IX. roãník

ãíslo 3

9. 2. - 22. 2. 2001

PROSTĚJOV
Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod
Prodejna a velkoobchodní sklad:
Domamyslická 59, 798 01 Prostějov
Tel./Fax: 0508/362 267, 0508/362 483
Tel.: večer: 0508/332 107, mobil: 0602 72 10 15
Prodejna Brno:
Veveří 109, PSC 618 00, Tel.: 05/41 21 16 17

COLUMBIA pﬁed KRISEM
Český jezdec Aleš Opatrný pokračuje
ve svém zimním halovém tažení, na
jehož konci by mělo být i finále Světového poháru v Göteborgu. 12.-16. dubna.
Ve dnech 25.-28. ledna byla další
zastávkou na této cestě hala v Münsteru
a konkůr s názvem Rolinck-Cup.
Díky tomu, že máme díky týmu stáje
Bost příležitost pozorněji sledovat halové
jezdecké klání, začínáme lépe rozumět
logice halových konkůrů v SRN. V podstatě každý víkend je v některém německém městě pořádán konkůr, který má
svá neměnná pravidla. Koně jsou rozděleni do tří skupin (do sedmi let a dvě skupiny starších), pro které jsou vypsány
dvě kvalifikace (sedmiletí do 140, jinak
do 150 cm) s postupem nejlepších třiceti
do nedělních finále (všichni do 150 cm).
Pro ty, kteří neuspějí, pak v sobotu večer
probíhají různé náhradní soutěže jakési
Ceny útěchy.
I když se podle prognóz pro letošní
zimu předpokládalo, že těžiště veškeré
nejtěžší práce bude na od poválečných
dob bezesporu superlativy nejoslavovanějším hřebci KRIS KENTAUR, možná
v samotném týmu Bost dospěli po půlce
halové sezóny k tomu, že kompletně
celá trojice ve stáji stojících koní, je
schopna se současnou evropskou konkurencí držet krok.
Při určitých výpadcích formy již téměř
rok extrémně zatěžovaného KRIS KENTAUR, dokázal převzít podíl nejtěžší
práce velmi dobře CRAZY BOY a sedmiletá COLUMBIA EQUISTRO svými výkony všem doslova vyráží dech. Bez nadsázky lze říci, že jen málo evropských
stájí momentálně disponuje tak vyrovnanou a kvalitní kolekcí špičkových koní.
I to je až neuvěřitelná zkušenost pro,
v podstatě stále ještě nováčka na světových kolbištích, jakou stáj BOST je.
Potvrzení řečeného přinesl právě
poslední lednový víkend v Münsteru.
COLUMBIA EQUISTRO zahajovala
vstup A. Opatrného na Rolinck Cup
v prvé kvalifikaci mladých koní. Soutěž
do 140cm absolvovala dvojice v senzačním stylu a získala vítězství před jmény
P. Geerink (LARINO), L. Beerbaum
(GLENFIDDICH 24), H.H. Engemann
(GUINNESS 36) a O. Becker
(LIBERO’S LUCILLE).
Plánovaný start R. Tebbela na CRAZY
BOY se, pro změnu treninkového plánu

COLUMBIA EQUISTRO - Aleš Opatrný
Tebbelovy současné jedničky LE
PATRON, nakonec nekonal.
CRAZY BOY tak zahajoval s A. Opatrným, podle popsaného schématu střední
„rundy“, na 150 cm. V soutěži, kde zvítězil H. Simon na E.T. FRH obsadil se 4 tr.
body mezi 71 startujícími 21. místo.
KRIS KENTAUR měl na programu nejtěžší „rundu“ a v 1. kvalifikaci na Velkou

cenu chyboval dvakrát a skončil na 42.
místě. V soutěži zvítězil stájový kolega
a současný trenér A. Opatrného R. Tebbel na LE PATRON 4.
Sobotní druhé kolo mladých koní znamenalo pro COLUMBII EQUISTRO
8. místo za jednu chybu. CRAZY BOY se
(Pokračování na str. 2)
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COLUMBIA
před KRISEM
(Dokončení ze str. 1)
7,5 body skončil ve své skupině na 25.
místě a s formou momentálně stále
poněkud bojující KRIS KENTAUR zopakoval ve druhé kvalifikaci 8. tr. bodů,
které stačily na 32. příčku. K tomuto parkuru však dodejme, že obtížnost byla již
v takových dimenzích, že diváci viděli
z pole 45 dvojic jen dvě nuly v podání
vítězného H.W. Johannsmanna (GRALSHÜTER) a J. Holze (GAMEBOY 11).
Třetí skončil v této kvalifikaci E.T. FRH
(H. Simon) se 4 tr. body před O. Beckerem (FILIAS) a L. Niebegem (L:P:FIGHTING ALPHA). Tento výčet uvádíme jen
proto, aby snad nevznikl dojem, že
výkon 8 tr. bodů v takové soutěži znamená nějaké fiasko. Dodejme jen, že olympijští vítězové J. Dubbeldam a DE SJIEM
se 4 tr. body skončili na 24. pozici.
Finálová soutěž mladých koní (150)
byla na programu ještě v sobotu večer
a zde opět „naše“ COLUMBIA EQUISTRO zabodovala. Mezi 34 startujícími byl
A. Opatrný jedním ze trojice bezchybných a rozdílem pouhých 0,71 skončil
druhý za M. Ehningem na NOBLE
SAVAGE.
Nedělní finále „střední rundy“ patřilo
L. Gripshöverovi a GOGO-GIRL 2. Druhý
skončil R. Tebbel na DOMINIQUE před
L. Beerbaumem s GOLDFEVER. Mezi
takovými jmény byl A. Opatrný a CRAZY
BOY s jednou chybou na 9. místě, jen
těsně za M. Kutcher s P.S. PRIAMOS.
KRIS KENTAUR se také vešel mezi
finalisty a potřetí zopakoval 8 tr. bodů. Ty
stačily na 23. místo mezi 47 startujícími,
když se o vítězi rozhodovalo mezi čtveřicí bezchybných. Vítězství si nakonec
vybojoval R. Tebbel s LE PATRON 4
(foto dole) před H. Simonem na E.T.
FRH, J. Holzem s GAMEBOY 11 a
H. Hetzlem s WAITAKI 31.
A příště? Příští zprávy se právě rodí.
Trojice stáje Bost se na víkend 8.-11.
února přesunula k další soutěži, která se
tentokrát koná v dalším kultovním městě
jezdeckého sportu v Brémách.

REPORTÁŽE

Svinčice naposled
Jak nás informoval prezident ČJF Jar.
Pecháček v rozhovoru v posledním čísle
zpravodaje Jezdec v roce 2000, letošní
rok je ve znamení výběrového řízení pro
sportovní centra mládeže. ČJF vybírá
místo, které by pro nastupující mladou
generaci jezdců poskytlo veškeré potřebné zázemí pro uspořádání pravidelných
cyklů jezdeckých soustředění, kde by
mohli pověření trenéři s mladými talenty
pravidelně pracovat.
Pro práci s mládeží na českém území
byl opět pověřen Jiří Pecháček, o moravskou nastávající generaci jezdců se bude
starat Zdeněk Goščík.
Poněkud překvapivě, jak nás informovali zástupci ČJF, nedošlo k dohodě s tradičním partnerem ČJF jezdeckým střediskem ve Svinčicích a tak zatím zmizí Svinčice z plánu soustředěných setkávání
našich jezdců. K poslednímu soustředění
dětí, ještě podle předchozích dohod,
dojde tedy ve Svinčicích ve dnech 15.-18.
února.
Podle dohodnutého systému se však na
tomto čtyřdenním soustředění pravděpodobně příliš mnoho práce neudělá, protože toto setkání bude zasvěceno spíše
výběru budoucího kádru dětských jezdců.
Jednotlivé oblasti nanominovaly k soustředění talentované jezdce a podle posledních zpráv je na seznamu více jak padesát
jmen. J. Pecháček proto pozval do Svinčic
vždy jen k dvoudenním setkáním cca po
25 jezdcích, ze kterých vybere budoucí
kádr skutečně talentovaných nadějí.
Zde si nemohu odpustit drobný komentář vzniklé situace. Jiří Pecháček pracuje
s dětmi již dva roky a předpokládám, že
většinu talentů již mezi začínajícími jezdci
rozpoznal. Pravděpodobně chyběla v českém systému síla o důslednější předvýběr
na oblastech a tak je horký brambor
odmítnutí některých jezdců ponechán Jiřímu Pecháčkovi. Na jedné straně, alespoň
doufám, nebude již o jeho úsudcích nikdo
pochybovat, na druhé straně to bude dvacítku nejlepších stát první plánované soustředění, jehož efekt tak bude výrazně
snížen.
Daleko jasněji mají na Moravě. Zde byl
výběr vykonán na základě výsledků
oblastních a národního šampionátu roku
2000 a v obou kategoriích (děti, junioři)
má již Z. Goščík jasno o skupinách cca
12-14 jezdců s 16 - 20 koňmi.
Děti mají již za sebou seznamovací setkání z listopadu minulého roku, junioři
zahájili 25.-28. ledna. Dětská skupina má
nyní ve Frenštátě pod Radhoštěm, který
se zdá být adeptem na budoucí sportovní
středisko mládeže optimálním, plánována
vždy čtyřdenní setkání na 8.-11. února,
15.-18. března, 19.-22. července a 2.-5.
srpna. Junioři se pak ve Frenštátě sejdou
22.-25. února, 22.-25. března, 14.-17.
června a 26.-28. října.
Jak nám sdělil Z. Goščík, i přes tento
výběr je celý systém stále otevřený a tak
je docela možné, že při kapacitních možnostech budou na některý z dětských termínů přizváni i junioři a naopak. Z. Goščík
se pochopitelně nebrání ani jezdcům
z českých oblastí, pro které by byl z regionálního hlediska Frenštát dosažitelný.
Dodejme jen, že ve Frenštátě pod Radhoštěm se budou konat i soustředění voltižních cvičenců. Ta byla svěřena Janu
Valštýnovi a na voltižní výcvik se mohou
zájemci do Frenštátu přijet podívat 22.25. března, 15.-17. června, 8.-10. září
a 8.-11- listopadu.
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Naopak český jezdecký sport se bude
stále více přesouvat do východních Čech.
Po nenalezení společných dohod ve
Svinčicích to vypadá, že drezurní i skokoví jezdci zamíří do Koles. Zdejší jezdecké
středisko hraje hlavní roli při formování
budoucího sportovního centra jezdců
všestrannosti. Militaristické naděje zde
budou pracovat pod vedením Jaroslava
Grodla ve dnech 15.-18. února a 7.-11.
března.
O víkendu 8.-14. února zde však útočiště nalezli i drezurní jezdci pod vedením Františka Honče. Ti budou pokračovat 26.-31. března. V Kolesách budou
k vidění i drezurní senioři, kteří se sem
chystají 28.února - 4. března. A konečně
azyl tu naleznou i mladí skokané s
J. Pecháčkem ve dnech 23.-25. března.
Zdá se, že od koňských přepravníků
budou z Chlumce nad Cidlinou do Koles
vyježděné koleje.
-cin-

Hned po soustředění v Albertovci mělo dalších 15 jezdců možnost pracovat pod
vedením Jiřího Pecháčka v hale na Nové
Americe ve dnech 27. a 28. ledna

Aktivní Frenštát
Název „Zdraví a výkon sportovních koní“
měl specializovaný seminář určený chovatelům, majitelům, trenérům a veterinárním
lékařům sportovních koní, který uspořádala
TJ Frenštát pod Radhoštěm ve spolupráci
s firmou Contipro C a.s.
Téměř osmdesáti účastníkům přednášeli
veterinární lékaři Z. Žert, J. Oulehla, p.
Z. Zelinková a p. Hubálek a o treninku
sportovních koní hovořil Z.Goščík.
Veterinární odborníci se zaměřili na využití nových preparátů k proléčení pohybového aparátu, vyráběných firmou Contipro C.
Odpolední program určený především
trenérům pak obohatil setkání i o praktickou ukázku práce mladých koní a skokové
přípravy starších koní.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Něco o šampionátech 2001
V minulém čísle jsme vyčerpali informace
o sportovně technických podmínkách šampionátů 2001 v drezúře a pro zkompletování celé informace dnes přinášíme sportovně
technické podmínky pro skoková mistrovství a šampionáty v dalších disciplinách.

Ženy a muži společně
Již podle kuloárových diskusí se dalo
předpokládat, že se schyluje i v českých
zemích k zpřístupnění šampionátu mužů
i ženám. Do nového století tedy vstupuje
ČR se společným šampionátem a v roce
2001 ve skocích seniorů bude doposud
nejtěžší mistrovská soutěž (honební -ST-, ST- a -T-) přístupná i ženám.

World Breeding
Rankings 2000
Ve středu pozornosti chovatelské veřejnosti je i nadále světový chovatelský žebříček sportovních koní (WBCSH).

DE SJIEM mezi skokany
V konečném hodnocení roku 2000 si
mezi skokovými koňmi odnesl vítězství
holandský INTER ACCESS DE SJIEM
(ARAM) z chovu KWPN.Tomu bezesporu
pomohlo vítězství v olympijském turnaji v
Sydney. Na dalších místech skončili POZITANO (Polydor), BANDINI BALOUBET DU
ROUET (Galoubet A), TINKA‘S BOY (Zuidpool), Calvaro 005 (Cantus), E.T. FRH
(Espri), FOR PLEASURE (Furioso II),
DOBEL‘S CENTO (Capitol I), Goldfever
(Grosso Z), V.V. IT‘S OTTO (Sultan).
Mezi plemennými knihami získala prvenství mezi skokovými koňmi hannoverská
plemenná kniha před holandskou KWPN a
francouzkou SF.

Ženy však budou mít i nadále svoji vlastní soutěž (-S+S-). K ženskému šampionátu
je opět předepsána kvalifikace jako v roce
1999, tzn. 3x soutěž stupně -S- s maximálním součtem výsledků 12 tr. bodů.
Vypsána bude i soutěž smíšených družstev (-S+ST-). I pro členy družstev má
národní šampionát podmínky a každý
uchazeč o členství v družstvu se bude
muset prokázat výsledkem v součtu maximálně 16 tr. bodů ze dvou soutěží -ST-.
Všechny kvalifikace končí dnem uzávěrky
přihlášek šampionátu.
Junioři mají ve společných soutěžích
dívek i chlapců předepsány dvoukolové
soutěže -L+S- pro jednotlivce a -L+L- pro
družstva.
Mladí jezdci budou soutěžit jen jako jednotlivci také ve společné dvoukolové soutěži a sice na úrovni -S+S-.
Pro děti je přichystána dvoukolová soutěž -ZL+ZL-, přičemž první kolo bude hodnoceno jako stylová soutěž jezdce. Účastníky pro dětský šampionát jmenuje oblast
v počtu tří dětí + 20% startujících na oblastním mistrovství.

Děti i v military
Senioři ve všestrannosti mají v roce
2001 pro zisk medailí předepsánu opět
úroveň CCI** (drezurní zkouška FEI **
1998, terénní zkouška A - 3960m, 220
m/min., B - 2310 m, 660m/min, 6 př./6 sk.,
C - 6270m, 220m/min, D - 5 500m,
550m/min, 25 př./35 sk., skoková zkouška
400-500m, 350m/min, 10-11 př./14 sk.).
Mladé jezdce čeká soutěž úrovně CIC*
(úroveň CCI* s terénní zkouškou bez
úseků B a C) a juniory národní -L-.
Novinkou po loňské zkoušce bude šampionát dětí ve všestrannosti a pro ty je předepsána národní soutěž -Z-.

Litevský zázrak

Třikrát -T-

V drezurní extradesítce, kterou vede
také olympijský vítěz oldenburský GESTION BONFIRE (Welt As), se na druhém
místě umístil příslušník Litevské plemenné
knihy RUSTY 047 (Rebus). Na dalších
místech skončili OLYMPIC FERRO (Ulft),
GESTION GOLIATH T (Zebulon), NISSAN
GIGOLO FRH (Graditz), FARBENFROH
(Freudentänzer), FBW KENNEDY (Tiro),
GESTION OLYMPIC SILVANO (Silvester),
CHACOMO 003 (Calypso) a VITAL
ROBERT BEAUVALAIS (Bolero).
Převaha německých chovů je značná.
Mezi skokovými koňmi se v prvé desítce
umístilo šest zástupců německých chovatelských svazů, v drezúře jim v nejlepší
desítce patří sedm míst. Holandská KWPN,
má tři zástupce v desítce nejlepších skokanů a dva mezi drezúristy.
Hannoverská plemenná kniha je nejlepší
i mezi chovateli drezurních koní, opět před
KWPN.Třetí nejlepší drezúristé pocházejí z
westfálského chovu.

Ve spřežení jsou předepsány pro zisk
titulů třikrát soutěže -T- jak pro jednospřeží
tak pro dvoj- a čtyřspřeží. Jednospřeží
budou zahajovat s drezurní úlohou FEI č.
7, dvoj a čtyřspřeží FEI č. 6. Zde jsou předepsány i kvalifikace. K šampionátu jedno

a dvojspřeží budou moci nastoupit jezdci
se dvěma dokončenými kompletními soutěžemi, jezdcům čtyřspřeží bude stačit jedna.

Voltiž
Na závěr informace o voltižním mistrovství.
O titul v jednotlivcích se budou moci ucházet
cvičenci, kteří dosáhnou v sezoně 2001
známku 6,0 a vyšší bez ohledu na kategorie.
Členové skupin kategorií A+B budou
moci být jen cvičenci ve stáří 18 let a mladší. Skupina musí mít potvrzen start nejméně ve dvou soutěžích roku 2001. Soutěž
bude dvoukolová a ve druhém kole pojedou volné sestavy.
Soutěž družstev jednotlivců je vypsána
pro oddílová nebo oblastní družstva, která
budou složena ze tří nebo čtyř cvičenců.
Do výsledku družstva bude započítávána
průměrná známka z 1. kola (povinná +
volná sestava). Vítězí družstvo s nejvyšším
součtem známek tří nejlepších členů.

Hledá se manažer
Na počátku ledna odstoupil na vlastní
žádost z funkce manažera skokové komise
Alois Starosta. VV ČJF pověřil do doby
nalezení nového manažera skokové komise dohledem nad prací komise místopředsedu ČJF pro sport Pavla Hudečka.

Další soustředění
● Ve dnech 14.-25. února proběhne
v Kolesách drezurní soustředění pro jezdce
východočeské oblasti pod vedením
V. Kadlecové.
● A. Starosta bude vedoucím skokového soustředění v jezdeckém středisku
Nová Amerika ve dnech 10.-11. února
a 17.-18. února
● Soustředění jezdců a koní, která jsou
každoročně pořádána v Poděbradech pod
vedením I. Vencoura, probíhají v týdenních
turnusech ve druhé polovině února
a v první polovině března. Pořadatelé
oznamují všem zájemcům, že jsou ještě
volná místa. Informace na tel.: 0325/54 10
30 nebo na 0602 330 907.
● Ve dnech 14.-17. února pokračuje ve
Chlaponicích skoková práce bývalého čs.
reprezentanta J. Hanulaye st.

Pro militaristu do Irska
Nejlepší militaristy naopak chovají v
Irsku. Irská plemenná kniha se tradičně o
prvenství v chovu koní pro soutěže všestrannosti přetahuje s anglickým plnokrevníkem. Hannoverský chov však prokazuje
svoji všestrannost i zde, když zástupci této
plemnné knihy jsou hodnoceni jako třetí
nejlepší ve světových tabulkách.
Pořadí jednotlivců vede plnokrevný
A.G.JEEPSTER (King Apollo) před SLEEP
LATE (Kuwait Beach xx), PRINCE PANACHE A1/1 (Nickel King), SWIZZLE IN
(Ante Over) a irským CUSTOM MADE
(Bassompierre xx).

INTER ACCESS DE SJIEM s J. Dubbeldamem při olympijském turnaji
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TERMÍNY

Blýsklo se v Lipsku na lepší časy?
Ve dnech 18.-21. ledna se v tradičně
veletržním městě bývalé NDR Lipsku
konal hipologický veletrh „Partner a kůň“.
Díky nabídce pořadatele výstavy Kůň
v Lysé nad Labem, agentuře In Expo
Group s.r.o., se mohla za velmi výhodných podmínek (bezplatně) zúčastnit
i Asociace svazů chovatelů koní ČR. Díky
této účasti vlála tedy před výstavištěm
vedle holandské, francouzské, švýcarské
a německé i česká vlajka.
Celkově se výstavy zúčastnilo 165
vystavovatelů a na návštěvníky čekal
vedle obrovské nabídky veškerého zboží
pro všechny druhy jezdeckého sportu
i sportovní program, včetně večerní
show.

Sloothaak a další
Během výstavy proběhlo celkově 44
soutěží. Největší frekvenci měl v celé
Evropě stále populárnější western. Největším magnetem však byly skokové
soutěže, ke kterým do Lipska dorazili
hvězdy jako např.: F. Sloothaak, O. Becker, L. Nieberg, R. Tebbel či M. Ehning.
První -T- vítězství si odnesl R. Tebbel na
LE PATRON. -S- pro mladé koně vyhrál
F. Sloothaak s FORMIDABLE. V sobotu
i v neděli se pak nejvíce dařilo O. Beckerovi. Hlavně pak v nedělním finále firmy
Audi, kde zvítězil s LIBERO’S LUCILLE.
Večerní představení zase táhly takové
hvězdy jako je Francouz Jean Francois
Pignon, který svou volnou komunikací
s koňmi ohromuje publikum největších
hipologických akcí světa od Equitany
v roce 1994. Diváci mohli vidět i „jezdeckou“ drezuru velbloudů, představení frizských koní i exhibici spřežení v čele s M.
Freundem.

Jeden za všechny
Stánek ASCHK byl vybaven propagačním materiálem vyrobeným specielně pro tuto příležitost (jeho titulní strana
vpravo) v německém jazyce, který obsahuje veškeré kontaktní adresy na svazy
sdružené v ASCHK. Dále si mohli diváci
prohlédnout dva „asociační“ panely
a chovatelské aktivity přibližovaly i videosnímky.
Vzhledem ke „spřátelené“ minulosti
ČSSR a NDR byl český stánek navštíven
řadou německých odborníků, kteří měli
v minulosti s naší zemí těsné kontakty.
Pracovníci ASCHK tak mohli vzpomínat
s bývalým ředitelem hřebčína Graditz
E. Neisserem na otce Železníka Ziegenersohna, který působil v ČSSR a pocházel právě s Graditzu, veterinární lékař
C. Wiesenhütter z Durynska připomněl
veterinární konferenci v Hradci Králové,
rozhodčí FEI E. K. Heinrich zavzpomínal
na Trojský ostrov a svého českého přítele
rozhodčího Zdeňka Teplého-Wiednera,
bývalý šéf učňovského školství v Lipsku

Na Gabrielce
se slavilo
V sobotu 3. února proběhlo v jezdeckém
areálu v Praze na Gabrielce slavnostní
otevření kryté jízdárny. Hlavním iniciátorem
stavby byl dlouholetý člen JK Gabrielka
O.Bečka, kterému tak patří hlavní zásluha,
že se treninkové podmínky na Gabrielce
výrazně zlepšily. Doufejme, že se budeme
moci z nové stavby v Praze na Gabrielce
potěšit opět při jarní Ceně Gabrielky, jejíž
třicetiletou tradici v loňském roce právě
stavba kryté jízdárny přerušila.

H.V. Gaitzsch připomněl dlouholetou
spolupráci s učilištěm ve Velké Chuchli
a družební výměny adeptů dostihového
umění na drahách v Praze a Lipsku.
I pro tyto momentálně poněkud zapomenuté kontakty z nedávné minulosti
byla účast ASCHK na veletrhu v Lipsku
důležitá. Řada bývalých přátelství, která
ač na socialistickém základě byla podložena především vzájemnou hipologickou
náklonností, by mohla v budoucnu opět
posloužit k vzájemnému sblížení i proniknutí ČR na německý trh.
-neu-

Chovatelé do
Hradce Králové
Chovatelská beseda, za účasti prezidenta ASCHK Jar. Dražana, spojená s prezentací hřebců zařazených do cílenné plemenitby a hřebců působících ve východních
Čechách, se koná 24.února od 10.00 hodin
v budově farmaceutické fakulty na Heyrovského ul. (u nové nemocnice) v Hradci Králové. Chovatelé ČT jsou srdečně zváni.

Přehlídka
v Bernarticích
Západočeský svaz chovatelů koní zve
všechny chovatele, majitele a příznivce
koní na III. ročník chovatelské přehlídky
západočeské oblasti, která se pořádá 10.
března v Bernarticích na Tachovsku. Předvedeni budou hřebci ČT, holštýnští hřebci
působící v chovu slov. teplokrevníka, chladnokrevní hřebci, hřebci Shagy arab. Dále
pak kolekce klisen po hřebci 410 Carol
a kolekce malých jezdeckých koní.

Zimní albertovské
kriterium
V hale hřebčína Albertovec byl v sobotu
3. února odstartován 5. ročník Zimního
alberovského kriteria ve skokových soutěžích. Závodů se zúčastnili jezdci 13 oddílů.
I když se jednalo převážně o jezdce
s možností tréninku v halách, přesto byla
na výkonech i účasti znát zimní přestávka.
V hlavní soutěži -L- startovalio 7 dvojic, ale
rozeskakování se diváci nedočkali.
Vítězi v jednotlivých skupinách se stali:
šestiletí koně T. Bajnar - LADA (Baník
Ostrava), junioři L. Gladišová - KASTANĚTA (JK Gladiš Bernartice) a ve skupině ostatní I. Biolková - ANGELIKA (JK
Trojanovice).
-jge-

R. Tebbel
do Göteborgu
Vrcholí i poslední, západoevropská liga
Světového poháru skokových jezdců.
O víkendu 9.-11. února se o Welt Cup bodech
rozhoduje ve francouzském Bordeaux.
Po dosud proběhlých osmi kolech
(poslední v Mechelen 30. prosince 2000) je
na čele nejprestižnější ligy Belgičan L. Philippaerts s 63 body před R. Tebelem (57)
a Švédem R.G. Bengtssonem (50). Jezdcům z čela tabulky již pravděpodobně
účast ve finále nemůže uniknout, přestože
západní Evropu čekají ještě kola v Paříži
(3. března), Dortmundu (10. března),
s’Hertogenbosch (24. března) a španělském Oviedu (31. března).

-4-

Na bál do Náchoda
V pátek 2. února zasedali tradičně
v Bezděkově za Náchodem členové
Náchodského svazu chovatelů koní. Předseda svazu p. Bohdaský přednesl zprávu
o bohaté činnosti svazu za rok 2000
i o výhledech pro rok 2001. Zde bude
vrcholem v červnu letos již 12. náchodská
přehlídka koní.
Aktivity Svazu obohatí letos 1. koňařský
bál ve stylu country, který se koná v sobotu
10. března v Náchodě (Informace a vstupenky na tel.: 0603/37 19 18 p. Hurník).
Na zasedání vystoupili i zástupci MZ ČR
p. Machek a p. Lukášek, kteří hovořili
o novém plemenářském zákonu a dotačních titulech pro rok 2001.
-bar-

Blahopřejeme...
...dodatečně bývalému čs.reprezentantovi Karlu Lamichovi z Opavy, který oslavil 25. ledna padesátiny.

Dne 26. ledna 2001 náhle zesnul
ing. Petr Suchánek Csc. majitel
cestovní kanceláře Pegason.
Pozůstalí žádají všechny zájemce
o letošní nabídku zájezdů pro přátele
koní Pegas 2001 o pochopení skutečnosti, že se všechny plánované zájezdy
cestovní kanceláře Pegason ruší.

Nemusíte do
Brazílie
Pořadatel letošního finále
světového poháru v drezúře
v Sao Paulu Brazilská jezdecká asociace oznámila, že musí
vzhledem k finančním potížím
předpokládaného sponzora
odřeknou letošní finále.
Organizační tým světového
poháru ve spolupráci s drezurní komisí FEI nalezl bleskově
řešení vzniklé nepříjemné situace a náhradně bylo pořadatelství finále SP v drezúře svěřeno Dánsku. V případě, že jste
se tedy chystali na drezúru do
Sao Paula stačí, když se ve
dnech 5.-7. dubna dostavíte do
zámeckého areálu Vilhelmsborg nedaleko Aarhus, kde
bude finále SP 2001 v drezúře
probíhat.

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

Střední odborné
učiliště zemědělské
Praha - Velká Chuchle
Jediné komplexní vzdělávací
zařízení v ČR pro přípravu dostihových jezdců a vedoucích pracovníků na úseku chovu koní
a trenérů dostihových a sportovních koní.
Nabízíme získání kvalifikace
v těchto oborech:

1. Jezdec ošetřovatel
dostihových koní - 45-83-2

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

2. Trenérství dost.
a sport. koní - 45-86-4,
(nástavbové studium)
-tříletý studijní obor (dálkové - konzultace 1x měsíčně 3 dny)
-podmínky přijetí: výuční list
v oboru chovatel koní či v příbuzném
biologickém oboru
-ukončení studia: maturitní zkouška
-přihlášky do 15. dubna, bude
otevřeno od školního roku 2002/2003

3. Vzdělávací kurz
specializovaný na problematiku sport. koní
-roční kurz (dálkové - konzultace
1x měsíčně 3 dny)
-podmínky přijetí: maturitní zkouška v SzeŠ, event. jiné střední škole
-ukončení studia: kvalifikační
zkouška, pro uchazeče se ZZV
zkouška pro cvičitele koní
-přihlášky do 15. dubna
-cena kurzu: 4 500,- Kč

Upozornění: denní studium
učebního oboru je otevíráno každoročně, dálkové 1x za 3 roky
(od 2002/2003), nástavbové
1x za 2 roky (od 2002/2003),
kurz každoročně.

U závodiště 325/1,
159 00, Praha 5
Velká Chuchle
tel.: 02/ 57 94 10 94, fax:
02/900 018 01
e-mail: sou-chuchle@volny.cz

ZÁSILKOVÝ PRODEJ

-tříletý učební obor (denní, dálkové, externí)
-podmínky přijetí: úspěšně dokončené základní vzdělání, zdrav. způsobilost, nízká hmotnost, fyzická zdatnost, zájem o obor
-ukončení studia: závěrečná
zkouška (výuční list)
-přihlášky k dennímu studiu ihned,
dálkové studium otevřeno v roce
2002/2003

PÁD
CEN

GARANTUJEME:
SUPER NABÍDKA
a NÍZKÉ CENY

Prodejny:
Equiservis Praha
Na Celné 8, Praha 5
T+F: 02/57 31 67 82
02/57 32 94 38
po-pá: 9-18, so: 9-13
Equiservis Plzeň
Habrmanova 52
Plzeň-Slovany
T+F: 019/74 450 78
po-pá: 9-17

Dnes naposled

dostávají zpravodaj Jezdec i ti z vás, kteří doposud neuhradili předplatné pro rok 2001. V minulém
čísle někteří z vás dostali složenky, které znamenaly, že jsme doposud neobdrželi z této adresy platbu. Děkujeme za několik reakcí a všechny sporné platby prověřujeme. Naposledy tedy nyní opakujeme i podmínky pro předplatné v roce 2001.
Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2001 včetně poštovného, které bohužel
stále stoupá, bylo stanoveno na 500,- Kč resp. 620,- Kč včetně Jezdecké ročenky pro čtenáře v ČR.
Odběratelé v evropských zemích, včetně Slovenska zaplatí v roce 2001 1090,- Kč a pro čtenáře
v zámoří bude putovat Jezdec za 1800,- 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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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

Inzerce

J e z d e ck ý a r e á l

● Prodám lis na malé balíky na 380 V, postroje na pár koní

kompletní, bryčku za koně. Ceny dohodou, volat prosím na
tel.: 049/52 72 863 večer.
● Prodám starokladrubské koně, rychle, levně. Tel.: 069/50 32 213.
● Prodám 9 l. kl., hnědka, KVP 175 cm, o: Cent 22, m: po Dietward, zaps. v HPK ČT, zdravá, dobře přiježděná, vhodná do
terénu, rekreační ježdění a chov. Cena 48 000,- Kč.
Tel.: 02/311 41 42, 0723 515 661.

Výsledky
Albertovec 3.2. -ZM-(12) čtyřletí 1. Šipoš - GRAVITA (Gesomont Bohumín), ostatní 1.
Nákelná - CLAS (Nákelný Havířov), -Z- (27) čtyřletí 1. Holý - AMOR (Albertovec), junioři
1. Tušlová - ROŠÁDA (Tušlová), ostatní 1. Šipoš - TRIANA (Gesomont Bohumín), -ZL(22) pětiletí koně 1. Gladišová - PAVIÁN, junioři 1. Gladišová - KASTANĚTA (JK Gladiš),
ostatní 1. Biolková - ANGELIKA (JK Trojanovice), -L- (7) 1. šestiletí 1. Bajnar - LADA
(Baník Ostrava), junioři 1. Gladišová - KASTANĚTA (JK Gladiš), ostatní 1. Biolková ANGELIKA (JK Trojanovice).

Tu r s k o
Petr Švec
nabízí výcvik mladých
koní, výcvik koní a jezdců
a ustájení koní v renovovaných stájích. Krytá hala,
dvě otevřené jízdárny
(pískové), výběhy.

Tel.: 0602 188 810

Sportovní stáj
v Tuchoměřicích
a hřebčín Albertovec
● prodá několik koní pro
menší sport či rekreaci

● přijme ošetřovatele koní

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

pro středisko v Tuchoměřicích i pro hřebčín
v Albertovci

Tel.: 0602 628788

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

Stáj Amigo-Brus - Kunín
pořádají 24. února 2001
v areálu Sportovní stáje
Kubrický v Kuníně

5. AUKCI
sportovních koní
Začátek v 11.00 hodin
Přihlášky na adresu:
Jan Kubrický, Kunín 177,
742 53 Nový Jičín

tel.: 0656/74 92 55,
mob.: 0604 832 763.

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

V‰e pro jezdeck˘ sport
Tyr‰ova 2071, Obchodní pasáÏ, 1. patro, 256 01 Bene‰ov
Tel/fax: 0301 / 729 079 Po - Pá 9 - 12 13 - 17 h So 8 - 11 h

®

ANKA

PREMIUM QUALITY
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