích KONRÁD
CUPU dvakrát zvítězila, dvakrát byla druhá
a jednou třetí, vždy na plemenném hřebci
COLINOVI. Ten v průběhu sezóny navíc
stačil ještě 9 týdnů působit v ERC Mětice.

Finále Konrád Cupu se koná v Praze na
Císařském ostrově ve dnech 13.-14. prosince.

Konrád Cup 
do finále

Jiří Skřivan a aktivní „důchodce“ LABE JEFF

I centrální Evropa do hal?
Sezóna 2003 byla velmi úspěšná pro

našeho předního jezdce J. Skřivana. Ten
se po krátké odmlce opět vrátil do čela
české skokové špičky a získal prvenství
v prestižních domácích soutěžích. Jiří Skři-
van je nejen jezdcem, ale v současnosti i
prezidentem Českého skokového poháru a
současně zástupcem jezdců ve skokové
komisi ČJF. Jezdci si jej navíc na počátku
sezóny 2003 zvolili jako osobu odpověd-
nou za nominace jezdců pro mezinárodní
závody. Pro všechny tyto funkce a součas-
ně sportovní úspěšnost jsme požádali
J. Skřivana o rozhovor:

Protože jste současně jezdec a také
ten kdo dozírá nad nominací určitě jste
se v průběhu roku dostal mezi různé
tlaky. Jak jste se vyrovnal s funkcí
„nominátora“?

„Myslím, že těch sporných situací zase
nebylo tolik a vzhledem ke stálé komunika-

ci mezi všemi zainteresovanými mám
z převážné většiny řešených situací dobrý
pocit. I když nyní z vedení ČJF možná
vyznívá snaha o větší kontrolu nad starty
jezdců při CSI, nemyslím, že k tomu bude
v budoucnu příležitost. Je pravda že i ze
strany pořadatelů CSI je stále větší tenden-
ce o kontrolu startovního pole a tudíž i
regulaci přihlášek. Ne však tím, že by pořa-
datelé přenášeli přísnější nominační odpo-
vědnost na hlásící se státy, ale tím, že si
sami pořadatelé stále více jezdce pro start
na CSI vybírají. Je tedy pravda, že nás i
v budoucnu čeká stále nekompromisnější
selekce i pro účast na CSI, ale tuto selekci
si budou provádět pořadatelé sami.

Poněkud jiná je situace při startech na
CSIO či dokonce šampionátech. Zde
národní federaci jistá nominační omezení
přísluší, ale jejich aplikace by měla být
spojena i s náhradou cestovních nákladů
soutěže.

Více však než zástupcem jezdců, odpo-
vědného za nominaci, prožívám funkci pre-
zidenta ČSP. Tento seriál si myslím padl
v ČR na úrodnou půdu, dynamicky se roz-
víjí a má před sebou dobrou budoucnost.“

A zde probíhalo vše klidně?
„Mírné spory byly i v Českém skoko-

vém poháru a výtky zazněly především
na pravidlo „deset kvalifikací a finále“.
Zatímco tvůrci pravidel, a já jsem jedním
z nich, necítili tento bod jako problematic-
ký, někteří účastníci kritizovali fakt, že i při
finále probíhá kvalifikační kolo, v podstatě
jedenácté. Z hlediska čistě právního
výkladu měli určitě pravdu, z hlediska
kvality soutěže i divácké atraktivnosti je
lépe před samotným finále ještě závěreč-

Saskiewicz 
na ostrově

Ve dnech 25. - 27. listopadu pořádá
společnost In Expo Group ve své hale na
Císařském ostrově skokové soustředění
pod vedením polského trenéra Huberta
Saskiewicze. Soustředění je určeno jezd-
cům a koním alespoň úrovně -L-. Cena
za ustájení a trénink je 3 000,- Kč.
Nástup přihlášených koní a jezdců 25.
listopadu v 9.00 hodin, zahájení prvé
lekce v 10.00 hodin. Případní zájemci se
o podrobnostech mohou informovat na
tel.: 221 877 251.
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Blahopřejeme...

Vzpomínáme...

Sportovní 
kalendáfi

Hala
16.-17.11. Heroutice Z-ST pouze pony
22.-23. 11. Praha - Císařský ostrov

ZL-ST + pony
23. 11. Heroutice ZM-L + pony
6. 12. Všemily ZL-ST

Středočeši 
s Goščíkem

Středočeská oblast pořádala v Herouti-
cích skokové soustředění pro děti a juniory.
Vedl je manažer skokové komise a trenér
Z. Goščík.

O soustředění byl značný zájem a tak
muselo být rozděleno na dva termíny. Prv-
ního se, ve dnech 6. - 9. listopadu, zúčast-
nilo 20 jezdců s 30 koňmi.

Kromě tréninku zabezpečili pořadatelé
i kvalitní doplňkový program. Samozřej-
mostí byly teoretické diskuse a probírání
potíží jednotlivých jezdců a koní. V sobotu
proběhlo také tříhodinové školení na téma
„Veterinární minimum u koní“, které dětem
přiblížilo na co mají dávat pozor, jak roze-
znají příznaky onemocnění a jaké informa-
ce si mají připravit před tím, než zavolají
veterináře (dech, tep, teplota, výtoky, peri-
staltika.). Součástí byla také praktická část,
v níž si děti toto základní vyšetření vyzkou-
šeli přímo na koních. Školení vedla MVDr.
Dominika Švehlová.

K regeneraci fyzických i duševních sil
využili jezdci návštěvu aquaparku.

Středočeský VV ČJF hradil dětem trené-
ra, ustájení, pronájem haly a veterinární
seminář. Z. Goščík a mladí adepti jezdeckého sportu

Foto D. Heřmánková

...jezdci, chovateli a pořadateli jezdec-
kých závodů Jaroslavovi Rédlovi z Ber-
nartic, který 31. října oslavil padesátiny.

...jezdci, rozhodčímu a významnému
hipologovi Janu Pellarovi, který 22. listo-
padu oslaví 55. narozeniny.

...na československého jezdce a rozhod-
čího Petera Zátureckého, který by se 25
listopadu dožil 85 let. Peter Záturecký,
jehož vysoká postava patřila neodlučitelně
ke všem mezinárodním jezdeckým akcím
sedmdesátých let, zemřel 1. srpna 1982.

Volnost v Chomutově
Podruhé a za podpory města Chomutov

uspořádal K. Kašpárek v hale jezdeckého
střediska Zooparku v Chomutově soutěž
pro tříleté koně ve skoku ve volnosti. Ter-
mín závodů byl tentokrát z loňského vánoč-
ního času posunut blíže k podzimu a sou-
těž se konala 28. října. Na startu soutěže
mladých koní se sešlo 13 tříletých. Ti měli
připravena dvě kola. V prvém se skákalo
třikrát, maximálně do výšky 120 cm. Roz-
hodčími byli manželé Šímovi a podle jejich
výběru pak nejlepších osm koní postoupilo
do druhého kola. Zde je čekala opět tři kola
až do výšky 150 cm. Nakonec si nejlepší
hodnocení odnesl ATLANTIS (Orlando)
V. Balcara z ČJK Karlovy Vary. Na dalších
místech se umístili: CONGO KING (Bost
Praha), QUINEA a BERIO (Equi Bořeň
Svinčice) a pátý skončil LASER (Bost
Praha).

Druhou soutěží chomutovského skoku
ve volnosti pak byla mohutnost. Ta již
byla určena koním bez omezení věku.
Zde na výšce 195 cm zvítězila, za mohut-
ného povzbuzování diváků, SKARA
SALDO M. Matějky (Chomutov). Výko-
nem o 5 cm nižším si druhé místo zajistil
LOOPING LIBERTY T. Třešňáka (Ostrov
n.O.) a třetí skončil (180cm) MALÝ
PRINC z Equi Bořeň Svinčice. Ten obdr-
žel i třetí Pohár pro nejlepšího koně čes-
kého chovu. Ten i oba Poháry pro vítěze
věnovala starostka města Chomutov
Ivana Řábková.

Memoriál 
M. Košana

Druhý ročník halových závodů Memoriál
M. Košana pořádal západočeský chovatel-
ský svaz 18. - 19. října v Bernarticích.
Dvoukolové skokové soutěže byly rozděle-
ny na 4 kategorie. Čtyřletí a po nich pětiletí
startovali v sobotu a šestiletí a nakonec
sedmiletí a starší v neděli. Ti měli na pro-
gramu soutěž -L + S- a nejlépe si vedl
Mašek na FREDERIK ze stáje Dajbych.
Program doplňovala výstava hříbat. Mla-
dým tříletým koním pořadatelé připravili
skok ve volnosti, kde se skákalo až do
výšky 160 cm

Vítězkou Memoriálu M. Košana čtyřletých koní
se stala M. Kadlecová - RUBÍN MISI (Stáj Misi)

Foto M. Kůstková

Pochvala do Děčína
Ve dnech 18.-19. října uspořádal na kol-

bišti SZŠ E. Komerse v Děčíně - Libverdě
JK Větrný ranč Rychnov skokové závody.
Současným motorem jezdeckého střediska
je P. Koželuh, který převzal štafetu po
zakladateli zdejšího jezdeckého klubu
p. Vonkovi. Závody byly velmi pěkně organi-
začně zajištěny, jezdcům byly vypláceny
slušné finanční ceny, byly připraveny i sou-
těže pro neregistrované jezdce (soutěž
masek vyhrála A. Bačkovská jako Sněhur-
ka). Hlavní organizátor P. Koželuh i dobře
jezdil a vyhrál dvě soutěže z celkových
sedmi závodů. Nejvíce byl diváky oceněn
v zrcadlovém skákání do 110 cm, kdy zvítě-
zil s TIFFANY. Závěrečné -L- si nenechal
vzít M. Matějka na OCARLA H (Caro Chomu-
tov) před J. Chýlem - ROMMEL (Stáj Chýle)
a P. Charvátovou - GARET (Kocmanová).

Wiener Stadthalle
pro Sloothaaka

Velmi kvalitně obsazen byl CSI turnaj
v rakouském Wiener Stadthalle, který měl
čtyřhvězdičkový statut a konal se ve dnech
6.-10. listopadu. Vyvrcholením byly soutě-
že tradičně zařazeny až na pondělí.

Zde si prvé vítězství v národní soutěži
mladých koní, kterým bylo Finále Spring
Cup 2003, odnesl B. Boor na G. LARNA.
Druhá soutěž již byla mezinárodní a byl jí
skok ze žolíkem. Tady se radoval J. Whita-
ker na LACTIC (GB), který zvítězil před
B. Mändli na L.B. OBAR (SUI).

Vyvrcholením pak byla Velká cena Audi
GP 2003. V konkurenci 46 dvojic po bez-
chybném rozeskakování si prvenství vybo-
joval F. Sloothaak na SHEILA 73 před
F. Mathy s CALMERO ORION a H. Simo-
nem na E.T. FRH.

Opět Cesty ke koním
Pro rok 2004 připravuje autorka L. Gott-

hardová již desáté vydání souhrného adre-
sáře všech subjektů vztahujících se k hipo-
logii se známým názvem Cesty ke koním.
Uzávěrka přihlášek pro vydání roku 2004
je 30. listopadu 2003 a zájemci mohou
kontaktovat L. Gotthardovou na adr.: 533 14
Kladruby n. L. 98, či na tel.: 603 269 705
nebo na e-mail: gotthardová@volny.cz

Filmaři hlaste se
Jak jsme v minulém čísle uvedli na

sobotu 29. listopadu je v zámeckém areálu
Ctěnice plánováno setkání bývalých členů
JK Čs. Filmu, kteří v této společnosti prožili
především dobu stájí v Praze Holešovicích
Za elektrárnou, tzn. cca v letech 1960-
1979. Organizátoři setkání shromažďují
zájemce o setkání z řad bývalých „filmařů“
a pro lepší organizaci akce, jejíž začátek je
plánován na 12.00 hodin, žádá bývalé
kolegy o kontakt na tel.: 603 517 242
(C. Neumann), 603 926 245 (P. Loudová)
nebo 723 562 227 (P. Turek).

CSI-W Verona
Ve dnech 6.-10. listopadu se při italském

veletrhu Fieracavalli konalo i CSI-W Vero-
na. Zde se rozdělovaly jedny z prvních
bodů Světového poháru západoevropské
ligy. V kvalifikaci na finále si nejlépe vedl
R. Pessoa s BALOUBET DU ROUET,
který zvítězil před L. Niebergem na LO-
REANA. V samotném finále si však L. Nie-
berg (LOREANA) přemožitele nenašel a
po rozeskakování šesti dvojic získal nejvíce
„světových“ bodů. Na dalších místech
skončili Francouz R. Angot na DOLLAR
DE LA PIERRE a J. Lansink s AK CARI-
DOR Z (BEL).
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DREZURA od stupně Z
do stupně T.
(naklad. Brázda, 2003)

Kniha Alfreda Knopfharta
má podtitul „krok za krokem
do vyšších lekcí“, který je beze
zbytku a doslova splněn - ale
nejen to. Základní lekce, velmi
srozumitelně popsané a
vysvětlené i s podrobným
návodem k jejich naučení a
provedení, jsou v celé knize
popsány tak, jak se to zatím
v žádné jezdecké knize na
našem trhu nepodařilo. Již od
těch nejjednodušších je sledo-
vána jejich souvislost s lekce-
mi vyššími. Tato „červená niť“
umožňuje i při nácviku obtíž-
nějších lekcí vždy a při jakých-
koliv obtížích konfrontaci s tím,
co již bylo ve výcviku dosaže-
no a hledání zásadních chyb,
které postup koně ve výcviku
omezují. Samozřejmě autor
přihlíží i k anatomickým mož-
nostem a schopnostem koně
a umožňuje posouzení i
z tohoto hlediska - a zároveň i
pochopení, proč někdy zdánli-
vě bezchybně provedená
lekce není rozhodčími jako
špičková hodnocena. Čtenář
se možná i s údivem dozví,
jak obtížné je provést tak jed-
noduchý cvik jako „malý kruh“
- který ostatně i v úlohách FEI
má svoji vlastní známku - a
jaký význam jednotlivé lekce
mají z hlediska jejich použití
ve výcviku i v průběhu úloh.
Těm opravdu nejvyšším lek-
cím jako piafa a pasáž je
věnováno poměrně málo
místa, zcela právem. Pokud
základní výcvik probíhá správ-
ně, není naučení například
dobré pasáže tak náročné, jak
by se zdálo. Chtít ale piafu od
koně, který se ještě neumí
shromáždit a není k tomu
dosavadní gymnastikou při-
praven, povede k neodnauči-
telnému „šlapání zelí“, důsled-
ku toho, že se kůň naučil
potřebným krokům, ale doda-
tečně již shromáždění v této
lekci nikdy nepřijme - a samo-
zřejmě to uvidí i rozhodčí a
patřičně oznámkují. Velmi uži-
tečná je kapitola o lonžování,
které má svůj význam na kaž-
dém stupni výcviku.

I když se autor v názvu
knihy omezuje na stupeň T,
neodpustil si a ani nemohl
malou exkurzi do „Vysoké
školy“. Dokumentuje tím totiž
správnost konceptu celé
knihy, který spočívá ve využití

vnitřních souvislostí veškerých
lekcí na všech stupních výcvi-
ku. Úplným vrcholem, který již
není výslovně vyžadován ani
na olympijské úrovni, jsou
chody a cviky „školních koní“
(snad ani není nutno pozna-
menávat, že se nejedná o
koně „provozní“), ale i ty
vycházejí ze stejných začátků.
Proto i piafa a pasáž jsou
v této kapitole pojednány
znova a s dalšími kriterii, ač
se již o nich hovořilo v popisu
výcviku do stupně T. Autor
používá této příležitosti ke
zhodnocení dnešních poža-
davků sportovních, chovem
ovlivněných schopností koní i
úvaze, do jaké míry je dnešní
stav zachováním nebo vyvr-
cholením klasického jezdecké-
ho umění. Přes tento suchý
výčet toho, čím se kniha zabý-
vá, kniha sama není ani tro-
chu nudná a díky živému pře-
kladu zaujme i čtenáře, jehož
ambice nesahají až k olympiá-
dě.

Šťastně vybranou knihou
nakladatelství zaplnilo dosa-
vadní mezeru ve spektru
špičkových knih o jezdectví.
Váhám ji označit jako učebni-
ci, ty tak zajímavé nebývají.
Různých učebnic a kuchařek
jezdectví vychází ve světě
stovky a j istě ještě řadu
z nich poznáme, tato má výji-
mečný význam. Je srovnatel-
ná snad pouze s milou kníž-
kou Horsta Sterna „Jak si
zasloužit ostruhy“, která ale je
všechno jiné než učebnice a
přesto je nejčtenější jezdec-
kou knihou na světě - popisu-
je utrpení adeptů jezdectví
z jejich hlediska a ne z hledis-
ka trenérů. „Učebnice jezdec-
tví“ německého jezdeckého
svazu je zase dokonalou, ale
opravdu ne zábavnou učebni-
cí, podle které se orientuje
celé dnešní jezdectví. Na tyto
dvě neprávem opomíjené
knihy jsem chtěl upozornit
závěrem, protože teprve
jejich přečtení spolu s recen-
zovanou knihou A. Knopfhar-
ta, která je čtivá a zábavná a
poučná zároveň, vytváří solid-
ní základ použitelný pro začá-
tečníky i pouhé zájemce - i
pro velmi, velmi pokročilé
jezdce a učitele.

A.Fráter rozhodčí a trenér
FEI a ČJF

Inzerce
●● Prodám 2 klisny pony s PP ze sportovního chovu nar. 2002.

Rodiče import. Červená bělka a ryzka, výška v dospělosti
128 a 122 cm KVH. Mobil: 603 832 867.

●● Prodám klisnu ČT výkon. -T- milit., vhodná pro chov +
rekreační ježdění. Nar. 3/88, o.: A 1/1 Cobalt, m.: po Shagya
mim.-1. Klisna je březí 8 měsíc po 2516 Lopez. Cena 40.000
+ 5% DPH. Tel.: 604 215 815, 603 169 482.

●● Prodám ČT - 4 letý valach, o. Lopez-17, m. po Przedswit. 1/2
r. pod sedlem, menší (153 cm v koh.) ale silný, všestranný,
lehce ovladat., zakl. jiz. práce. Cena 40 000,- Kč.
Mob. 604 857 497.

Jezdecký klub Hradisko
Rožnov pod Radhoštěm

Pořádá v období podzim - zima 2003/2004 
kvalifikační kurzy v jezdectví:

1. cvičitel v1. cvičitel v jezdectvíjezdectví
2. trenér v2. trenér v jezdectvíjezdectví

Kurzy budou vedeny formou cyklických soustředění
v délce 3-4 dny s počtem 8 vyučovacích hodin a 10 hodin
praxe denně.

Délka trvání kurzu: Cvičitel v jezdectví je 165 hod,
z toho 8 hod zkoušky (1 den)
Trenér v jezdectví je 273 hod, z toho 10 hod zkoušky (2 dny)

Bližší informace o studiu: 

Ing. Zdeněk Goščík, mobil: +420 603 202 112
Ostatní informace: telefon: 571 654 136, mobil: 724 280 589

fax: 571 620 880, email: jezdeckyklub@hradisko.cz
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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

- 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

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

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: 377 451 914

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Děčín 18.-19.10. dvouf. sk. do
110 (36) 1. Podolánová - DALEN
(Bořeň Svinčice), 2. Batíková -
MONTANA, 3. Hrbková - ŠÁRKA
(Větrný ranč), stupň. obt. do 120
(32) 1. Koželuh - QUERIDO (Větrný
ranč), 2. Pospíšil - CITIN (Dvůr
Židovice), 3. Koželuh - TIFFANY
(Větrný ranč), -HL- (16) 1. Němco-
vá - ÚPA (Roudníky), 2. Potluka -
TÝNA (JS Benc), 3. Koželuh - TIF-
FANY (Větrný ranč), dvouf. sk. do
110 (30) 1. Pospíšil - CÉSAR (Dvůr
Židovice), 2. Pálková - SHAFRAN
(JK Velvary), 3. Masopust - CHAN-
TAL (Dobranov), volba př. do 110
(41) 1. Pekárková - PARÁDA (Lysá
n.L.), 2. Nováková - FOR (Equi
Club Louny), 3. Pospíšil - CITIN
(Dvůr Židovice), -L- (31) 1. Matějka
- OCARLA H (Comutov), 2. Chýle -
ROMMEL (Chýle), 3. Charvátová -
GARET (Kocmanová).

Bernartice 18.-19.10. čtyřletí -
ZM- 1. Kadlecová - NIRVANA (Stáj
Misi), -ZM+Z- 1. Kadlecová -
RUBÍN MISI (Stáj Misi), 2. Macháč-
ková - HAGI (Tachov Respo), 3.
Ovsjaniková - ANDORRA (Vlčtejn),
pětiletí -ZL- 1. Kozová - MARIBEU
(K+K Svržno), 1. Šístková - FRAN-
CIE (Nebanice), 2. Kůst - BOLERO
(Domažlice), 3. Kadlecová - DOUB-
LE (Cheb - Háje), šestiletí -L- 1.
Kůst . GILLY (Domažlice), -ZL+L-
1. Motygin - GALET (Děpoltovice),
2. Kůst - GILLY (Domažlice), 3.
Orlichová - CENTO (Děpoltovice),
sedmiletí a starší -L- 1. Rédl -
OÁZA (Bernartice), -L+S- 1. Mašek
- FREDERICK (Stáj Dajbych), 2.
Rédl - OÁZA (Bernrtice), 3. Lahod-
ná - LADY (Děpoltovice).

Výsledky

Jezdecké potřeby
Ivan Kovalčík
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● 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


