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Informace pro
předplatitele

Čas letí neúprosným tempem a dnes
dostáváte do rukou předposlední číslo
Jezdce roku 2003. Dnes proto, stejně jako
každý rok, dostáváte složenku na předplat-
né zpravodaje. Spolu s předplatným dva-
náctého ročníku Jezdce si můžete, tak jako
v předchozích šesti letech, objednat i další
edici Jezdecké ročenky. Ročenka 2003
bude podobná těm předcházejícím a věří-
me, že se na sedmé pokračování fotografic-
kých reportáží uplynulé sezóny těšíte.
Ročenka je opět prémií pro předplatitele,
kteří ji budou mít, stejně jako v minulých
letech, lacinější. Její samostatná cena byla
stanovena na 230,-Kč + 20,- Kč poštovné.
Předplatitelé ji obdrží za 130,- Kč + 20,- Kč
poštovného

Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje
Jezdec pro rok 2004 včetně poštovného
zůstává nezměněno a bude i v příštím roce
pro čtenáře v ČR 500,- Kč resp. 650,- Kč,
včetně Jezdecké ročenky. Odběratelé
v evropských  zemích, včetně Slovenska,
zaplatí v roce 2004 1090,- Kč a ke čtená-
řům v zámoří bude putovat Jezdec za
1900,- Kč, v obou případech včetně Jez-
decké ročenky.

Stejně jako v minulých letech žádáme
všechny abonenty o co nejčitelnější vyplně-
ní složenky. Složenky plaťte jménem odbě-
ratelů zpravodaje 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, nezapomeňte uvést
jméno plátce. Náš účet má číslo:
124577389/0800  ČS - Praha 9.

V případě že chcete vystavit na předplat-
né fakturu, sdělte nám to na adresu redak-
ce, včetně vašich IČO a DIČ.

Dvakrát Veselovský
Centrem halové sezóny se v Čechách

stále více stává hala společnosti In Expo
Group v Praze na Císařském ostrově. Ta
v letošním roce soutěžní sezónu zahajova-
la a ve dnech 22.-23. listopadu se zde
konaly jedny z posledních závodů roku
2003.

Na nedostatek soutěžících si pořadatelé
ani diváci rozhodně stěžovat nemohli.
V sobotu sledovali 185 a v neděli 124 star-
tů.

V sobotu vrcholil program soutěží -L-, ve
které zvítězil P. Veselovský na CALITO RB
ze Sportovní stáje Zámek Vilémov před
svoji stájovou kolegyní A. Machovou na
VICTOR. Stejná dvojice byla nejúspěšnější
v rozeskakování šesti dvojic i v nedělním
-S-. Zde se na druhém místě umísti l

J. Mayer na MAMBA z JK Lučkovice před
M. Šoupalem na GRANNA ARGENTINA
(SK Olympia) a L. Jandourkem - OLZA
TISCALI (JK Stará Boleslav).

Zuzana je doma
Po téměř celoročním působení v Němec-

ku se do domácího prostředí ve stájích Tar-
pan Odolena Voda vrátila Z. Zelinková.
Spolu s ní jsou v ČR i LA MANCHE
a VOLONTER. Bělouš CANTUS byl sice
prodán do Švédska, ale jeho místo zaplnil
jiný bělouš, sedmiletý CARUSO (Conten-
der z.m. po Capitol), kterého jsme již viděli
při CSN Poděbrady.

Domácí diváci mohli vidět Z. Zelinkovou
již při halových závodech v Praze na Císař-
ském ostrově (22.-23. listopadu). Podle
jejího vyjádření však bude spolupráce se

stájí D. Ahlmanna v Reher nedaleko Neu-
münsteru po Novém roce pokračovat.

I přesto se však naše přední jezdkyně
chce v roce 2004 zaměřit především na
reprezentační starty. Nejlepší trojice jejich
současných koní by měla být na starty této
úrovně připravena. Nadějí je však přede-
vším CARUSO.

P. Veselovský - CALITO RB (Sportovní stáj Zámek Vilémov)

Foto J. Malinovský
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Hubertova jízda u Bolka v Olšanech
V kalendáři Hubertových jízd zaujímá výjimečné postavení setkání na Farmě v Olša-

nech. Pozvání od Bolka Polívky přijala i letos 8. listopadu řada jeho přátel.
Při letošní Hubertově jízdě Bolek Polívka osobně všechny hosty přivítal, ale omluvil

se z neúčasti na vyjížďce. (Chystal se na Manéž do Brna.) K sedmdesáti hostům se
přidalo deset domácích koní.

Součástí byl i večerní country bál, včetně tradičního soudu. Před ním však měli
všichni obvinění jasný ortel: „Vinen!“ Bolek Polívka se ve společnosti opět objevil až
před půlnocí. Rozhovory se točily i kolem výstavby nové stáje, která je již před plánova-
ným dokončením v červnu 2004 výraznou dominantou a kterou B. Polívka nazývá kos-
telem pro koně. Z jeho farmy se postupně skutečně stává oblíbené poutní místo.

Text + foto Aleš Vitalík

Ten byl také nejúspěšnější při posledním
německém startu Z. Zelinkové v Pausin ve
dnech 6. - 9. listopadu. V hlavní soutěži S*
pro mladé jezdce a juniory skončil na 3.
místě. I další kůň Z. Zelinkové si však vedl
dobře. LA MANCHE zvítězil v zahajovací
soutěži do 135 cm a ve 140 na čas skončil
druhý. Při startu v sedle CARUSA na
Císařském ostrově, uniklo Z. Zelinkové
rozeskakování v závěrečném -S- jen kvůli
chybě na posledním skoku. Nyní je pro
koně Z. Zelinkové připraven odpočinek
a vše opět vypukne na počátku roku 2004.

Císařský ostrov
v obležení

O Hatlu je zájem
Naše militaristická jednička Jaroslav

Hatla a jeho tým v jezdeckém středisku
v Radimovicích u Prahy mají stále napilno.
Zatímco trojice koní KYRENEJEN-
NALLA’S BOY, AMICUS K a KARLA mají
po náročné sezóně přestávku, celý tým
J. Hatly rozejel naplno diplomatické úsilí
k dokončení olympijské kvalifikace do Atén. 

Rozhodně k tomu napomohly sportovní
výkony J. Hatly v uplynulé sezóně. V Radi-
movicích byla ve dnech 25.-28. listopadu
skupina britských partnerů v čele s trené-
rem Kenneth W. Clawsonem, aby byly
dojednány podmínky spolupráce pro příští
rok. Zdá se, že po zkušenostech roku 2003
se mírně mění pozice J. Hatly a britský tým
má zájem o jeho služby jako jezdce stáje.
Tím by výrazně vzrostly možnosti našeho
jezdce, protože stáj K. Clawsona disponuje
ještě několika dalšími koňmi na úrovni tříh-
vězdičkových CCI. Jisté je, že se součas-
ným anglickým jezdcem již stáj nepočítá
a tak se nechme překvapit, jak jednání
v Radimovicích dopadla. 

V každém případě by cesta J. Hatly na OH
v Aténách měla pokračovat v březnu 2004 na
CIC*** Mata do Doque v Portugalsku.

Nechcete psa?
Mistryně republiky z roku 1995 a 1997

Romanu Jeníkovou spojujeme především
s úžasným PABLEM. I když tato jezdkyně
nyní na posledních republikových šampio-
nátech chyběla, rozhodně s ní musí v roce
2004 česká ženská elita opět počítat.
V současné době má v práci dva koně,

kteří by mohli v příští sezóně do mistrov-
ských bojů zasáhnout. Prvním je 9letá
TIMI (Parcel) majitelky V. Samohýlové
a druhou 7letá KEXI (Mister Cox). V letoš-
ním roce již obě absolvovaly úroveň -S-
a v příštím roce by se mohly začít objevo-

Romana Jeníková

vat i ve středně těžkých soutěžích. I když
koně hrají v životě Romany Jeníkové
významnou roli, nejsou jedinými zvířecími
partnery naší přední jezdkyně. V soukro-
mém útulku manželů Jeníkových v Podlíš-
ťanech u Slatiňan se stará o opuštěné
psy.

Jak jste se k práci s opuštěnými psy
dostala?

Za tím byla především aktivita mého
manžela Ivana, který má ve Slatiňanech
veterinární praxi. Protože takové zařízení
v naší oblasti chybělo, rozhodli jsme se
vyjít vstříc nejen požadavku našeho regio-
nu, ale vlastně i opuštěných psů.

Kolik psů momentálně máte?
V současné době mám v útulku celkem

28 psů. Jedná se o psy různých ras i věku.
Většinou jsou velmi hodní a vděční za las-
kavé zacházení. Bohužel v útulku jsme
schopni psům nabídnout přístřeší, krmení
i veterinární péči, ale nejsme jim schopni
zajistit členství v rodině. I proto je někdy
práce v útulku skličující.

Jak dlouho se většinou pes u vás zdrží?
Snažíme se všemožnými cestami zajistit

psům přijetí do nových domovů. Nejúspěš-
nější jsme byli vždy po televizním vysílání
pořadu Chcete mě Z. Srstky. I tak se však
někteří psi zdrží v útulku i tři roky.

Kolika městům zajišťujete útulkovou
službu?

V současnosti máme smlouvy s téměř
36 městy a obcemi z téměř celého pardu-
bického kraje. I proto je náš útulek psy
skoro stále přeplněn.

Pokud by tedy někdo na jízdárně či ve
stájových zařízeních potřeboval psa
mohl by se na Vás obrátit?

Pochopitelně budeme rádi za každou
příležitost, která by mohla opuštěným
psům zajistit zázemí. Pokud tedy někdo
potřebuje psa, může se obrátit přímo na
mého manžela, který je v jezdecké společ-
nosti dostatečně znám a nebo přímo na
mě na tel. 723 901 915.

Mnoho štěstí a věřme, že alespoň
některému z Vašich svěřenců najde Jez-
dec nový domov.
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Do Mnichova ne,
do Poznaně ano
Další soutěžní prezentace jezdce A. Opa-

trného, který momentálně trénuje ve stájích
P. Schockemöhleho v Mühlen se zatím
odkládá. Po zrušení plánovaného výjezdu
na CSI-W do Berlína se neuskuteční ani
start na CSI v Mnichově. Jedinou novinkou
tedy je, že v Mühlen nyní trénuje i GRAND,
který odcestoval do SRN před třemi týdny.

Jediné co náš jezdec číslo jedna skuteč-
ně nechce propásnout je boj o východoev-
ropské body Světového poháru a tak je
s koňmi GRAND a QUIFILIO přihlášen na
CSI-W Poznaň. To se koná ve dnech 5.-7.
prosince a poněkud překvapivě bude
A. Opatrný za ČR v Polsku osamocen.

Změny ve spřežení
Náš nejlepší jezdec dvojspřeží L. Jirgala

i se svým synem překvapivě opustili stáj
Šinkvický Dvůr. Své další plány zatím
nechtěl vítěz evropské soutěže dvojspřeží
Top Driver Award Trophy vyzradit.

Jeho místo ve stájích v Šinkvickém
dvoře stejně překvapivě zaplnil J. Nesvačil
st. Jeho syn J. Nesvačil ml. zase nastoupil
do Národního hřebčína do Kladrub
n.Labem. Jejich místo ve stájích Sv. Ján
Jihlava zatím nemá nástupce.

V Albertovci po třech letech
V prosinci tomu budou již tři roky, co

zprávou číslo jedna v české hipologické
společnosti byla změna majitele tradičního
českého hřebčína v Albertovci. Již tři roky
tak existuje sportovní i chovatelská značka
Vondráček - Albertovec. Tehdy se totiž
majitelem Albertovce stal pražský jezdec
Luboš Vondráček.

L. Vondráček měl za sebou v té chvíli
úspěšnou sportovní kariéru, která byla
zahájena v TJ Zahradnictví Praha pod
vedením M. Balcara. V juniorských letech
stanul na čele české skokové špičky a jeho
úspěchy pokračovaly i po vstupu do senior-
ské věkové kategorie. A protože je Stáj
Vondráček - Albertovec stále na našich
kolbištích vidět je i L. Vondráček již třetí
desetiletí stálicí na naší jezdecké scéně.
Protože jsme byli jedni z prvních, kdo se
před třemi lety L. Vondráčka zeptal na jeho
albertovské vize a plány, oslovili jsme jej
i nyní po třech letech:

L. Vondráček - ARGON 1 při finále KMK v Ostravě foto J. Gebauer

Pane Vondráčku, jak se Vám daří řídit
podnik „na dálku“ a jak se vůbec daří
hřebčínu v Albertovci?

Pochopitelně vzdálenost Albertovce od
Prahy je mým největším handicapem.
Pokud by tak tomu nebylo viděl bych ve
spojení sportovní stáje a velkého chovatel-
ského centra pouze výhody. Bohužel však
mám oba své podniky od sebe vzdáleny
přes 400 km a to přináší jisté těžkosti.

Jak hodnotíte ony tři roky?
Myslím, že se mnohé zdařilo a pochopi-

telně i něco ne. Hlavním problémem pro
mě bylo vyrovnat se se skutečností, že
nebyly splněny mnohé předprivatizační
sliby ze strany pozemkového fondu
a Albertovec nezískal nájemní práva na
státní zemědělskou půdu, se kterými jsem
počítal.

Stav koní poklesl z původních 265 na
současných 230, což je stále ještě velmi
mnoho a i nadále se pokusím stavy
v Albertovci snížit. Navíc je téměř třicítka
koní v mojí sportovní stáji v Tuchoměřicích
u Prahy. Na druhé straně však proto
můžeme všem zájemcům nabídnout velmi
široké spektrum koní rúzných výcvikových

úrovní, od úplných remont až po zkušené
závodníky.

V letošním roce jsem i spokojen se spor-
tovními úspěchy albertovských koní. Z naší
produkce pochází jeden z nejúspěšnějších
českých koní ATOM SCHNEIDER (Lopez
zm: po 803 Topas), který byl s J. Jindrou
i nejlepším koněm českého chovu na podě-
bradském CSIO.

Hřebec ARGON (Aramis) pak byl nejlep-
ším koněm plemene ČT ve finále KMK
5letých. Letošní finále KMK bylo pro Alber-
tovec vůbec velmi úspěšné a z celkového
počtu 36 finalistů jich devět pocházelo
z Albertovce.

Ve výčtu našich úspěšných sportovních
koní nemohu nezmínit i koně VIKOMT
(Lombard), který je důležitým koněm Stáje
Bardonová a s K. Bardonovou nejenže byl
úspěšný při národním šampionátu, ale
reprezentoval ČR i při rámcových soutěžích
letošního juniorského ME v San Remu.

Na sklonku letošního roku byly zruše-
ny všechny pořadatelské aktivity
v Albertovci. Kdy se zase jezdci severní
Moravy a nejen oni vypraví do Albertov-
ce soutěžit?

Po letech byla ukončena spolupráce s
V. Holým, který byl hlavním organizátorem
soutěží na Albertovci. Jeho práci nyní vyko-
nává p. Osička a je pravda, že při samotné
organizaci chodu hřebčína již mnoho pro-
storu pro pořadatelství soutěží nezbývá.
Na druhé straně disponuje hřebčín rozsáh-
lým překážkovým materiálem i celého
zázemí k pořadatelství soutěží a tak se ani
v budoucnu nebudeme závodům vyhýbat.
Máme však vymyšlen jiný model a jsme
připraveni za velmi výhodných podmínek
zájemcům ze stran organizátorů soutěží
vše potřebné poskytnout. První zájem
o pořadatelství soutěží na Albertovci proje-
vil I. Višinka, který má v hřebčíně od jara
2003 své koně a tak doufám, že se soutě-
že do hřebčína brzy opět vrátí.

A jaké máte plány pro nejbližší i vzdá-
lenější budoucnost?

V prvé řadě bych chtěl získat pro hřebčín
nového a lukrativního plemeníka. To je

zatím problém, ale doufám že se mi pro
sezónu 2004 podaří vedle stávajícího tra-
kénského hřebce DÉMON (Topas - Ozor-
nice) získat i dalšího kvalitního otce. (Bohu-
žel právě v době vzniku našeho rozhovoru
uhynul ve věku 24 let albertovský plemeník
AMON (Adept - Padrona)).

Pokud se ptáte na můj dlouhodobý
záměr musím jen opakovat, že velkým pro-
blémem pro mě zůstává vzdálenost Alber-
tovce od Prahy. A protože se nehodlám
svých pražských aktivit vzdát, nerozvíjím
ani nějaké dlouholeté výhledové koncepce.

Děkujeme za rozhovor.

CHI-W Berlin
Po Helsinkách, Oslu a Veroně bylo CHI

v Berlíně, konané ve dnech 14.-16. listopa-
du, již čtvrtým kolem západoevropské ligy
Světového poháru 2003/2004. Vítězem
čtvrté kvalifikace se stal 28letý Dán Tho-
mas Velin se 13letým EQUEST CARNU-
TE. Na druhém místě skončil vedoucí
závodník západoevropské ligy M. Kutscher
na CONTROE před H. Bourdy s EVE DES
ETISSES. O vítězství bojovalo v rozeska-
kování 13 dvojic. T. Velin se tak dostal na
šestou příčku dosavadní kvalifikace zápa-
doevropské ligy. Tu zatím vede M. Kuts-
cher před E. van der Vleutenem, Jos Lan-
sinkem, H. Weinberg a B. Broucqsault.

Při CSI v Berlíně se také konala první
soutěž Západoevropské ligy Světového
poháru v drezúře. Tu získal H. Schmidt na
hanoverské klisně WANSUELA SUERTE
před H. Kemmer na ALBANO (oba SRN)
a E. Hindle s WIE WELTMEYER (GB).
Teprve čtvrtou příčku obsadila I. Werth na
APACHE. Podrobnosti o soutěžích na: 

www.reiturnier-chi-berlin.de

Párty v růžovém
Po veleúspěšné převlékací akci v loň-

ském roce vás Jos Bar Garáž na Malost-
ranském náměstí v Praze zve dne 27. pro-
since od 20.00 hodin na slavnostní zakon-
čení jezdecké sezóny 2003. To se bude
konat pod názvem PINK PARTY. Vstup
v kompletním růžovém obleku zdarma.
Přijďte všichni, nebudete litovat. Info na
tel.: 602 615 820 a 737 170 175.
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Blahopřejeme...

Vzpomínáme...

Sportovní 
kalendáfi

Hala
6. 12. Všemily ZL-ST
12.-14. 12. Praha - Císařský ostrov

finále Pony festivalu

Pony do finále
Letošní bohatá sezóna naznačila značný

potenciál jezdeckého sportu dětí na pony.
Nyní čeká pony sport halové finále Pony-
festivalu, které se bude konat 12.-14. pro-
since v hale na Císařském ostrově
v Praze. I uplynulých 14 dní však bylo pro
pony sport důležitých.

První -ST- pony v republice
Ve dnech 16. a 17. listopadu vyvrcholila

celoroční bodovací soutěž pro dětské jezd-
ce na pony. Pony liga Heroutice je seriá-
lová soutěž, kterou pořádá Farma Herouti-
ce. Vítězem se stal jezdec, který na závo-
dech pořádaných tímto klubem nasbíral
nejvíce bodů. Hlavní cenou v kategorii star-
ších dětí byl letos sportovní pony, vítězka
mezi mladšími dětmi si odvezla sedlo.

Finále Pony ligy Heroutice je jednou ze
dvou nejobtížnějších parkurových soutěží
pony v České republice v sezoně 2003,
s vyšší obtížností, než je Mistrovství České
republiky. Starší děti soutěžily na překáž-
kách vysokých 110 cm! Na závodech se
sešla téměř kompletní špička včetně repre-
zentantek (K. Mestenhauserová, L. Kraico-
vá a domácí J. Perníčková) a medailistů
MČR. Nejvzdálenější ekipy byly až od Kar-
lových Varů.

Během obou dnů byly vypsány soutěže
pro všechny úrovně výkonnosti. Mnoho
jezdců je využilo jako praktické zakončení
několikadenního soustředění se skokovým
reprezentantem Jiřím Skřivanem.

Do nedělní vrcholné dvoukolové soutěže
obtížnosti SPB + STPB (překážky 100 +
110 cm) nastoupilo 8 dvojic. Jen jedna
z nich dokázala absolvovat obě kola čistě.
K velké radosti pořadatelů to byla domácí
J. Perníčková na klisně holandského jez-
deckého pony SAYONARA. Ale i ostatní
děvčata předvedla na technicky obtížném
parkuru dobré výkony. Diváci na tribunách
dokonce uzavírali sázky na vítěze, protože
v této konkurenci nebylo vůbec předem
jasné, kdo zvítězí.

Vítězka Pony ligy v kategorii mladších dětí
S. Tomaidesová přebírá vyhrané sedlo

Slavnostní nástup Hubertovy jízdy určené jezdcům na pony v Hradci nad Moravicí

Foto D. Heřmánková

Protože šlo o republikovou premiéru
takto obtížné soutěže, vyjmenujme všech-
ny, kdo druhé kolo na úrovni ST dokončili:
J. Perníčková (SAYONARA MP, JK Herou-
tice), L. Kraicová (SABINA 3, JK Mělník),
M. Křivancová (BELA 2, Pegas Děpoltovi-
ce), J. Juricová (LORINO,Pegas Děpoltovi-
ce), A. Růžičková (TANY, JS Hořín),
K. Mestenhauserová (COLIN, JK Mělník).
Všechna děvčata, (po oba dny nesoutěžil
ani jediný chlapec), předvedla opravdu
špičkové výkony. Parkur byl postaven na
horních hranicích výšek i šířek skoků.

J. Perníčková z JK Heroutice tímto vítěz-
stvím potvrdila i celkové první místo celo-
ročního bodování dětí 13 - 16 let a v čest-
ném kole vítězů již sedlala živou cenu -
sportovního pony jménem GROŠÍK.

V kategorii dětí 8 - 12 let zvítězila v lize
po vyrovnaných výkonech S. Tomaidesová
z JK Louňovice. Tato mladičká jezdkyně
má letos velmi dobrou sezónu: dvě zlaté
medaile z mistrovství Středních Čech
a bronz z mistrovství České republiky. Kva-
litní sedlo, které sponzorsky věnovala
Farma Heroutice jako pořadatel Pony ligy,
jí patří právem. Tím spíše, že její celkové
vítězství nebylo před finálovým kolem
vůbec jisté. Pořadí vedla s 12 bodovým
náskokem V. Krátká z JK Mělník a obě
děvčata si na finále přivezla tři koně - takže
šance byly vyrovnané. Sandra však bodo-
vala se všemi, Veronika pouze s jedním,
takže bylo rozhodnuto. (heř)

Podrobná pravidla, tabulky hodnocení,
aktuální stav a on-line přihlášku najdete na
internetových stránkách www.equichannel.
cz/pony. Aktuální stav je vždy průběžný
a odpovídá tomu, jaké výsledkové listiny
byly účastníky zaslány a pořadateli zpraco-
vány.

V současné chvíli je hodnocení v žebříč-
cích následující: skoky (8-12 let) 1. S.
Krčmářová - LUCIE 1, 2. L. Strnadlová -
MARKÝZA, 3. M. Hažmuková - DANCER,
drezúra (8-12 let) 1. S. Krčmářová - LUCIE
1, 2. V. Krátká - KIMBER, 3. A. Pažoudko-
vá - LUPÍNEK, (13-16 let) 1. K. Mestenhau-
serová - GÁRKA, 2. F. Kološ - BAILEYS,
3. H. Vranka - BERTÍK, všestrannost
1.  F. Kološ - BAILEYS, 2. I. Běhalová -
BAK 1, 3. A. Pažoudková - LUPÍNEK.

Žebříček se uzavírá k 31. 12. 2003, do
15. 1. 2004 lze ještě zasílat výsledkové lis-
tiny ke zpracování na adresu: Iveta Biolko-
vá, Trojanovice 223, 744 01 Frenštát pod
Radhoštěm, tel. 556 839 104, 607 201 997,
e-mail: iveta.biolkova@genius.cz

Slavnostní večer s vyhodnocením pro-
běhne na konci února na farmě v Herouti-
cích. (heř)

Pony Hubert
JK v Hradci nad Moravicí ukončil sobotu

22. listopadu jezdeckou sezónu Huberto-
vou jízdou. To by nebylo nic výjimečného.
Překvapením bylo, že účast byla vyhraze-
na jen těm nejmladším jezdcům v sedle
pony a těch se představilo dvanáct.
Z toho sedm přijelo z Trojanovic. Nově
postavené překážky odpovídající možnos-
tem poníků viděli diváci, hlavně rodiče
dětí, z jednoho místa v areálu. Nezbytnou
lišku nahradil králík, proto bylo o zábavu
postaráno. Králíka se podařilo chytit
domácí Zuzaně Šindlářové, ale odměněni
byli všichni účastníci. Již se těší na začá-
tek příští sezóny.

Pony pohár
celoroční žebříček

V sezoně 2003 se hodnotí první (resp.
nultý - zkušební) ročník výkonnostního žeb-
říčku jezdců na pony. Je nutné se do něj při-
hlásit a pro započítávání bodů posílat oficiál-
ní výsledkové listiny absolvovaných závodů.

Foto J. Gebauer

... 20. prosince oslaví osmdesáté narozeni-
ny Josef Zwinger z Opavy Kateřinek.
Jeho sportovní úspěchy jsou spojeny
s koněm KÁJA. Čtyřicetpět let vykonával
funkci předsedy JO Opava Kateřinky a od
roku 1999 je čestným předsedou a své
zkušenosti předává stále mladší generaci.
Srdečně blahopřejeme.

8. prosince by se dožil 100 let Josef
Zicháček kdysi voják, po válce jízdní
pohraničník, přitom velmi dobrý jezdec,
později trenér, obětavý funkcionář, organi-
zátor a v neposlední řadě téměř čtyřicet let
vyhledávaný rozhodčí. Každý rok je pořá-
dán v Opavě Kateřinkách jeho memoriál.
J. Zicháček zemřel 20. května 1982.
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Inzerce
●● Prodám několik koní, stáří 6 až 12 let, výkonnost -L- až -ST-,

vhodné pro juniory, vyšší cena. Tel.: 603 211 784.
●● 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.

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

Parkur centrum

výroba a prodej parkurových překážek

Akãní nabídka
výprodej staršího parkuru s výraznou slevou

Vánoãní nabídka
Ke každé objednávce parkuru do konce roku 2003

(s realizací v I. Q. 2004)
Sleva

objednávka do 50 tis. Kč bez DPH - sleva 10 %
objednávka nad 50 tis. Kč bez DPH - sleva 15 %

tel.: 318 520 725, 776 892 692
otevírací doba: Po-Pá    7.00-16.00 hod.

sídlo společnosti
Liberec, Masarykova ul. 518/4a

tel.: 485 108 157, 608 021 972, fax: 485 110 147
www.dublet.cz    jezdectvi@dublet.cz

German Masters
Stuttgart

Jeden z nejprestižnějších halo-
vých konkúrů světa se konal ve
dnech 19. - 23 listopadu ve Stutt-
gartu. Hlavbním donátorem závodů
je již mnoho let stuttgartská auto-
mobilka Mercedes Benz.

Prvním vrcholem byla soutěž
Mercedes German Masters, kterou,
v rozeskakování osmi koní, získala
pro USA B. Madden na AUTHEN-
TIC před M. Michaels - Beerbaum
s SHUTTERFLY (GER) a J. Dub-
beldamem na PARTY TIME.

Sobotnímu programu dominova-
la soutěž jezdkyň Ladies Masters
a nejúspěšnější jezdkyní se stala
J. Kürten na QUIBELL z Irska.

Vyvrcholením závodů však byla
Velká cena Stuttgartu. Do té se
kvalifikovalo 32 dvojic. Do závěreč-
ného rozeskakování o vůz Merce-
des se probojovala čtveřice jezdců.
Před branami zůstali jak R. Pessoa
(BALOUBET DE ROUHE), tak L.
Beerbaum (GLADDYS). Nakonec
se z vítězství radovala a po stutt-
gartské hale v luxusním voze proje-
la Švédka M. Baryard na BUT-
TERFLY FLIP. Na dalších místech
skončili L. Philippaerts - PARCO,
Ch. Ahlmann - CÖSTER a M. Die-
derichsmeier - COUNTESS G.

Součástí závodů byla i první sou-
těž letošního seriálu soutěží čtyř-
spřeží FEI World Cup Driving. Ten
opět vyhrál dvojnásobný vítěz minu-
lých ročníků M. Freund. Pozici však
neměl lehkou a vítězství si vybojo-
val na poslední chvíli před dlouho
nejlepším Ch. Sandmannem. Na
startu soutěže se objevili i oba kva-
lifikovaní maďarští zástupci J. Dob-
rovitz a J. Boszik. Jejich pozice
však byla velmi obtížná. Podle vyjá-
dření J. Boszika byl start v tak velké
aréně, zcela zaplněné diváky navíc
hlasitě povzbuzující jezdce, pro
jeho koně velmi komplikovaný.
J. Dobrovitz skončil šestý a lipicáni
J. Bozsika obsadili sedmou příčku.

Podrobnosti o CSI Stuttgart
naleznete na www.stuttgart-ger-
man-masters.de

Příští pokračování FEI World
Cup driving se koná 29. listopadu
ve Stockholmu a internetová strán-
ka závodů má adresu:
www.stockholmhorseshow.com

USA do Superligy
Očekávané se stalo skutečností

a USA zvítězily při posledním závodě
Samsung Cup Series v argentinském
Buenos Aires (14.-16. 11.). Dosud
vedoucí Švýcarsko se soutěže nezú-
častnilo a tak se týmu USA podařilo
na poslední chvíli získat postupovou
pozici pro příští ročník Superligy. USA
zvítězily před Argentino, Brazílií,
Chile, Uruguayeí a Belgií.

V sezóně 2004 opustí Superligu
Švédsko a mezi nejlepšími celky
světa tentokrát bude: Francie,
Německo, Irsko, Velká Británie,
Belgie, Holandsko, Itálie a USA.

Special Top Ten
Mikulášský turnaj nejlepších

deseti skokových jezdců světa, který
se koná 6. prosince v Ženevě má
své účastníky. Podle pořadí světo-
vého žebříčku FEI Gandini World
Jumping Riders Rankings dostali
pozvání do Švýcarska jezdci:
M. Fuchs (SUI), L. Beerbaum
(GER), M. Ehning (GER), L. Nieberg
(GER), J. Lansink (BEL), O. Becker
(GER), R. Pessoa (BRA), B. Mad-
den - Patton (USA), M. Baryard
(SWE) a R. Smith (GBR). Veškeré
aktuální informace o soutěžích
naleznete na adr: 

www.concours-hippique.ch

RUSTY před porotou
Disciplinární komise FEI se na

svém posledním zasedání zabývala
dopingovým nálezem, který proká-
zal přítomnost nedovolené látky
v krvi drezúrního šampiona RUSTY
U. Salzgeber. Vzorek byl odebrán
při CDI-W Final v Göteborgu 28.
března 2003. V případě potvrzení
výsledku i v kontrolním vzorku
moči, hrozí dvojici diskvalifikace
z vítězné pozice a s ní spojený
i návrat finanční výhry.
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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

Praha - Císařský ostrov 22.-23. 11.
ZPB-ZLPB (13) 1. Mestenhauserová -
COLIN (JK Mělník), stupň. obt. do 100
cm (58) 1. Mestenhauserová - COLIN
(JK Mělník), -ZL- (76) 1. Kraicová -
SABINA (JK Mělník), -L- (38) 1. Vese-
lovský -CALITO, 2. Machová - VICTOR
(oba Zámek Vilémov), 3. Šoupal - C.C.
CASH KENTAUR (Olympia), -ZL- (42)
1. Hanušová - WALI (Lučkovice), -L-
(48) 1. Jandourek - OLZA TISCALI (St.
Boleslav), 2. Doležal R. - LAKORA
(Jezbořice), 3. Mašek - FREDERICK
(Dajbych), -S- (34) 1. Veselovský -
CALITO RB (Zámek Vilémov), 2. Mayer
- MAMBA (Lučkovice), 3. Šoupal -
GRANNA ARGENTINA (Olympia).

Výsledky

Jezdecké potřeby
Ivan Kovalčík

Českobrodská 3/17
Praha 9

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

tel.: 721 233 629
fax: 284 812 246

e-mail: 
jezdeckepotreby@atlas.cz

Jezdecké potřeby

Zveme Vás na
předvánoční nákup

tel./fax: 466 401 369
e-mail:

pavel.vachutka@seznam.cz
Hradiště na Písku 5

533 52


