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L’ANNÉE HIPPIQUE 1999/2000
Na přelomu roku vyšla další v pořadí již 49. edice světově proslulé jezdecké ročenky L’Année Hippique. Poněkud pozměněná
redakční skupina v čele s Henkem a Ericem Brügerem zachovala plně tradiční formu ročenky. Tentokrát na 480 stranách jsou čtenáři seznámeni s historií uplynulého roku, ale nechybí ani pohledy do hlubší minulosti, včetně přehledu všech prezidentů FEI.
Stejně jako v minulých letech přináší publikace i žebříčky jezdců a koní ve skákání, drezúře, všestrannosti a zápřežích.

Skoky
Redakční rada L’Année Hippique pracuje podle vlastních kritérií a tak oproti současnému žebříčku FEI (viz samostatný článek) vede skokové jezdce roku 1999 loňská mistryně Evropy Alexandra Ledermann. Ta je pochopitelně i v čele žebříčku

Anky van Grunsven

nejlepších jezdkyň. Nejlepší skoková desítka podle L’Année Hippique tedy vypadá
následovně:
Alexandra Ledermann
FRA
Rodrigo Pessoa
BRA
Markus Fuchs
SUI
René Tebbel
GER

Ludger Beerbaum
Lesley McNaught
Trevor Coyle
Beat Mändli
John Whitaker
Willi Meliger

GER
SUI
IRL
SUI
GB
SUI

(Pokračování na str. 2)

Rodrigo Pessoa

Součástí tohoto čísla je pro celoroční předplatitele
i Jezdecká ročenka za zvýhodněnou cenu

SPORT

REPORTÁŽE

L’ANNÉE HIPPIQUE 1999/2000
(Dokončení ze str. 1)
Mezi zeměmi si nadále prvenství zachovává Německo před Švýcarskem, Holandskem, Francií, Velkou Británií, Brasílií,
USA, Itálií, Irskem a Švédskem.
Desítka nejlepších koní je seřazena
pouze alfabeticky a do ní se dostali:
BALOUBET DE ROUET, CALVARO,
CRUISING, DULF, FOR PLEASURE,
POZITANO, RADIATOR, ROCHET M,
STELLA a TINKA’S BOY.

Drezúra
Mezi drezúrními zeměmi roku 1999 zaujímá nejlepší pozici opět Německo před
Holandskem, Dánskem, Španělskem, Švýcarskem, Švédskem, USA, Velkou Britání,
Francií a Ruskem.
Do nejlepší desítky drezúrních jezdců
světa se podle L’Année Hippique dostali
pouze zástupci Německa, Holandska
a Dánska. Jejich hodnocení je spojeno
i s koněm:
Anky van Grunsven
NED
BONFIRE
Ulla Salzgeber
GER
RUSTY
Arjen Teeuwissen
NED
GOLIATH
A. Simons-de Ridder
GER
CHACOMO
Nadine Capellmann
GER
GRACIOSO
Isabel Werth
GER
ANTHONY (GIGOLO)
Lars Petersen
DEN
CAVAN
Ellen Bontje
NED
SILVANO
Coby van Baalen
NED
FERRO
Lone Jörgensen
DEN
KENNEDY

Spřežení
Mezi zeměmi nejlepších vozatajců (kombinace dvoj a čtyřspřeží, patří primát opět
Německu před Maďarskem, Holandskem,

Švýcarskem, Rakouskem, Švédskem, Belgií, USA, Francií a Polskem.
Mezi párovými jezdci je nejvýše hodnocena maďarská dvojice prvých dvou medailistů světového šampionátu bratří Lazarů:
Vilmos Lazar
HUN
Zoltan Lazar
HUN
Mieke van Tergouw
NED
Roman Kusz
POL
Georg Moser
AUT
Chester Weber
USA
Siegfried Töpfer
GER
Andreas Meister
SUI
Isidor Weber
AUT
Rainer Pointl
AUT
Desítku nejlepších jezdců čtyřspřeží
tvoří:
Tomas Eriksson
SWE
Michael Freund
GER
Werner Ulrich
SUI
Jozsef Bozsik
HUN
Ijsbrand Chardon
NED
Cristoph Sandmann
GER
George Bowman
GBR
Tucker Johnson
OSA
Felix Brasseur
BEL
Jan-Erik Pahlsson
SWE
Vedle těchto sportovních žebříčků
nechybí v L’Année Hippique ani výsledný
přehled nejlepších sportovních koní podle
plemen v žebříčcích World Breeding
Championships. Mezi skokovými koňmi
uplynulých 12 měsíců si prioritní postavení
udržel holštýnský CALVARO 005. Mezi
drezúristy je nejlépe hodnocen ruský trakén RUSTY 047 a žebříček militaristů vede
plnokrevník WORD FOR WORD.

Všestrannost
Ve všestrannosti si čelní pozici dále
zachovává Nový Zéland, který je nejlepší
nejen mezi zeměmi, ale čelo žebříčku jednotlivců opět opanoval nestárnoucí Mark
Todd. Za Novým Zélandem jsou země
seřazeny: Velká Británie, Švédsko, USA,
Německo, Francie, Austrálie, Belgie, Brasílie a Dánsko.
Žebříček nejlepších jezdců, který je tradičně plný jezdkyň
(v prvé dvacítce 13
žen), tedy vede Mark
Todd. Ten získával
body do hodnocení se
sedmi koňmi (WORLD
FOR WORLD, REGAL

Mark Todd
SCOTT, DIAMOND HALL RED, JUST
A MISSION, STUNNING, EYESPY, RUN
THE RISK). Desítka nejlepších militaristů
vypadá takto:
Mark Todd
NZL
Ian Stark
GBR
Pippa Funel
GBR
Blyth Tait
USA
Linda Algotsson
SWE
Paula Tornguist
SWE
Kerry Milikin
USA
Andrew Nicholson
NZL
Pia Pantsu
FIN
Jeanette Brakewell
GBR
Nejlepší koně světa vidí L’Année Hippique mezi: JAYBEE, MASTERPRINT,
MICHAELMAS, MONAGHAM, READY
TEDDY, STAND BY ME, SUPREME
ROCK, TWIST LA BEIGE, UPPERCUT
a WORD FOR WORD.
To vše je však jen zlomkem toho co
publikace L’Année Hippique může svým
čtenářům nabídnout a tak ji všem zájemcům můžeme jenom doporučit.

Informace předplatitelům

Vilmos Lazar

V dnešním čísle opakujeme informace o předplatném zpravodaje Jezdec pro rok 2000. Stejně jako v uplynulých dvou
letech můžete si objednat další edici Jezdecké ročenky. Tak
jako v minulých letech bude Ročenka pro celoroční předplatitele zpravodaje Jezdec výrazně levnější a naši pravidelní čtenáři
ji obdrží za 70,- Kč. Její cena v případě zájmu o další výtisky či
ze strany ostatních zájemců je stanovena na 150,- Kč.
Předplatné tradičních 25 čísel zpravodaje Jezdec pro rok
2000 včetně poštovného, které bohužel stále stoupá, bylo stanoveno na 490,- Kč resp. 560,- Kč včetně Jezdecké ročenky.
Stejně jako v minulých letech žádáme všechny abonenty
o co nejčitelnější vyplnění složenky. Složenky plaťte jménem
odběratelů 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.
Všechny zájemce o vystavení faktury žádáme o sdělení IČO
a DIČ.
V případě jakýkoliv nestandardních plateb žádáme plátce
o sdělení, jakou úhradu platba představuje.
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ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Žebříčky FEI

Voltiž v roce 1999
Po manažerovi drezúrní komise dostává
na stránkách Jezdce slovo česká voltiž,
kterou již tradičně reprezentuje Jan
Golembiovský.
I v tomto roce byla veškerá činnost voltižní komise směrována k co nejlepší representaci naší ČJF na mezinárodních závodech. Přestože se v letošním roce konalo
o dva národní závody méně než v roce
1998, naši nejlepší voltižéři měli včetně tří
CVI** a Mistrovství Evropy v Nitře sezónu
vyplněnou dostatečně.
Pro letošní rok se nepodařilo složit TJ
Slovanu Frenštát p. R. osmičlennou skupinu kategorie A a proto nás mohli representovat jen skupiny TJ Voltiž Tlumačov a TJ
Lucky Drásov. V jednotlivcích měl širší
representační výběr 8 žen a 5 mužů. Pro
zranění kolena vypadla hned na počátku
roku E. Pešatová, která by jistě konkurovala dalším třem nejlepším ženám Blažkové,
Grůzové a Kolářové. Nominační závody
pro výběr účastníků ME byly CVI** Šaľa,
Frenštát p.R. a Varšava. Na těchto závodech jsme získali v jednotlivcích po jednom
umístění na 1., 2, 3. a 4. místě a 3x jsme
obsadili 5. místo. Skupina byla 1x na 5.
a 2x na 7. místě. Po letním soustředění
pod vedením paní M. Hanákové a O. Zdařila ve Frenštátě p.R. byla sestavena definitivní přihláška na ME v Nitře. České barvy
hájila skupina TJ Voltiž Tlumačov s lonžérkou P. Neprašovou a koněm GENIUS 15.
Za jednotlivce S. Blažková, K. Kolářová,
M. Grůzová, D. Blažek, D. Mikulka a
O. Svoboda. Celkově splnili naši voltižéři
předpokládané výsledky, když skupina
obsadila 6. místo před Rakouskem, Itálií
a Anglií. D. Blažek s D. Mikulkou se dostali
do finále a obsadili 10. resp. 15. místo.
Těsně v závěsu byl O. Svoboda, který
dokončil na 16. Místě. Děvčata ve velké
konkurenci35 závodnic obsadila 23.,
24.a 28. místo. První tři místa v kat. žen
i mužů patřila závodníkům z Německa,
které však na rozdíl od našich 150 voltižérů
má základnu okolo 50 000 cvičenců.
Ale nyní zpět do domácího prostředí.
Mistryní ČR se stala M. Grůzová a obdrží
tedy zlatý výkonnostní odznak. V kategorii
mužů zvítězil D. Mikulka, který však již
zlatý výkonnostní odznak vlastní.

Příznivý trend má vzrůstající počet voltižérů. V kategorii „B“ žen se jejich počet
oproti loňskému roku zvýšil o 30%. Rovněž
se projevila kladně změna pravidel pro
soutěže kategorie „D“, jejichž počet se
ztrojnásobil. Ostatní kategorie skupin si
uchovaly stejný počet jako v roce 1998.
Putovní voltižní pohár v letošním roce
získala S. Blažková. Podruhé si jej odnese
D. Mikulka a skupina TJ Voltiž Tlumačov.
Děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem
přispěli pro další rozšíření voltiže a pevně
doufám, že podají pomocnou ruku i v roce
2000.
Nakonec krátká zpráva: Dne 29. ledna
2000 proběhne v restauraci sokolovny
v Čebíně vyhodnocení Voltižního poháru 1999, včetně udílení výkonnostních
odznaků za rok 1999. Informace u paní
MVDr. Cinerové.

Voltižní pohár 1999
ženy
1. S. Blažková
2. E. Pešatová
3. I. Vaverková
muži
1. D. Mikulka
2. D. Blažek
3. O. Svoboda
Skupiny
A+B
1. TJ Voltiž Tlumačov
2. TJJ Lucky Drásov
3. SOUz Kroměříž
C+D
1.TJ Voltiž Tlumačov D
2.TJJ Lucky Drásov C
3. TJ Slovan Frenštát

15,6
9,1
6,6
45,6
35,7
31,2
25
16
12
15
10
9

Výkonnostní odznaky získané
za výkony v roce 1999
zlatý - D. Blažek (držitel), D. Mikulka
(držitel), M. Grůzová, O. Svoboda
stříbrný - D. Mikulka (držitel), D. Blažek
(držitel), O. Svoboda (držitel), M. Surýnek
(držitel), M. Grůzová (obdrží zlatý)
bronzový - L. Klouda, J. Dujíček,
P. Eim, K. Kolářová (držitel), S. Blažková
(držitel), J. Sklenaříková, D. Truchlilová,
I. Vaverková, S. Petrboková.

Česká skupina z TJ Voltiž Tlumačov při ME 1999 v Nitře
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Již dlouho jsme na stránkách Jezdce neprobírali žebříčky FEI. S přelomem roku je vhodná
příležitost opět navštívit pravděpodobně nejdokonalejší systém posuzování vzájemné výkonnosti nejlepších skokových a drezurních jezdců. Tento systém je založen na porovnávání
vzájemné výkonnosti jezdců, tzn. že se neposuzuje a nehodnotí výkon, ale ani samotný
výsledek. Systém posuzuje výsledek, ale
v závislosti na konkurenci v jaké byl dosažen.
Hodnocení žebříčků FEI se opírá vždy
o posledních 12 měsíců. Mezi skokovými jezdci se po několika měsících nadvlády W. Melligera k 13. prosinci 1999 ujal po vítězství
v Amsterodamu vedení R. Pessoa s 4046,2
body. Druhá příčka patří L. Beerbaumovi a na
dalších místech prvé desítky figurují jezdci
W. Meliger, J. Whitaker, F. Sloothaak,
B. Mändli, T. Pomel, J. Lansink, L. Philippaerts
a L. McNaught.
Z jezdců východoevropských zemí si pochopitelně nejlépe vede J. Turi (HUN), který má za
sebou velmi dobrou sezónu a je celkově na
37. místě. „Bulharský“ G. Orschel je 74. a další
je jeho krajan R. Raitchev až na 226. místě
Mezi drezúristy je v čele s drtivou převahou
Anky van Grunsven před U. Salzgeber,
I. Werth, N. Capellmann-Biffar, L. Petersen,
A. Teeuwissen, E. Bontje, A. Simons-de Ridder, L. Jörgensen a desítku nejlepších uzavírá
P. Laus.
Východní Evropu zde zastupuje opět
Maďarsko a mezi elitu se stále řadí G. Dallos
na 33. místě. Ještě lepších výsledků však
dosáhla Ruska E. Sidneva, která je momentálně na 14. pozici a útočí na prvou desítku.
Polka A. Bienias je 65.

Výsledkový pokus
Zanedlouho tomu bude rok co jsme na
stránkách Jezdce vyhlásili akci s názvem
Výsledkový pokus. Ti z Vás, kteří celou naši
anabázi sledovali, vědí, že se vše nevyvíjelo
tak jak jsme chtěli, ale také vědí, že v polovině
prosince 1999 byla celá, nyní již internetová
akce úspěšně zahájena. Na internetových
stránkách Jezdce tak můžete naleznout
i samostatné oddělení jezdec.cz/výsledky,
kde můžete sledovat nejen výsledkové listiny
ze závodů, ale v návaznosti na ně i kariéry
koní a jezdců. Počítače tak začínají i v jezdeckém sportu sloužit svému účelu a přestávají
být jenom luxusními psacími stroji.
Těší nás, že naše stránka začíná být velmi
navštěvovaná a svědčí o vašem zájmu o celou
akci. Podle prvních ohlasů se začíná i naplňovat naše idea, že tato informační oblast musí
začít žít vlastním životem a k její dokonalosti
přispějí svými reakcemi i všichni uživatelé.
Naše organizační skupina má za sebou
i prvé povánoční sezení, na kterém byla prodiskutována řada zlepšení výsledkové stránky
a tak doufáme budou v praxi zodpovězeny
vaše prvé připomínky. I nadále vás žádáme
o vaši aktivitu, protože jen s vaším přispěním
se z výsledkové databáze stane datová banka,
která bude přínosem nejen pro každého uživatele, ale v konečném efektu bude zdrojem
i mnoha dalších informací a počítačových kouzel, která jsou již připravena.
Věříme, že praktické použití současné
výsledkové databáze přesvědčí i další z vás
a tvorba výsledkové databáze roku 2000 bude
snazší. Stejně tak budeme průběžně odstraňovat chyby v informacích o koních, které nám
vytýkáte nejčastěji, a které jsou způsobeny
většinou chybami v přepisu.
Na závěr jen opakuji za tvůrce celého programu. Buďte shovívaví a pomozte při vyhledávání a odstraňování chyb. Výsledková databáze takové úrovně za to jistě stojí a věříme, že
se v brzké době zařadí k nejlepším v Evropě.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Slovenský teplokrevník v ČR
Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka uspořádal 29. prosince v jezdeckém
středisku Nová Amerika výběr hřebců do
plemenitby a soutěží KMK. O aktivitách
skupiny chovatelů sdružených do tohoto
Svazu jsme informovali v čísle 22/99
v článku s názvem Chovatelská alternativa.
Komisi ve složení J. Žlumov, I. Jeník,
L. Kozák a O. Vondrouš a za přítomnosti
členů Rady plemenné knihy slovenského
teplokrevníka Z. Müllera, J. Höcka, p. Tlučhoře a E. Dudy, bylo předvedeno celkem
20 hřebců ve čtyřech skupinách.
Ve skupině hřebců s vlastní sportovní
výkonností to byl v prvé řadě LABE JEFF
LB TECH (Cent-22 - po 2098 Gidr.XIV-30)
J. Skřivana. Náš nejúspěšnější sportovní
kůň posledních let následně získal licenci
plemeníka spolu s dalším sportovně prověřeným hřebcem, kterým byl ALOIS (Ascot po 207 Garut) M. Šoupala.
Třetím uznaným plemeníkem je hanoverán DROSSELBART (Dynamo - Absolute
po Abhang III), jehož majitel (JŠ I. Nágrová
- Mariánské Lázně) však musí prokazatelně doložit výkonnost ze SRN.
Ve skupině pro soutěže KMK byla předvedena trojice hřebců, a z ní doporučila
komise hřebce AHURA MAZDA (Aloube
Z - po Hugben xx) maj. Z. Müllera, který
hřebce svěřil do treninku P. Hudečka
a Baníku Ostrava a ROXETTE (Rox de la
Touche - Greta xx po Scottish Riffle),
E. Dudy z Bolatic.
Posledními, kteří prošli licentačním sítem
zbylých 13 dvou a tříletých hřebců, byli
dvouletý CORREGIO-K (Comero - po
Renaldo) a tříletý holštýnský ACROS
(Acord II - po Landgraf) maj. JŠ I. Nágrová,
a dále dvouletý IBIŠEK (I Love You - po
Narcos II) a tříletý trakén EUROS (Eol 25 po 388 Cherson) Z. Müllera z ERC Mnětice. Dvou a tříletí hřebci však mají udělen
základní výběr, který je omezen délkou jednoho roku a počtem klisen (max. 100). Po
této době čeká hřebce ověření vlastní sportovní výkonnosti a teprve na základě této
prověrky a již i prověření kvality potomstva
bude zvážen jejich návrat do plemenitby.
V budoucnu pak bude tento statut udělován již jen dvouletým hřebcům a přístup tří-

LABE JEFF LB TECH plemeníkem
letého ročníku byl umožněn jen pro tento
vstupní rok.
Tento statut jakéhosi „mladého plemeníka“ je zásadním rozdílem od dosavadní
praxe a chovatelé sdružení ve Svazu slovenského teplokrevníka chovaného v ČR
tak do chovatelských praktik České republiky vnášejí zcela nový prvek. Ten nejenže
výrazně zvýší rychlost genetického ověření, ale protože následným krokem je ověření vlastní výkonnosti hřebce, podpoří
i cestu plemeníků na sportovní kolbiště.
Atmosféra v luxusním prostředí Nové
Ameriky byla jako vždy velmi dobrá, mezisváteční, a podle mínění všech odborníků
i diváků se vstup Svazu chovatelů slovenského teplokrevníka na chovatelskou
scénu ČR podařil.
-bar-

Novinářská cena
Přemysla Neumanna
Již podruhé byla na slavnostním Galavečeru českého turfu udělována novinářská Cena Přemysla Neumanna. Rada Jockey Clubu ji za rok 1999 udělila komentátorovi České televize V. Weinerovi, který
nechyběl u žádného dostihového přenosu
ČT posledních let.
Již pátý Galavečer českého turfu se
odehrál na pražském výstavišti v divadle
Pyramida 17. prosince a přibližně 900
diváků shlédlo udělování celkem 27 kategorií nejlepších osobností a koní sezóny
1999 v rámci improvizované generálky
muzikálu Pomáda. Přes dlouhý program
řady ocenění osvěžili muzikáloví zpěváci
a tanečníci večer natolik, že se ani tříhodinový program nezdál dlouhý. Vedle tradičního vyvrcholení, kterým je ocenění titulem
Kůň roku, bylo tentokrát využito milénia
k vyhlášení i koně století. Stal se jím legendární MASIS (City - Mamuška), který vedle
svých výborných výsledků na dráze snad
nejvíce ovlivnil chov československého
anglického plnokrevníka.
Koněm roku se zcela zákonitě stal tříletý
RAY OF LIGHT (Rainbows for Life - Topmost), jehož majitelem je FCC Folprecht
Brno a trenérem F. Holčák. Jeho fenomenální postavení v sezóně 1999 potvrzuje,
že po vítězství ve Velké jarní ceně a Českém derby, jej stály pouhé dvě tisíciny
sekundy vítězství v trojkoruně, když v St.
Leger podlehl BOHEMIAN LAD.
Nejlepším steeplerem roku 1999 se
podle očekávání stal vítěz Velké pardubické 11letý valach PERUÁN (Agadir - Pergola) ze stájí Dostihového centra Zámrsk, trenérky Lenky Horákové.

Opatrný na místo Tebbela?
Podle věstníku 44/99 FEI Press News
Judicial Committee FEI rozhodl 12. prosince
v kauze René Tebbel. Jezdci byl vydán
zákaz startů na příštích 8 měsíců, pokuta ve
výši 2 500,- CHF a úhrada nákladů celé procedury ve výši 5000 CHF. I když jsme celou
aféru již měsíc pečlivě sledovali, nechtěli
jsme oficielně informovat dříve, než padne
rozhodnutí orgánu FEI. Co se vlastně stalo?
Při závodech CSI-A Stuttgart ve dnech
17.-21. listopadu byl při rutinní prohlídce
koně R. Tebbela PERCY 64 v bandážích
nalezen dráždící přípravek zvyšující citlivost
kůže při úderu o překážku. Rozhodčí sbor
diskvalifikoval R. Tebbela ze závodů
a o celém případu informoval jak příslušné
národní tak i mezinárodní orgány.
Protože R. Tebbel díky A. Opatrnému
s českým jezdeckým sportem poměrně
úzce souvisí, a jak jsme informovali v této
době se do stájí R. Tebbela přesouvá
i KRIS KENTAUR, zeptali jsme se Aleše
Opatrného na pohled zevnitř stáje.
V řadách R. Tebbela panuje pochopitelně
opačný názor. Výhrady jsou v prvé řadě
k samotnému odběru a následnému předá-

ní k posouzení (nekorektní odběr s dlouhou
prodlevou předání vzorku), ale R. Tebbel
operuje i nezávislým veterinárním posudkem hovořící v jeho prospěch. Ať tak či tak,
zdá se že po vynesení verdiktu je situace
jasná. Pro R. Tebbela, který se v současnosti nalézá na 16. příčce světového žebříčku, je definitivně ztracen pokus o získání
nominace na olympijské hry v Sydney.
Jakou bude mít celá kauza dohru a zda
někteří majitelé sáhnou i k přesunu koní,
teprve uvidíme. Největší pozornost na sebe
pochopitelně poutá jednička stáje RADIATOR.
Paradoxně jistou výhodu by celá situace
mohla nabídnout A. Opatrnému, pro kterého
se výrazně zvýšila příležitost ocitnout se
v sedle špičkových koní. Zdá se, že prvou
skutečnou šanci dostane již 10.- 16. ledna
při CSI-B v rakouském Kösenu (skákání na
sněhu). Zde byl v loňském roce R. Tebbel
velmi úspěšný a podle neoficielních zdrojů
jsme zjistili, že Česká jezdecká federace
zaslala příslušné povolení Alešova startu.
Ten tak bude moci v Kösenu startovat za
ČR a je možné, že se objeví i v sedle Teb-
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René Tebbel - RADIATOR
belových koní ULTRA LIBERTY nebo
dokonce LE PATRON, který byl vedle
RADIATORa hlavním Tebbelovým želízkem
pro Finále Světového poháru (13. listopadu
1999 pátý v kvalifikaci WC při CSI Berlin).

Blahopřejeme...
...trenérovi a bývalému jezdci JK Stará
Boleslav Ludvíkovi Jandourkovi, který
2. ledna oslavil 55. narozeniny
...ke stejnému výročí také trenérovi
a vedoucímu stájí ZH v Písku Blahoslavu
Políčkovi, který své 55. narozeniny oslaví
20. ledna.

Zástupce firmy Böckmann

Sportovní stáj
v Tuchoměřicích

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

(okraj Prahy v dosahu
MHD) nabízí ustájení
koní, hala k dispozici.

BÖCKMANN

Tel.: 0602 628788
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

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● nákup a prodej sportovních a chovných koní doma i v zahraničí
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií
s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

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

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

Od 1. listopadu 1999
v prodejně v Třebíči
prodej veškerých
jezdeckých potřeb
na splátky prostřednictvím
DD finanční společnosti Ostrava. Dále zavádíme

prodej koní na splátky.
V současné době vychází nový,
český katalog jezdeckých potřeb
firmy Equisport. Na požádání
zašleme dobírkou.
Naše zboží můžete nakupovat
také v internetovém obchodě
http://www.equi-shop.cz
a připravuje se otevření našeho
obchodu s jezdeckými potřebami
na internetu v obchodním domě
Vltava 2000.
Podrobnější informace - objednávky, na adrese:

EQUISPORT Žižkova 505
Třebíč 674 01
Tel./fax: 0618-84 04 27,
e-mail: equisport@atlas.cz,
equisport@volny.cz
http://:www.mujweb.cz/obchod/equisport

Podkovářství Vinčálek
nabízí parkurové, dostihové,
westernové podkovy. Podkováky fy Mustad a Mondial,
podkovářské nářadí fy Mustad Diamond „GE“.

Tel.: 0602/758 660
0602/770 552.

Vzpomínka na Victora Breiského Juniorky do zahraničí
V letu času nás občas zaskočí, jak dlouho již s námi nejsou někteří z těch nejdůležitějších. Mezi, dnešní mluvou, jezdecké
Top osobnosti bezesporu patřil pan Victor
Breiský, který především během sedmdesátých a osmdesátých let výrazně ovlivňoval hipologickou kulturu v Československu
a přes značné ideologické potíže stál jako
reprezentační trenér i u legendárních zájezdů československých reprezentantů na ME
ve Vídni, MS v Cáchách a ME v Rotterdamu. Sama jeho postava byla v jezdeckém
sportu i v těch nejtěžších normalizačních
časech nositelem kultury
a prvorepublikové noblesy. Mnozí například jistě
pamatují jeho úzkostlivou
starost o čistotu bot, ale i
celkovou pečlivost při
oblékání. Všechny ve
svém okolí udivoval fenomenální pamětí na koně,
které si dokázal na dlouhou dobu zapamatovat
i po jediné zběžné prohlídce stájí.
Díky tomuto přehledu
byl Victor Breiský vyhledávaným společníkem při
jezdeckých závodech, kdy
jeho dokonalé, i když
někdy poněkud ironizující
komentáře, přitahovaly
početné publikum. Pro
svoji odbornost, ale i pro
smysl pro humor, byl mezi

všemi oblíben a ve staré „gardě“ frekventantů Vyššího jezdeckého kursu patřil určitě
k těm několika málo, kteří své vědomosti
předávali dalším generacím až do poslední
chvíle. Na sklonku svého života, když odešel
na vlastní žádost z postu trenéra národního
týmu, se věnoval jezdcům Sokola Stěžery
a tak se s námi všemi setkával na závodech
i nadále. Victor Breiský se tak zapsal do
srdcí mnoha koňařů a je až neuvěřitelné, že
zanedlouho uplyne deset let od jeho smrti.
Victor Breiský zemřel v Hradci Králové
20. ledna 1990 ve věku 85 let.

● Naše juniorská jezdkyně L. Poláková
(Strakonice - Spálené Poříčí) společně
s M. Hájkovou (JK KavaloTábor) odcestovaly 25. prosince na půlroční stáž do stájí
P. Blahy v USA. Z šesti měsíců stráví jeden
v Portoriku. Součástí pobytu bude vedle
tréninku i účast při jezdeckých soutěžích.
● Do zahraničí se vydá i Z. Zelinková,
která 15. ledna odcestuje se dvěma koňmi
do jezdeckého střediska v Belgii. Její pobyt
je plánován přibližně na tři měsíce tak, aby
stihla začátek jezdecké sezóny v ČR.

BIG BEN naposled
Ve věku 23 let byl 11. prosince na rodiné
farmě I. Millara utracen fenomenální kůň tohoto jezdce osmdesátých a devadesátých let BIG
BEN. BIG BEN patřil spolu s MILTONEM
a JAPPELOUP k největším hvězdám této doby
a do jezdeckých dějin vešel svým dvojnásobným vítězstvím ve dvou po sobě jdoucích finálových bojích Světového poháru v roce 1988
v Göteborgu a v roce 1989 v Tampě.

Nestárnoucí WELHAM
Prosinec byl důležitými konkúry doslova
přeplněn. Jeden z těch skutečně nej se každoročně odehrává v Olympia Hall v Londýně. V
kvalifikaci Světového poháru FEI si prvenství
vybojoval J. Whitaker s nestárnoucím 19 letým
V.V. WELHAM. Po rozeskakování devíti dvojic
se stal nejrychlejším ze čtveřice bezchybných
a naplnil halu neuvěřitelným nadšením. Na dalších místech skončili B. Mändli (POZITANO)
a C. Huis in’t Veld (ICEBERG).
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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

Inzerce
● Toužíte po krásném koni? Prodám Vám valacha A1/1 tm. hd. 7 let, 175 KVH. Dobrý sportovec
i jako miláček. Cena dohodou, jen do dobrých rukou! Tel.: 0455/63 83 35 večer.
● Prodám 5l. val., většího rámce po LANDRUF, dobře přiježděný, se skok. předpoklady.
Tel.: 0602 153 919, 0468/58 52 95.
● Vyměním 5l. kl., všestranné využití, pěkný exteriér, za laminátový vozík pro dva koně. Pěkný
za pěkný. Tel.: 0434 69 24 91 večer, 0603 47 55 08 celý den.
● Prod. 9l. val., ryz., mohutný a výborný skokan po svých irských předcích. Prozatím připraven
pro skokové a military soutěže -L-. Tel.: 0301/22 194.
● Prodám skok. koně, vhodný do soutěží se začátečníky.
Tel.: 0398/397 288

CN

Jezdecké středisko

Nová Amerika
pořádá ve dnech
23.1. - 30. 1. 2000
jezdecký kurs pod vedením
Petra Švece. Minimální zkušenost parkúr st. -Z-.
Cena výcvikové hodiny
250,- Kč, Ustájení box +
seno 100,- Kč denně, Možno
i část týdne (min. 3 dny).
Přihlášky do 14. ledna
2000

na tel.: 0602 226 432

MANON
Firma Manon nabízí:
● trenink koní pro parkúrové soutěže
● skokový trenink jezdců,
pro skupiny i jednotlivce
● nákup, výcvik a prodej
sportovních koní

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

Informace a objednávky přijímá
stáj Manon, J. Skřivan, Litomyšl.
Tel.: 0464/3302, 0602/45 19 18
fax 0464/3220.

DREZÚRNÍ
● 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
Pozor, v obchodě v Praze 5 na Smíchově změna
tel. čísla. Prodej zůstává i po dobu stavby tunelu
Mrázovka nepřerušen

Firma Iván

nabízí:

celoroční zásobení stájí krmivem i stelivem (seno luční i vojtěškové,
sláma, oves), s dodávkou do 48 hodin.

Dodáváme za pevné ceny!!!
● seno po celé ČR, železnicí 180 Kč/q, kamiony 210 Kč/q
● sláma 100 Kč/q
● krmný bob 600 Kč/q

Kontakt.: 0602

237 354

tréninkové soustﬁedûní pod vedením trojice

ANGELIA HENRIKSEN
KAROLINA CHELBERGOVÁ
HELENA ÎIÎKOVÁ
✤❖✤

SVINâICE
11.-12. bﬁezna 2000
Zájemci o úãast za‰lou písemné pﬁihlá‰ky na adresu:
Karolina Chelbergová, Evropská 32, 160 00 Praha 6
s uvedením jména a roku narození jezdce a konû,
stupeÀ obtíÏnosti soutûÏí absolvovan˘ch v roce 1999,
informaci, zda je jezdec schopen absolvovat lekci v A nebo N
a kontaktní adresu, pﬁíp. telefon - nejpozdûji do

25. února 2000
Úãastníci si hradí dopravu koní a cestu, ubytování
(ubytovna, ãtyﬁlÛÏkové pokoje, 180,- Kã/os./noc nebo
hotel, 1/1 - 550,- Kã, 1/2 - 900,- Kã, 1/3 - 1400,- Kã/noc),
ustájení (se stelivem a krmivem - Pá-Ne 300,- Kã, So-Ne 200,- Kã)
a náklady na uÏívání kryté haly (100,- Kã/kÛÀ/lekce).

Vedení treninkov˘ch lekcí

ZDARMA
Prodejna
jezdeckých potřeb

HAPPY HORSE
JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

v Karlových Varech (areál
dostihového závodiště)
nabízí kompletní sortiment
jezdeckých potřeb.

Zasíláme i na dobírku.
Otvírací doba:
pondělí - pátek 9.30 - 18.00
sobota
9.30 - 13.00

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

Naše adresa: Happy Horse, Jaroslava Haškovcová
kpt. Jaroše 29, 360 06 Karlovy Vary.
Tel.: do prodejny: 017/43 275
mobil: 0602 41 52 06, privat: 0468/58 52 95
Dále nabízíme výcvik a ustájení koní ve stáji p. Jana Bubna
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