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Jezdec roku, Kleopatra a CSIO
Již zcela jasno mají letošní pořadatelé
o průběhu slavnostního galavečera jezdeckého sportu, při kterém budou již poosmé udíleny anketní tituly Kůň a Jezdec roku. Jak jsme
uvedli v minulém čísle, sejdou se tentokrát
příznivci jezdeckého sportu v neděli 10. března v divadle Broadway. V to se proměnilo
bývalé kino Sevastopol v Praze v ulici Na Příkopě (proti Slovanskému domu). Jedná se
v současnosti o nejmodernější pražskou divadelní scénu a svoji činnost zahájí divadlo
Broadway 22. února premiérou nového českého muzikálu Kleopatra. Muzikál se těší
značnému očekávání z řad diváků, o čemž
svědčí skutečnost, že vstupenky jsou na
několik měsíců dopředu vyprodány. Hlavnímu
organizátoru jezdeckého galavečera společnosti Golem se přesto podařilo toto představení zajistit a tak všichni, kdo se rozhodnou
v letošním roce zúčastnit udílení ocenění
Kůň, Jezdec roku, budou mít večer korunován právě tímto představením.

Kdo bude oceněn?
Jména mnohých oceněných byla již na
stránkách Jezdce uvedena. Pro úplnost tedy
jen opakujeme, že budou uděleny tři tituly
Jezdec roku. Za drezuru jej převezme Šárka
Charvátová, za voltiž Petr Eim a Jezdcem

roku ve skocích je opět Aleš Opatrný. Koně
roku budou v divadle Broadway dva. Drezúrní
RASPUTIN manželů Koblížkových a skokový
KAŠMIR stáje Wrbna.
Účastníci večera si připomenou i nejlepší
koně loňského ročníku KMK. Tři skokové: 4l.
ROY BOY, 5l. AMOR 4 a 6l. FARADAY
ALCATRAZ, a dva drezurní, kterými budou
5l. TEREZA a 6l. REBEKA. Tradičně bude
večer využit i k předání Čestného odznaku
ČJF, který si tentokrát za celoživotní zásluhy
o rozvoj jezdeckého sportu odnese Ivan Vencour.

V kolik hodin?
Časový plán pořadatelů počítá s využitím
divadla na celkovou dobu pronájmu od 18.00
hodin do 24.00 hodin. Od 18.00 hodin bude
divadlo otevřeno pro přicházející návštěvníky.
Slavnostní ceremoniel předávání cen, kde
nebude chybět tradiční videoprojekce, a který
bude stejně jako vloni uvádět Jitka Obzinová, začne v 18.30. Na tento program počítají
pořadatelé s cca 60 minutami, po kterých
bude následovat přestávka. Samotné představení muzikálu Kleopatra začne podle
potřeby okolo 20.00 hodin a bude i s 30
minutovou přestávkou trvat do cca 22.00
hodin. Po skončení představení se již bude
moci každý rozhodnou, zda v divadle setrvá
a využije bohaté cateringové nabídky až do
24.00 hodin, či zda se již vydá na cestu
k domovu.

Kdo co zaplatí?

Aleš Opatrný, skokový jezdec roku 2001

Náklady na celý galavečer jsou rozděleny
do několika úrovní. Základní cenu má samotné představení, které si budou hradit
návštěvníci sami cenou vstupenky. Ceny
vstupenek budou zcela standardní a tak
každý zájemce zaplatí vstupné na muzikál
jako každý jiný divák. Další náklady vznikají
pronájmem divadla a tvorbou videoprojekce
slavnostního ceremonielu a dalšími nadstandardními službami především v oblasti cateringu. Nad těmito veškerými náklady nese
garanci společnost Golem, která se však stejně jako v minulosti neobejde bez sponzorské
spoluúčasti řady dalších subjektů. V žádném
případě se však nemůže stát, že by v případě
ekonomické úspěšnosti jezdeckého galavečera finanční prostředky skončily jinde než
v jezdeckém sportu. Organizátor večera, společnost Golem, se rozhodla věnovat veškerý
zisk z této akce na CSIO Poděbrady 2002,
který bude v průběhu večera symbolicky předán letošnímu pořadateli, kterým bude po
dosavadních zkušenostech samotná ČJF.

Šárka Charvátová, drezúrní jezdec roku 2001

Tedy za kolik?
Každý zájemce o Galavečer jezdeckého
sportu tedy zaplatí cenu vstupenky na muzikál Kleopatra. Ceny vstupenek jsou tří úrovní,
a to v hodnotě 395,- Kč, 495,- Kč a 545,- Kč.
Společně s tímto výtiskem Jezdce dostáváte
i složenku, kterou si můžete vstupenky u společnosti Golem objednat. V případě, že se
rozhodnete pro jednu cenovou hladinu vstupenek, organizátoři snadno podle zaplaceného obnosu zjistí, jaké vstupenky si přejete.
V případě více cenových hladin vstupenek
použijte prosím možnosti informovat příjemce
peněz na zadní straně složenky.
Vstupenky vám budou doručeny poštou,
nebo je možné si je osobně zakoupit či
vyzvednout přímo v agentuře Golem na adr.:
Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 23,
Praha 2 ve všední dny v době od 8.00 do
17.00 hodin, a nebo budou připraveny na
jméno plátce v pokladně divadla Broadway
před začátkem Galavečera. Přijďte tedy
nejen shlédnout slavnostní ceremoniel a současně i hlavní divadelní událost začátku roku
2002 muzikál Kleopatra, ale současně přijďte
svojí účastí podpořit i letošní CSIO.
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I konû ãeká Evropská unie
Soutěže KMK se již staly nedílnou součástí našeho sportovního a chovatelského
života. Možná někoho překvapí, že se
v sezóně 2002 rozběhne již jejich 12. ročník. Práce na zavedení sportovní testace
koní začaly však již v roce 1984, kdy byly
u nás zavedeny Testační závody. Již téměř
dvacet let tak u nás prorůstá chovatelská
a sportovní společnost a dnes si již málokdo vzpomene na doby, kdy tomu tak
nebývalo. Jedním z hlavních tvůrců společných chovatelsko sportovně testačních programů v Československu a následně
v České republice je Jan Pellar. Na počátku nového ročníku KMK jsme ho požádali
nejen o informace o novinkách v chovatelských soutěžích, ale v souvislosti s výjimečnou prezentací našich koní při loňském
chovatelském šampionátu v Lanaken
i o zhodnocení dosavadní práce. Pro úplnost jen dodejme, že Jan Pellar byl řadu let
ředitelem odboru zemědělské výroby na
Ministerstvu zemědělství ČR, kde nyní
působí jako ředitel odboru marketingu
a obchodu. Současně je členem skokové
komise ČJF.
Pane Pellare, přiznám se Vám, že
hlavní příčinou našeho rozhovoru pro
mě je připomenutí naší loňské prezentace v Lanaken. Možná, že poněkud
nespravedlivě nebylo v záplavě všech
podzimních sportovních akcí dostatek
místa na zhodnocení našeho vystoupení. Doufám však, že s několikaměsíčním
odstupem bude toto hodnocení lepší.
Vraťme se tedy ještě do Lanaken roku
2001.
S určitým studem musím přiznat, že
jsem nejen vloni, ale ještě nikdy na světovém chovatelském šampionátu nebyl.
I když mi však chybí osobní zkušenost vím,
jak důležitá je prezentace chovů na tomto
střetnutí a proto si také loňského vystoupení našich jezdců a koní nesmírně vážím.

Jsem rád, že jste se k tomuto tématu vrátil,
protože je dobře, že mohu ještě jednou
vyjádřit veliké uznání českým chovatelům
Z. Müllerovi (chovatel hřebce CYPŘIŠ po
Carthago z A1/1 Flabela) a R. Skřivanovi
staršímu (chovatel klisny OLZA po 2440
Dietward-23 z m: po 290 Walzerkönig).
Oba dokázali odchovat v českých podmínkách koně, (i když v případě Z. Müllera
s názvem Slovenský teplokrevník), kteří se
tak dobře v Lanaken předvedli. Stejně tak
si pochvalu zaslouží i naši jezdci, kteří
koně dobře prezentovali a zde jsem přesvědčen mají svou zásluhu i soutěže KMK
a naše dlouholetá práce na posuzování
stylu koní. Dnes již, doufám, nikdo nepochybuje o tom, že styl koně, i když ve sportovní soutěži není tím hlavním cílem, je
velmi účinným prostředkem k dosažení
vysokého stupně skokové výkonnosti.
Myslím, že právě naše vystoupení
v Lanaken dokázalo, že dlouhodobá a cílená práce přinese své ovoce a doufám, že
i poslední pochybovači ze strany chovatelů
uvěří, že prezentace právě při takových
akcích mohou zvýšit českým koním kredit.
Zde však rozhodně musíme připomenout
i průkopnické zásluhy severomoravského
majitele hanoverských koní V. Czabiho,
který pro české chovatele šampionát
v Lanaken „objevil“ a nebýt jeho osobní
štědrosti a velkorysosti při předchozích
ročnících, asi bychom se tak snadno se
skutečně českými koňmi do Lanaken nedostali.
Tato prezentace v Lanaken však patří
k poměrně značně finančně nákladným.
Vy pracujete jak v administrativě ČJF,
tak jste dlouholetou prací ve vrcholných
státních orgánech úzce propojen z chovatelskou obcí. Jak se díváte na diskusi
o tom, kdo by měl nést tíhu nákladů
těchto presentací?
Abych odpověděl na tuto otázku musím

J. Pellar v roli komisaře KMK
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OLZA (L. Jandourek), chov. R. Skřivan st.
se vrátit hluboko do minulosti. Dnešní
generaci již přijde možná neskutečné, že
před dvacetipěti lety bojovali sportovní
jezdci, ke kterým jsem tehdy patřil i já, za
to, aby státní plemenářské organizace
vyslyšely naše sportovní požadavky
a začlenily do svých dlouhodobých chovatelských plánů sportovní výkonnost koní
jako prioritní chovatelský cíl. Za ta dvě
desetiletí bylo uděláno mnoho a naplnil se
náš tehdejší předpoklad, že hlavní komerční tlak na moderní teplokrevné chovy bude
ze strany sportovních jezdců. Tím pochopitelně nechci říci, že sportovní výkonnost je
jediným kritériem komerční úspěšnosti. I ve
vyspělých evropských chovech vzniká
obrovské procento výkonnostně průměrných koní, kteří musí splňovat i další charakterové a výkonnostní požadavky, aby se
uplatnili v rekreačním sportu či ve zcela
nevýkonnostním jezdectví. Neoddiskutovatelnou skutečností však zůstává, že
v dnešní, koňmi zcela přeplněné Evropě, je
neuvěřitelně stálý a komerčně zcela nejefektivnější hlad po zcela výjimečných
koních. Dokazují to nakonec i koně KRIS
KENTAUR a COLUMBIA, kteří byli či
budou prodáni za jistě velmi lukrativní ceny
a kupci vůbec nevadí, že většinu svého
života prožili v ČR. Podobnou zkušenost
však již udělali i mnozí další a možná někoho překvapí, že i v západoevropské stáji
jordánské princezny Haya bint Al Hussein
stojí kůň českého původu ASCOT T po
Ascot chovatele V. Hrnčiara z Odolena
Vody. Stejně tak litevský RUSTY je uznávaný jako nejlepší drezurní kůň světa
a nikomu nevadí jeho drezurně netypická
plemenná příslušnost. A nakonec i ve
vyspělých chovech západní Evropy platí,
že jeden takový kůň zajistí život deseti
jiným. Cílem chovů tedy je, aby se špičkoví
koně vyskytovali v populaci v úměrném
množství a zajišťovali celým chovům
komerční úspěšnost a konkurence schopnost. Právě na slovo konkurenceschopnost
je potřeba klást značný důraz, protože
i Českou republiku čeká vstup do Evropské
unie a je na to potřeba připravit i Českého
teplokrevníka.

ZE ZAHRANIČÍ
A právě prezentace koní, v jejichž čele
dnes lanakenský šampionát stojí, takovou
konkurence schopnost mohou ověřit, či případně si ze zkušenosti z takového střetnutí
vzít nějaké poučení.
Je však obtížné říci, čí zájem na takové
zkušenosti je prioritní. Zájmy chovatelů
a jezdců jdou ruku v ruce a mnohokrát
jsem prohlásil, že obě tyto skupiny se
navzájem potřebují a jedna druhou využívá. Dokládá to přítomnost v Laneken
i takových jezdců jako je J. Lansink,
U. Kirchhof či F. Sloothaak. Myslím, že
není mnoho příležitostí pro naše jezdce být
v jedné soutěži s takovými jmény.
Když tedy dnes připomínáme, jak museli
sportovní jezdci před lety bojovat za uznání
sportu jako důležitého chovatelského kritéria, myslím, že by dnes nemělo být nikomu
líto, že v současnosti je právě ČJF tak
důležitým partnerem chovatelské obce.
ČJF je nakonec řádným členem Asociace
svazů chovatelů koní a tudíž její aktivity
jsou i v souladu s tímto členstvím. Pravdou
je, že ASCHK stála v posledních měsících
při sportovní prezentaci koní a specielně ve
vztahu k Lanaken poněkud stranou. Věřím
však že nyní, kdy proces diferenciace chovatelských svazů dospěl až k uznání Svazu
ČT jako oprávněné organizace, dostane
i spolupráce nejdůležitějších partnerů na
sportovně chovatelském poli nový náboj.
Ve sporu o vedení Plemenné knihy
ČT mezi ASCHK a Svazem chovatelů ČT
jste tedy byl na straně Svazu?
Nechtěl bych to sice tak říci, ale faktem
zůstává, že již v roce 1994 nebo 95 při
započetí vedení Plemenné knihy Asociací
bylo v Řádu PK uvedeno, že ASCHK povede knihu do doby vzniku specielního svazu.
Vedení PK však není o samotném administrativním úkonu zapisování koní, ale především o šlechtění a dlouhodobých programech. Myslím, že je jen logické, když hlavní slovo v těchto otázkách budou mít sami
chovatelé těchto koní, kteří jsou na kvalitě
svých produktů přímo ekonomicky závislí.
Na druhé straně věřím, že budou naplněny
veškeré deklarace ze strany Svazu chovatelů ČT a Svaz se bude chovat ekonomicky
a při samotné technice a organizaci všech
prací a nezbytných úkonů spolupracovat
s ASCHK a jejími zaměstnanci. I zde však
vidím při hospodaření se státními prostředky výhodu ve zcela jasné a dokladově průkazné ekonomice.
Když už jste zmínil naší budoucnost
v rámci Evropské unie. V minulosti
k nám pronikly signály, že v dotačních
titulech evropského zemědělství se
vyskytují dotace, omezující zemědělskou nadvýrobu a přeměňující ornou
půdu v pastviny. Zde by mohli hrát koně
také důležitou roli.
To je pravda a dotační tituly na nepotravinářské účely, tzn. pro uvedení půdy do
klidu se skutečně v evropské legislativě
vyskytují. Pro udržení či zajištění travních
porostů se vyskytují i u nás. Zde je vše
přepočítáváno na minimálně nutný počet
velkých dobytčích jednotek a dospělý kůň
má hodnotu 1,3 dobytčí jednotky. I když by
mohl tento dotační titul podpořit kvantitu
chovaných koní, pochopitelně nemá výraznější vliv na kvalitu populace.
Vraťmě se nyní přímo k soutěžím
KMK. Co nás v nich v roce 2002 čeká
nového?
Soutěže KMK se neustále vyvíjejí, ale
stejně jako jiné dlouhodobé programy by
měly být ušetřeny zásadních a vše pozměňujících zvratů. V minulosti byla zavedena
řada zlepšení, které vidím např. v povinnosti předvádět koně na stihle, nebo se
zvětšujícím se počtem koní v KMK i změna
kvalifikačních kritérií pro finále. (Z dřívěj-
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ších zisků na prvých třech místech do současných pěti bodově dotovaných pozic).
Stejně tak vidím velké zlepšení v tom, že
soutěžím KMK musí pořadatel vyčlenit
samostatný den.
Pochopitelně celý průběh soutěží KMK
je přímo závislý na objemu přidělených
financí. V roce 2002 jich uspořádáme celkem 24 + finále. Kdy a kde budou jednotlivá kola určí skoková komise ČJF v průběhu února, ale o finále se přihlásil jediný
zájemce a konat se bude v Zemském
hřebčinci v Písku 6.-8. září. I v roce 2002
bude zachován podle mě pozitivní trend,
změny poměru zaručené finanční výhry
a příplatku za vítězství či umístění koně
českého původu (narozeného u českého
chovatele). Tuto logiku vysvětluje i cíl, který
má dotace ve svém základním účelu a tím
je podpora chovu ČT. Tedy soutěže KMK
jsou otevřeny všem koním, protože je důležité nebát se srovnání, ale současně
nesmíme zapomínat, že účelem státní podpory jsou především čeští chovatelé.
V tomto srovnání, kde pochopitelně mají
čeští koně velmi kvalitní konkurenty, si
však nestojí naše domácí produkce špatně.
V průběhu jedenácti ročníků se stali šampiony 4letých čeští koně pětkrát, v šampionátu 5letých zvítězili šestkrát a mezi 6letými byli nejlepší pětkrát.
Důležitou změnou roku 2002 bude tedy
změna poměru finanční výhry a příplatku
za umístění koně českého původu, kdy za
1. místo jsou částky rozděleny na 3 500,Kč a příplatek 5 500,- Kč pro českého
koně, 2. místo 1 700,- Kč a 3 300,- Kč a
3. místo 800,- Kč a 2 000,- Kč.
Občas zazní v chovatelských diskusích i otázka zvýšení informace o dědičnosti umožněním přístupu k soutěžím
KMK valachům. Vím, že Vy jste s tímto
názorem nesouhlasil. Nezměnil se Váš
postoj k této otázce?
V uvolnění účasti v soutěžích KMK
i valachům jsem skutečně skeptický. Účelem soutěží KMK není kontrola dědičnosti,
byť se i výsledky ze soutěží KMK pro kontrolu dědičnosti využívají, ale v prvé řadě
kontrola vlastní výkonnosti (užitkovosti)
plemenných koní. Finanční prostředky využívané pro soutěže KMK ze státních zdrojů
jsou určeny na rozvoj genetiky a šlechtění
a tudíž by bylo obtížné zdůvodnit, proč jsou

prostředky přidělovány i zvířatům, která
prokazatelně v chovu neskončí.
Jak tedy hodnotíte soutěže KMK po
dvanácti letech?
Myslím si, že soutěže jednoznačně plní
svůj účel a vidím, že to chápe stále větší
chovatelská obec. V průběhu let jsme
postoupili z dřívější negativní selekce, tzn.
že jsme mezi špatnými vybírali lepší, v jednoznačně pozitivní selekci, kdy je skutečně
obtížné vybrat mezi dobrými skutečně nejlepšího. Jsem rád, že naše vystoupení
v Lanaken naznačilo, že bychom se
v budoucnu nemuseli obávat srovnání
s evropskými chovy a doufám, že tudy
povede cesta k většímu sebevědomí
našich chovatelů. Věřím, že právě soutěže
KMK k tomu přispěly důležitým dílem.
Děkujeme za rozhovor.

Kdo uspořádá Lanaken v ČR?
Zajímavý postřeh k problematice chovatelských soutěží přinesl i přímý účastník
loňského šampionátu v Lanaken trenér
Ludvík Jandourek ze Staré Boleslavi.
To, že jsme se v Lanaken cítili dobře, je
určitě zásluhou soutěží KMK. Naše jezdce
již stylové pojetí výkonu nepřekvapuje
a i proto mohli v Belgii zanechat dobrý
dojem. Já osobně jsem si z Lanaken přinesl, vedle sportovních zážitků, zkušenosti
především ze skvělé organizace, kde bych
ještě jednou zdůraznil dobrovolnou startovní listinu. Komisař na opracovišti prostě na
parkur vysílá dvojice podle jejich momentální připravenosti čímž se nejen soutěž
výrazně urychlí, ale současně se vyjde
vstříc potřebám jezdců i koní.
Od lanakenského zájezdu mě také neustále pronásleduje myšlenka na uspořádání
dvoudenních soutěží podle tohoto modelu
i na naší národní úrovni. Myslím, že by bylo
pro většinu chovatelů a jezdců i majitelů
mimořádně zajímavé uspořádat na konci
sezóny celonárodní srovnání 4, 5ti a 6ti
letých plemenných koní ve dvoukolové soutěži s finálem hodnoceným podle stupnice
A. Závody by byly přístupné všem a myslím, že by poskytly velmi cenné ročníkové
srovnání schopností naší národní populace.
Tolik tedy ještě malá připomínka naší
loňské účasti na chovatelském šampionátu
v Lanaken. Naši pořadatelé mají tedy další
námět k přemýšlení.
C. Neumann

Část naší ekipy při loňském šampionátu v Lanaken. Úplně vlevo L. Jandourek st.
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ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Veterinární podmínky pro
přesun koní v roce 2002
Státní veterinární správa vydala
10. ledna podmínky pro přemisťování koní
v tomto roce.
Pro přesun sportovních a dostihových
koní může být zdravotní potvrzení a veterinární osvědčení nahrazeno průkazem
koně. Pro tyto účely průkaz koně (příp.
Identifikační průkaz dostihového koně)
musí obsahovat všechny náležitosti stanovené § 4 vyhl. č. 286/1999, včetně slovního
a grafického popisu koně a jeho změn.
Pro účely potvrzení veterinárních podmínek pro přesuny koní na celou sportovní
sezónu 2002 (vyhl. 286/1999 § 3 bod 7)
požaduje:
a) u koní narozených po 31. prosinci
1997 průkaz koně podle přílohy vyhlášky
Mze č. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní
b) u koní narozených před 31. prosincem 1997 stávající Zdravotní průkaz koně,
Identifikační průkaz dostihového koně
a případně další průkazy koně, pokud

splňují náležitosti stanovené § 4 vyhl.
č. 286/1999 Sb.
Ke stávajícímu Zdravotnímu průkazu
koně bude třeba připojit samostatný list
s grafickým popisem koně provedeným
soukromým veterinárním lékařem a jím
také osvědčeným.
Všichni koně bez rozdílu věku musí
splňovat požadavky na jejich označování
podle § 4 a 5 vyhl. Mze č. 357/2001 Sb.
Při splnění všech náležitostí průkazu
uvedených v § 4 vyhl. Mze 286/1999 Sb.,
bude možno povolit přesuny koně ke sportovním účelům zápisem: Přesun koně ke
sportovním účelům pro rok 2002 povolen s kolkem 50,- Kč a otiskem kulatého
razítka OVS.
Toto potvrzení OVS na celou sezónu
bude nahrazovat potvrzení nákazové situace v okrese, klinické vyšetření zvířete bude
provedeno soukromým veterinárním lékařem při přejímce zvířat do soutěže (zák.
č. 166/1999 Sb. § 9).

Lipsko má další kvalifikované
Finále Světového poháru FEI, které se
uskuteční první květnový víkend v Lipsku
má své první kvalifikované. Současný
ročník probíhající na přelomu sezón
2001/2002 ve třinácti regionálních ligách
je již v sedmi z nich ukončen. Po lize
Centrální Evropy o jejíchž výsledku jsme
již informovali (R. Chelberg - AKTIV,
J. Turri - NIGHTLIFE, SUPERVILLE,
DANI, J. Zagor - ERA GSM ELF, P. Doležal - BEACH GIRL), jsou finalisté známí
i z těchto dalších lig:
Centrální asijská liga: z dvaceti jezdců Uzbekistanu, Kirgistanu a Kazachstanu se na jediné postupující místo kvalifikoval A. Sadykov - ASRSLAN
Kanadská liga: Z dvaceti jezdců jezdící
trvale v Kanadě, z nichž však byli čtyři
Mexičané, dva Kolumbijci a jeden Francouz trvale žijící v Kanadě se na postupová místa dostali Kanaďané E. Lamaze MILLCREAEK RAPHAEL, ROSINA,
J. Henselwood - TOYS RUS a M. Brown KAROLUSK¨
Jihoafrická liga: Dvacítka jihoafrických
jezdců soutěžila v celkem pěti konkurech
a na jediné postupové místo dosáhla
K. van der Burgh - STEVEN JAMES
Jihovýchodní asijská liga: Dvacet
jezdců z Malajsie, Thajska, Singapuru,
Indonesie a Filipín soutěžilo v pěti konkurech. Postupové místo si vybojoval
Q. Ambak - RED CLOUD, CAMELLIAS
z Malajsie
Japonská liga: Čtyři závody se konaly
v Japonsku a do Lipska postoupil R. Hirota - SAKURA
Jihoamerická liga: Z celkově devíti
plánovaných soutěží Jižní Ameriky se
uskutečnilo sedm, když byly zrušeny
z veterinárních důvodů závody v Sao
Paulu a Buenos Aires. Postup do finále si
zajistil vítězstvím ve třech zbylých závodech Brazilec V. A. Teixeira - JOLLY
BOY, CURIOSO, ASTRE VERT. Z druhé
pozice postupuje B. Naveillan - REXOLA
Z FREIRE, REXOLA Z EXONO z Chile.
Ostatní ligy ještě probíhají:
Západoevropská liga: Z tradičně nejtěžší ligy se kvalifikuje 18 dvojic. Soutěž
má za sebou devět z celkově patnácti kol

a v tomto roce zahájilo 9. února CSI
v Bordeaux. Po něm budou kola ještě ve
Vigo, Paříži, Dortmundu, s’Hertogenbosch a Göteborgu. Postup má zatím
zajištěn jen loňský vítěz M. Fuchs. Na
čele soutěže je momentálně M. Merschformann, vítěz z Mechelenu, který vede
s 63 body před T. Hassmannem,
R. G. Bengtssonem, J. Topsem a J. Lansinkem.
USA východní část: Postupuje sedm
dvojic. Soutěž má za sebou šest kol
a zbývají ještě čtyři. Zahajuje se
17. února na Floridě v Palm Beach. Soutěž vede McLain Ward před L. Howard
a L. Kraut.
USA západní část: Postupují tři nejlepší. Konalo se již pět závodů z devíti. Světový pohár se zde v roce 2002 přesunul
do Kalifornie, kde v Indio probíhají tři únorová kola ve dnech 3., 10. a 24. února
a 10. března. Zatím vede W. Simpson
před R. Texel a J. French.
Australská liga: Je již sice ukončena,
protože již proběhlo všech šestnáct soutěží, ale zatím nemáme výsledky
z posledního závodu v Kiama. Postupují
dva nejlepší a zatím jasně vedou V. Roycroft před R. Easy.
Nový Zéland: O jediné postupové
místo bojuje trojice M. Beatson, G. Best
a S. Anderson. Konečné výsledky zatím
nemáme.
Střední východ: Dvě postupová místa
má vyhražen neklidné teritorium světa
a odtud také zatím nemáme informace.

S handicapovanými
společně
Na žádost České hiporehabilitační společnosti byla schválena výjimka pro handicapované jezdce při skládání ZZV. Handicapovaní jezdci, kteří se budou chtít zúčastňovat drezurních soutěží, nemusí při
zkouškách základního výcviku absolvovat
skokovou část. Jezdecká licence je pak
však bude opravňovat pouze ke startům
v drezurních soutěžích.
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Sportovní
kalendáﬁ
HALA
23.2.
23.2.
28.2.-3.3
2.3.

Měník
Z-L
Albertovec
Z-L
Všemily
pony festival
Rudná p. Pradědem drez. Z-L

Opatrný ještě jednou
Pro velký úspěch se společnost Pradar
rozhodla zopakovat v jezdeckém středisku
v Chlaponicích skokové soustředění pod
vedením A. Opatrného
Využije k tomu jeho krátké přítomnosti
v Čechách kvůli Galavečeru jezdeckého
sportu a tréninky proběhnou v termínu 7.-9.
března. Přihlášky na tel.: 0602/215331.

Dvakrát Všemily
Opět Wassibauer
Jak jste se mohli dočíst ve druhém letošním čísle Jezdce, byl pan R. Wassibauer
v rámci skokového soustředění v Tursku
osloven i dalšími zájemci o jeho vedení
s tím, že o uspořádání soustředění jedná
s jezdeckým střediskem ve Všemilech. Toto
jednání bylo úspěšné a skokové soustředění pod vedením rakouského olympionika se
zde uskuteční ve dnech 18.-19. února.
Pořadatel nabízí účastníkům možnost
využití jezdecké haly a ustájení koní již od
soboty 16. února. Připomínáme, že jezdecký areál Všemily leží na jižním okraji
Národního parku České Švýcarsko,
v romantické krajině Labských pískovců.
Bližší informace na tel.: 0603 887 654.

Zimní Pony festival mezinárodně
JK Všemily pořádá ve dnech 28. února 3. března úvodní kolo seriálu Pony festivalů - Zimní Pony festival. Tato akce bude mít
mezinárodní charakter, protože pořadatel
obdržel předběžné přihlášky již od tří klubů
ze Slovenska a v současnosti jedná se
zájemci ze SRN a Polska. Pro tuto příležitost zajistil pořadatel ubytování za zvýhodněnou cenu v blízkém luxusním hotelu
Zámeček Rynartice. V případě zájmu je
pořadatel připraven uspořádat v prvé polovině března soustředění jezdců na pony
pod vedením zkušených trenérů.

Mladí jezdci do
Rakouska
Na zasedání FEI, které se konalo 14.-15.
ledna v Madridu bylo rozhodnuto, že letošní
evropský šampionát mladých jezdců ve
všestrannosti uspořádá rakouský Wiendorf
ve dnech 18.-22. září. Šampionát mladých
jezdců roku 2003 byl přidělen polskému
Bialemu Boru a bude se konat také v září.

Jezdecký ples
Jezdecký ples pořádá 15. února
JK Taxis Záryby v sokolovně v Zárybech
u Brandýsa nad Labem. Začátek ve 20.00
hodin. Vstupenky možno získat na
tel.: 0606 113 012.

Blahopřejeme...
...Jiřímu Charvátovi vedoucímu jezdeckého střediska Panská Lícha k 55. narozeninám, které oslaví 1. března.

Sportovní stáj
Jan Kubrický - Kunín
a Ing. V. Brus

Nečekejte
na zahájení
sezóny 2002
!!! Navštivte !!!
!!! nás již dnes !!!
v prodejách jezdeckých potřeb firmy
Dublet s.r.o.
● Mělnická 31
Stará Boleslav
(areál Norma)
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

Zásilkový prodej, po
dohodě možnost nákupu mimo prodejní dobu

!!! Vše pro jezdce !!!
!!! a koně !!!
Výroba a prodej parkurových překážek a venkovních mobilních boxů
Pro rok 2002 nová
kolekce
● parkurových překážek a treninkového
materiálu
● nový model venkovních ustajovacích
boxů
!!! Možnost leasingu !!!

Do chovu jezdeckého
pony byl zařazen hřebec

KAMAZ

pořádá

(KVH 153 cm, nar. 1983).

6. aukci sportovních
a hobby koní

Výkonnost: skok -ST- (3x 3. m.),
vítěz Ceny Klatov, Ceny Hluboké
n. Vlt., přeboru SČ kraje ve skoku
mužů a JČ kraje ve skoku žen.
Výborný charakter a snadná jezditelnost. Ve svých 19 letech je
naprosto zdravý.

dne 23. února 2002
v 11.00 hod. v areálu
sportovní stáje v Kuníně

Tel.: 0656/749 255
0604/832 763

Informace na
tel.: 0342/39 42 10.

Inzerce

JS Bradáčův dvůr
s.r.o.
(M. Vítek)
nabízí ustájení a výcvik jezdeckých koní. Exklusivní
boxy, krásná příroda (Křivoklát), jízdárna (hala), výběhy, 45 min. od Prahy.

Nezabudice 13
PSČ 270 23.
Tel.: 0602 246 493.

● Prodám německé přívěsy na dva koně, cena dohodou. Tel.: 0777 879 980.
● Stáj NOKI Buš nabízí ustájení a trénink koní 20 km od Prahy (Slapy), 4 000,- Kč. Tel.: 0606 903
987.
● Prodám kl. 10 let, o: Visconsin, m: Mykonos, military CCI*, vhodná pro začínajícího jezdce,
170 000,- Kč, tel.: 0606 903 987.
● Prodám 7l. valacha, o: Landruf, m: A1/1 po Hugben, parkury, 85 000,- Kč. Tel.: 0606 903 987.
● Prodám 11l. valacha, parkur st. -ST-T-, vhodný pro dorost. Cena dohodou. Tel.: 0605 502 725.
● Prodám 7l. valacha, skok -ZL,L-, cena dohodou. Bližší informace na tel.: 0723 615 555.
● Prodám prodlouženou Avii na přepravu koní, nová dvojitá podlaha, cena 40 000,- Kč. Tel.:
0607 754 643.
● Přijmu spolehlivého kočího pro vyjížďky Prahou. Tel.: 0607 754 643.
● Ustájím koně mezi Kladnem a Slaným. Krásná příroda i areál. Tel.: 0607 754 643.
● Umožním ježdění za výpomoc či příspěvek na krmení. Stáje mezi Kladnem a Slaným. Tel.:
0607 754 643.
● Prodám vynikající ponyčky KVH 136 a 141. Řada vítězství, včetně mistrovských soutěží, drezura i parkur. Cena za jednu 70 000,- Kč, za obě 100 000,- Kč. Tel.: 0607 754 643.
● Prod. 11l. valacha, s dítětem velmi spolehlivý ve skoku -ZL-, s mužem kůň do těžších soutěží.
Tel.: 0607 754 643.
● Prodám mladou 4l. klisnu, připravenou na parkur i drezuru, z m: po Cora (-ST-), po o: Genius
(-T-). Cena 75 000,- Kč. Tel.: 0607 754 643.
● Tm. hnědý hřebeček ČT nar. 3/01 po ALDAN, matka skok -S- po Frühesch-2. Sport. předpoklady. Tel.: 0603 559 250 Praha východ.
● Prodám drezurní sedlo zn. Diamant univ., černé, včetně třmenů, dovoz Německo, 3 roky staré
ve velice dobrém stavu. Cena 26 000,- Kč. Mobil: 0602 758 660, 0602 770 552.
● Prodám 7l. hřebce, výk. skok -S,ST-, hodný, ochotný, vhodný pro dívku. Tel.: 0604 936 067.
● Prod. 2l. hřebečka, šiml po Gotthard z m. A1/1 po Korvaro. Tel.: 0604 936 067.
● Nabízíme možnost zam. u koní vč. ježdění ve Švýcarsku. Solidní podmínky. Tel.: 0604 936
067.
● Firma Equiservis přijme do pražské prodejny prodavačku. Nutná znalost jezdeckých potřeb.
Info: p. Hakr, 0602/ 30 85 56.

Bližší informace
v našich prodejnách.
Při jednorázovém
nákupu nad 10 000,Kč máme pro Vás
dárek.

Informace pro předplatitele

Jezdecké
stﬁ edisko

Dnes opět opakujeme informaci pro všechny z vás, kteří jste si zvykli nalézat každých 14 dní ve schránkách jezdecké noviny. Doufáme,
že chcete být i v 10. roce trvání Jezdce při tom a proto jste, stejně jako
každý rok, dostali 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 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.

Sulice

Sulice - Jesenice u Prahy, Ing. Josef Paﬁenica

● ustájení koní v moderní boxové stáji ●
2x osvûtlená písková jízdárna ● lonÏovací kruh
● travnaté kolbi‰tû ● v˘bûhy ● sociální zázemí
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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

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

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

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

PROSPER
HORSE RANCH
739 12 Čeladná 740

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

jezdecká škola pro veřejnost ● ustájení soukromých koní ● sportovní a
westernový výcvik ● prodejna jezdeckých potřeb

denně 10.00 - 17.00
tel. 0658-44 04 22
z Čeladné směr Podolánky, v těsné blízkosti golfového hřiště

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 446/8,
591 02 Žďár n. S.,
tel.: 0616/622 774
fax:0616/ 631 085

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služba při nákupu sportovních koní doma
Ing. J. Hanulay
Farského 6 i v zahraničí
851 01 Bratislava - pomoc při nákupu plemenného matetel.: 07/81 52 30
riálu v zahraničí

Upozorňujeme všechny
chovatele, kteří mají
zájem o připuštění
plem. hřebce

522 ALDAN
že je k dispozici pro připouštěcí sezónu 2002 na
stanici hřebců v Hrbově
u Netolic.
Kontakt:

p. Petr Kříž
Pozor změna faxového
čísla redakce JEZDEC

na 02/868 55 407

Hrbov 10
324 11 Netolice
tel.: 0338/321 504
0732/146 788

MARO Kralovice
Pﬁívûsy pro konû

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
Prodejna Vyškov u Brna, tel.: 0603 204 606
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