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CSIO*** Atény
Čeští skokoví reprezentanti jsou opět
doma a za sebou mají turné po jihoevropských skokových soutěžích nejvyšší úrovně. Ve dnech 27.-30. září se čtveřice
A. Opatrný, J. Skřivan, Z. Žíla a P. Doležal
zúčastnila CSIO v chorvatském Záhřebu.
(O průběhu jsme informovali v Jezdci
č. 19). Po těchto závodech odcestoval
domů J. Skřivan a české družstvo doplnil
M. Matějka a celý tým pokračoval na CSIO
Atény.
Nejprve nás zajímalo jak proběhla cesta
mezi Záhřebem a Aténami. z tohoto
cestovně hektického zážitku jsme vyzpovídali P. Doležala: „Cestu jsme nakonec
zvládli dobře, i když jsme se museli kvůli
veterinářům ze Záhřebu vracet až do
rakouského Villachu. Když jsem to v prvé
chvíli slyšel, tak jsem skutečně váhal, zda
se vůbec do Atén vypravit. Nakonec však
vše dopadlo dobře, i když to bylo zvlášt pro
koně velmi náročné. V Záhřebu jsme
v podstatě balili již při nedělní Velké ceně
a téměř ihned po jejím skončení jsme
nakládali. Od nedělního podvečera jsme
pak přes Chorvatsko, Slovinsko a Rakousku cestovali přes celou Itálii až do přístavu

Ankona. Zvládli jsme to tak dobře, že jsme
si mohli i s koňmi ještě cca hodinu cesty od
přístavu v pondělí odpoledne oddechnout
a na 4 hodiny vyložit koně do stájí, uklidit
v kamionech a vše připravit na 22 hodin
dlouhou plavbu do řeckého přístavu Pátra.
V Ankoně se k nám také připojil M. Matějka s KAŠMIREM. Do Pátry jsme dorazili
v úterý odpoledne a odtud čekalo koně
ještě asi 200 km do Atén. Přes tuto úmornou cestu však většina koní zvládla vše
bez potíží a ve čtvrtek byli opět v dobré
kondici pro sportovní výkony.“
To potvrdil samotný průběh CSIO Atény,
který se pro české barvy vyvíjel o poznání
lépe než závody v Záhřebu. V prvých dvou
čtvrtečních zahajovacích soutěžích ještě
česká vlajka mezi umístěnými nebyla, ale
ve velmi dobrém světle se představil
AKTIV s R. Chelbergem (USA), který
v soutěži do 140 cm na čas skončil po bezchybném výkonu na 10. místě.
Třetí “zahajovačka„ určená nejlepším
koním (do 150 cm) však byla již Čechů
plná. Nejlépe si vedl A. Opatrný (ABC
ROLEX) a P. Doležal (BEACH GIRL), kteří
se probojovali do rozeskakování devíti koní
a pro ČR z něm
vytěžili
druhé
(A. Opatrný) a páté
místo. Dobrou formu
naznačil i M. Matějka
s KAŠMIR, který
skončil s jednou chybou desátý.
Pátek měl na programu Pohár národů, ke kterému
nastoupilo
šest
týmů. Před ním se
však ještě skákalo
v soutěži na čas do
140 cm a zde dostal
příležitost
opět
AKTIV R. Chelberga,
který skončil třetí
a poprvé si dekorování okusil i Z. Žíla
na
QUENTA
EQUISTRO, kteří
skončili na 12. místě.
Samotný pohár
znamenal pro naše
Družstvo ČR ve složení M. Matějka - KAŠMÍR, P. Doležal - barvy velmi významROCK’A’ROLL, A. Opatrný - ABC ROLEX a Z. Žíla - COLUMBIA ný úspěch. Po prvEQUISTRO získalo pro naše barvy třetí místo pro soutěž Samsung ním kole mělo naše
družstvo 16 trestNations Cup Series

M. Matějka a KAŠMÍR se dvěma pohárovými nulami zapsali do statistik
ných bodů, které stačily na společné
4. místo. Ve druhém kole však došlo v českém týmu ke značnému zlepšení. P. Doležal s ROCK ’A’ ROLL zlepšil svůj výsledek
z 12 na 4 tr. body, Z. Žíla na COLUMBIA
EQUISTRO měl v prvém kole 8 bodů, ale
druhé absolvoval již čistě, A. Opatrný
s ABC ROLEX zlepšil svůj výkon z 8 tr.
bodů na 4 a zcela exceloval M. Matějka,
který zopakoval dvakrát bezchybný výkon.
Celkovým součtem 20 tr. bodů se tak naši
jezdci umístili na 3. místě za po Záhřebu
opět vítězným týmem Belgie a stejně tak
i v Řecku znovu druhou Itálií. Za námi pak
skončilo Švýcarsko, Maďarsko a Řecko.
Sobotní program pak přinesl jedno 11.
místo pro P. Doležala a BEACH GIRL
v soutěži do 150 cm za výkon s 4 tr. body.
V nedělní 140 se dočkala opět stáj Bost
Praha, když Z. Žíla a QUENTA EQUISTRO
skončili v soutěži na čas do 140 cm dvanáctí a výčet našich umístění zakončíme
Velkou cenou v Aténách nazvanou Mercedes Benz Grand Prix. Český zástupce se
sice nedostal do rozeskakování čtyř nejlep(Pokračování na str. 2)
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CSIO *** Atény
(Dokončení ze str. 1)
ších jezdců, ze kterých si nakonec odnesl
vítězství Belgičan R. Helsen na FRINTZLY,
ale dvěma našim uniklo aténské vyvrcholení skutečně o vlásek. Se 4 tr. body
dokončili soutěž
A. Opatrný s ABC
ROLEX a P. Doležal s BEACH GIRL
na
ex
equo
5. místě. R. Chelberg a AKTIV
dokončil s 8 tr.
body, M. Matějka
a KAŠMIR inkasovali deset a Z. Žíla
a COLUMBIA EQUISTRO chybovali
čtyřikrát.
Po závodech si
koně ve stále ještě
letních Aténách, kdy
teploty přes den
dosahovaly až 30
stupňových hodnot, přeci jen den vydechli
a na cestu domů trvající 48 hodin se vypravili v úterý ráno.
Za všechny jsme o několik postřehů
z Atén požádali nejlepšího z Poháru národů
M. Matějku: „Myslím, že obtížnost byla zcela
srovnatelná s tím co jsem zatím na CSIO
zažil. Techničtější obtížnost a celkové pojetí
kursů bylo ovlivněno především poměrně
malým kolbištěm, které vytváří uprostřed
Atén skutečný sportovní kotel. Jistým ztížením mohlo být i to, že všechny hlavní soutěže byly kvůli horku na programu až večer
a tudíž se skákalo za umělého osvětlení. Při
Poháru národů bylo navíc nepříjemné, když
se v průběhu prvého kola mísilo ubývající
přirozené světlo se světlem umělým a myslím, že některé chyby lze přičíst právě na
vrub tohoto světelného handicapu. Jinak
bylo vše v pohodě a myslím, že všichni si
z Atén přivezli příjemné vzpomínky, přede-

Do Saska
bez pasů
Ve dnech 28.-29. září se na oficielní
pozvání Jezdecké federace Saska
zúčastnili naši junioři jezdeckých soutěží
v rámci saského jezdeckého šampionátu
juniorů, mladých jezdců a pony v německém Seelitzu. Výpravu vedl manažer
skokové komise Z. Goščík, který nám
také poskytl informace o celé akci: „ČJF
dostala ze Saska pozvání pro pět koní.
Z původně nominovaných čtyř jezdců
odcestovala do SRN nakonec trojice
L. Půlpánová s DAF ONDRÁŠ (drezura),
K. Bardonová - MAWERICK a K. Polachová - FANY (skoky). B. Višinková se
z technických důvodů omluvila.
Naším hlavním cílem účasti v Sasku
bylo poměření úrovně českých nejlepších
juniorů s úrovní jezdců stejné věkové
kategorie sice ve spolkové zemi, ale díky
podobné minulosti přeci jen výrazně
srovnatelnější s naší zemí. Region je pro
nás také výrazně zajímavější pro snadnou dostupnost. Zvědavi jsme pochopitelně byli i na sportovně technické podmínky saského šampionátu.
Všechny šampionátové soutěže byly
tříkolové. V drezuře se jely národní úlohy

REPORTÁŽE
vším pak na skutečně senzační publikum.
To sice podporovalo pochopitelně především domácí jezdce, ale strhujícími reakcemi
odměňovalo všechny úspěšné jezdce.“
Na závěr dodáváme, že podrobnosti
o výsledcích naleznete na internetových
stránkách Hellenic Equestrian Federation
na adrese: www.equestrian.org.gr

Další čeští jezdci a koně mají zkušenost
s přepravou po moři

100 denní test
pro tři
Letošní 100 denní test teplokrevných
plemenných hřebců, který skončil v ZH
v Písku 11. října, absolvovali pouze tři
hřebci. Chovatelské komisi se nakonec
nejvíce líbil hřebec z Nového Jičína majitelů S. Hošáka st., E. Bajera a J. Minarčíka
hanoverský SAO DINO (po Sao Paulo z
Wonke po Wandervogel). Druhý skončil
ARMOND (po Bentley z 3765 Libye) ZH
Písek, a který hned získal i své chovatelské
jméno BENTLEY KLETEČKA. Třetí se
umístil další hanoverán firem Mustang
Havířov s.r.o. a Sanimont jménem CARLOS (po Cashmann z Evi po Espri).
podobné obtížnosti jako naše -L- a -S-.
Obsahovaly kontracval, letmou změnu
cvalu a ta těžší již i přeskok.
Skokový šampionát juniorů má
v Sasku ještě dvě věkové podkategorie.
V jedné spolu soutěží jezdci 14 až 16ti
letí a ve druhé 17ti a 18ti letí. První má
dvě kola úrovně našeho -L- a třetí kolo
-S-, druhá pak jedno kolo -L- a dvě kola
-S-. O mistrovském titulu rozhoduje součet výsledků všech tří kol. Zajímavostí je
jak se v Sasku vypořádali se stylovou
soutěží. První skokové kolo je hodnoceno body. druhé kolo pak jedním komisařem na styl, ale 30% nejlepších se pak
o vítězství ve druhém kole rozeskakuje
již opět na body. Již pouze z těchto jezdců tak mohou vzejít koneční medailisté
po výsledku třetího kola hodnoceného
opět na body. To je však jako samostatná soutěž přístupno opět všem.
Naši jezdci měli možnost startovat
právě v těchto mistrovských samostatně
hodnocených soutěžích, kterým předcházela jedna zahajovací soutěž.
S jejich výsledky jsme byli nadmíru
spokojeni. L. Půlpánová (Hřebčín Ostrov Chlumec n.C.) v zahajovací soutěži
zvítězila a v mistrovských úlohách pak
získala opět jedno prvé a dále jedno
druhé a jedno třetí místo. V případě, že
by mohla být hodnocena v saském
šampionátu, byla by pravděpodobně
první.
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Jenom LUSSI
Jak jsme informovali, zamýšlel náš
reprezentant J. Skřivan při návratu z CSIO
v Záhřebu účast při CSI-B v rakouském
Wiener Neustadtu. Spolu s ním plánovali
start na druhém největším rakouském halovém konkuru i V. Tretera a M. Šoupal.
Nakonec se naše zastoupení v Rakousku
smrsklo na osamoceného V. Treteru s klisnou LUSSI, který se ve dnech 4.-7. října
vydal ke svému zatím pravděpodobně nejtěžšímu zahraničnímu vystoupení.
Rozpis soutěží v aréně Nova je zcela
v tradici současných západoevropských
zvyklostí a po zahajovacích soutěžích
mohou účastníci startovat v Malé nebo
Velké rundě. V. Tretera s LUSSI si vybrali
Velkou rundu a tak je čekala dvě kvalifikační kola do 145 cm a finálová Velká cena do
150 cm.
Naše dvojice zahájila ve čtvrtek 4. října
dvoufázovým skákáním 130/140 cm s 8 tr.
body ve druhé fázi. V pátek pak pokračovala první kvalifikací. K té nastoupilo 70
dvojic z 16 států.
Přes obtížný přechod do halových prostor, který byl pro našeho reprezentanta
handicapem, si LUSSI nevedla špatně a 12
tr. bodů na technickém parkuru evropské
obtížnosti bylo velmi slušným výsledkem.
Ještě lépe se dvojice vyrovnala se sobotní
druhou kvalifikací, kdy se na jejím kontě
objevily pouze 4 body a opět v konkurenci
70 jezdců to stačilo na 17. místo.
V. Tretera se tak rozhodl i k nejtěžšímu
startu ve Velké ceně, kterou dokončil s 16
tr. body na konečném 26. místě výsledkové
listiny mezi 72 startujícími. Vítězem se stal
po H. Simonovi současný druhý nejlepší
jezdec Rakouska G. Puck na OLYMPIC 2.
Ke svému vystoupení v Rakousku V. Tretera řekl: „Parkury byly velmi technické
a pochopitelně halový prostor po sezóně na
otevřených kolbištích klade na jezdce i koně
jiné nároky. I proto jsem s výkony LUSSI
spokojen. Závody ve Wiener Neustadtu jsou
velmi prestižní záležitostí a odpovídala tomu
nejen obtížnost, ale i konkurence a celková
organizace závodů.“
Oba skokoví zástupci si také nevedli
špatně. K. Polachová (Chomutov)
v základních parkurech ani jednou
nechybovala. Chyby přišly na řadu až
v rozeskakováních, ale vždy se naše
jezdkyně umístila v prvé desítce. K. Bardonová absolvovala třikrát čistě a i ona
se umístila dvakrát v prvé desítce. Opět
podle odhadovaných součtů by obě naše
jezdkyně patřily v celkovém hodnocení
mezi nejlepší jezdce. Toto srovnání nám
prokázalo, že úroveň našich juniorů je
zcela srovnatelná s úrovní v Sasku
a i tím je celý tento německý region pro
nás velmi zajímavý. Je jasné, že pokoušet se nyní o srovnání v celoněmeckém
měřítku by nebylo realistické a pro vzestup výkonnosti našich jezdců přínosné.
I proto jsme celý náš pobyt v Sasku za
účasti nejvyšších představitelů Saského
jezdeckého svazu využili k přediskutování naší budoucí užší spolupráce. Prvním
krokem by měla být dohoda o vzájemné
účasti na jezdeckých závodech bez
mezinárodních pasů, která tak zjednoduší a zmnohonásobí vzájemné kontakty.“
Pozor změna faxového čísla redakce
JEZDEC
Podle oznámení Českého telecomu bylo
naší redakci změněno faxové číslo

z 02/850 54 07 na 02/868 55 407

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

MČR Pony
První český šampionát v jízdě
na pony se konal ve dnech 27.30. září v Mělníku. Za účasti
našich předních rozhodčích jak
v drezúře tak ve skákání se zde
představilo přes 50 dětí na 72
pony v celkově deseti drezurních
i skokových mistrovských soutěžích.
Šampionát připomínáme fotografiemi p. Maršálkové, na kterých se představuje M. Tošenovská (vlevo a vpravo dole na
KELLY), která získala celkem
hned tři tituly mistryně ČR v kategorii nejmenších pony a nejmladších dětí ve skoku i drezuře. Dále
pak úspěšných jezdkyň S. Erbekové - LIPAN (vlevo dole), která
získala titul v drezuře dětí od 8
do 12 let kategorie B a J. Perníčkové na LADY (vpravo), stříbrné
ve skoku dětí od 8 do 12 let kategorie A. Kompletní výsledkovou
listinu šampionátu najdete na
internetové adrese:
www.jkmelnik.cz/vysledky

Diskvalifikace
za protest
Téměř všechna vítězství, ale i řada
umístění, zůstala doma v Hořovicích při
závodech pořádaných 13.-14. října.
V prvém oddělení -ZL- zvítězil K. Papoušek
na COINTREAU/QUANTRO, poté ve druhém oddělení R. Drahota s CHOPIN Z. Ve
skoku stupně -S- se na startu seřadilo 47
dvojic. Po rozeskakování 14 bezchybných
se nakonec z vítězství radovali domácí.
První byl A. Opatrný na SILVIO před
K. Papouškem s ABC HAMBURK. Třetí
skončila M. Roubalová na CAPTAIN (Roubal Plzeň) opět před K. Papouškem na
LIPTON. Závěrečné -ST- pak bylo zcela
v režii domácích. Nejen že plných devět
dvojic z celkového počtu 21 startujících
bylo ze stáje Opatrný Hořovice, ale do
rozeskakování šesti dvojic postoupili hned
čtyři z nich. Po jediném bezchybném výkonu si prvenství odnesl K. Papoušek na
ABC HAMBURK před A. Opatrným se SIL-

VIO a R. Drahotou na ARAGON A, všichni
členové pořádající Jezdecké stáje Opatrný
Hořovice. Soutěž se neobešla bez drobného vzrušení a diváci byli ochuzeni o výkon
J. Skřivana v sedle LABE JAMES CAC
LEASING. Ten si před startem v -ST- přišel před rozhodčí věž vyžádat uvedení
celého jména svého koně včetně sponzorského „příjmení“, na jehož absenci v předchozích soutěžích si již u pořadatele stěžoval, a rozhodčí sbor jej diskvalifikoval pro
nedodržení 45 sekundového limitu
k odstartování.

103. Fiera
Ve dnech 1.- 4. listopadu se ve Veroně
koná další v pořadí již 103. ročník nejstarší
světové výstavy koní. Oproti jiným evropským hipologickým výstavám si Fieracavalli ve Veroně udržuje stále svůj především
chovatelsky hipologický charakter a minulého ročníku se zúčastnilo více jak 200 koní
z 62 chovů celého světa. Vedle koní však
čeká návštěvníky i bohatý doprovodný program, jehož součástí budou v prvé řadě
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jezdecké soutěže CSI-W (světový pohár),
CSIO P (oficielní skokové soutěže pony),
CAI-A 1,2 (mezinárodní soutěže jednospřeží s dvojspřeží) a CAIP-2 (mezinárodní
soutěž dvojspřeží pony). Z ČR pořádá na
Fieru zájezd cestovní kancelář FEDE s.r.o.
(Senovážné nám. 23. Praha 1) a informace
získáte na tel.: 02/241 42 340, 2350.

Češi v čele
Zatím nejlepšího úspěchu v hodnocení
FEI jezdců všestrannosti dosáhla ČR
zásluhou R. Markové a J. Hatly, kteří
vedou žebříček Zony 3 (Centrální
a východní Evropa). R. Marková dosáhla
zatím 83 bodů a J. Hatla 77 bodů. Na třetím místě je bulharský jezdec S. Gurzhiyanov s 68 body. V celkovém pořadí je nejlepší A. Nicholson z Nového Zélandu, který
vede celkové pořadí s 392 body.

Nepřehlédněte na vloženém
letáku rozpis halových závodů
na Nové Americe

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

V Mostě podruhé

Závěrečné skokové závody letošní sezóny
proběhly v Opavě Kateřinkách 6. října.
Hlavní soutěží bylo -S-, které mělo na startu 27 dvojic. O vítězi rozhodlo rozeskakování dvou jezdců a stal se jím J. Hruška na
LERY startující za Horymas Horní Město
před E. Zuvačem s HÁJKOU se stáje
Steally Vítková. Třetí skončila domácí
V. Hrušková na FLÍČEK AGROMARKET
H+B.
-jge-

V letošním roce již podruhé ožilo jezdeckými soutěžemi dostihové závodiště
v Mostě, lépe řečeno nově vybudované jezdecké kolbiště na území dostihového závodiště. Mostecká uhelná společnost ve spolupráci s JS Tursko zde uspořádala ve dnech
6.-7. října Podzimní cenu Mostecké uhelné
společnosti, která vyvrcholila soutěží -ST-.
Jezdecké kolbiště na dostihové dráze
v Mostě již při letních závodech naznačilo
velmi slibnou budoucnost pro jezdecký
sport. Krásné prostředí, kvalitní ustájení
zázemí pro rozhodčí, jezdce i diváky. Poněkud hlubší povrch kolbiště je nepříjemnou
daní většiny nových jezdeckých ploch. Doufejme, že časem dojde i na úpravu povrchu
opracoviště a že se celý areál zařadí mezi
ta nejkvalitnější sportoviště ČR.
Při podzimní ceně zahájil velmi dobře
M. Půlpán na COCA COLA (JS Remark),
který nejprve zvítězil v sobotní stupňované
obtížnosti do 110 cm a v neděli pak i ve
stupňované obtížnosti do 130 cm. Zajímavostí bylo, že v obou soutěžích nastupoval
jako první a v obou soutěžích se již nenašel nikdo kdo by tento zahajovací výkon
překonal. (Na snímku v
sedle svého druhého
koně SIR ANTHONY).
Sobotní program vyvrcholil soutěží -S-, kde
zvítězil mezi 31 dvojicemi L. Vondráček na
NELSON (Vondráček
Albertovec) po rozeskakování šesti dvojic před
třemi koňmi O. Nágra
PICADOR,
ACROS
a ATLAS z Mariánských
Lázní.
V neděli pak finále
patřilo soutěži -ST(s dotací 35 000,- Kč).
Při absenci české skokové reprezentace (CSIO
Atény) se do Mostu
dostavilo 12 dvojic a nejlépe si vedl J. Jindra

World Challenge Cup v Kolesách
Ve dnech 10.-12. října se v Kolesách
konalo české kolo drezurní soutěže World
Challenge Cup. Česká republika tentokrát
skupinu zemí, do které byla FEI zahrnuta,
končila. Spolu s ČR hodnotila dvojice
mezinárodních odborníků pověřených
mezinárodní jezdeckou federací úroveň
drezurních jezdců ještě v třech pobaltských
republikách.
Pro nezasvěcené jen opakujeme, že
World Challenge Cup je mezinárodní drezurní soutěž, při které mezinárodní rozhodčí a trenéři z pověření FEI cestují po několika zemích příslušné skupiny a hodnotí
výkony jezdců, které pak ve společném
hodnocení vydají informaci o drezurní úrovni v jednotlivých regionech. Stejně jako loni
do Svinčic v letošním roce do Koles dorazila již známá dvojice C. Whitham (Kanada)
a K. Krüger (Dánsko).
Podle pravidel soutěže se soutěží ve
třech kategoriích (SG, -S- pro 6leté a starší
a -L- pro pětileté). Vloženou soutěží byla
tentokrát soutěž dětí, která zatím pouze
mapuje zájem a úroveň v jednotlivých
zemích a v případě všeobecného zájmu by
v budoucnu mohla celý oficielní program
doplnit. Stejně tak obě odbornice
prováděly průzkum o stavu a počtech koní
úrovně GP, která by také mohla v případě

dostatečného zájmu celou soutěž obohatit.
ČR mohla soutěž obeslat celkem 24
soutěžícími. V letošním roce byl o start v
soutěžích World Challenge Cup výrazně
větší zájem než loni a do Koles se dostavilo celkem 23 dvojic. Omluvila se letošní
mistryně ČR Š. Koblížková, jejíž RASPUTIN je na delším výcvikovém pobytu v SRN
(M. Deters).
V úrovni St. Georg soutěžilo sedm jezdců a nejlépe byla hodnocena Š. Charvátová na DREAM DANCER (64,88%) před
K. Chelbergovou na POZOR (64%) a
I. Ronisovou na GARDIST (58,63%).
Ve skupině A vyšel z hodnocení mezi
jedenácti dvojicemi jako první J. Buben na
BODO (63,29%) před L. Půlpánovou
s DAF ONDRÁŠ (63%) a Hrdličkovou st.
s LALIQUE (61,43%).
A konečně ve skupině B si mezi pěti
soutěžícími prvenství zajistil R. Carva na
TEREZA 3 (61,48%) před H. Pelikánovou
s PERUN 3 (59,26%) a J. Jirsovou na
CORÁDO 1 (58,52%).
Soutěž dětí přinesla prvenství Š. Procházkové na CONCORDIA před M. Botazijovou - ROMEO a Z. Skripovou - FATIMA.
Podle rozpisu celé akce pak nejlepších
dvanáct jezdců mohlo druhý den po soutěži pracovat se zahraničními odbornicemi
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Sportovní
kalendáﬁ
20.-21.10. Tursko
20.10.
Hustířany
21.10.
Kutná Hora

zrušeno
ZM-Z
Z-L

hala
20.-21.10.
3.11.
3.11.
3.-4.11.
10.11.
10.11.
10.11.
8.-9.12.

Všemily
Všemily
Albertovec
Nová Amerika
Bernartice
Tursko
Albertovec
Hořovice

Z-ST
ZL-S
Z-L
ZL-T
Z-ZL
zrušeno
Z-L
ZM-S

s koňmi COWLEY KENTAUR a RAMBELLA DESCOR, který obsadil obě první pozice. J. Jindra s oběma koňmi absolvoval
jako jediný bezchybně i rozeskakování.
V něm mu sekundovali M. Šoupal na
GRANNA ARGENTINA (1.ŠPZ Pardubice),
který skončil třetí a S. Motygin na
SCREAM PRADAR (Pradar), kterému
muselo stačit čtvrté místo.

v otevřeném treninku. Ty hned při zahájení
prohlásily, že tato práce je určena právě
nejlepším jezdcům a v případě horší kvality
k němu již nebudou mít přístup jezdci hodnocení pod 50 % bodů.
Při treninku se opět jela soutěžní úloha,
ovšem již s komentováním chyb a ukázáním cesty k jejich odstranění. Každý jezdec
měl cca 15 - 20 minut individuelní práce.
Jak nám sdělil manažer drezurní komise
Z. Beneš, byla celá akce opět velmi dobře
připravena hostiteli z JS Vasury Kolesa
v čele s manželi Sůrovými, kterým i zahraniční lektorky vyslovily uznání. Pozitivně
hodnocena byla celá akce i všemi ostatními účastníky. Konečné výsledky však ještě
obě rozhodčí nevyzradily. Přesto tedy, že
byla jejich zastávka po Litvě, Lotyšsku
a Estonsku v ČR poslední, musíme si na
definitivní hodnocení počkat až do závěrečné zprávy FEI.

O medaile v IM II ?
Využili jsme rozhovoru se Z. Benešem
i k dotazu jak dalece pokročilo rozhodnutí
o případném zařazení úrovně IM II do sportovně technických podmínek národního
šampionátu 2002: „I když já osobně zařazení IM II preferuji, celá diskuze rozdělila
drezurní scénu ČR na dva přibližně stejně
velké tábory. Jedni ji odmítají a druzí vítají.
V této chvíli tak není zatím nic rozhodnuto,
ale očekávám, že definitivní rozhodnutí
padne na listopadovém zasedání VV ČJF.“

Top Driver
Freund
V letošním ročníku soutěže
Top Driver Awards jezdců čtyřspřeží zvítězil německý jezdec
M. Freund ziskem 44 bodů
před Švýcarem W. Ulrichem
(41) a Švédem T. Erikssonem
(40).
Mezi jezdci dvojspřeží si
letos nejlépe vedl švédský jezdec Y. Käll (38) před B. Exellem z Austrálie (37) a R. Rutjensem (33).
Soutěž jezdců jednospřeží
vyhrále vítězka z Nebanic
Němka D. Tödter (35) před
A. Hermanem z Belgie (28)
a A. Mikkonen (20).

Čtyřspřeží
v hale
Dne 17. listopadu zahajuje
ve Stuttgartu nová soutěž čtyřspřeží, kterou bude halový seriál Special Driving World Cup.
Po Stuttgartu pak budou ve čtrnáctidenních cyklech následovat soutěže ve Stockholmu,
Amsterodamu a Mechelenu.
Po šestitýdenní přestávce pak
vyvrcholí seriál závěrečnými
soutěžemi v Bordeaux, Dortmundu, s’Hertogenbosch
a Göteborgu. K halovému seriálu se kvalifikovali tři jezdci ze
SRN (M. Freund, L. Weinmayer, Ch. Sandmann), dva
z Holandska (Y. Chardon, H.
de Ruyter), dva ze Švýcarska
(W. Ulrich, D. Würgler) a po
jednom ze Švédska (T. Eriksson), Belgie (G. Schrijvers)
a USA (Ch. Weber).
Ve věku 73 let zemřel
1. října náhle MVDr. Vladimír Matoušek, bývalý vynikající jezdec a československý reprezentant ve všestrannosti. Poslední rozloučení se zesnulým se konalo
12. října v Pardubicích.

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

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

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

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

V. podzimní
trh koní
V¯ROBA A PRODEJ

3.11. 2001
od 10.00 hodin

Blahopřejeme...

● PRODEJNY JEZDECK¯CH POT¤EB

Krytá hala Poděbrady Přední Lhota
(200 m za světelnou
křižovatkou napravo
ve směru na Prahu)

...zakládajícímu členovi TJ
Klatovy, rozhodčímu a dlouholetému funkcionáři panu Miroslavu Urbanovi, který dne
7. října oslavil 80. narozeniny.

! Akce podzim 2001 !

● koně všech plemen
a všeho co k nim patří

Slevy při jednorázovém nákupu:

● výkup masných koní,
proplácení v hotovosti

Jezdecké středisko
Vondrov
Hluboká nad Vltavou

JAROSLAV VÁCHA
nabízí výcvik koní a jezdců
boxové ustájení, krytá hala
Tel.: 0724 001 872

Sdělení inzerentům:
Řádková inzerce ve Zpravodaji Jezdec stojí 100,- Kč za
každý řádek, plošná inzerce
30,- Kč za 1 cm2. Ke všem
cenám je připočítáváno
DPH 22%. Předplatitelé
zpravodaje platí inzerci
dodatečně po jejím otištění,
ostatní předem.

● PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK (I NA LEASING)
● PRONÁJEM KOMPLETNÍCH PARKURÒ

nad 2 000,- Kč
nad 3 000,- Kč
nad 5 000,- Kč
nad 10 000,- Kč

sleva 1%
sleva 2%
sleva 3%
sleva 5%

Slevy platí z cen bez DPH i při zásilkovém prodeji
Využijte našich podzimních výhod v našich prodejnách
Jezdecké potřeby Dublet s.r.o.
Mělnická 31
Stará Boleslav
(areál Norma)
Tel.: 0202/811 053
0608 112 312
otevřeno:
Po - Pá 10.00 - 18.00 hodin

Masarykova 518/4a
Liberec 1
Tel.: 048/510 34 95
Otevřeno:
Po - Pá 7.30 - 16.30 hodin

Těšíme se na Vaši návštěvu
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● od 13.00 hodin vozatajské a kočárové
zápřahy, soutěže zručnosti
● živá hudba, písničky
na přání a občerstvení
zajištěno
● Koně dovezení k prodeji musí mít veterinární osvědčení.
● Poplatek za prodejní
místo činí 300,- Kč

Veškeré informace
tel.: 0777 303 047,
0324/61 39 48

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

Od 1.11. 1999
v prodejně v Třebíči prodej veškerých jezdeckých potřeb na
splátky.
Nový český katalog jezdeckých potřeb firmy Equisport
na požádání zašleme na
dobírku.
Naše zboží můžete nakupovat
také v internetovém obchodě
http://www.equi-shop.cz
http://www.v2000/sedla.cz

Podrobnější informace objednávky, na adrese:

EQUISPORT

Výsledky

Žižkova 505, Třebíč 674 01

Loštice 14.-16.9. všestrannost -S- (11) 1. Vrtek L. DIRÁNO (SOUz Horní Heřmanice), 2. Hálová - DEMBITSA
(Rianon), 3. Cipra - DUNDEE
(Pastviny Pilníkov), -L- (11) 1.
Cipra - LAGUNA (Pastviny Pilníkov), 2. Eliášová - DORSETA
(Loštice), 3. Kornalíková FUME (NOKI Hostomice), -Z(28) 1. Navrátil - KARIBIK
(Pegas Loučany), 2. Sůrová TEDDY (Vasury Kolesa), 3.
Kremlová - FLEJTA (Pegas
Loučany), skoky dvouf. sk.
100/110 (8) 1. Konečná - CORA
(Pegas Loučany), do 110 do
první chyby (8) 1. Minxová MATA HARI (Dubicko).
Kolín 29.-30.9. XXI. Memoriál V. Boháče -Z- koně 1. rokem
(15) 1. Prokůpek - DÉMANT
(Václav Kolín), ost. (24) 1. Vinzenc - KAMEY (Teplice), -ZL- 1.
odd. (43) 1. Sloup - VIVIAN
(Lysá n.L.), 2. odd. (42) 1. Fiala
- BLACK (Leon Blatná), -L- (55)
1. Hrbková - DAFNÉ (Ranč
Rychnov), 2. Papoušek J. KENY (Srnín), 3. Čermák BARIÉRA (Jemčina), -L- (44) 1.
Hrbková - DAFNÉ (Ranč Rychnov), 2. Papoušek J. - GOLD, 3.
Papoušek J. - KENY (Srnín), -S(51) 1. Papoušek K. - LIPTON
(Hořovice), 2. Roubalová CAPTAIN (Roubal Plzeň), 3.

Opatrná - LIPAN (Hořovice), ST- (30) 1. Pecháček - VENEUR (Pecháček), 2. Drahota JAZA (Hořovice), 3. Jindra RAMBELLA DESCOR (Sp.Poříčí), 4. Zelinková - CANTUS
T (Tarpan), 5. Chudáčková TOP GUN (Equus Hořovice).
Opava 6.10. -Z- děti + jun.
(28) 1. Ondryáš - LUSY 2 (Frenštát), ostat. (48) 1. Hruška NAGANE (Opava Kat.), dvouf.
sk. 110/120 1. odd. (45) 1.
Smékal - ATHOS (Horymas
Horní Město), 2. odd. (46) 1.
Živníčková - SAIGON (Hradec
n.M.), -L- (27) 1. Kincl - ASTRA
(Horymas Horní Město), 2.
Hruška - KOLET (Opava Kat.),
3. Fialka - BOLS 1 (Klokočov), ZL- děti + jun. (11) 1. Ondryáš LUSY 2 (Frenštát), ostat. (28) 1.
Vala - FINN ARNOLD (Spolfinn
Bruntál), -L- (54) 1. Masár JERMETIEU (Gladiš Bernartice), 2. Zwinger - TUDOR JÖKABAU, 3. Hruška - LORIETA (oba
Opava Kat.), -S- (27) 1. Hruška
- LERY (Horymas Horní Město),
2. Zuvač - HAJKA (Steally Vítková), 3. Hrušková - FLÍČEK
AGROMASO H+B (Opava
Kat.).
Brno - Soběšice 6.10. -Zkoně 4 a 5letí (13) 1. Kalová GYOM (JK Lyra), -Z- limit.čas
(37) 1. Pivoňková - ATHOS

HILL (JJ Fors Předkláštěří), ZL- (50) 1. Kupsa - TAJVAN
(Bořitov), -L- (23) 1. Samcová SANTIAGO (JK Trinity).
Most 6.-7. 10. stupň. obt. do
110 (59) 1. Půlpán - COCA
COLA (Remark Poříčí), dvouf.
sk. 120/130 (43) 1. Hassová QUEBECK DUBLET (Seco
Praha), 2. Hrbková - DAFNÉ
(Větrný ranč Rychnov), 3.
Mazánková - SHANTE (Chomutov), -S- (20) 1. Vondráček NELSON (Vondráček Albertovec), 2. Nágr - PICADOR, 3.
Nágr - ACROS (Mar. Lázně),
dvouf. sk. 110/120 (31) 1.
Doležal - IDA (Václav Kolín),
stupň. obt. do 130 (23) 1. Půlpán - COCA COLA (Remark
Poříčí), 2. Koželuh - TIFFANY
(Větrný ranč Rychnov), 3. Vítek
- VYŠEHRAD (Končiny), -ST(12) 1. Jindra - COWLEY KENTAUR, 2. Jindra - RAMBELLA
DESCOR (Sp.Poříčí), 3. Šoupal
- GRANNA ARGENTINA (1.
ŠPZ Pardubice), 4. Motygin SCREAM PRADAR (Chlaponice), 5. Vítek - VYŠEHRAD
(Končiny).
Koldín 8.10. -ZM- 4.-5.letí
(16) 1. Skřivan - EMPIRE
(Manon Orling), -Z- (47) 1. Hatla
- HALICZ (Kubišta), -ZL- (51) 1.
Vinzens - MENDY (Cilka), -L(20) 1. Skřivan - IMAGE
ORLING (Manon Orling), 2.
Buben - MÁJA (Zádolí), 3. Hatla
- EUROS (Kubišta).
Hořovice
13.-14.10.
dvouf.sk. 100/100 (60) 1.
Papoušek J. - ACOBATE
(Srnín), -ZL- 1.odd. (47) 1.
Papoušek K. - COINTREAU /

Tel./fax: 0618-84 04 27,
e-mail: equisport@atlas.cz,
equisport@volny.cz
http://:www.equisport.cz

QUANTRO (Hořovice), 2. odd.
(50) 1. Drahota - CHOPINZ (Hořovice), -L- (60) 1. Hoffmeisterová - BLACK LADY
(Altron Hoffmeister), 2. Šídlo APOLO (Tachlovice), 3. Papoušek K. - ABC JESSICA (Hořovice), -S- (47) 1. Opatrný - SILVIO, 2. Papoušek - ABC HAMBURK (oba Hořovice), 3. Roubalová - CAPTAIN (Roubal
Plzeň), -ST- (21) 1. Papoušek
K. - ABC HAMBURK, 2. Opatrný - SILVIO, 3. Drahota - ARAGON A (všichni Hořovice), 4.
Kučera - FETYŠ (Sokol Písek),
5. Papoušek J. - GEMINI
T (Srnín).

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

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

Inzerce
● Prodám 3 l.kl.ČT, o: 29 Quoniam II-69 („T“ potomstvo), m:

●
●
●

●
●

(„S“ výkon.) po Przedswit XIII. Výborný exteriér, skokově
nadějná. 100% zdravá a charakterní. Cena dohodou.
Tel.0604-215815, 0603-169482.
Koupím starší přívěs na koně, tech. stav nerozh. 40 000,Kč, příp. dohoda. Tel.: 02/51 64 10 60, 0603 879 979.
Hledám jezdce park. koní - muže, nejlépe abs. SOUz Kladruby n.L. Tel.: 0607 588 682 mezi 7 - 16 hod.
Prodám 7 letého valacha ryzáka A1/1 import Ukrajina, jménem CHARLIE CHAPLIN, výkonnost stupně -S-. Velmi dobrý
pro děti a juniory. Dobře přiježděný, spolehlivý. Cena dohodou. Tel.: 0608 984 313.
Nabízím ustájení Vašich koní v nově budovaném areálu
v lokalitě obce Sulice - Jesenice u Prahy. Cena 5000,Kč/měs. Bližší informace - Ing. Pařenica tel.: 0602 268 038.
Drez. stáj blízko Würzburgu (SRN) hledá ošetřovatelku
s praxí v sedle. Kontakt v ČR 0737/851 629, nebo přímo Herr
Putz 0049 933 24 961.
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