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CDIO J/Y Wanroy
Náš nejlepší drezurní mladý jezdec Fabricio Sigismondi z JK Brno Žabčice trénuje
v německém Warendorfu u trenéra Dirk
J. Haeseho. Pracuje ve stáji kde stojí 30
koní, od mladých koní až po koně do Grand
Prix. F. Sigismondi jezdí denně osm koní
včetně vlastního EXCALIBURA, kterého má
v SRN sebou. Mezi nejznámější koně, kteří
prošli stájí a výcvikem pana Haeseho je
BONFAIR Anky van Grunswen.
Ve dnech 1. - 3. listopadu se F. Sigismondi zúčastnil v Holandsku závodů CDIO
J/Y Wanroy. O průběhu a jeho výkonech
nám referovala jeho domácí trenérka
D. Diringerová:
„Když jsem mluvila vloni s Lenkou Charvátovou, která byla velmi kritická k těmto
závodům, myslela jsem si, že přehání. Ale
jen do té doby, než jsem si to vyzkoušela
na vlastní kůži.
Z Brna jsme vyjeli v pondělí do Warendorfu, kde se Fabrizio Sigismondi už od 2.
září připravoval s EXCALIBUREM ke startu
na těchto závodech.
Od trenéra Haese dostal do přípravy
ještě koně DE NIRO (8letý westfálský
valach po Davignon), který startoval
v Německu v soutěžích St. Georg. Po dvou
měsících byl vybrán do Wanroy právě DE
NIRO, protože byl lépe připraven. Když
jsme vjeli do Wanroye myslela jsem, že se
závody konají snad až příští týden. Nikde
ani malá cedulka nebo směrovka. Až po
dlouhé době jsme narazili na pána, který
nás vyvedl za město, kde byly postaveny
stany. V jednom stanu byli ustájeni všichni
koně včetně poníků, kteří na závodech
také startovali. Soutěže poníků začínaly v 8
hodin ráno a soutěže mladých jezdců končily jen těsně před půlnocí. Jezdci poníků si
opracovávali koně už v šest hodin ráno,
takže skutečný klid byl ve stáji maximálně
od jedné do pěti hodin ráno. Vedle však
stál úplně stejný stan plný prázdných boxů.
Při troše dobré vůle bylo možné koně
a poníky rozdělit, aby měli koně alespoň
trochu klidu.
Celkový chaos závodů pokračoval při
losování startů. To mělo probíhat ve čtvrtek
v 10 hodin dopoledne a všichni vedoucí
ekip se dostavili přesně. Když bylo 10.20
a z pořadatelů ještě nikdo nedorazil, vydal
se vedoucí belgické ekipy pořadatele najít
a teprve on přivedl domácího organizátora.
Když se vylosovaly starty, čekali jsme do
dvou hodin na startovní listiny. Soutěže
měly stejné schéma jako na ME v Iserlonu.

Nejdříve soutěž družstev. Prvních 15 pak
pokračovalo v soutěži jednotlivců. Z nich
osm nejlepších v Kür St.Georg. Pro ty co
neuspěli byla připravena soutěž YU.
Soutěž družstev vyhrálo Holandsko
(mělo stejné složení jako na ME) před
Německem. V soutěži YD startoval F.
Sigismondi jako pátý. I když se dopustil
několika chyb, obdržel od sboru rozhodčích, podle mého soudu velmi přísných,
55.8 %. S tímto hodnocením skončil předposlední. Za ním byla jen jediná jezdkyně
Polska K. Piasarska. V sobotu pak nastoupil do soutěže YU, a předvedl úlohu, která
byla i podle hodnocení jeho německého
trenéra velmi dobrá. Od rozhodčích však
obdržel stejný počet bodů jako v předcházející soutěži. V protokolu bylo od rozhodčího v C uvedeno: dobré předvedení, je
potřeba získat více zkušeností.
Výsledkové listiny byly několikrát
a zdlouhavě přepočítávány. Nakonec vyšly
oficiální výsledky, ve kterých však nesou-

hlasila jména rozhodčích u jednotlivých písmen. Náš celkově špatný dojem z celé
organizace vyvrcholil v sobotu dopoledne.
Přesto, že jsme včas sdělili na sekretariátu
závodů, že chceme po soutěži odjet, nebyl
nám nikdo schopen ve 14.00 hodin vydat
pas koně. Prý nemohou sehnat veterináře
a pas pošlou poštou. Ještě, že jsme nejeli
domů. V EU pas skutečně není potřeba.
Po návratu z Holandska čekaly na
F. Sigismondiho 7. a 8. listopadu závody
ve Warendorfu. Startoval ve středu sedmého v soutěži stupně -S-, z níž se prvních 12
kvalifikovalo do St. Georg ve čtvrtek.
V soutěži startovalo 28 koní a s DE NIRO
byl 10. za 63,71 % a s EXCALIBUR byl se
ziskem 60.77% devatenáctý. V následném
St. Georg ve čtvrtek skončil s DE NIRO za
60.1% na jedenáctém místě. Zvítězila
C. Capellman.„
F. Sigismondi pokračuje ve svém tréninkovém pobytu ve Warendorfu a do Brna by
se měl vrátit až na CDI Brno 2002.“

SPORT

REPORTÁŽE

CAC Leasing na Nové Americe
Skoková elita s výjimkou obou našich seniorských mistrů Z. Zelinkové a A. Opatrného,
kteří jsou v zahraničí, a pak snad již jen
P. Doležala a R. Chelberga, se ve dnech
3.-4. listopadu sešla na halových závodech
na Nové Americe.
Dobře dotované soutěže zaštítil v jezdeckých kruzích již dobře známý mecenáš hradecká pobočka společnosti CAC Leasing,
kterou tradičně reprezentoval ředitel
V. Kovář. Prestižní pečeť celým závodům dal
i rozpis soutěží, který vyvrcholil nedělním
finálovým závěrem soutěže -ST-, kterým byl
skok do 150 cm. V ČR stále ještě není skok
do 150 cm samozřejmostí a tím více v hale.
Dal se tudíž předpokládat slušný zájem jezdců a stejně tak diváků. V obou případech
tomu tak skutečně bylo. O jezdeckém zájmu
jsme již hovořili a divácký reprezentovala
k prasknutí naplněná parkoviště před krásným areálem jezdeckého střediska na Nové
Americe. Areál je oproti loňsku opět o něco
lépe vybaven a nejezdeckou část návštěvníků láká i upravený draving ranch pro hráče
golfu stejně jako skutečné golfové dráhy.
Kursy na Nové Americe stavěl J. Šíma a
sklidil od jezdců i diváků pochvalu.

Sobotní program vyvrcholil soutěží -S-, ke
které nastoupilo 41 dvojic. Soutěž absolvovalo sedm dvojic bez chyb a v následném rozeskakování byla nejlepší M. Roubalová na
CAPTAIN z JK Roubal Plzeň před Z. Žílou na

LIBYE KENTAUR (Bost
Praha) a S. Motyginem na
SCREAM PRADAR z Pradar Chlaponice.
V neděli se pak již vše
točilo okolo dvoukolové
Ceny CAC Leasingu.
Základní prvé kolo -STabsolvovali
poměrně
dobře téměř všichni startující, kterých nastoupilo
na start celkově sedmnáct. Mezi sedmi dvojicemi s nulou byli: Z. Žíla
(COLUMBIA EQUISTRO),
J. Jindra (RAMBELLA
DESCOR), S. Motygin
(AKROBAT, SCREAM
PRADAR), J. Skřivan
(LABE JAMES CAC LEASING), M. Šoupal (GRANNA ARGENTINA) a
M. Roubalová (CAPTAIN).
Další čtyři dvojice absolvovaly s jedinou
chybou a tak finálové vyvrcholení slibovalo
napínavou podívanou. Nakonec si se zkráceným parkurem o osmi překážkách do 150 cm
poradily bez chyb i na podruhé dvě
dvojice a tak viděli diváci rozeskakování Z. Žíly na COLUMBIE EQUISTRO a S. Motygina na SCREAM
PRADAR.
Prvý startoval Z. Žíla, který měl
situaci ztíženou silnou říjí COLUMBIE, ale klisna prokázala svoji třídu. I
když se pohybovala po parkuru velmi
neochotně, samotné skoky absolvovala až neskutečně snadno. S. Motygin (foto vlevo) uprostřed rozeskakování chyboval a tak již v soutěži
nepokračoval. I když se musel spokojit s druhou příčkou zaslouží určitě
uznání, protože mezi všemi jezdci
působil nejlepším dojmem a předvedení jeho obou koní patřilo k nejhezčím zážitkům soutěže. Na dalších
dvou místech skončili J. Skřivan
(LABE JAMES CAC LEASING) a
M. Šoupal (GRANNA ARGENTINA),
kteří absolvovali druhé kolo s jednou
chybou. Mezi celkově šest „čtyřkařů“
druhého kola se vedle J. Hrušky
(LERY, ÚSKOK) a J. Jindry (COWLEY KENTAUR) zařadil i M. Vítek (foto vpravo nahoře)
na klisně BOHEMIA, která měla na takto těžkém kursu svoji premiéru. Stejně tak poprvé
si na 150 cm troufnul P. Humplík s MANDY

Informace pro předplatitele
Čas letí neúprosným tempem a je až neuvěřitelné, že v příštím roce začneme psát desátou
kapitolu Jezdce. Doufáme, že chcete být i nadále při tom a proto stejně jako každý rok dostáváte
dnes složenku na předplatné zpravodaje. Spolu s předplatným desátého ročníku Jezdce si
můžete tak jako v předchozích čtyřech letech objednat i další edici Jezdecké ročenky. Ročenka
2001 bude mít stejný rozsah jako ta loňská a prozradíme jen, že obálka bude tmavě zelená.
Ročenka je opět prémií pro předplatitele, kteří ji budou mít výrazně lacinější. Její samostatná
cena byla stanovena na 220,-Kč + 20,- Kč poštovné. Předplatitelé ji obdrží za 130,- Kč + 20,- Kč
poštovného
Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2002 včetně poštovného zůstává
nezměněno a bude i v roce 2002 ve výši 500,- Kč resp. 650,- Kč včetně Jezdecké ročenky pro
čtenáře v ČR. Odběratelé v evropských zemích, včetně Slovenska zaplatí v roce 2002 1090,Kč a pro čtenáře v zámoří bude putovat Jezdec za 1900,- Kč, v obou případech 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. Náš účet
má číslo: 124577389/0800 Čs. Praha 5.
V případě že chcete vystavit na předplatné fakturu, sdělte nám to na adresu redakce včetně
vašich IČO a DIČ.
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OIL TEAM a i opavští byli s jeho 8 body spokojeni.
Halová tečka za domácí sezónou 2001 se
tak v podstatě vydařila. Přes slušné výsledky
však na většině koní i jezdců bylo vidět, že by
pro halové prostředí potřebovali přeci jen
delší aklimatizaci.

Uvidíme v Polsku
Protože domácí halová sezona 2001/2002
nebude tak bohatá jak naznačoval rozvoj
halových soutěží v minulých letech, mezi
reprezentanty i dalšími jezdci výrazně vzrostl
zájem o start na CSI-W v Poznani. Tyto
závody byly oproti původnímu listopadovému
termínu posunuty na 7.-9. prosince a na definitivní nominaci si musíme počkat do příště.
Proslechnuté informace na Nové Americe
však hovoří o téměř desítce zájemců a tak
jsme zvědavi, kdo se nakonec k závěrečnému startu centrální ligy Světového poháru
vypraví.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Tisíc přívěsů z Kralovic
Transportní technika koní prodělala
v posledních desetiletích zcela zásadní proměnu. O cestování s koňmi vlakem dnes
hovoří již jen skuteční pamětníci. Cestování
v nákladních autech, která byla na počátku
sedmdesátých let v drtivé většině přestavována na specializované přepravníky koní
z tradičních stěhovacích mébláků, zažila již
většina z nás. Mladší generace však již znají
moderní kamiony, které jsou ve zdařilých
verzích stále častěji vyráběny i u nás. Zcela
zásadní průlom však znamenaly přívěsy pro
koně za osobní automobil. Po takovém přívěsu, před změnou politického systému
v České republice, závistivě pokukoval přes
naší západní hranici nejeden majitel koní. Po
otevření hranic pak začaly přívěsy všech
západoevropských značek proudit i k nám.
Pochopitelně na sebe nedali dlouho čekat i
čeští výrobci. Po prvých nejistých krůčcích
se brzy oddělila skupina skutečně profesionálních producentů a dnes jsou parkoviště
všech hipologických akcí v ČR přívěsů plná
a potkat na silnici koňský přívěs je zcela normální. Jedničkou na našem trhu se po deseti letech stala bezkonkurenčně firma Maro
Kralovice, která vyrábí koňské přívěsy od
roku 1992.
V roce 1995 jsme ve zpravodaji Jezdec
uveřejnili rozhovor s výrobcem evropsky proslulé značky Böckman. Přes veškeré peripetie naší současnosti však vývoj postupuje i u
nás velmi rychle dopředu. Proto nás zajímalo, jak vznikají výrobky značky MARO a jak
vypadá na konci roku 2001 výroba přívěsů
pro koně u nás. O rozhovor a návštěvu jsme
proto požádali majitele firmy pro výrobu přívěsů Maro Kralovice pana Marka Máliše.
Kralovice leží v krásné krajině na sever od
Plzně a továrnička na přívěsy je přímo na silnici směřující z Kralovic do Rokycan.
Pane Máliši, jak vlastně vznikla myšlenka výroby koňských přívěsů?
Za vším stál požadavek zákazníka. Naše
firma, kterou po roce 1989 založil můj otec
Emil Máliš, se specializovala na výrobu
všech typů přívěsů za osobní automobil. I
když těžištěm naší výroby jsou nyní přívěsy
pro koně, ostatní přívěsy za osobní automobily vyrábíme také a v naší nabídce jich je v
současné době téměř 100 druhů. Naše
výrobky naleznete např. v síti obchodního
řetězce Baumax. Někdy v roce 1992 k nám
poprvé přišel zákazník s požadavkem přívěsu za koně.
Z dnešního hlediska byl náš první výrobek
velmi nedokonalý a první pokusy byly
poznamenány absencí jakýchkoliv odborných zkušeností jak z hlediska hipologie, tak
i výrobních.
Brzy jsme však pochopili možnosti, které
nabízel náš i západoevropský trh a do vývoje a výroby kvalitního přívěsu na koně jsme
napřeli všechny síly. Současný výsledek tak
již splňuje veškeré západoevropské standardy, což dokazuje i naše celkem slušná
úspěšnost na západoevropských trzích.
Jak velká je firma MARO Kralovice a
kolik vyrábíte všech přívěsů ?
V současné době zaměstnáváme 50 lidí a
vyrobíme 250 až 300 přívěsů všech druhů
měsíčně.
Máte představu kolik přívěsů na koně
jste již celkově vyrobili?
Jak jsem řekl, jsou pro naší firmu přívěsy
na koně hlavním artiklem. I když by se přesná statistika o výrobě dala zjistit, nyní jen
odhaduji, že našich přívěsů jezdí po silnicích
tak tisícovka.
Naznačil jste, že i vyvážíte. Kolik jich
jezdí po českých silnicích?

Zhruba 40% produkce zůstává u nás a
tudíž tak 400 přívěsů na českých cestách si
nese značku Maro Kralovice. Pokud bychom
se chtěli porozhlédnou po Evropě tak těch
zbylých šest stovek přívěsů je především
v SRN a Rakousku a v poslední době se
naším velkým zákazníkem stal norský
importér.
Kolik nabízíte druhů
koňských přívěsů?
Ve standardní nabídce
jsou 4 druhy přívěsů,
které však mohou být různými úpravami modifikovány do dalších verzí.
Naším nejlepším a nejžádanějším výrobkem je pak
celolaminátový přívěs
nazývaný Big Star.
Protože naše redakce
úzce
spolupracuje
s pořadatelem výstavy
v Lysé nad Labem víme,
že v loňském roce jste
získali ocenění Zlatý
kůň za nejlepší český
výrobek roku 2000.
V letošním roce jste
podobné ocenění získali
na výstavě Koně 2001
v Pardubicích. Vystavujete i v zahraničí?
Pochopitelně naše možnosti nejsou neomezené a prezentace v zahraničí něco stojí.
Přesto máme dvě místa, kde bychom chtěli
být standardně přítomni. První je veletrh
Pferd und Jagd v Hannoveru a druhým je
essenská Equitana. V Essenu jsme již byli
dvakrát a chystáme se i na další ročník
v roce 2003.
A na závěr to nejdůležitější. Jak se
Vám daří přizpůsobit našim podmínkám
cenovou hladinu Vašich přívěsů?
Pochopitelně si uvědomujeme tržní mož-

nosti českého zákazníka a právě jemu je
cenová hladina přizpůsobena. Na nás to
klade výrazně větší nároky a i rozvoj firmy je
oproti západoevropským výrobcům poněkud
omezen. Přesto se snažíme českému kupci
maximálně vyjít vstříc a naše přívěsy se
pohybují bez DPH v rozmezí od cca 90 tisích
Kč za přívěs s plachtovou střechou do 139
tisíc za náš nejlepší celolaminátový Big Star.
Pochopitelně spolupracujeme i s leasingovými společnostmi a tak se snažíme každému

zákazníkovi nabídnout možnost přívěs na
koně získat.
Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám
hodně úspěchů při dalším rozvoji firmy.

MARO Kralovice s.r.o.
331 41 Kralovice 448
Tel.: 0182/39 77 07
Tel./Fax: 0182/39 74 18
e-mail: maro@top.cz
http://www.top.cz/maro

Josef Kubišta sedmdesátníkem
Výraznou postavou naší chovatelské
scény posledních čtyř desetiletí je zakladatel teplokrevného chovu koní v hřebčíně
Měník Humburky a spolutvůrce v podstatě
všech důležitých chovatelských rozhodnutí
poslední čtvrtiny dvacátého století v ČR
pan Josef Kubišta. Ve čtvrtek 8. listopadu
se zařadil mezi sedmdesátníky a k jeho
významnému jubileu mu přijelo do Humburk, jejichž jméno je jeho zásluhou
známo v celé ČR, blahopřát na dvě stovky
gratulantů.
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Když se v roce 1965 stal předsedou JZD
Humburky byli zde pouze dva koně. O osm
let později zde byl již uznaný rozmnožovací
chov a v současnosti se počítají humburští
koně na stovky. I jeho zásluhou byla založena tradice soutěží Zlaté podkovy a humburské kvalifikační kolo patřilo po mnoho
let k pilířům této soutěže. Na svědomí má i
zlatou éru českého zápřahového sportu
v osmdesátých letech reprezentovanou i
humburským J. Dymešem, který byl v té
době uváděn ve světových žebříčcích jezdců čtyřspřeží mezi první
dvacítkou.
Díky jeho entuziasmu
vyrostla v Měníku na
svoji dobu v ČR velkolepá hala, která ani po
letech neztrácí nic na své
kvalitě. Jméno Josefa
Kubišty je v chovatelské
společnosti přítomno již i
díky hřebci SAHIB KUBIŠTA, kterého není třeba
nikomu představovat.
Ještě dlouhý by byl výčet
hipologických zásluh
tohoto nepřehlédnutelného muže. S přáním
všeho nejlepšího do dalších let se rád za redakci
Jezdce připojuje i
C. Neumann.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

O šampionátech
až po Konferenci

Podzimní cena
Albertovce

Ve středu 7. listopadu jednal VV ČJF
a podle předběžných informací měly být na
programu jednání i sportovně technické
podmínky pro šampionáty roku 2002. Protože však většina komisí dodala své návrhy
až na poslední chvíli před jednáním VV,
bylo rozhodnuto přesunout schválení sportovně technických podmínek mistrovství
roku 2002 na prosincovém zasedání VV
ČJF. To by se mělo konat v prvém týdnu
v prosinci. O některých bodech z jednání
VV ČJF nás informovala generální sekretářka ČJF A. Pellarová:
● byl stanoven termín konání Konference ČJF, která bude 1. prosince v Humpolci.
Hlavním bodem jednání Konference bude
případné nové rozdělení oblastí ČJF
v závislosti na novém státoprávním uspořádání ČR (14 krajů)
● zkoušky trenérů proběhnou 9. prosince ve Frenštátě pod Radhoštěm a z celé
ČR se k nim přihlásilo 6 zájemců
● byly uděleny dva čestné odznaky ČJF.
Jeden získal P. Hudeček při příležitosti
50. narozenin a druhý J. Kubišta při příležitosti 70. narozenin
● VV vzal na vědomí, že komise spřežení
společně s komisí všestrannosti si uspořádají
vlastní slavnostní vyhodnocení sezóny 2001.
Datum bylo stanoveno na 9. února 2002
a místem konání bude Humpolec
● pro nedostatek zájemců byly zrušeny
zkoušky rozhodčích ve Slavkově, které se
měly konat 9. prosince

Hala hřebčína Albertovec byla 3. listopadu místem konání posledních letošních
skokových závodů na severní Moravě a
Slezsku.
V závěru sezony to byly závody již bez
velké účasti startujících a tak vše probíhalo bez stresů a v pohodě. Nejvíce se
dařilo havířovské juniorce Janě Kučerové
s HORTENZIÍ a SWINGEM, která ve
dvou soutěžích zvítězila a ve dvou byla
třetí. Jedno vítězství a dvě třetí místa patřila René Šipošovi s CHIROU a CITOU A.
Pěkného úspěchu dosáhla i I. Biolková
z Trojanovic na MARIO 3, která získala
jedno vítězství a jedno druhé místo (viz
výsledky).
Hlavní soutěží byl skok stupně -S-, ke
kterému nastoupily pouze tři dvojice a
vítězství si odnesl V. Holý na ANGELIKA
startující za Trojanovice.
-jge-

Opatrný do Berlína
Jak nám potvrdil V. Opatrný, majitel koní
ABC ROLEX, ABC HAMBURK a ABC
ANDOLPH získal pro své koně a Aleše
Opatrného startovní místa v prestižních
halových soutěžích konce tohoto roku. Celé
turné by mělo začít 22.-25. listopadu na
CSI-W Berlin a pokračovat bude na CSI-A
Mnichov (30.11.-2.12.) a CSI-A Frankfurt
(14.-16. 12.). Výsledky našeho jezdce
budeme pochopitelně pečlivě sledovat.

Samsung v Americe
První listopadový víkend se konalo CSIO
v argentinském Buenos Aires a konkurenci
dvěma domácím a jednomu chilskému
týmu přijeli z Evropy dělat jezdci SRN a
Belgie. Jihoamerický lídr Argentina nezklamala očekávání domácích fanoušků a
v soutěži Samsung Nations Series Cup získala díky svému B týmu vítězství před celkem SRN a druhou argentinskou ekipou.
Čtvrté skončilo Chile a belgický celek startující ve třech soutěž nedokončil.
Další zámořské CSIO se konalo v rámci
Royal Winter Fair v kanadském Torontu a
Pohár národů byl na programu 10. listopadu. Severoamerickým týmům USA, Kanady a Mexika přijeli konkurovat Irové ve složení K. Babington (CARLING KING), C. G.
Flynn (CARRAIG DUBH), C. O’Connor
(WATERFORD CRYSTAL) a R. Splaine
(COOLCORRAN COOL DIAMOND RET),
kteří s konečným výsledkem 5 bodů zvítězili nad USA a Kanadou.
I přes argentinský neúspěch zůstává po
sedmi kolech serie 2001/2002 v čele celkové klasifikace Belgie (20 bodů) před
Německem (18), Švýcarskem (11), Irskem
a Itálií (10) a Maďarskem (7).
Soutěž nejlepších jezdců vede veterán
jezdeckých kolbišť maďarský jezdec J. Turi
díky svým čistým pohárovým vystoupením
na CSIO v Bukurešti, Aténách a Záhřebu.

Lady Cup 2001
Celkem 38 jezdkyň v kategoriích dětí,
juniorek, mladých jezdkyň a seniorek přijelo soutěžit v 5. ročníku halových závodů
Lady Cup, které se konaly 10. listopadu
v západočeských Bernarticích.
Pro účastnice byly připraveny tři úrovně
soutěží. Soutěž stupně -Z- samostatně pro
děti a samostatně pro juniorky a mladé
jezdkyně, otevřená soutěž -ZL- a samostatně hodnocená soutěž -ZL- pro seniorky
a závěrečná soutěž masek jak pro kategorii dětí tak ostatní.
Mezi dětmi si nejlépe vedla domácí
A. Škarvánková na POMÁDA a mezi juniorkami a mladými jezdkyněmi také domácí
O. Bártová na OÁZA.
V seniorkách získala vítězství K. Hanušová se SANTOU z Lučkovic a otevřené
-ZL- si odnesla stejná jezdkyně, ovšem na
WALI.
V soutěži 21 masek se v kategorii dětí
nejvíce líbilo Mimino v podání J. Polákové
a mezi dospělými pak Pionýrky z Bernartic.
Lady Cup v Bernarticích si již získal své
místo v závěru jezdecké sezóny. Dodejme
jen, že vítězka obou soutěží -ZL- K. Hanušová si odnesla i cenu za nejstylovější
jezdkyni, kterou věnovala firma Leuchter
s.r.o. prodejce doplňkového krmiva pro
koně.

Česká drezurní
společnost
Začátkem listopadu byla založena
Česká drezurní společnost (ČDS) jako
samostatná organizace stojící mimo ČJF,
která si klade za cíl podporu a rozvoj drezury jako základního odvětví jezdeckého
sportu. Nechce suplovat ČJF, ale svými
cestami přispívat k rozvoji drezury spolu
s ČJF. Bude usilovat o výraznější prosazování zájmu aktivních drezurních jezdců,
prohlubovat mezinárodní styky v této disciplině a pomáhat mladým talentovaným
jezdcům.
Ustavující členská schůze dne 5. 11.
schválila stanovy ČDS a zvolila předsednictvo v čele s Vlastou Kadlecovou.
Podle svých představitelů je ČDS otevřenou organizací pro všechny zájemce a
proto všichni ti, kteří by měli o členství
v ČDS zájem, si mohou vyžádat stanovy
ČSD popř. zaslat přihlášku za člena na
adresu: K. Havlíčková, Ke Kladivům 970,
165 00 Praha 6.

-4-

Sportovní
kalendáﬁ
hala
8.-9.12.

Hořovice

ZM-S

Kalendář
s autogramiádou
Grafické studio Visual Universe Praha
firmy Pradar s.r.o.vydává v omezeném
nákladu nástěnný kalendář na rok 2002 na
téma Jezdecký sport. Tento v české historii
ojedinělý kalendář obsahuje v zajímavém
grafickém zpracování fotografie našich
předních jezdců všech disciplín spolu
s daty největších jezdeckých závodů.
Autogramiáda jezdců kalendáře Jezdecký sport 2002 (A.Opatrný, R.Fiala ml.,
J.Skřivan, M.Šoupal, K.Chelbergová,
V.Tretera, J.Hruška, S.Hošák, K.Papoušek, T.Barták ml. atd) se koná ve středu
19.12.2001 od 16,00 hodin ve studiu Visual
Universe, Biskupský dvůr 4, Praha1 (na
Florenci za Bílou Labutí), kde bude možno
kalendář i zakoupit.
Zájemci o koupi kalendáře mohou dále
navštívit prodejny Equiservis SH v Praze a
Kentaur v Prostějově, možno zaslat i na
dobírku, objednávky na fax. čísle
02/2320040 nebo e-mail: visualuniverse@pradar.cz. Cena kalendáře je 200,-Kč
bez poštovného.

KRIS v premiéře
KRIS KENTAUR absolvoval se svým
novým jezdcem P. Raymakersem při
Oldenburger Pferdetage ve Verden ve
dnech 8.-11. listopadu premiérový start.
V páteční zahajovací soutěži (150 cm
S*) byl čistý, ale o pět vteřin pomalejší
než vítěz. V sobotním S** měl chybu
a skončil na 18. místě, v nedělní Vellé
ceně (M***) se již neobjevil. Závěrečná
soutěž byla zajímavá tím, že na prvých
třech místech skončili pouze zástupci
rodiny Schroder. Zvítězil Gerco Schroder
na FORTALERA před Wim Schroderem
na ATLANTA a Ben Schroderem na JEWLIS PLEONAST.
V soutěžích startoval i další kůň známý
z našich kolbišť CRAZY BOY, který v sedle
s Jan Sprehe absolvoval stejné soutěže
jako KRIS s výsledkem 5 a 8 tr. bodů.

Již opravdu
v hale
V sobotu 3. listopadu se konaly další
závody ve Všemilech a oproti minulým
halovkám, které se díky krásnému počasí nakonec konaly na otevřeném kolbišti,
ty poslední již byly skutečně v hale. Na
programu byly soutěže až do úrovně -L-,
kde si mezi 15 startujícími nejlépe vedla
A. Jandourková na koni LUMP ze Staré
Boleslavi.

Blahopřejeme...
... slovenskému staviteli parkurů Igoru
Fekárovi, který oslavil 13. listopadu 65.
narozeniny
... západočeskému jezdci a rozhodčímu
a vedoucímu JO Kdyně Agustinovi Svitákovi, který slavil své šedesátiny 16. listopadu

Prosper Horse Ranch Čeladná
Beskydy, místo známé svým turistickým
ruchem, se rozšířily o nově zřízený jezdecký
areál. Stojí na území obce Čeladná a zásluhu na jeho vybudování i na vybudování golfového centra a mnoha dalších aktivitách
má mimořádně dobrá spolupráce podnikatele Stanislava Prose a starosty Čeladné
Pavola Lukše. Protože jde o nejdynamičtěji
se rozvíjející část Beskyd, stává se tato
oblast sportovně, kulturně i společensky
centrem moravskoslezského regionu a je
dobře, že koně v tomto projektu nechybí.
Jezdecký areál má pronajatý bývalý
ostravský jezdec Ivo Višinka a proto jsme
se ho zeptali jaké jsou jeho záměry k využití celého areálu v Čeladné.
„Hlavní náš záměr je, aby se areál stal
centrem turistického ježdění v Beskydech.
Zhruba polovina koní z celkové kapacity
čtyřiceti míst by měla sloužit našim klientům k rekreačnímu ježdění. Protože celý
areál byl dosud zasvěcen westernovému
ježdění je zde samozřejmě zájem o udržení této linie, ale pochopitelně mým zájmem
bude prosadit i klasické ježdění. Dalším
hlavním záměrem bude i udržení špičkových sportovních koní, zejména pro mou
dceru Barboru. Pro špičkový sport jsou zde
v Čeladné mimořádně kvalitní podmínky
a věřím, že hodně majitelů si u nás ustájí
koně i proto, že vedle těchto podmínek budeme schopni nabídnout kvalitní servis i po stránce ošetřování
a treninku. Pochopitelně v případě
zájmu bude možné využít i mých
treninkových zkušeností v rámci
společných lekcí s dcerou Barborou.
V mých představách je i vytvoření
společné přípravy pro více juniorských jezdců.
Zatím nevím, zda budeme schopni již v příští sezoně zorganizovat
skokové závody. Určitě zde budeme
organizovat westernové závody. Pro
skokové soutěže zatím nemáme ani
potřebné technické vybavení, ale
věřím, že se vše dobuduje do poloviny příštího roku. Předpokládám
proto, že propagační skokové závody by zde snad mohly být na podzim příštího roku.
Kromě těchto sportovních akcí
chceme pořádat i další kulturní
a společenské akce. Naši klienti
jsou i ze zahraničí, především
Holandska a Švédska. Je zde mož-

Halové
Svinčice
Halové závody, které se
konaly 10. listopadu ve Svinčicích původně zamýšleli organizátoři spíše jako soukromý
závěr sezony, ale nakonec se
přihlásilo dost koní i z dalších
subjektů a tak se nakonec
konaly pěkné skokové soutěže. Na programu bylo skákání
až do 120 cm. Ke klasickému
-L- nastoupilo 17 dvojic a po
rozeskakování osmi jezdců
zvítězila K. Poláchová na
FANY před svým stájovým
kolegou M. Matějkou na
SKARA (oba ZOO Chomutov). M. Matějka získal i třetí
příčku na EFKUSWEG, se
kterým ovšem startuje za Stáj
Wrbna. K. Poláchová s FANY
se radovala podruhé, protože
zvítězila i v předchozí soutěži
(-ZL-).

nost kvalitního ubytování, rozmanité možnosti sportovního vyžití včetně golfu, paraglaidinku a dokončují se i lukostřelecké
prostory. Dopravně nám nahrává i blízkost
letiště ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Vedle zahraniční klientely se však chceme výrazně zaměřit na domácí návštěvníky
a chtěli bychom, aby obyvatelé našeho
regionu měli možnost navštívit sportovní
centrum, kde lze příjemně strávit nejen
krásný den, ale i delší čas.

V jezdeckém areálu je možné ustájit 40
koní a v současné době je kapacita naplněna zhruba z poloviny. Areál má jezdeckou
halu 30x60 m, dále i otevřenou jízdárnu,
ovšem zastřešenou přístřeškem o rozměrech 40x30m a otevřené pískové kolbiště,
kde půjde bez problémů stavět parkury až
do úrovně -T-. Součástí kolbiště je i opracoviště. Stáje mají pochopitelně i standardní zázemí jako je umývárna, solárium
apod.“
Již jste naznačil, že i nadále hlavním
Vaším zájmem bude trenink Vaší dcery
a úspěšné juniorské jezdkyně Barbory.
Jaké máte plány do budoucna?
„Barbora jezdí v současnosti pět koní.
Vím, že jejich možnosti jsou ve skokových
soutěžích úrovně -S- a výše. Naším záměrem je pokusit se o nominaci na ME 2002
a k tomu máme koně ATOM a CHARLIE.
Prioritou však pochopitelně zůstává i náš
národní šampionát, byť nejsme rozhodnuti
ve které kategorii to bude, zda juniorské, či
mezi mladými jezdci nebo již dokonce
i v ženách. CHARLIE je zatím zdravý
a v dobré kondici a nyní odpočívá po sezóně. Barbora se zatím účastní všech soustředění treninkového centra mládeže ve
Frenštátě pod Radhoštěm a tudíž i velmi
dobře komunikujeme s manažerem skokové komise a vedoucím tohoto centra
Z. Goščíkem. Věříme, že příští rok bude
dobrý i v souvislosti s naším novým působištěm a kvalitě celého zázemí v Čeladné.
Podmínky jsou zde ideální a znovu opakuji,
že jsme připraveni trenovat společně
i s dalšími zájemci.“
Přejeme hodně úspěchů
J. Gebauer

Výsledky
SCREAM PRADAR (Chlaponice),
stupň. obt. do 120 (40) 1. Půlpán COCA COLA (Remark Poříčí), 2.
Šoupal - CARAS (1. ŠPZ Pardubice), 3. Doležal R. - ANGELIKA
(Equita Praha), -ST+finále do
150cm- (17) 1. Žíla - COLUMBIA
EQUISTRO (Bost), 2. Motygin SCREAM PRADAR (Pradar Chlaponice), 3. Skřivan - LABE JAMES
(Manon), 4. Šoupal - GRANNA
ARGENTINA (1. ŠPZ Pardubice),
5. Roubalová - CAPTAIN (Roubal
Plzeň).
Bernartice 10.11. -Z- děti (6) 1.
Škarvánková - POMÁDA (Bernartice), jun. + ml. jezdkyně (15) 1. Bártová - OÁZA (Bernartice), -ZL- sen.
(18) 1. Hanušová - SANTA (Lučkovice), ostatní (29) 1. Hanušová WALI (Lučkovice).
Svinčice 10.11. stupň. obt. do
100 (22) 1. Machová - KENT (Mělník), -Z- (38) 1. Machová - DREIF
(Mělník), -ZL- (31) 1. Poláchová FANY (Chomutov), -L- (17) 1. Poláchová - FANY, 2. Matějka - SKARA
(oba Chomutov), 3. Matějka EFKUSWEKG (Wrbna).

Albertovec 3. 11. -Z- jun. (11) 1.
Rožnovský - CITIN (Rožnovský),
ost. (10) 1. Šipoš - CHIRA (Gesomont Bohumín), -ZL- jun. (10) 1
Kučerová - SWING (Swing), ost.
(11) 1. Biolková - MARION 3 (Trojanovice), -L- (10) 1. Kučerová SWING (Swing), 2. Biolková MARION 3 (Trojanovice), 3. Šipoš CITA A (Albertovec), -S- (3) 1. Holý
- ANGELIKA (Trojanovice).
Všemily 3. 11. -Z- (38) 1. Karlík ROSY (JK Teplice), -ZL- (36) 1.
Drahota - KIBARA (JK Všemily), -L(15) 1. Jandourková - LUMP
(St.Boleslav), 2. Drahota - VALENCIA (Sachs Gastr LS), 3. Lasabová
- KIKINA (Vaňha).
Nová Amerika 3.-4.11. stupň.
obt. do 110 (60) 1. Skřivan CURAGE (Manon), dvouf. sk.
120/130 (60) 1. Humplík - MANDY
OIL TEAM (Opava Kat.), 2. Žíla LIBYE KENTAUR (Bost), 3. Kubrický - AUTONOM FIDES (Amigo), -S(41) 1. Roubalová - CAPTAIN
(Roubal Plzeň), 2. Žíla - LIBYE
KENTAUR (Bost), 3. Motygin -
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PROSPER
HORSE RANCH
739 12 Čeladná 740
jezdecká škola pro veřejnost ● ustájení soukromých koní ● sportovní a
westernový výcvik ● prodejna jezdeckých potřeb

denně 10.00 - 17.00
tel. 0658-44 04 11
z Čeladné směr Podolánky, v těsné blízkosti golfového hřiště
Pozor změna faxového
čísla redakce JEZDEC
Podle oznámení Českého
telecomu bylo naší redakci
změněno faxové číslo

na 02/868 55 407

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

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií
s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

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

tel. 00420-165-62 31 53, 0608 97 99 82, fax 00420-165-62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ová
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

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

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

V¯ROBA
A PRODEJ
● PARKUROV¯CH
P¤EKÁÎEK (I NA
LEASING) ● PRONÁJEM KOMPLETNÍCH
PARKURÒ ● PRODEJNY JEZDECK¯CH
POT¤EB

! Akce podzim 2001 !
Slevy při jednorázovém nákupu:
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
● Masarykova 518/4a
Liberec 1
Tel.: 048/510 34 95
otevřeno:
Po - Pá 7.30 - 16.30

Těšíme se na
Vaši návštěvu

Inzerce
● Prodám 2 jezdecké pony stáří 2 a 3 roky, dobrý původ,

výška v dospělosti 130 a 140 cm. Tel.: 0326/39 44 36,
0604 748 382.
● Prodám klisnu ČT, ryz., 8 let, KHV 172, o: Duman, m: po
Löwenmut, výk. parkur -ZL-, spřežení -T-, po 1 hříběti, cena
dohodou. Tel.: 0608 713 360, 0777 821 137.
● Firma Equiservis přijme do své prodejny v Praze prodavačky. Nutná znalost jezdeckých potřeb. Info: 0602 308 556
p. Hakr.
JEZDEC, jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj. Vydává Vydavatelství CIN, Vladislavova 24, Praha 1, 110 00 tel. 0603 517 242, 02/57 21 26 79,
Fax: 02/8685 5407, 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.

