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CCI** Pau
Na závěr militaristické sezóny se ještě
trojice našich jezdců vypravila na zkušenou
do zahraničí a ve dnech 14.-17. října absolvovala trojice M. Theimer (MAJALES).
M. Slezák (DANYIJ) a G. Slavíková (MARKÝZO) CCI** ve francouzkém Pau.
Hlavním motivem k anabázi až na téměř
západní pobřeží Francie bylo, že toto místo
se stane v roce 2001 pořadatelem evropského šampionátu dospělých jezdců ve
všestrannosti a tak se naši militaristé vydali
na první průzkum tratě. Vedením výpravy
byl pověřen M. Theimer, který nám také
o celém zájezdu referoval.
Koně a jezdci se vydali na cestu do Pau,
které leží cca 80km od španělských hranic
11. října ve tři hodiny ráno a do místa přenocování ve francouzském Bourg-en-Bresse u Besançonu dorazili po 22 hodinách
jízdy. Na další úsek se výprava vydala
v 10.00 ráno 12. října a do Pau koně přijeli
ve dvě ráno 13. října. Přes tuto cestovní
zátěž prošli všichni koně odpolední kondiční prohlídkou bez problémů.

K soutěži se do Pau sjelo 96!! jezdců
z 20 států a tak byla drezúrní zkouška rozdělena do dvou dní. Nejlepší z našich se
umístila G. Slavíková, která skončila uprostřed pole, M. Theimer a M. Slezák výsledkovou listinu drezúry uzavírali.
Sobotní terénní zkouška byla postavena
na horní hranici obtížnosti s následujícími
technickými parametry: A (1.klus) 3 350m,
B (steeple chase) 2 090m, 670m/min,
8 skoků, C (2. klus) 7 380m, D (cross)
5 800m, 375m/min, 23 překážek - 36
skoků.
Většina překážek crossu byla, tak jak je
to v západní Evropě obvyklé, velmi technicky náročných s více variantami překonání.
Jezdcům a koním navíc obtížnost komplikovala úzká průčelí či obtížné nájezdy. Fyzickou zátěž terénní zkoušky navíc značně ztížilo 30° vedro a tak byla řada koní vyřazena
ze soutěže při kondiční zkoušce. Z naší
výpravy byl takto postižen MARKÝZO, který
při přestávce vykazoval příznaky úpalu
a přehřátí a proto nebyl do crossu vpuštěn.

M. Theimer - MAJÁLES

Podzimní období znamená i tradiční zakončení sezóny při Hubertových jízdách. Jednu
z nich uspořádal Jezdecký klub Němcovy farmy v Radonicích.

foto archiv

Soutěž se nevydařila ani M. Slezákovi
s DANYIJ, který měl nejprve vybočení na
překážce č.11 a poté těžký pád na př. č. 17
(skok do vody s kombinací A,B,C,D), po
kterém soutěž vzdali. DANYIJ sice vyvázl
bez zranění, ale M. Slezák byl s otřesem
mozku a zlomenou klíční kostí nejprve
odvezen do nemocnice a poté přepraven
letecky na účet pojišťovny do ČR.
Nejlépe si tak v terénu vedl MAJÁLES
a M. Theimer, kteří dokončili s jedním
vybočením a penalizací za čas a z 89.
místa se posunuli na 55. pozici.
MAJÁLES pak prošel bez problémů
i závěrečnou kondiční zkouškou a v těžkém parkúru udělal pouze jednu lehkou
chybu a skončil na celkovém 52. místě.
Soutěž dokončilo 61 jezdců a vítězem se
stal Belgičan Ch. Weerts s AZIMUT DE
MONFORT, před P. Pantsu (GIMNAST)
z Finska a domácím J. Teulere (AMOUNCHA).
Zpáteční cesta trvala opět dva dny
a koně dorazili domů 19. října v 7.00 ráno.
A my jen dodáváme - zkušenost na
Evropu jako řemen.

SPORT

REPORTÁŽE

Excelentní KRIS KENTAUR
Ve dnech 23.-24. října se konal ve
Svinčicích III. ročník Podzimních halových závodů a v hlavní soutěži, dvoukolovém skákání do 135 a 145 cm, byl
KRIS KENTAUR hlavním favoritem.
Soutěž se pořadatelům nadmíru vydařila a byla v našich českých poměrech
skutečnou přehlídkou kvalitních výkonů.
Do Svinčic se k ní sjeli všichni naši nejlepší jezdci a na startu soutěže se seřadilo 29 dvojic.
Zatímco první kolo
nedělalo většině
potíže a řada startujících jej překonala
bez chyb, ve druhém
kole čekaly zaplněné
ochozy svinčické
haly i na druhou nulu
poměrně dlouho.
Teprve
čtrnáctý
v pořadí domácí
P. Doležal startující
za stáj Sparta s.r.o.
Chotýšany s bělkou
FLORIDOU dokázal
i druhé kolo absolvovat bez chyb a ujal
se vedení. Pak však
nastoupila trojice
S. Hošák - GRANDINA (Nový Jičín),
Z. Zelinková - KRIS
KENTAUR (Bost)
a M. Matějka - LINO J (Chomutov)
a rázem bylo rozhodnuto o rozeskakování.
V něm nejprve
P. Doležal udělal
chybu, ale přesto
musí být v Chotýšanech s nárůstem
výkonnosti FLORIDY pod jeho vedením spokojeni. Trojice zbylých absolvovala bez chyb a určitě největším překvapením byl výkon
GRANDINY, kterou
zastihnul
konec
sezóny ve velmi
dobré formě, a která
skončila na druhém
místě. Nejrychlejší
však byl lehce se
pohybující
KRIS
KENTAUR se Zuzanou
Zelinkovou,
Vítězné Z. Zelinkové blahopřála i ředitelka závodů I. Staňková
který jen potvrdil, že
je pravděpodobně nejlepším koněm,
který se na českých kolbištích pohyboval. Pátá příčka pak patřila současně
čtveřici jezdců a pětici koní se součtem
4 tr. body z obou kol T. Navrátil - CONTANDER a CRAZY BOY (Bost),
Skokové soustředění jezdců z jihočesS. Hošák - RADEGAST (N.Jičín),
ké oblasti uspořádala stáj Pradar v ChlaJ. Skřivan - MISS ORLING (Manon)
ponicích ve dnech 28.-31. října a o vedea P. Doležal - ROMANO (Sparta).
ním čtyřdenní práce byl požádán předseda skokové komise Alois Starosta.
Nadále budeme sledovat záměry
Chlaponickou halu zaplnilo 19 jezdců
jeho majitele B. Starnovského, ale zdá
s 21 koňmi, včetně mistra ČR mladých
se, že jeho odchod do centra světovéjezdců ve všestrannosti R. Fialy. Podle
ho sportu v severním Německu je
hodnocení A. Starosty bylo mezi účastnevyhnutelný. Vzhledem k jeho schopníky několik velmi nadějných jezdců ve
nostem, přestože to většině diváků
věku 14-15 let. Vedle skokové práce,
bude líto, je však jednání majitele
která byla při večerních sezeních rozbípochopitelné. Zatím se nám podařilo
rána i na vidozáznamech, se A. Starosta
zjistit, že stáj Bost nabídla spolupráci
jezdci snad nejlepší světové pověsti
zaměřil hlavně na korekce sedů a na
Franke Sloothakovi.
závěr čekal na účastníky i malý parkůr.
V případě, že by KRIS KENTAUR
zůstal v Čechách bude pro publicisty
stále obtížnější vymýšlet titulky oznamující jeho úspěchy. V minulém čísle
jsme však informovali o zamýšleném
odchodu hřebce KRIS KENTAUR ze
stáje BOST do SRN. Zatím je však
KRIS ještě tady a svému majiteli i divákům dělá radost a nezůstává nic dlužen
své pověsti.

Soustředění
v Chlaponicích
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Zavírání sezóny
v Karlových Varech
Stará Role
Konec sezóny znamenal pro jezdce
ve Staré Roli 16. říjen, kdy se v jezdeckém areálu u vysílací stanice konaly
poslední letošní závody. Ke sledování
soutěží byli pozváni vedoucí karlovarských klubů, rozhodčí i členové, kteří se
zasloužili o zdárný průběh všech letošních závodů ve Staré Roli. Soutěžilo se
ve skoku, drezúře a jízdě zručnosti. Ve
veřejných trenincích si role vyměnili
rozhodčí a jezdci. Soutěže rozhodovali
jezdící junioři západních Čech a členové JK Stará Role. Mezi rozhodčími si
ve skokové soutěži nejlépe vedla
M. Minářová z Prahy a v jízdě zručnosti
zazářil K. Mička na koni SEDERICK,
kterému je sponzorem. Nejstarším
účastníkem klání byl bývalý předseda
JK Stará Role Miloslav Buriánek,
který 30. října oslavil sedmdesátiny.
Svými výkony v sedle tak vzbudil obdiv
diváků a ke gratulacím se přidává
i zpravodaj Jezdec.
Ve skutečných drezúrních soutěžích
zvítězila třikrát domácí E. Čmolíková
a i skoková soutěž zůstala doma zásluhou J. Nachtigalové s TAROU.

Fojtov
Propagačními závody a veřejným treninkem ukončili 23. října letošní bohatou
sezónu v JK Fojtov u Karlových Varů.
Vedle dvou drezúrních soutěží Kür (-Sa -L-) byla na programu i skoková soutěž -Z- a veřejný trenink. Vítězství si
odnesli tradiční jezdci těchto soutěží
karlovarské oblasti. V drezúře E. Čmolíková (MANGIA) a M. Kafuněk (DEKOR)
ze Staré Role a ve skoku domácí
T. Kavka (SAPRISCA), letošní juniorský
mistr ČR ve všestrannosti. Na závěr
odpoledne rozdal všem účastníkům
předseda JK Fojtov J. Kavka s tajemnicí
závodů N. Bakoskovou věcné ceny
a do sezóny 2000 popřál mnoho úspěchů při šampionátu juniorů a mladých
jezdců ve skocích a drezúře, které bude
v příští sezóně právě v Karlových
Varech.

Suchdolské hry
Dobrá pohoda vládla ve dnech 23.24. října v jezdeckém areálu Školního
zemědělského podniku Lány v Praze
Suchdole, kde vedoucí střediska L. Starostová uspořádala akci s názvem
Suchdolské podzimní jezdecké hry.
Na zájemce z řad registrovaných ale
i neregistrovaných jezdců a koně
s licencí i bez ní čekalo pět soutěží. Tři
skokové a dvě drezúrní. Skoková soutěž do 60cm na styl dvojic přístupná
i tříletým koním, do 80 cm, ve které se
jezdci snažili přiblížit optimálnímu času
a klasický parkůr stupně -Z-. V drezúře
pak jedna základní úloha a na závěr
Caprilli test č. 1.
Hodnocení bylo čistě přátelské, i když
díky přítomnosti Jar. Pecháčka probíhalo pod dohledem nejvyššího představitele ČJF. Všichni účastníci se po obou
dnech shodli, že právě takové akce jsou
cestou správným směrem, která by
mohla vést k popularizaci jezdeckého
sportu mezi širokou veřejností a otevře
možnost sportovně společenského
sportovního zážitku velké části jezdeckých příznivců.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Na školení u Berousků

Jiří Berousek st.
V Praze na letenské pláni se čas od času
objeví cirkusový stan. Musím přiznat, že
jsem dlouhá léta míjel plátěná šapita bez
povšimnutí. To že jsem se na sklonku října
vypravil na představení cirkusu Berousek,
mělo několik příčin. Tou první a nejdůležitější bylo, že moje ratolesti se dostaly do věku,
kdy začaly vyžadovat návštěvu cirkusu již
s těžko přehlédnutelnou vehemencí. Druhým důvodem, který mě k návštěvě cirkusu
nepřímo vyzval, bylo v uplynulých dvou
letech seznámení s jezdeckou prací R. Štipky, příslušníka jiné slavné rodiny cirkusových drezérů koní. A protože i cirkus Berousek, vedle tradičních medvědů, provázejí
koně, odhodlal jsem se po více jak třiceti
letech k návštěvě cirkusu.
A ještě jedna vzpomínka mě do cirkusu
táhla. Vzpomínka na našeho nejslavnějšího
jezdce, trenéra a učitele jezdeckého umění
mjr. Josefa Dobeše. V zamlžených vzpomínkách mého nejútlejšího věku jsem právě
s ním v jednom z cirkusů tehdejší doby byl.
A více než ze vzpomínek, si pak z vyprávění
ostatních pamatuji na jeho povzdech po jednom drezérském čísle. V něm drobný arábek v manéži o průměru 11m skákal v pravidelném cvalu tenkou tyčku o průměru několika cm snad ve výšce 130-140cm. A námi
vážený J. Dobeš, pro něho s typickou jiskřičkou v očích, zabořil tehdy hlavu do dlaní.
„Tak já se věnuji klasickému výcviku celý
život, píšu knihy a lámu si hlavu s gymnastickými kombinacemi a tady si drezér zvířat
odskočí od velbloudů a jen tak ve zbytku
času naučí koně něco, co by nedokázal
nikdo z nás“.
A tak tedy hurá do cirkusu.
Máte-li z nedávné či vzdálenější minulosti
nějaké vzpomínky na nepříliš kvalitní cirkus,
v cirkuse Berousek budete určitě spokojeni.
Představení vám nabídne vše co si
s pojmem cirkusu můžete spojit, snad
s výjimkou stavění klecí pro divoké šelmy.

Čísla se střídají ve strhujícím rytmu,
kluni, akrobaté, žongléři a hlavně
zvířata. Cirkus Berousek má ve
svém repertoáru velbloudy, lamy,
slonici, medvědy, kteří proslavili
rodinu berouskových hlavně díky
filmu Šest medvědů s Cibulkou, ale
také koně. Ve stanových stájích
stojí vedle poníků arabští a fríští
hřebci. Koně předvádějí společná
čísla bez jezdců, kdy se na povel
řadí na určená místa, proplétají se
mezi sebou ve valčíkovém rytmu
a odcházejí a znovu se vracejí na
své místo v manéži. Pochopitelně
nechybí ani vysoká škola. Tu předvádí nejmladší z rodiny Jiří Berousek a přes to, že je v sedle fríského
hřebce, je vystoupení lehké a bez
násilí. Jakkoliv jsou některé prvky
cirkusové, pasáž je v jeho podání
zcela klasicky pojata, lehká, pravidelná a vznosná, že byste to
u barokního hřebce nečekali.
Vystoupení koní se mi natolik líbilo,
že jsem požádal majitele cirkusu
Jiřího Berouska st. o přístup na trenink a následně i o rozhovor.
Pane Berousku, musím Vám
vyjádřit uznání nad vším co se
zvířaty dokážete. Líbili se mi Vaši
koně, ale musím se Vám přiznat
že to pro mě bylo největším překvapením, protože jsem Váš cirkus spíše spojoval s medvědy.
To pochopitelně nejste sám
a zásluhu na tom má slavný film
Oldřicha Lipského. Můj otec Ferdinand Berousek byl však v prvé řadě koňař
a koně z jeho repertoáru vyhnala doba,
která koním nepřála. V roce 1949, kdy mu
byl zabaven první cirkus, měl ve svém programu nejvíce koní ze všech.
Jak tomu mám rozumět první cirkus?
Můj otec byl v té době na vrcholu svých
sil a vlastnil dva cirkusy společnosti se jménem Central. K tomuto jménu přistoupil otec
poté, co se jméno Berousek, díky naší velmi
rozvětvené rodině, v cirkusovém světě velmi
rozmohlo a ne všichni Berouskové dělali
naší rodině tu nejlepší reklamu. Protože byl
otec velký vlastenec, jezdil s oběma většinou po zemích českých. Znárodnění se však
nevyhýbalo ani zvířatům a tak v roce 1949
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přišlo znárodňovací komando poprvé
a v roce 1952 podruhé.
Když brali komunisté sedlákům půdu,
která jim patřila po generace, tak to
muselo být hrozné, ale zvířata, se kterými
jste pracovali od narození, to muselo být
ještě smutnější?
Já jsem se narodil v roce 1947 a tak si na
první dvě znárodnění moc nepamatuji. Do
smrti však nezapomenu na rok 1959. Můj
otec byl velmi silný člověk a nedal se jen tak
zlomit. Když přišel i o druhý cirkus, založil
další již jen velmi malou cirkusovou společnost u nás doma v Olomouci. Měli jsme jen
malý stan s manéží 4-5m a tak jen drobná
zvířata jako byli psi, holubi a také poníci.
I tento cirkus prosperoval a v roce 1959
došlo i na něj. Na dvoře zastavily dva tatraplány a z nich vystoupili muži v kožených
kabátech a začali na vše lepit inventární
čísla a sepisovat zvířata. Mě bylo dvanáct let
a protože poníci byli moji, vyvedl jsem dva
mé nejoblíbenější zadním dvorem a utíkal
jsem s nimi na druhý konec vesnice a doufal, že se mi alespoň je podaří ukrýt u kamaráda. Asi po dvou kilometrech mě předjel
tatraplán, z něj vyskočili dva komisaři, poníky mi vzali, přidali několik pohlavků a nechali mě stát v polích. A tehdy večer mě táta
utěšoval: „Všechno ti můžou sebrat, ale co
umíš, to ti nikdy nevezmou“ a měl pravdu.
Všichni ti „kolegové“, kteří po našich cvičených zvířatech skočili, nakonec stejně přicházeli pro rady. A když se toho již můj otec
nedožil, společně s námi překonala těch 40
let i naše slonice Saly. Tu získal otec když jí
bylo 1,5 roku. Po rozpadu Státních cirkusů
jsme ji v 90 letech odkoupili zpět a tak je ve
svých padesáti letech zase s námi.
Ale vraťme se na konec padesátých let.
Po nich již nebylo možné začít s koňmi a tak
se po období spíše varietních čísel specializoval můj otec a po něm i já na naší pověstnou drezúru s medvědy.
Jak se dal za minulého režimu získat
medvěd?
To bylo relativně snadné. My všichni jsme
se museli nakonec podrobit Státním cirkusům, ministerstvu kultury a Pragokoncertu
a všechny tyto instituce měly nejblíže do
Sovětského svazu. A tak když jsme potřebovali medvědy, a zde musím říci, že pro
úspěšnou práci s tak zákeřnou a nevyzpytatelnou šelmou jakou medvěd je, potřebujete
získat co nejmladší medvíďata, dostali jsme
relativně snadno různá povolení k výběru
medvědích hnízd na Sibiři. Odtud mám svoji
nejstrašnější vzpomínku na to co medvěd

ZAJÍMAVOSTI
dokáže. Jednou jsme vybrali hnízdo
a s malými medvíďaty se ukryli do vojenského pásového transportéru, který nás cestou
sibiřskou tundrou doprovázel. Staří medvědi
se však vrátili dříve a když si vzpomenu co
s obrněným transportérem dělali, dodnes
mám stísněný pocit.
Nejen Vaši medvědi, ale i ostatní zvířata předvádějí drezúru velmi ochotně. Moc
se mi líbila práce Vašeho syna s koňmi,
kdy jsem byl velmi překvapen, jak mocná
je hlasová komunikace s koňmi, včetně
rozeznávání jmen.
Základem všeho je komunikace. Musím
říci, že se až překvapivě často setkávám
s názory veřejnosti, která si myslí že jediná
možnost jak vycvičit zvířata je metoda
pomocí trestu. Neříkám, že se to v některých
místech neděje, ale v žádném případě se
tak nedostanete příliš daleko a v každém
případě to divák pozná na ochotě s jakou
zvířata cviky provádějí. Jsme velmi hrdi na
cenu, kterou jsme v roce 1990 dostali při
našem angažmá v Hollywoodu, a kterou
nám udělil sám prezident G. Bush. Od něho
jsme po shlédnutí našeho představení
s medvědy získali cenu za nejhumánnější
drezúru zvířat A to se týká pochopitelně
i koní. I když víme, že naše vysoká škola
není úplně totožná s klasickou drezúrou,
základ je stejný. Je to intenzivní práce zádí,
která odlehčí přední končetiny a umožní koni
lehký pohyb. I když se to nezdá, je naše
práce malým obloukem manéže velmi ztížena. Pohyb na přímé čáře je snazší. Navíc
fríský kůň není pro pasáž nejlepším, ale přesto se nám práce docela daří. Na druhé
straně my máme zkušenosti s mnoha dalšími zvířaty. A s využitím těchto zkušeností
určitě dokážeme dobře porozumět i koním.
A to mohu z vlastní zkušenosti potvrdit. A i když bych mohl velmi dobrého
vypravěče J. Berouska poslouchat celé
odpoledne, cirkus se pomalu začínal připravovat na večerní představení. Nechtěli
jsme rušit a tak jsme se rozloučili. Všem
vám však návštěvu cirkusu mohu doporučit. Vezměte děti a pokud je nemáte
nějaké si půjčte. Cirkus Berousek je
v Praze na Letné do konce listopadu.
A pro všechny koňaře je to ideální příležitost k zamyšlení před zimní přípravou.
Rozumí nám naši koně? A rozumíme my
jim? Zajděte si na školení k Berouskům.
C. Neumann

Jiří Berousek ml.

TERMÍNY

Mladí v Albertovci Do finále s volnou
JK Hřebčína Albertovec a EIA a.s. se 30.
října staly pořadateli prvních halových
závodů na severní Moravě ve skokových
soutěžích. Konalo se zde prvé kolo Podzimní ceny hřebčína Albertovec. Ta se
skládá ze dvou kol úrovně -S- a druhé kolo
proběhne 6. listopadu.
Závodů se zúčastnili jezdci z celé republiky, protože byly uspořádány na závěr
týdenního albertovského soustředění 20
dětí a juniorů pod vedením Jiřího Pecháčka.
K hlavní soutěži -S- nastoupilo 10 dvojic.
Tři absolvovaly bez chyby a nejrychlejším
časem zvítězila právě jedna z juniorek
L. Gladišová s KALKOU z JK Gladiš.
Soustředění dětských a juniorských
jezdců středních a východních Čech
a severní Moravy se konalo pod záštitou
ČJF a jeho organizačním vedením byl
pověřen J. Kincl st. Organizátorům celé
akce vyjádřil Jiří Pecháček uznání, který
byl s průběhem i výsledky práce spokojen.
Toto tradiční podzimní soustředění dětí
a juniorů se poprvé konalo na severní
Moravě a tudíž měl J. Pecháček možnost
vidět řadu zcela nových jezdců i koní.
S uznáním se setkalo i to, že hostitel Hřebčín Albertovec poskytl jezdcům i svých 12
velmi kvalitních koní a tak měli jezdci
nastupující generace možnost vícenásobné
práce. Většina jezdců pak také využila
nabídky hřebčína a s půjčenými koňmi se
zúčastnila závěrečných závodů.
-jge-

A. Glatz na čelo
slovenského olympismu?
Předseda Slovenské jezdecké federace
A. Glatz byl navržen na předsedu Slovenského olympijského výboru. Jak se nám
však náš bývalý reprezentační kolega svěřil, přes skutečnost, že chápe tuto kandidaturu jako velkou poctu svojí osoby, v čele
slovenského olympijského hnutí stanout
nehodlá a pro značné pracovní vytížení
nabídku na tento post odmítne.

Český chov
v Monterrey
Letos se poprvé při nejlépe finančně
dotovaných závodech na světě CSI-Monterrey v Mexiku, (celkem bylo rozděleno
1 180 000 USD), konalo také Mistrovství
Severní a Jižní Ameriky mladých koni, na
které byli pozváni i koně umístění na předních místech v Lanaken. Zásluhou Pavla
Blaha se ho zúčastnili také dva 5l. koně
pocházející z ČR. Jednalo se o JODIDA
(po Wattergate, chov.ZH Tlumačov), který
obsadil 20.místo a o MAGNUMA (po Magnat, pocházejícího od J. Kutěje), jenž skončil na výborném 4.mistě. MAGNUMA
o vítězství připravila jedna chyba, když byl
v rozeskakování nejrychlejší.
V samotné Velké ceně Monterrey
(450 000 USD) zvítězil stříbrný medailista z
letošního ME v Hicksteadu M.Fuchs s
holandským hřebcem TINKA’S BOY (SUI)
před T.Pomelem - THOR DES CHAINES
(FRA) a L.McNaught - DULF (SUI). M.
Fuchs je tak první kdo se může ucházet o
prémii Pulsar Crown 700 000 USD, které mu
připadnou pokud se mu podaří zvítězit ještě
v GP Aachen 2000 nebo v GP Valkenswaard 2000. Pokud by byl úspěšný v obou Velkých cenách je zajištěna společností Pulsar
minimální prémie 1,75 mil. USD.

-4-

kartou

V tradičním městě Zlaté podkovy v Humpolci se 26. října konalo zasedání Organizačního výboru Zlaté podkovy, které se
zabývalo přípravou soutěží roku 2000.
V prvé řadě bylo konstatováno, že pro
příští rok jsou zajištěny finanční zdroje
z České pojišťovny a.s. a ukončeno je
i jednání s městem Humpolec. Nadále se
jedná o partnerských smlouvách se Zemskými novinami a.s., Agrostrojem Pelhřimov a.s. a bohužel již tradičně se dosud
nenašel zájemce o sponzoring soutěží
spřežení.
Mezi významné změny roku 2000 patří
uspořádání kvalifikačních kol na nových
místech. Vedle kvalifikačního kola na pardubickém závodišti, které bude pořádat JK
Glod Čejov, to bude i kvalifikační kolo pro
sedlové discipliny ve Dvorečku, jehož
pořadatelství se ujme SSCHK Jindřichův
Hradec a stáj Dvoreček a kvalifikační kolo
pro soutěže spřežení v Jezeřanech u Mor.
Krumlova, které bude organizovat Fiakr
Club Brno.
Při jednání byl zveřejněn i kalendář soutěží Zlaté podkovy roku 2000:
Pardubice 29.4.-1.5. sedlové soutěže
Jezeřany 19.-21.5. soutěže spřežení
Dvoreček 26.-28.5. sedlové soutěže
Šumperk 9.-11.6. sedlové soutěže
Loštice 23.-25.6. sedl. sout. i spřežení
Kolesa 4.-6.7. sedlové soutěže
Úněšov 14.-16.7. sedlové soutěže
Tatranská Lomnica 14.-16.7. SR
Humpolec 25.-27.8. finále
Zajímavostí roku 2000 bude, že organizační výbor ZP rozhodl, že vedle kvalifikace bude možné pozvání k účasti k finále
v Humpolci získat i díky „volné kartě“, která
bude poskytována za úplatu. Celkem
budou moci být uděleny 4 karty pro sedlové discipliny a 1 karta pro soutěž spřežení.
Přesné podmínky k udělování karet bude
zveřejněno v příloze k Rozpisu seriálu
závodů Zlaté podkovy 2000.
-háva-

Právo v Suchdole
V sobotu 20. listopadu se na ČZU
v Praze - Suchdole koná seminář JUDr.
G. Aberlové na téma „Právní aspekty provozu jezdeckých stájí“, který je zaměřen na
otázky spojené s bezpečností, s nákupem,
prodejem a ustájením koní, uzavíráním
smluv, pojištěním apod. Začátek semináře
je v 10.00 hodin v zasedací místnosti
ekonomické fakulty. Přihlášky na tel.:
0603 269 705, vstupné 300,- Kč.

Cesty 2000
Zlaté stránky pro jezdce, chovatele
a příznivce koní Cesty ke koním, které
vydává L. Gotthardová, se připravují na
své šesté vydání. Pomůcka pro aktuální
orientaci v kontaktech na veškeré hipologické objekty v ČR pro příští rok má uzávěrku 30. listopadu.
Vedle adresáře na všechny řídící instituce v jezdectví, chovu koní i dostihovém
sportu, chovatelská střediska a veškerá
výuková zařízení, zde zájemci naleznou
i adresy všech prodejen a poskytovatelů
hipologických služeb celé ČR.
Všichni zájemci o uveřejnění své kontaktní adresy mohou do 30. 11. 1999 kontaktovat autorku na adrese Bezdědice 53, 267
24 Hostomice nebo na tel.: 0603/269 705.

Zástupce firmy Böckmann
firma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všechny druhy vozíků možnost leasingu
BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)
Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 019/745 19 14

ŠEPRA, Šebesta Lumír

Jezdecká škola Mariánské Lázně

Ostruhová 58, 276 01 Mělník
Tel.: 0206/62 54 11

● 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

Výsledky

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

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ov á
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

Ze zahraničí
● XX. ročník PSI aukce
P. Shockemöhleho a U. Kasselmanna, při které bude
nabídnuta kolekce drezúrních
a skokových koní, se koná ve
dnech 27. a 28. listopadu
v Ankummu.
● Mezinárodní aliance organizátorů jezdeckých soutěží
pořádá ve dnech 4.-5. prosince
v Kongresovém centru v Amsterodamu konferenci na téma
Jezdecký sport příštího tisíciletí. Konferenci bude předsedat
prezident holandské jezdecké
federace F. Schreve.
● Světový šampionát endurance, který se konal 10. prosince
1998 se dostal do Guinnessovy knihy rekordů. Dosud žádné
světové mistrovství nemělo
162 účastníků z 37 zemí světa.
Děkuji tímto všem přátelům,
kteří na mne nezapomněli
a zaslali mi k mým 75. narozeninám svá blahopřání.
Také já jim přeji vše nejlepší, především zdraví a Ať
nám ti koně jdou vždy a ve
všem!
Pro veliké množství dopisů
jsem nucen poděkovat touto
formou.
Všechny Vás zdraví a moc
děkuje
Váš Láďa Holý

FEI World Cup
1999/2000
na Eurosportu

Chyťte zloděje
Dne 1. listopadu 1999
bylo v JK Amír Rudná pod
Pradědem odcizeno 15 ks
sedel a uzdeček převážně
značky Apalusa a Stüben.
Prosíme všechny, kdo měli
informace o těchto věcech,
či mu bylo některé ze sedel
této značky nabízeno ke
koupi, o sdělení na tel.:
0602 956 802 nebo na
0646/737 094. Děkujeme.

Přes problémy, které se
nevyhýbají ani světovému
sportu se FEI podařilo zajistit
přenosy z jednotlivých kol skokového vyvrcholení FEI World
Cup západní Evropy nastávající zimy na Eurosportu:
Millstreet sobota 6.11.
Berlin sobota 13.11.
Sevilla neděle 21.11.
Amsterdam sobota 4.12.
Ženeva sobota 11.12.
Londýn sobota 18.12.
Mechelen středa 29.12.

20.45
21.00
17.00
22.00
21.30
22.00
21.00

Jednička Meliger
Na čele světového žebříčku skokových jezdců zůstává i nadále
W. Meliger (SUI) před R. Pessoou (BRA) a L. Beerbaumem
(GER). V desítce nejlepších
jezdců je stále i L. McNaught
(SUI), která je nejlépe umístěnou
jezdkyní, když mistryně Evropy
A. Ledermann je na 13. místě.

2000
Bordeaux sobota 12.2.
Bologna neděle 27.2.
Paříž sobota 4.3.
s’Hertogenbosch
sobota 25.3.
Göteborg sobota 8.4.

22.00
?
21.00

jezdecká saka,
rajtky, drezúrní fraky,
přikrývky pro koně

Stará Role 16.10. Kür -S- 1.
kolo (5) 1. Čmolíková - MANGIA
(St.Role), Kür -S- 2. -kolo (4) 1.
Čmolíková - MANGIA (St.Role),
skok volba (21) 1. Nachtigalová
- TARA (St. Role).
Fojtov 23.10. Kür -S- (4) 1.
Čmolíková - MANGIA (Stará
Role), Kür -L- (8) 1. Kafuněk DEKOR (Stará Role), skok-Z(19) 1. Kavka - SAPRISCA (Fojtov).
Svinčice 23.-24. 10. hala -ZL1. Matějka - VIKTOR (Chomutov), post.obt. do 120 1. Matějka - VIKTOR (Chomutov), -L- 1.
Matějka - LIPKA UNIREN (Chomutov), 2. Zelinková - RESEMARY (Mělník), 3. Jindra - COWLEY KENTAUR (Sp. Poříčí), -S1. Skřivan - NARACONDO
PROFISTAV (Manon), 2. Navrátil - ROMINA (Bost), 3. Doležal FLORIDA (Sparta s.r.o.), -L- 1.
Roubalová - CAPTAIN (Roubal),
2. Šimun - QUEBECK (SECO
Praha), 3. Doležal - ESTERLIGHT
(Sparta),
-do
135+145cm- 1. Zelinková KRIS KENTAUR (Bost), 2.
Hošák - GRANDINA (N.Jičín), 3.
Matějka - LINO J (Chomutov), 4.
Doležal - FLORIDA III (Sparta ),
min.sk do 130 1. Doležal SCREAM (Sparta), 2. Jindra COWLEY KENTAUR (Sp.Poříčí), 3. Doležal R. - DELFIS
(Dražkovice).
Albertovec 30.10. dvouf. sk.
100/110 4l. (14) 1. Masár CIFRA (Baník), děti + jun. (32)
1. Feher - CERKARIE (Albert.),
ostat. (15) 1. Zuvač - MERLIN
(Steally Vítková), dvouf.sk.
110/120 4l. (8) 1. ex equo Schmid - LANCOM (Baník), Nákelná
- DEKORT (Orfeus Hor. Bludovice), děti + jun. (28) 1. Šafrata ZIRRUS (Louňovice) ostat. (20)
1. V. Hrůzek - DAREX (RIAS), L- koně do 5let (5) 1. Gladišová
- AMACORD (Gladiš), jun. (2) 1.
Dušek - ULRYKA (Duda), ostat.
(15) 1. Fialka - DAJÁNA (Hor.
Bludovice), -S- (10) 1. Gladišová
- KALKA (Gladiš), 2. Holý BARIÉRA (Albert.), 3. Fialka DAJÁNA (Hor.Bludovice).

M A G A

21.00
18.00

MA
GA

Západoevropská liga Světového poháru má za sebou
zatím dvě úvodní skandinávská
kola a po vítězství v Helsinkách
a šestém místě v Oslu vede
Carsten-Otto Nagel před
R. Schneiderem (oba SRN) a
T. Velinem (DEN).

nabízí jezdecké kalhoty šité na míru
v barvách bílá, černá, šedá, zelená, hnědá v provedení:

● bez vnitřních švů, pružný pásek, kapsa na zip, poutka, s kůží
na kolenou v ceně do 695,- Kč
● stejné provedení látkové v ceně do 595,- Kč
● uvádějte tyto míry: pas, boky, stehno a lýtko v nejširším místě, kotník v nejužším místě, délka - pas - kotník, hloubka sedu nebo výška postavy.

V ceně je dobírkové poštovné. Objednávejte na tel. čísle
0367/564 396 v odpoledních hodinách a večer nebo na adrese:
MAGA, Čejov č 200, 396 01 Humpolec
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Ing. J. Kutěj
Purkyňova 10,
591 02 Žďár n. S.,
tel.:0616/ 22774

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služba při nákupu sportovních koní doma
Ing. J. Hanulay i v zahraničí
Farského 6
851 01 Bratislava - pomoc při nákupu plemenného matetel.: 07/81 52 30 riálu v zahraničí

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
● Daruji 3l. kl. A1/1, dvojnás. vítězku, trpící měsíční slepotou, velmi
hodná, vhodná do chovu. Tel.: 02/51 56 15 83
● Ustájím koně poblíž Prahy, krásné prostředí. Tel.: 0314/589 155.
● Sháním sponzora či společníka k dobudování jezd. areálu, možná
i velká hala. Tel.: 0314/589 155.
● Prodám Avii na přepravu koní. Tel.: 0314/589 155.
● Koupím 3-4 letou klisnu na parkur, dobrý původ a zdravotní stav,
KVP min. 175cm. Tel.: 0507/246 30 večer.
● Prodám 8l klisnu, HD, velký rámec, hodná, zdravá, přiježděná, vhodná
do sportu, skok -Z-ZL-, drezúra, možné ustájení. Tel.: 02/57 96 02 45.
● TJ Moravan Brno nabízí k pronájmu jezdecký areál v Brně Holáskách
k využití pro jezdecký sport, případně chov koní. Tel.: 05/75 41 42,
05/41 21 16 17.
● Hledám ženu nebo muže 25-30 let pro práci u koní ve Španělsku
nedaleko Malagy. Předpoklad - spolehlivost, pracovitost, znalost
zajíždění a práce s mladými koňmi, znalost zapřahání. Nutno zaslat
životopis v NJ nebo AJ. Ubytování, stravování zdarma, pojištění
zajištěno, finanční odměna 700 - 800 DM. Kontakt: R. Garner, Bäumlesäckerweg 12, 72 547 Bad Urach, BRD, tel./fax: 0049/71/253 575.
● Prodám seno bal. I volné. Ustájím koně a hříbata, 2 400,- Kč za koně,
podkování v ceně, 27 km od Prahy po D1. Tel.: 0606 210 772.
● Prodám přepravník koní zn, Karosa - velmi levně. Dohoda jistá. Tel.:
02/573 249 67 (večer).
● Prodám hř., nar. 7/96 po 535 Latinus s.v., z matky Cita. Tel.:
0327/51 52 35 po 17.00 hod.

CN

● kompletní sortiment jezdeckých potřeb
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

SERVIS PRO VÁS A VAŠEHO
KONĚ
Kompletní sortiment jezdeckých
potřeb v prodejnách v Praze a Plzni

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

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

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

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

Vyžádejte si náš barevný katalog v češtině
Při zasílání zboží nad 500 Kč na dobírku neúčtujeme poštovné
Garantujeme vrácení peněz nebo výměnu zboží

®

ANKA

PREMIUM QUALITY
D O G A N D C AT F O O D

ŠPIČKOVÁ
GRANULOVANÁ KRMIVA
PRO PSY A KOČKY
Výhradní registrovaný dovozce:
Kanadská obchodní společnost,
Osecká 319, 751 31 Lipník nad Bečvou,
tel./fax: 0641/77 33 41 nebo 77 33 42
JEZDEC, jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj. Vydává Vydavatelství CIN, Vladislavova 24, Praha 1, 110 00 tel. 0603 517 242, 02/57 21 26 79,
Fax: 02/24 94 85 09, E-mail: jezdec@mbox.vol.cz Redakce Cyril Neumann, Ivana Kovaříková. S redakcí spolupracují J. Gebauer -jge-,
Opava, E. Nesňalová -nes-, Brno, M. Barešová -bar-, M. Čištínová -čiš-, J. Souček, Lysá n/Labem, O.Havrlantová, Frenštát p/Radhoštěm.
Te. skup. 14 A/B 6, reg. značka MK ČR 6473. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha č.j. NP 2893/1994 ze dne
20.12. 94. Tiskne JPM TISK, s.r.o. Na Popelce 19, 150 00 Praha 5. Grafické zpracování studio BESR, Na Popelce 19, Praha 5.

