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PROSTĚJOV

Skokoví jezdci
Po dlouhé měsíce vévodí světovému

skokovému jezdectví L. Beerbaum. I na
konci roku 2002 byl v čele o více jak 600
bodů (3389,75) před druhým R. Pessoou.
I přes neúspěch v Jerez (skončil po
nedokončeném finále na 22. místě) šel
v uplynulých 12 měsících L. Beerbaum
téměř od vítězství k vítězství. Na sklonku
roku 2001 to bylo Audi GP ve Wien
Stadthalle (CHAMPION DU LYS), po
něm hned prvenství v Ženevském Top
Ten Final (GOLDFEVER). Rok 2002
otevřel prvenstvím ve Swiss Life Classic
v Zürichu (GOLDFEVER). Následovalo
prvenství v kvalifikaci World Cup v s’Her-
togenbosch (GOLDFEVER), po něm pak
CSI-A Wiesbaden (CHAMPION DU
LYS), GP Aachen (GOLDFEVER - foto
vlevo), CSI-A Hachenburg (GLADDYS
S), dvojnásobná nula v Poháru národů
v Hicksteadu a prvenství pro Německo
(GLADDYS S). Nejlepší byl L. Beerbaum
i při CSI-A Valkenswaard (CHAMPION
DU LYS), CSI-A Donaueschingen
(GLADDYS S) a výčet úspěchů tohoto
fenomenálního jezdce zakončeme vítěz-
stvím v GP v kanadském Spruce Mea-
dows.

Druhý R. Pessoa je po svých nepřeko-
natelných letech nyní v poněkud nezaslou-
ženém stínu, protože i on má na svém
kontě roku 2002 mnoho skvělých úspěchů.
Za všechny připomeňme snad jen prven-
ství při CSI-A Monte Carlo (BIANCA
D’AMOUR) či CSIO Rotterdam (BALOU-
BET DU ROUET).

Informace pro předplatitele
Dnes opět opakujeme veškeré podrobnosti o předplatném na rok 2003. Ti z Vás, kteří si objednali Jezdeckou ročenku (a platbu jsme obdrželi do

20. ledna) ji také nalezli v dnešní zásilce. Mnozí pak máte ve svých obálkách opět i složenku k úhradě předplatného pro rok 2003. Pro ty z vás, kteří již
předplatné uhradili to však není žádná výzva k placení.

Pro úplnost jen opět dodáváme, že spolu s předplatným jedenáctého ročníku Jezdce si můžete, tak jako v předchozích pěti letech, objednat i Jez-
deckou ročenku 2002. Ročenka 2002 má 76 stran a přináší fotografické reportáže z více jak 90 akcí roku 2002, které dokumentuje přes 500 fotografií.
Ročenka je opět prémií pro předplatitele, kteří ji mají lacinější. Její samostatná cena je stanovena na 220,-Kč + 20,- Kč poštovné. Předplatitelé ji obdrží
za 130,- Kč + 20,- Kč poštovného

Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2003 včetně poštovného zůstává nezměněno a bude i v tomto roce pro čtenáře v ČR
500,- Kč resp. 650,- Kč, včetně Jezdecké ročenky. Odběratelé v evropských  zemích, včetně Slovenska, zaplatí v roce 2003 1090,- Kč a ke čtenářům
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 9.

V případě že chcete vystavit na předplatné fakturu, sdělte nám to na adresu redakce, včetně vašich IČO a DIČ.

Právě se na trh dostává další pokračo-
vání prestižní jezdecké světové ročenky
L’ANNÉE HIPPIQUE. V pořadí již 52. roč-
níku 2002/2003 dominují pochopitelně Svě-
tové jezdecké hry v Jerez de la Frontera
a do obsáhlého referátu o světovém šam-
pionátu ve voltiži se dostala i fotografie
našeho P. Eima s připomenutím jeho
šestého místa v soutěži jednotlivců.

Vedle fotografických reportáží z nejdůleži-
tějších soutěží světa jsou tradičně nedílnou
součástí Ročenky i všechny v současnosti
vedené žebříčky. Z rozsáhlé publikace, která
má knižní podobu a více než 450 stran, při-
nášíme tedy především tyto přehledy o sou-
časné jezdecké a koňské elitě světa. Začně-
me u světového žebříčku skokových a dre-
zúrních jezdců FEI/Gandini Rankins.



vystoupil na stupně vítězů jako člen bron-
zového týmu Británie. Bohužel problémy
v crosu jej stály lepší umístění v soutěži
jednotlivců, kde skončil až na 14. pozici.
I tak skvělou sezónu zakončil čtvrtým mís-
tem při CCIO *** v holandském Boekelu
(STUNNING).

Pipa Funnel bojovala s W. Fox-Pitem
o prvenství mezi světovými militaristy
statečně a v průběhu sezóny mnoho-
krát i úspěšně. Nejen, že její aktivita na
čtyřhvězdičkových military byla téměř
stejně mohutná a také velmi úspěšná
(viz prvenství v Badmintonu), ale na
jejím kontě se objevila vítězství i v dal-
ších prestižních světových střetnutích.
Na konci května zvítězila při francouz-
ském CCI*** v Saumuru (JURASSIC
RISING), o týden později při CCI***
Bramham (GB) na WALD ON STAR
a v polovině srpna pak skončila třetí
v další významné britské soutěži na
CCI*** v Thirlestane Castle (SUPREME
ROCK). Spolu s W. Fox-Pitem stála na
bronzovém stupni v Jerez a v soutěži
jednotlivců skončila těsně před ním na
13. příčce.

S poněkud větším odstupem za těmi-
to neoficiálními jezdci roku 2002 však
stojí další britští jezdci a tak se po letech
nadvlády jezdců z Nového Zélandu,
Austrálie a USA vrátila Velká Británie
do čela světové všestrannosti. Mezi ně
se na třetí příčku ještě vklínil A. Nichol-
son (NZL), ale pak jsou opět britské
jezdkyně J. Brakewell a L. Law. Násle-
dují astralští A. Hoy a P. Dutton, násle-
dováni jezdci USA K. Vinoski a J. Willi-
ams a elitní desítku uzavírá Olivia Bunn
z Austrálie. Mistr světa Francouz Jean
Teulére skončil v celoročním hodnocení
až dvanáctý.

Spřežení
V hodnocení nejlepších jezdců světa

spřežení nás pochopitelně nejvíce zají-
mál žebříček dvojspřeží. Protože sou-
časná celoroční hodnocení vyjadřují
pořadí vyhodnocova-

né systémem FEI Top
Driver Award patří první
místo v tabulce s označe-
ním Pairs České republi-
ce a Ladislavu Jirgalovi.
Pro pořadí v Top Drivers
Award ve dvojspřeží se
v roce 2002 započítávaly
výsledky ze 13 závodů
světa. Za L. Jirgalou se
na dalších místech umís-
ti l i  M. Keller (SUI),
Z. Nyul (HUN), F. Duttiloy
(FRA) a páté místo patří
opět nám díky J. Nesva-
čilovi. Na stránku
L’Année Hippique se
dostal ještě A. Soukup,
který skončil na 12. pozici.

Tím bohužel naše
zastoupení v kočárovém
sportu končí, protože ani
v jednospřeží ani ve čtyř-
spřeží se již značka CZE
nevyskytuje. Mezi jednič-
kami si prvenství, po
souču výsledků z 11 sou-
těží, připsala vítězka
z Nebanic Švédka
C. Ekenberg před
S. Chouzenoux (FRA),
svojí reprezentační spolu-
jezdkyní M. Kahrle. Čtvrtý
je Francouz S. Meyson
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Rokem 2002 s L’ANNÉE HIPPIQUE
V pořadí třetí jezdec má opět odstup

více než 600 bodů a je jím Švéd R.-G.
Bengtsson před L. Niebergem, M. Fuch-
sem (foto dole), M. Ehningem, J. Lansin-
kem. O. Beckerem, L. Philippaertsem
a desítku uzavírá T. Hassmann.

Drezurní jezdci
Rozdíly mezi drezurními jezdci jsou nao-

pak jen velmi těsné. Z tohoto pohledu se
prvenství U. Salzgeber o více než jeden
bod (79,877) může jevit jako jasné. Ta
svých úspěchů dosahovala v sedle WALL
STREET 22, ale především RUSTY 47.
O úspěších této dvojice se dozvíme
v následném žebříčku o nejlepších koních.
V prvé drezurní desítce jsou pak L. Peter-
sen, N. Capellmann, L. Wilcox, B. Ferrer-
Salat, D. McDonald, I. Werth, A.-K. Linsen-
hoff, L. Jörgensen a E. Sidneva.

FEI Eventing Riders World
Rankins

V přehledu nejlepších jezdců všestran-
nosti roku 2002 (stav k 16. 10. 2002) si
tentokrát nejlépe vedla dvojice britských
jezdců. Na čele se umístil William Fox - Pitt
(foto vpravo) s 551 body před svojí repre-
zentační kolegyní Pippou Funnel. William
Fox - Pitt si nejvíce bodů připsal za neuvě-
řitelně vyrovnané výkony v nejtěžších sou-
těžích světa. Ve čtyřhvězdičkových military
roku 2002 nechyběl ani jednou. Zahájil 24.-
28 dubna při CCI **** v Lexingtonu (USA)
čtvrtým místem (STUNNING). O týden
později v Badmintonu skončil za P. Funnel
(SUPREME ROCK) druhý (TAMARILLO).
Favorita šampionátu v Jerez z něho uděla-
lo vítězství v poslední čtyřhvězdičkové sou-
těži před Světovými hrami v Burghley
(HIGHLAND LAD). V Jerez pak skutečně

a pátá příčka patří USA díky F. Merriamovi.
V čtyřspřeží byl boj o celoroční prvenství

nejurputnější. Započítávaly se výsledky ze
14 závodů a na čele hodnocení FEI Top
Driver Award Four In Hand se nakonec
ocitl stříbrný medailista v individuelní sou-
těži z Jerez Christoph Sandmann (GER)
před třetím na stupních světového šampio-
nátu Švédem T. Eriksonem. Na dalších
místech se umístili W. Ulrich (SUI), B. Exel
(AUS) a Ch. Weber (USA).

World Breeding
Federations Awards

Winners 2002
V ročence L’Année

Hipique nechybí ani
žebříčky sportovních
koní z hlediska chova-
telských preferencí.
V sezóně 2002 sestavo-
vala mezinárodní cho-
vatelská asociace spor-
tovních koní WBCSH
pořadí již po jedenácté
a jejich zájem se pocho-
pitelně dotýká tradičních
sedlových disciplin.

Skokoví koně
Vítězem mezi skokovými koňmi se stal

vítěz Světového poháru 2001
TINKA ’S BOY švýcarského jezdce
M. Fuchse (foto vlevo). Tento 14 letý hře-
bec z chovu KWPN (Zuidpool) si udržuje
stále vysokou výkonnost. Vedle mnoha
dalších výkonů se v roce 2002 blýsknul
vítězstvím v rámcové soutěži na čas
v Jerez de la Frontera. I když ve světovém
šampionátu nakonec nestartoval v závě-
rečném finále, kvalifikaci získal. Po čistém
prvním kole a obou Pohárových kolech po
jedné chybě však přišla čtvrtá kvalifikace
pro nejlepších 25 dvojic, která znamenala
24 bodů a M. Fuchs již ve finále nepokra-
čoval. TINKA’S BOY si však vedl dobře
v průběhu celé sezóny. Mimo jiné zvítězil
ještě na sklonku roku 2001 při CSI-A v Han-

WBCSH
World Breeding Championship

for Sport Horses
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Zimní pohár
v Bernarticích

Prvním kolem byl v sobotu 25 ledna
zahájen v hale v Bernarticích seriál halo-
vých závodů s názvem Zimní pohár. Na
programu bylo pět soutěží od úrovně -Z- až
do stupňované obtížnosti do 130 cm. Sou-
těže jsou určeny pro kategorie 4., 5. a 6.
letí a starší. Podmínkou však je, že majitrel
koně je členem Zpč. Svazu chovatelů koní.
Druhé kolo se stejným rozpisem je na pro-
gramu 15. února. Pro pět nejlepších
v každé kategorii je pak připraveno Finále,
které se koná 8. března společně s Oblast-
ní přehlídkou koní. Jarní halovou sezónu
zakončí bernartičtí 15. března. Podrobnosti
a přihlášky můžete získat na adrese.
I. Rédlová, Bernartice 84, 348 02 Bor, tel.,
fax: 374 780 951, 737 880 627.

Voltiž 2002
Rok 2002 byl pro ČR velmi úspěšný i ve

voltižní disciplině. Přestože jsme si v minu-
lých dobách zvykli vídat naše voltižéry mezi
světovou elitou, sezóny před rokem 2002
ukázaly, že to nemusí být zcela samozřej-
mé. Přesto však dokázala česká voltiž zmo-
bilizovat své síly a ve velmi krátké době se
opět vrátila do té nejlepší společnosti. I když
se v této chvíli voltižní komise již zabývá
spíše výhledy do budoucna a kvalifikačními
podmínkami na letní Mistrovství Evropy
v Saumuru,přesto sestavil manažer voltižní
komise J. Golembiovský krátké hodnocení
sezóny 2002. (redakčně upraveno)

Tak jako každý rok byla voltižní sezóna
zahájena soustředěním reprezentantů ve
Frenštátě pod Radhoštěm ve dnech 11.-13.
ledna. Pod vedením J. Valštýna se cvičenci
věnovali zejména odstraňování chyb ve cvi-
cích povinné sestavy a zvýšení obtížnosti
volných sestav. První měření sil voltižérů
pak proběhlo právě ve Frenštátě.

V průběhu loňské sezóny bylo uspořádá-
no celkem sedm národních závodů. Mimo to
pokračovala ANECT - voltižní série, kterou
pořádá TJJ Lucky Drásov pro skupiny kate-
gorie C a D. Vzhledem ke stále se zmenšu-
jícímu počtu voltižérů v ČR je podchycení
zájmu těch nejmladších účastí v soutěžích
velice záslužné a proto patří paní Cinerové
a celému JK Lucky Drásov dík.

Hlavním cílem sezóny 2002 bylo pro vol-
tiž dosažení co nejlepších výsledků na Svě-
tových jezdeckých hrách. Přestože kvalifi-
kace požadovaná FEI byla známka 6,0, vol-
tižní komise stanovila pro naše reprezentan-
ty kvalifikační kritérium dosažení známky
z CVI** nejméně 7,00. Zásluhou trenérů
J. Valštýny, P. Cinerové, J. Jablonské
a O. Zdařila se podařilo tento náročný
limit splnit.

Nominačními závody pro WEG 2002 byly
CVI** Frenštát p/R. , CVI** Šaľa. a CVI**
Nitra. Mimo to P. Eim a J. Dujíček startovali
v Rakousku na CVI** Stadt Paura.

Kvalifikační podmínky pro Světové hry
v Jerez splnila trojice žen a trojice mužů pro
soutěže jednotlivců. Náročnost se vyplatila
především v soutěži mužů, kde se do finále
probojovali a velký úspěch dosáhli Petr Eim
(6.místo) a Jakub Dujíček (9.místo, lonžérka
P. Neprašová, kůň Farmon). Daniel Jablon-
ský skončil na 20. místě. Děvčata M. Gruzo-
vá, D. Trčková a J. Wolfová se umístila ve
třetí desítce závodnic.

Závěr sezóny patřil Mistrovství ČR, které
se konalo ve Frenštátě p/R. Pro zvýšení
objektivity pracovala ve sboru rozhodčích
také P. Juhaszová ze Slovenska. Přestože
již po několikátý rok mohou na MČR starto-
vat mimo skupin kat. A také skupiny kat. B,
byl i letos start skupin ohrožen, neboť máme
v součastné době v republice pouze tři sku-
piny A, ale žádnou v kat. B. Vítězství si
odnesla skupina TJ voltiž Tlumačov. Titul
mezi ženami získala Michaela Gruzová,
mezi muži J. Dujíček.

Na tomto místě musím s politováním
oznámit, že po tragické nehodě nás dne
10. ledna navždy opustil náš dlouholetý vol-
tižní reprezentant Daniel Jablonský. V roce
2002 stříbrný z národního šampionátu
a účastník Světových jezdeckých her ve
Španělsku.

Závěrem tohoto hodnocení bych chtěl
oznámit všem voltižákům, že od nového
volebního období již nebudu vykonávat
funkci manažera voltiže a současně podě-
kovat všem, kteří mi jakýmkoli způsobem
pomáhali udržet a zlepšit pozici naší voltižní
discipliny mezi ostatními jezdeckými discipli-
nami.

noveru a v Olympia Grand Prix v Londýně.
V roce 2002 si pak připsal prvenství při
CSI-A ve švýcarské Asconě, třetí byl při
CSI-A v Aach či čtvrtý v Land Rover GP při
CSIO Lucern. Dvojici M. Fuchs
a TINKA‘S BOY se také dařilo v Cáchách.
Po třetím místě v GP Aaachen byl
TINKA‘S BOY i členem vítězného Poháro-
vého týmu Švýcarska.

Další místa za TINKA‘S BOY patří v žeb-
říčku nejlepších skokových koní roku 2002
DOLLAR DE MURIER (Jalisco), HÄNDEL
11 (Wolfgang), Goldfever (Grosso Z)
a BALOUBET DU ROUET (Galoubet A).

Mezi plemennými knihami vede holand-
ská KWPN před příslušníky holštýnského
a hannoverského chovu.

Drezúrní koně
Prvenství mezi nejlepšími

drezúristy získal v roce 2002
jednoznačně RUSTY 047.
Ten patřil mezi nejlepší i při
šampionátu v Jerez a vedle
zlaté týmové medaile pro
Německo získal pro U. Salz-
geber i bronzovou medaili
v soutěži jednotlivců. Tento
15 letý valach po Rebuss L je
litevského chovu a v sezóně
2002 proměnil většinu svých
startů ve vítězství. Bylo tomu
tak při CDI Stuttgart, CDI
Donauenschingen či CDI
Düsseldorf. Při CHIO Aachen
zvítězil v GP Speciál a v GP
Kür byl druhý. Protože však
Litva není členem světové
chovatelské organizace
WBFSH, oficiálně bude jako
vítěz dekorován druhý nejlep-
ší kůň sezóny 2002, kterým
se stal hannoverský 16letý
valach BEAUVALAIS (Bole-
ro) španělské jezdkyně Beatriz
Ferrer-Salat. BEAUVALAIS
(foto vpravo) si své hodnoce-
ní zasloužil především výko-
nem na MS v Jerez, kde
v soutěži jednotlivců získal stříbrnou me-
daili a ve španělském družstvu pak bronz.
Řada jeho prvenství při CDI je také úcty-
hodná a patří k ní např. CDI-W Mechelen,
CDI-W San Patrignano či CDI-W Paříž.

Další tři příčky hvězdné pětice patří
westfálskému FARBENFROH (Freuden-
tänzer), hannoverskému BLUE HORSE
CAVAN (Cavalier) a oldenburskému
RELEVANT (Rubinstein).

Mezi chovy vede Hannoverská plemen-
ná kniha před Oldenburským chovem
a KWPN.

Militaristé
Soutěže všestrannosti ovládají již leta

koně s výrazným podílem anglického plno-
krevníka. Téměř všichni zástupci v první
desítce mají jednoho z rodičů plnokrevného
a ve třech případech se umístili mezi první-
mi deseti angličtí plnokrevníci. Z hlediska
plemenné příslušnosti však zcela jedno-
značně vedou zástupci irské plemenné
knihy ISH (Irish Sport Horse, podrobnosti
na www.irishhorseboard.com). O nutnosti
naprosté soustředěnosti k práci a součas-
ně obtížnosti militaristického řemesla svěd-
čí i skutečnost, že prvních jedenáct koní
světa jsou valaši. Teprve na 12. místě je
klisna a teprve za ní první hřebec.

Nejlepším koněm všestrannosti roku
2002 je podle žebříčku WBFAW devítiletý
WINSOME ADANTE (Saunter xx), který
byl s Kimberly Vinoski členem zlatého týmu
USA v Jerez de la Frontera a v soutěží jed-
notlivců se umístil na 6. místě. Na dalších
místech pak figurují anglický plnokrevník

PRIMMORE’S PRIDE (Mayhill xx), kterého
jezdila Pippa Funnell a třetí skončil irský
HIGHLAND LAD (Taldi) W. Fox-Pitta (na
str. 2 vpravo dole). Dalším irským koněm v
čele žebříčku je SUPREME ROCK (po
Edmund Burke P. Funnell) a pátá pozice
patří  12 letému THE  BUSKER (Hopton
Lane) J. Brakewell. Mistr světa z Jerez
ESPOIR DE LA MARE (What a Joy) skon-
čil v celkovém hodnocení na 13. příčce.

Pořadatelé
Ve svých přehledech si L‘Année Hippi-

que všímá i pořadatelů. V kategorii pořada-
telů halových konkurů patří prvenství roku
2002 organizátorům v Ženevě. Mezi soutě-
žemi na otevřených kolbištích bylo prven-

ství poněkud šalamounsky rozděleno mezi
konkur v Cáchách a Spruce Meadovs
v Calgary. Samostatně jsou hodnoceny
soutěže ve všestrannosti a bezkonkurenč-
ně nejlepší bylo CCI**** v Burghley.

Všem z vás, kteří si rádi listují krásnými
publikacemi s hipologickou tématikou
a navíc se sklony ke kronikářství a archivaci
splní L‘Anneé Hippique všechna očekávání
a můžeme vám je jen doporučit. Podrob-
nosti o tom, jak a kde lze publikaci získat,
se dozvíte na hipologických internetových
stránkách vydavatele ročenky firmy BSM

www.bcm.nl
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První tituly rozdány
Jak jsme uvedli v Jezdci 1/2003, v sobotu 11. ledna se konalo v Humpolci slavnostní set-

kání s názvem Galavečer soutěží Podkovy - všestrannost - spřežení. Večeru tak byli přítom-
ni nejvyšší představitelé všech oceňovaných disciplin jak ze strany ČJF tak ze strany orga-
nizátorů soutěží Podkovy. Ceny předával ředitel Šk. statku v Humpolci p. Horáček, ředitel
Společnosti Soutěže podkovy p. Vrátný, trenérka sportovního centra mládeže a jezdkyně
D. Diringerová, viceprezidenti ČJF P. Hudeček a M. Mentlík a manažeři disciplin všestran-
nosti a spřežení A. Klauz a J. Kunát.

Samotnému vyhlášení předcházel slavnostní raut při kterém promluvil prezident ČJF Jar.
Pecháček a starosta Humpolce p. Kučera. Pořadatelsky stál za večerem především Jar.
Grodl, který část předání i moderoval, i když průvodní slovo patřilo M. Barešové a F. Petří-
kovi. Přítomna byla i regionální televize, která akci věnovala několikaminutový šot v kraj-
ském vysílání. 

V minulém Jezdci jsme všechny oceněné kategorie podrobně vypsali a tak se k průběhu
večera vracíme již jen tradiční fotografickou reportáží, kterou připravila Z. Šedá.

Koněm roku 2002 ve všestrannosti se stala PAMELA
a přikrývku převzal od P. Hudečka a Jar. Pecháčka její
jezdec Pavel Vereš.

Titul Jezdce roku si odnesla
Radka Dvořáková

Jednička roku ve dvojspřeží a vítěz České-
ho poháru L. Jirgala

Osobnost roku M. Mentlík

S nejlepším ml. jezdcem P, Chvojkou rozmlouvá
organizátor a spolumoderátor večera J. Grodl

Spolu s žákem roku M. Příhodou se na pódiu
ocitla i trenérka střediska mládeže D. Dirin-
gerová

Novinářskou cenu si odnesl fotograf Jiří
Bělohlav
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Neuvěřitelně na nás zapůsobila smutná zpráva z Havlíčko-
va Brodu. Ve věku 50 let zde zemřela dlouholetá chovatelka
koní a drezurní trenérka Iva Škardová. Svůj život zasvětila
především koním a také výuce žáků ve Střední zemědělské
škole v Havlíčkově Brodě. V posledních několika letech byly
s jejím jménem spojeny drezúrní úspěchy Hany Jeřábkové,
ale především její dcery juniorské mistryně  Magdy Škardo-
vé.  Poslední rozloučení se zesnulou se konalo v úterý
21. ledna.

●●   Společnost IN-EXPO GROUP, s.r.o., přijme pro jezdeckou
halu na Císařském ostrově v Praze 7 - Bubenči ošetřovate-
le(ku) koní s jezdeckou a cvičitelskou licencí, řidičské
oprávnění na traktor a kamión vítáno. Kontakt na tel.:
221 877 254, fax: 222 324 828.

●●   Prodám ČT, valach, 5/99 po Buenos, m. po Cobalt, přiježdě-
ný, skokové předpoklady. Dále prodám ČT hřebec 2/02 po
2516 Lopez, m. po Belendek. Dále nabízím starokladrub-
skou klisnu, 8 let, rekreační ježdění, do tahu. Ceny doho-
dou. Tel.: 602 525 379.

●●   Prod. kl. 14.l., vys. tm. hdka, pouze do chovu a k rekr. jízdě.
I pro děti. Dobrý původ. Cena 39 000,-. Tel.: 605 502 725.

●●   Od jara přijmu ošetřovatele sport. koní. Turistika, rehab.,
ubyt,. zajištěno. Tel.: 605 502 725.

Inzerce

Začátek v Kipsu
Naši reprezentanti A. Opatr-

ný a P. Doležal začínají přípra-
vu na Lasvegaské finále. Prv-
ním startem v zahraničí budou
závody v německém Kipsu. Ve
dnech 13.-16. února se zde
opět do soutěžní formy začnou
dostávat koně A. Opatrného
CRAZY LOVE, GRAND, SIL-
VIO a DIVER OIL TEAM.
P. Doležal zatím nechá své

Na ples do
Kolína

Stáj Václav Kolín pořádá
v Městském kulturním domě
v Kolíně dne 22. února XXIII.
jezdecký ples. Zahájení ve
20. 00 hodin. Rezervace vstu-
penek na tel.: 607 947 720
p. M. Prokůpková. V rámci
plesu proběhne i vyhodnocení
nejúspěšnějších jezdců středo-
české oblasti za rok 2002.

Pozvánka na
Trojský ostrov

Jezdecká společnost Císař-
ský ostrov připravuje v roce
2003 celkem deset jezdeckých
závodů. Zahájení jezdecké
sezóny bude v sobotu
1. února, kdy se uskuteční čtyři
soutěže v parkurovém skákání.
Na programu je dvoufázové
skákání 100-110 cm, soutěž se
stupňovanou obtížností do 120
cm a soutěže stupně „S“
a „ST“. Soutěž stupně „ST“ je
zároveň druhým kolem tříkolo-
vé soutěže o Pohár Trojského
koně. Prvé kolo této soutěže
se uskutečnilo 15. prosince
minulého roku a jeho vítězem
se stal J. Papoušek z JO Srnín
- stáj Papoušek. Finále soutě-
že o Pohár Trojského koně se
uskuteční v sobotu 1. března,
kdy jsou na programu stejné
soutěže jako při zahajovacích
závodech 1. února.

Ve dnech 14.-16. února se
v jezdecké hale na Císařském
ostrově uskuteční drezurní
a skokové soutěže v rámci
Pony Festivalu 2003. Pony
Festival pak bude pokračovat
dvakrát v jezdecké hale JK
Všemily (21.-23. 3. a 31. 10.-2.
11.) a třikrát na otevřeném kol-
bišti JK Mělník (11.-13. 4.,
30. 6.-3. 7., 11.-14. 8.). Finále
Pony Festivalu 2003 pak bude
opět v jezdecké hale na Císař-
ském ostrově ve dnech 12.-14.
prosince.

Mimo již uvedených jezdec-
kých závodů připravuje pro
letošní rok JS Císařský ostrov
dvoudenní jezdecké závody na
5.-6. dubna (ZL - ST), 2.-3.
srpna (L - T) a třídenní závody
ve dnech 13.-15. června (ZM -
T). předpokládá se, že se
v rámci těchto jezdeckých
závodů uskuteční i skokové
soutěže a jezdecké hry pony.

Pořadatelé zvou všechny
příznivce jezdeckého sportu
k návštěvě střediska. Po skon-
čení stavebních oprav jezdecké
haly postižené povodní v srpnu
2002, byla stavebně dokonče-

na i přístavba  stájových boxů
na jižní straně jezdecké haly,
a přibylo tak dalších 42 boxů
pro ustájení koní. Dokončuje se
i venkovní pískové kolbiště na
severní straně jezdecké haly.

Podrobné informace o všech
akcích i ustájení koní na tel:
221 877 251, 221 877 254, fax:
222 324 828, e-mail: info@in-
expo-group.cz. 

Skokani opět
u Golema?

O tom jak bude probíhat slav-
nostní večer skokových jezdců
rozhodovala skoková komise
v sobotu 25. ledna. Podle před-
běžných úvah je možné, že
hostitelem večera se stane opět
společnost Golem, která stála
za organizací loňského galave-
čera. Tentokrát by se však jed-
nalo o klasické společenské
setkání, pro které by mohly být
využity prostory Novoměstské
radnice v Praze, kde společnost
Golem sídlí. Uvažovaný termín
by připadl na rozhraní února
a března. Zda však bude tato
neoficiální informace potvrzena,
musíme počkat až na závěry
z lednové skokové komise.

jedničky doma. Oproti koním
Aleše Opatrného byla sezóna
nejlepších koní stáje Doležal
delší a namáhavější a tak
BEACH GIRL  zatím ještě
odpočívá.  Do Kipsu tak poje-
dou mladší koně POWER
PLAY, POMPÖS a CORSAR.
Výpravu doplní V. Macánová
na LISETTE a PRINCES. 

Pokud se týče dalších sou-
těžních plánů již zcela zapada-
jících do přípravy na Las
Vegas, oba naši jezdci se
pokusí využít osobního kontak-
tu s pořadatelem závodů v
německém městě Borken, kde
by mohli startovat přibližně v
polovině března. Tyto závody
jsou zajímavé především proto,
že pořadatel slíbil využít svých
kontaktů s pořadateli CSI-A/W
v Dortmundu, které je na pro-
gramu o týden později, a poku-
sit se získat pro naše jezdce
startovní pozice. I když je vše
zatím pouze ve zrodu naděje
na start při takto prestižních
závodech je velmi zajímavá.

Hanulay na
roztrhání

Bývalý československý
reprezentant J. Hanulay z Bra-
tislavy je v současnosti pravdě-
podobně více v Čechách než
na Slovensku. Vedle již ozná-
meného seriálu soustředění
v Chlaponicích přinášíme
v inzertní části informaci o seri-
álu soustředění v Kolesách. Ta
začínají v únoru a budou se
konat celkem třikrát. 

Chardon
do Lipska 

Poslední zprávy před konku-
rem v Lipsku (23.-27. ledna),
jehož součástí jsou nejen boje
o body do kvalifikace o finále
Světového poháru, ale sou-
časně i další kolo halového
Worl Cup Driving. V Lipsku
budou k vidění nejlepší jezdci
čtyřspřeží světa Tomas Eriks-
son, Christoph Sandmann či
vítěz loňského ročníku a první
ze Stuttgartu Michael Freund.
Útok na lepší umístění plánuje
i Holanďan IJsbrand Chardon,
který v počátečních závodech
startoval méně úspěšně se
spřežením Welsh Cob. Pro
Lipsko proto chystá čtveřici
holandských teplokrevníků,
kteří jsou jeho spřežením číslo
jedna. Na divokou kartu bude
v Lipsku v soutěži World Cup
Driving 2002/2003 startovat
ještě L. Weinmayer. Po Lipsku
se budou ještě konat soutěže
v Bordeaux, Vigu (ESP), s‘Her-
togenbosch a Göteborgu.
Göteborské soutěže jsou plá-
novány na 27.-30. března
a zde se také pojede finále
nejlepších pěti jezdců celého
seriálu.

SILVIO A. Opatrného začne
sezonu 2003 v Kipsu
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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

!!! VELKÉ
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

Jezdecká 
společnost 

Bardonová - Hauzr
pořádá skoková a drezúr-
ní soustředění pod vede-
ním bývalého reprezen-
tanta Jiřího Kornalíka st.
v termínech 

17. - 23. února 
17. - 23. března

Cena včetně ubytování,
ustájení, stravy a trenéra

3 800,- Kč
Podrobnosti a přihlášky
na tel.:

606 530 805.

Pozvánka 
na jezdecká
soustředění
ve sportovním 
centru Kolesa

Lektor 
MVDr. Juraj Hanulay

9.-13. února
(proježděnost a gymnastika)

9.-13. března
(proježděnost a gymnastika
a technika skákání parkuru)

9.-13. dubna
(proježděnost a gymnastika
a technika skákání parkuru)

Účastnický poplatek 
2 850,- Kč

(v ceně je zahrnuto objemo-
vé krmivo pro koně, ustájení,
pronájem haly a trenér)

Informace a přihlášky: 
P. Sůrová, tel.: 466 937 115,

602 551 599, 
fax: 466 937 191

adresa: Kolesa 28, 
535 01 Přelouč


