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MÛÏeme do Las Vegas

X. roãník                        ãíslo 24 20. 12. 2002 - 9. 1. 2003

Desátý rok trvání zpravodaje Jez-
dec je u konce. Po desáté přinášíme
krátké zhodnocení jezdecké sezóny
a téměř symbolicky v něm máme
příležitost gratulovat českému jezdci
k historicky prvnímu vítězství v lize
centrální Evropy Světového poháru.
P. Doležal vystoupil na vrchol cent-
rálně evropského žebříčku a my
jsme rádi, že právě jemu patří exklu-
sivní rozhovor v letošní Jezdecké
ročence. Její šesté pokračování je
tentokrát o několik dní zdrženo
právě pro ono očekávání, zda se
vytoužené prvenství stane skutkem.
Za vydavatele prosím tedy všechny
fanoušky této fotografické kolekce,
která dokumentuje další jezdecký
rok, ještě o chvilku strpení. Prozradí-
me jen, že Jezdecká ročenka 2002
má opět o několik stran více, její
obálka je světle krémová a na 76
stranách přináší přes 500 fotografií.

Rok 2002 byl, jak jsme již informo-
vali, úspěšný i pro další jezdecké
discipliny. Do nejlepší světové spo-
lečnosti se na španělských jezdec-
kých hrách v Jerez de la Frontera
vrátila česká voltiž. Český jezdec
dvojspřeží L. Jirgala zvítězil ve svě-
tovém seriálu Top Driver Pairs
Award.

Ale i když je konec roku příležitos-
tí především k bilancování, a ta nás
ve většině disciplin teprve čekají,
musíme se dívat i dopředu. V nej-
bližších dnech vstoupíme do roku
2003, který bude pro nás významný
především tím, že se ČR zařadí do
společnosti pořadatelů evropských
šampionátů. Ve dnech 7.-10. srpna
přivítáme v Pardubicích nejlepší juni-
ory Evropy ve všestrannosti. Skoko-
ví reprezetanti A. Opatrný a P. Dole-
žal budou netrpělivě očekávat
pozvánku k Finále Světového pohá-
ru do Las Vegas. Česká dvojspřeží
se budou připravovat na potvrzení
výkonnosti při světovém šampionátu
ve francouzském Jardy. Na mnoha
místech tak nebude v příštích měsí-
cích příliš mnoho času na odpoči-
nek. I tak Vám všem přeji příjemné
prožití vánočních svátků a šťastný
nový rok 2003.

Cyril Neumann

Petr Doležal (BEACH GIRL)
vítěz ligy Světového poháru - centrální a východní Evropa 2002

PF 2003
čtenářům

zpravodaje Jezdec
redakce



SPORT REPORTÁŽE

-2-

CSI-W Poznaň
Prosinec byl pro naší skokovou repre-

zentaci tečkou za dlouhou, namáhavou
ale i velmi úspěšnou jezdeckou sezó-
nou. Česká reprezentace se vydala na
polské turné, při kterém byly na progra-
mu dva halové konkury CSI-W Poznaň
a CSI-W Varšava. Ty uzavřely letošní
ligu Světového poháru pro centrální
a východní Evropu. K bojům o závěreč-
né body přijížděli do Polska čeští repre-
zentanti jako favorité. Trojice P. Doležal,
A. Opatrný a R. Chelberg zde nastoupili
proto, aby se pokusili upevnit náskok na
čele hodnocení a získat tak postup mezi
nejlepší jezdce světa na Finále Světové-
ho poháru do Las Vegas. V závěru
sezóny si dobře vedl i M. Matějka.
Dvěma maximálními zisky v Bratislavě
a Záhřebu se i on vyhoupnul do desítky
nejlepších a ani tento jezdec nebyl před
závěrečnými koly zcela bez postupové
šance. O to více, že obě závěrečná pol-
ská kola byla zvýrazněna jako závěreč-
ná a bodové zisky se násobily koeficien-
tem 1,5.

Český tým v Poznani tvořil P. Doležal
(BEACH GIRL a 6l. POWER PLAY),
A. Opatrný (GRAND, CRAZY LOVE,
a pro soutěž mladých koní 7l. COLO-
MAN), M. Matějka (KAŠMIR, EFKUS-
WEG), M. Šoupal (GRANNA ARGENTI-
NA, ČARAZ a 7l. CCC CASH), D. Fialka
(QUINTET, LARCON a pro mladé koně
i ALOUBE), J. Jindra (ATOM SCHNEI-
DER). Za USA tradičně nastoupil i
R. Chelberg s AKTIV. V Polsku byl příto-
men i LE CORDIAL S, ale ten zde vystu-
poval pouze v roli náhradníka pro případ,
že by se stalo něco AKTIVOVI,
a v Poznani startoval pouze jednou.
Důvodem této opatrnosti je skutečnost,
že LE CORDIAL poputuje po Novém
roce ke svému novému majiteli do USA.
Ze severomoravské stáje Supreme při-
vezl D. Fialka i koně DIVER OIL TEAM,
ale ten byl určen pro start A. Opatrného
v závěrečném finále ve Varšavě.

Poznaňský konkur se konal na cent-
rálním výstavišti a koním byla vyhrazena
centrální výstavní hala, do jejích útrob se
pohodlně vešlo nejen klobiště s monto-
vanými tribunami, ale i opracoviště
a veškeré divácké zázemí. Další hala
pak byla vyhrazena stájím. Do Polska
dorazili zástupci z téměř dvaceti států
světa. Ze zemí, které bojují o body do
Světového poháru centrální a východní
Evropy, zde byli zástupci z Litvy, Eston-
ska, Turecka, Slovenska, Maďarska
a pochopitelně Polska.

Pořadí v tabulce nejlepších jezdců
centrální Evropy v té chvíli vedl P. Dole-
žal s náskokem 14 bodů před R. Chel-
bergem a 39 před A. Opatrným. Naši
česko-americkou trojici stíhal Polák
G. Kubiak, který však ztrácel na Petra
Doležala 52 bodů a o bod méně měl
Estonec R. Pill. Další Estonec G. Klet-
tenberg figuroval na 6. místě s 53 body
a za ním se 47 body byla dvojice
M. Matějka a U. Raag (Est). Protože se
papírově dalo na obou závěrečných kon-
kurech nasbírat 60 bodů (za vítězství se
přidělovalo 30 bodů) mohla vedoucí
pozici P. Doležala ohrozit již jen trojice
R. Chelberg, A. Opatrný a G. Kubiak.
Hned v počátku referátu o výsledcích
z obou turnajů však prozraďme, že se
tak nestalo a přes mohutný finiš G. Kubi-
aka P. Doležal o titul nejlepšího jezdce

Ligy Světového poháru Centrální
a východní Evropy 2002 nepřišel.
G. Kubiak však vytěžil z obou startů sku-
tečně maximum a podle neoficielních
zpráv skončil se 116 body na druhém
místě. P. Doležal si naštěstí za prvé GP
v Poznani také ještě nějaké body připsal
a zvítězil s náskokem necelých deseti
bodů. Třetí příčka v konečném účtování
patří R. Chelbergovi před čtvrtým
A. Opatrným. Pokud bude zachován
postupový klíč z letošního roku, dopadlo
konečné účtování přesně podle přání
našich jezdců. R. Chelberg umístěný na
postupovém třetím místě, by neměl jako
cizí státní příslušník „zabírat“ místo jezdci
z východní Evropy a měl by tudíž starto-
vat na divokou kartu. Postup do Las
Vegas by tak neměl uniknout ani
A. Opatrnému a tak by se do USA mohla
na jaře příštího roku vypravit celá trojice.
Kdo však skutečně pozvání do USA
obdrží nechme na amerických pořadate-
lích a vraťme se zpět do Poznaně, kde
se začínalo v pátek 6. prosince.

Rozpis prvních polských závodů
nabídnul standardní soutěžní model.
Vedle malé a velké rundy zde byl i okruh
soutěží pro mladé koně do 7 let. V pátek
byla jedna soutěž do 130 cm úplně
zahajovací. Naši zástupci zde většinou
chybovali, s výjimkou M. Matějky na
EFKUSWEG, který po bezchybném
výkonu skončil ve druhé desítce. První
kolo pro mladé koně bylo také do
130 cm. Zde se prosadil 7letý COLO-
MAN A. Opatrného, který absolvoval
s nulou a po chybě v rozeskakování
skončil třináctý. Ani nikdo z účastníků
malé rundy se neprosadil. Mezi nejlepší-
mi koňmi, kteří v pátek zahajovali sko-
kem do 140 cm klasicky, byl nejlepší
opět A. Opatrný na CRAZY LOVE, který
se probojoval do rozeskakování. Zde
však absolvoval se dvěma chybami
a skončil na 15. místě.

V sobotu se opět prosadil EFKUS-
WEG, který v klasickém skoku do 130
cm skončil po bezchybném rozeskako-
vání na desátém místě. Ve 140 na čas
se nejvíce dařilo D. Fialkovi na QUIN-
TET, který skončil desátý. M. Šoupal
a GRANNA ARGENTINA absolvovali
také s nulou a byli jen o několik příček
níže (12.).

Neděle patři la vedle Velké ceny
i Finále mladých koní. Do něho postoupi-
lo nejlepších dvacet koní, jejichž výsled-
ky z páteční a sobotní soutěže se sčítaly.
Z našich mladých se do finále probojoval
pouze D. Fialka na ALOUBE, ale proto-
že Finále bylo na programu až pozdě
večer jako závěrečná soutěž závodů,
zástupci stáje Supreme, kteří se vraceli
domů, již na finálovou účast rezignovali.

Naopak Velká cena byla otevřená.
Nejlépe si vedl opět A. Opatrný tentokrát
na GRAND, který po chybě v rozeskako-
vání skončil sedmý. Dalším z našich
v rozeskakování byl P. Doležal na
BEACH GIRL, na kterého však po třech
chybách zbylo až 11. místo. I přes sku-
tečnost, že v soutěži zvítězil turecký jez-
dec a před našimi jezdci byli i další
východoevropští jezdci, na oba naše
zástupce přeci jen nějaké body do Svě-
tového poháru zbyly. Dále startoval ve
Velké ceně z našeho týmu M. Šoupal
a GRANNA ARGENTINA, kteří absolvo-
vali s jednou chybou, stejně jako
R. Chelberg a AKTIV a M. Matějka na
KAŠMIR inkasovali dvakrát.

K závodům nám několik postřehů řekl
M. Šoupal: Soutěže v Poznani byly vět-
šinou střední obtížnosti, zásadním pro-
blémem byly časy. Buď jel jezdec opatr-
ně, ale bezchybný výkon stačil jen na
umístění ve druhé desítce, a nebo se
muselo riskovat. Vzhledem k velmi
dobré konkurenci a stylu jízdy především
domácích jezdců byl souboj o vteřiny
velmi obtížný. Velká cena byla v poměru
k ostatním soutěžím výrazně obtížnější
s výjimkou trojskoku. Také konkurence
zahraničních jezdců je rok od roku větší
a tak prosadit se při takových závodech
není snadné

Z českého týmu se domů z Poznaně
vrátili M. Šoupal a D. Fialka. Ostatní
jezdci se přesunuli o dalších 300 km
dále zhruba 10 km od Varšavy, kde spo-
lečně s dalšími zahraničními účastníky
polského turné čekali tři dny na zahájení
varšavského konkúru.

CSI-W Varšava
Zde se zahajovalo v pátek 13. prosin-

ce. Ani Polsku se nevyhnula vlna silných
mrazů. I když samotná jezdecká hala byla
ve Varšavě velmi dobře připravena,
improvizované opracoviště v přilehlém
stanu bylo bohužel velmi tvrdé a koně zde
pracovali jen s nechutí. V pátek si nejlépe
vedl M. Matějka a EFKUSWEG, který ve
skoku 130/140 cm absolvoval obě fáze
bez tr. bodů a skončil cca na 14. místě.
K první kvalifikaci na nedělní Velkou cenu
nastoupila pětice jezdců z Čech. Nejlep-
ším byl opět M. Matějka, tentokrát na
KAŠMIR, který po výkonu 0 a 12 tr. bodů
v rozeskakování skončil na 11. místě. Tro-
jice P. Doležal (BEACH GIRL), J. Jindra
(ATOM SCHNEIDER) a R. Chelberg
(AKTIV) absolvovali s chybou, A. Opatrný
a DIVER OIL TEAM se dvěma.

V sobotu se našim poměrně dařilo.
Nejprve mladým koním ve dvoufázovém
skákání 130/135cm. Zde se nejlépe
umístil P. Doležal na 6l. POVER PLAY
(0+0) na 13. místě. A. Opatrný a COLO-
MAN skončili s výsledkem 0+8 bodů
a M. Matějka na EXTAZE absolvovali
s nulou a 4 body.

Další soutěží byla druhá kvalifikace na
Velkou cenu. S jednou chybou překonali
P. Doležal a BEACH GIRL a J. Jindra
a ATOM SCHNEIDER. Se dvěma pak
R. Chelberg a AKTIV a M. Matějka
a KAŠMIR.

V závěrečném bariérovém skákání
jsme se konečně dočkali vítězství, které
ČR zajistil M. Matějka a EFKUSWEG
bezchybným výkonem na výšce 186 cm.

V neděli pak přidal A. Opatrný
a DIVER OIL TEAM třetí místo v soutěži
do 140cm se žolíkem a M. Matějka na
EFKUSWEG přidal ještě 8. místo.

Bohužel závěrečná Velká cena již
nepřinesla našim barvám výrazný výsle-
dek. V poměrně velmi náročné soutěži,
která byla ztížena komplikovanými pod-
mínkami na opracovišti, byl nejlepší
R. Chelberg a AKTIV s výsledkem
12 bodů. A. Opatrný a CRAZY LOVE
inkasovali za pět chyb. Nejlepší jezdec
východoevropské ligy Světového poháru
P. Doležal po opakovaném nájezdu
a dvou chybách soutěž vzdal a
M. Matějka s KAŠMIR byl po pádu
vyloučen. Prvenství pro Polsko a další
body do Pohárového hodnocení získal
jediný bezchybný G. Kubiak, který se tak
v konečném součtu vyhoupnul sice
těsně, ale přeci jen za našeho jezdce.
Prvá příčka pro ČR v celkové klasifikaci Svě-
tového poháru centrální a východní Evropy
tak byla obhájena a i přes méně výrazný
závěr mohou ve Svinčicích začít slavit.

P. Doležal na čele východní Evropy
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Na Trojském ostrově
jsou opět koně

O Pohár Trojského koně se začalo sou-
těžit v hale společnosti In Expo Group ve
dnech 14.-15. prosince. Halovými závody
tak zástupci Jezdecké společností Císařský
ostrov demonstrovali znovuobnovení provo-
zu střediska po ničivých záplavách letošní-
ho léta. Bohužel přes neuvěřitelné nasaze-
ní, celkovou rekonstrukci i dostavbu jezdec-
kých stájí, však již Trojský ostrov nevypadá
jako dříve. Největší změnou je, že se Povo-
dí Vltavy nakonec rozhodlo vykácet všech-
ny vzrostlé topoly, které tvořily onu nepře-
konatelnou kulisu trojského kolbiště. Při pří-
padném opakování povodně by padlé
kmeny takových rozměrů mohly ohrožovat
mosty po proudu Vltavy a tak dnes bývalý
areál kolbiště na Trojském ostrově vypadá
zcela odlišně. Uprostřed této spouště obno-
vená a dostavěná hala společnosti In Expo
působí neskutečně kontrastně a jen umoc-
ňuje rozměry povodňových škod.

Startovní listiny soutěží jistě poněkud
poznamenaly silné mrazy v průběhu před-
chozího týdne. I proto muselo být opraco-
viště zřízeno uvnitř haly, kde však bylo vše
precizně připraveno. K nižším soutěžím
dorazilo do Prahy cca po 20 jezdcích, sou-
těže -S- a -ST- byly záležitostí šestice star-
tujících. Vedle „domácích“ J. Ditla, K. Vese-
lovské a L. Černohorského to byl ještě
letošní nejlepší mladý jezdec J. Papoušek
s koňmi GEMINI T a AMICUS K z JO
Srnín. Ten se také stal vítězem obou nej-
těžších soutěží. V sobotním -ST- byl
s oběma koňmi po bezchybných výkonech
na čele před J. Ditlem na A LADY 2 (JS
Císařský ostrov) a v nedělním dvoukolo-
vém -ST- započítávaném do Poháru Troj-
ského koně opět dvakrát první před J. Dit-
lem na KIBARA (JK Všemily). Prvenství
získal na GEMINI T za součet 4 tr. body
a druhé místo na AMICUS K po výkonu
8 tr. bodů. Další kola Poháru Trojského koně
se budou konat 1. února a 1. března 2003.

Pohled na naše bývalé centrální kolbiště v Praze na Trojském ostrově - neděle 15. prosince 2002.

Vítězství ve volbě dráhy do 120 cm získal
v neděli 15. prosince v Praze na Trojském
ostrově J. Ditl na COME ON JUNIOR (JK
Všemily) před K. Veselovskou s VINEA
KALEK (JS Císařský ostrov)

Ve Všemilech
vánočně

Částečně mikulášské a částečně již
i vánoční byly halové závody ve Všemilech,
které se konaly 7. prosince. Na programu
byly čtyři skokové soutěže s vyvrcholením
v -ST-. Vedle domácích a jezdců ze sever-
ních a západních Čech dorazili do Všemil
i moravští jezdci H. Šindler a M. Klár z Otic.
Pro JK Agrostyl Otice získal H. Šindler na
DAK i prvenství v soutěži -L-. Ve skoku -S-
byla nejlepší v konkurenci 14 startujících
A. Machová na GRAND ALUMEX (JK Měl-
ník). V závěrečném -ST- se představily
pouze čtyři dvojice. Manželé Veselovští,
domácí L. Černohorský a M. Šíma
z Chebu. K. Veselovská však nyní startuje

za JS Císařský ostrov a tak i ona byla
vlastně domácí. Prvenství získal P. Vese-
lovský na MARCO POLO (Stáj Veselov-
ský) před K. Veselovskou s ALEDA KALEK
a L. Černohorským s PREGANUS. Pro-
gram obohatily svým vystoupením děti na
pony, kteří předvedly jízdu v maskách.

Výsledky
Všemily 7. 12. stupň. obt. do 100 cm (20) 1. Josefiová -

DENIM (Parkur club Děčín), -L- (18) 1. Šindler - DAK (Agro-
styl Otice), 2. Hrbková - DAFNÉ (Větrný ranč Rychnov), 3.
Charvátová - DALEKÁ (Kocmanová), -S- (14) 1. Machová -
MARCO POLO (JK Mělník), 2. Veselovský - MARCO POLO
(Stáj Veselovský), 3. Šindler - DAK (Agrostyl Otice), -ST- (4)
1. Veselovský - MARCO POLO (Stáj Veselovský), 2. Vese-
lovská - ALEDA KALEK (JS Císařský ostrov), 3. Černohor-
ský - PREGANUS (JK Všemily).

Praha Trojský ostrov 14.-15. 12. -ZL- (22) 1. Beranová
- SIMON (JK Adéla Praha), -L- (17) 1. Černohorský -
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ATLANTA KALEK (JS Císařský ostrov), 2. Pexová - MARIO
(Morys), 3. Novotný - ESPRITA WEPOL (Golem), -S- (8) 1.
Papoušek J. - GEMINI T, 2. Papoušek - AMICUS K (JO
Srnín), 3. Ditl - ALEDA KALEK (JS Císařský ostrov), -ST-
(6) 1. Papoušek J. - GEMINI T, 2. Papoušek - AMICUS
K (JO Srnín), 3. Ditl - A LADY 2 (JS Císařský ostrov), -ZL-
(13) 1. Vitásek - CURIER CARILEX (JK Všemily), volba dr.

do 120 cm (8) 1. Ditl - COME ON JUNIOR (JK Všemily), 2.
Veselovská - VINEA KALEK (JS Císařský ostrov), 3. Pospí-
šil - SHERON (Dvůr Židovice), -S- (6) 1. Pospíšil - SHERON
(Dvůr Židovice), 2. Ditl - KIBARA (JK Všemily), 3. Veselov-
ská - VINEA KALEK (JS Císařský ostrov), -ST-+ST- (6) 1.
Papoušek J. - GEMINI T, 2. Papoušek - AMICUS K (JO
Srnín), 3. Ditl - KIBARA (JS Císařský ostrov),

Galavečery na
obzoru

Jezdecká sezóna vstoupila do období,
kdy se rozdělují tradiční tituly Kůň a Jezdec
roku. Po loňské zkušenosti se komise
spřežení s komisí všestrannosti opět
dohodla na společném galavečeru. Datum
bylo tentokrát určeno velmi brzy po Novém
roce a nejlepší jezdci spřežení a military se
sejdou již 11. ledna opět v Humpolci.

Novinkou letošní zimy bude i samostatný
galavečer drezúristů. Ten je plánován
v Českém Krumlově. Za touto iniciativou
stojí F. Sigismondi, který se se svými
koňmi přestěhoval z Brna do stáje Papou-
šek v Srníně a do sedla svých skokových
koní angažoval J. Papouška. Podle jeho
vyjádření by měl slavnostní galavečer pro-
běhnout 8. února a místem konání bude
Zámecká jízdárna v Českém Krumlově.
Drezúristé by měli tentokrát vyhlašovat nej-
lepšího Jezdce a Koně v kategoriích senio-
ři, junioři a mladí jezdci a součástí vyhláše-
ní budou i finalisté soutěže KMK 5ti a 6ti
letých koní. O galavečeru skokových jezd-
ců zatím nemáme zprávy.

Starokladrubští
koně excelovali
V plném proudu je letošní World Cup

Driving. Jedná se o seriál halových soutěží
čtyřspřeží, který měl premiéru loňskou
zimu. Po značném úspěchu zahájili pořa-
datelé letošní sezónu při stuttgartském
German Masters 20.-24. listopadu. Halové
soutěže čtyřek jsou pro tradiční program
halových závodů značným oživením
a pořadatelé předpovídají těmto soutěžím
velkou budoucnost. Každé kolo má pět až
šest nominovaných startujících, kteří jsou
pochopitelně ze špičky světové extratřídy.

Druhým kolem byl turnaj ve Stockholmu
(29. 11. - 1. 12.), který skončil podle očekává-
ní úspěchem domácího jezdce T. Erikssona,
který byl úspěšný i v prvním kole ve Stuttgartu.

Ve dnech 12.-15. prosince se čtyřky sešly
v Ženevě. Zde se prosadil domácí Daniel
Würgler, který zapřahá starokladrubáky.
Novinový titulek Excellent Team of Kladru-
ber horses je sám o sobě výmluvný. Druhý
v Ženevě skončil Holanďan M. Wuesthof
před dalším Švýcarem W. Ulrichem.

Po třech kolech je nyní v čele soutěže
Švéd T. Eriksson s 11 body před D. Würg-
lerem a loňským vítězem M. Freundem
s deseti body. Příští kolo World Cup Dri-
ving se koná při vánočních závodech v bel-
gickém Mechelenu 26.-30. prosince.

Do letošního seriálu je zařazeno i Lipsko
a tak všichni příznivci čtyřspřeží mohou
vidět tuto soutěž v relativně snadno dostup-
ném Lipsku, kde se bude soutěžit 23.-27.
ledna. Dalšími koly pak bude Bordeaux (7.-
9. února), španělské Vigo (13.-16. února)
a finále proběhne při závodech v s’Herto-
genbosch ve dnech 20.-23. března.

Chlaponice ožívají
Jezdecký areál v Chlaponicích má nového

majitele, kterým jsou manželé Jarošovi
z Prahy. Ti se rozhodli i v zimě 2002/2003
pokračovat ve chlaponické hale v jezdeckých
soustředěních. Ke spolupráci přizvali opět
Z. Motyginovou, která se v průběhu listopadu
vrátila se svým manželem S. Motyginem
z Ruska zpět do ČR. Hlavním důvodem
návratu S. Motygina je snaha proniknout do
největších sportovních stájí světa
P. Schockemöleho v Mühlen. V současnosti
probíhají práce na všech formalitách a
S. Motygin doufá, že jeho pobyt v SRN bude
celoroční. V Německu však již nebude repre-
zentovat svoji bývalou domovskou stáj Pra-
dar, ale jihočeské středisko Leon Blatná.

Z. Motyginová se bude dále angažovat
ve stájích v Chlaponicích a vedle připravo-
vaných soustředění, která budou probíhat
opět pod vedením J. Hanulaye st. (30.1.-
2.2., 27.2.-2.3.,20.-23.3.,17.-20.4.) a další
pod vedením J. Skřivana(17.-19.1., 14.-
16.2., 14.-16.3. a 11.-13.4.), chystá v Chla-
ponicích i tradiční Velikonoční závody na
21. dubna. Podrobnosti o soustředěních na
tel.: Z. Motyginové 728 157 711.

Výcvik koní
Martin Šoupal

Jezdecké středisko Hrobice (mezi Par-
dubicemi a Hradcem Králové), krytá
i otevřená jízdárna, výběhy, možnost
ubytování 

n a b í z í  
výcvik koní i jezdců ke krátkodobému
i trvalému tréninku.

Tel.: 602 435 899

Středočeský oblastní výbor ČJF myslí na
mladé jezdecké naděje. Uspořádal ve dnech
28. 11. až 1. 12. soustředění pod vedením
MVDr. Juraje Hanulaye. Do areálu Stáje
Vasury Kolesa se sjelo 11 dětí s 20 koňmi,
mezi nimiž byli i 4 pony. K nim pak měly jezd-
kyně ještě druhého - velkého koně.

Spokojení mohli být oba
protagonisté prestižní
aukce sportovních koní
PSI U. Kasselmann a
P. Schockemöhle (na
snímku vpravo a vlevo
pomáhají dražiteli). Za
49 drezurních a skoko-
vých koní, které nabídli
na 23. Performance
Sales International 6.-7.
prosince v dražební hale
v Ankumu, utržili celkem
10 895 000 Euro. Nej-
dražším koněm aukce
se stal skokan QUO
VADIS, který za 700 000
Euro putuje do USA.
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●● Prodám valach, ryzák, 9 let, o: Diktant Písecký, m: Silfa po Bov,
výkonnost -ZL-L-, zdravý, hodný, cena 65 000,- Kč. Tel.: 326 394 436,
664 748 382.

●● Prodám ČT, 10 let. valach, ryzák, hodný, temperam., pouze do
dobrých rukou k rekreační jízdě. Cena 30 000,- Kč. Dále west. sedlo
„Kalifornia“, mahagon, bez zdobení - cena 10 tis. Kč. Vážné rodinné
důvody. Dále samochod. obracečku, shrnovačku „Rotax“, po opra-
vě, cena dohodou. Tel.: 606 425 377.

●● Prodám klisnu sl.teplokrevníka, nar.1997, postoupila do finále KMK,
výkonnost Z, ZL ježděná žákem, velmi vhodná pro žákovské soutěže.
Dobrý původ.Tel.č.777 063 000.

●● Prodám hřebce ponyho,stáří 2 1/2 roku,izabel,KVH 122cm,s PP -
původem z Holandska,výborné chody.Cena 20.000Kč. Mob.: 603 832
867, 603 268 252.

MARO Kralovice s.r.o., 331 41 Kralovice 448
Tel.: 373 397 707, Tel./Fax: 373 397 418

e-mail: maro@top.cz, http://www.top.cz/maro
Prodejna Vyškov u Brna, tel.: 603 204 606

MARO Kralovice
Pfiívûsy pro konû

Inzerce

Ostrovského 23, Praha 5 150 00 - Smíchov, 
Tel./Fax: 251 561 583, http://www.janhauzr.cz, 

E-mail: janhauzr@janhauzr.cz, jan.hauzr@worldonline.cz

Směr od

Strakonice, Brno, Plzeň

Kompletní sortiment Kompletní sortiment 
jezdeckých potřeb jezdeckých potřeb 
nadále zakoupíte nadále zakoupíte 
v naší prodejně v naší prodejně 
Ostrovského 23Ostrovského 23
Praha 5Praha 5  

Nově otevřen
Zlíchovský tunel 

SVAZ CHOVATELŮ ČESKÉHO
TEPLOKREVNÍKA

U Hřebčince 479, 397 01 Písek, tel., fax: 382224144
e-mail: schct@tiscali.cz, http://www.schct.cz

V rámci dosažení cílů šlechtitelského programu 
českého teplokrevníka dochází od r.2003 k realizaci tzv.

akceleračního programu.

Podmínky pro výběr plemenných koní do akceleračního programu:

Plemenní hřebci:

1. Vlastní výkonnost - absolvování 3 parkurů st.„T“
• vítěz KMK 6-ti letých v ČR
• v drezurních soutěžích dosáhli GP special

2. Dle potomstva - dle ASH první 4 hřebci (viz.Přehled o sportovních
koních ČR, Žebříček plemeníků (včetně otců matek) dle ASH ve skoko-
vých soutěžích za období od r.1990 - min.7 potomků).

Plemenné klisny (s oboustranně prokazatelným minimálně 
čtyřgeneračním původem):

• s vlastní výkonností stupně „S“ a vyšší
• s výkonností potomstva „S“ a vyšší
• dříve zapsané do SPK
• tříleté klisny, které ve zkouškách výkonnosti dosáhly známky 8,1 a vyšší
• klisny, které mají min.1 dceru po výkonnostních zkouškách s hodnoce-

ním 8,1 a vyšší
• klisny, které mají syna zapsaného v PKH

Náhradou za populární podzimní setkání na zahrádce M. Bašty na
Trojském ostrově uspořádali pražští jezdci 29. 11. v JOS’ baru
v Praze na Malé Straně předvánoční večírek. Účastníci dorazili v pře-
vlecích za opačné pohlaví. V centru zábavy byl J. Žižka. Vedle něho
vpravo pak T. Navrátil (nahoře) a A. Opatrný. Úplně vlevo P. Plachý.
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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

tel. +420-354 623 153, 608 979 982, fax +420-354 626 559
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 446/8, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.: 0616/622 774 tel.: 07/81 52 30
fax:0616/ 631 085

!!! SLEVY !!!
VELKÉ P¤EDVÁNOâNÍ

SLEVY
více jak 15-ti druhÛ zboÏí

Napfiíklad: 
● Sedlo anglické z 5100,- na 4500,-
● Sedlo v‰estranné z 4800,- na 3990,-
● Uzdeãka angl. dovoz z 840,- na 770,-
● Postroj prsní párov˘ z 19600,- na 17900,-

!!!Velké slevy westernov˘ch
sedel a uzdeãek z dovozu!!!

V¯PRODEJ LETNÍHO ZBOÎÍ
!!! do vyprodání zásob!!!

Napfiíklad: 
● Jezdecké sako - CZ, Fr. z 3190,- na 2760,-
● Nau‰níky z 240,- na 150,-

a jiné druhy zboÏí
!!!VYUÎIJTE NA·ICH SLEV VâAS!!!

V‰e jen do vyprodání zásob
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu u nás. Prodej ve‰-
ker˘ch jezdeck˘ch potfieb na splátky, zásilko-
vá sluÏba, na poÏádání za‰leme katalog. 

EQUISPORT 
ÎiÏkova 505 (budova Sze·), Tfiebíã 67401

Tel./fax.: 568 840 427
e-mail: equisport@tiscali.cz

http://www.equisport.cz

EEEEQQQQUUUUIIIISSSSPPPPOOOORRRRTTTT    ----     DDDDooookkkkuuuullll iiii lllloooovvvváááá
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

f irma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všech-

ny druhy vozíků možnost leasingu

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Potřeby pro 
jezdecký sport

PF
2003

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Prodejna 
a velkoobchodní sklad:

Domamyslická 59, 
798 01 Prostějov

Tel./Fax: 582 362 267
Tel./Fax: 582 362 483

Tel.: večer: 582 332 107
mobil: 602 721 015

Prodejna Brno: 
Veveří 109, PSC 618 00, 

PROSTĚJOV


