
laného ředitele, a i když jsme si již rádi zvykli
na honosnost a noblesu tohoto označení,
před několika málo lety bychom se pravděpo-
dobně při podobné úvaze jen trpce pousmáli.
Skutečnost, že cennost hřebčína v Kladru-
bech nad Labem uznala nejvyšší zákonodár-
ná místa v České republice, předčilo i ty nej-
tajnější hipologické předlistopadové sny.

Ještě hlubší stopu však zanechal Norbert
Záliš v samotném starokladrubském bělouši.
Povýšení plemena na národní kulturní památ-
ku posunulo Českou republiku na čelo mezi
osvícenými a na tomto výslunní se hřála
a ještě ohřeje nejedna politická garnitura.

A nebyl by to Norbert Záliš, kdyby tohoto
velkolepého prvenství patřičně nevyužil.
Stalo se něco nevídaného. Národní hřebčín
se během několika let stal hipologickým chrá-
mem, který se navštěvuje s úctou. Genius
loci místa, po kterém kráčely hipologické ději-
ny byl restaurován do světové podoby. Réto-
rika Norberta Záliše se může mnohým zdát

příliš nadnesená. Stalo
se však samozřejmou
skutečností, že
návštěvníci všech spo-
lečenských struktur se
zatajeným dechem sle-
dují dnes předváděné
koně stejně obdivně
jako jiná umělecká díla.

Národní hřebčín
v Kladrubech nad
Labem se stal pro Čes-
kou republiku hlavní
vizitkou kulturnosti. Po
nádvoří i mezi koňmi se
procházeli korunované
hlavy, starokladrubský
bělouš se vráti l  i do
ceremonielní služby. Po
shlédnutí prostého živo-
ta v hřebčíně, kde,
slovy Norberta Záliše,
odměřuje čas klapot
koňských kopyt, odchá-
zejí návštěvníci s poci-
tem kulturního prožitku
rovnajícímu se divadel-
nímu představení či
koncertu vážné hudby.
To vše navíc dokazuje,

Národní hfiebãín bez Záli‰e
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PROSTĚJOV

Ve středu 29. ledna odvolal ministr zemědělství ČR
J. Palas z funkce ředitele Národního hřebčína Norberta
Záliše. Novým ředitelem byl jmenován Milan Vítek. Norber-
tu Zálišovi bylo poděkováno za jedenáctileté služby a byla

mu nabídnuta pozice provozního náměstka. V souvislosti
s odvoláním N. Záliše se v tisku objevily zprávy o účetních
nesrovnalostech ve vedení podniku. Norbert Záliš všechny
tyto informace odmítá.

Ministr zemědělství ČR Ing. Jaroslav Palas
odvolal ve středu 29.1.2003 MVDr. Norberta
Záliše z funkce ředitele Národního hřebčína
v Kladrubech. MZe ČR se nebude vyjadřovat
o důvodech, které vedly ministra Palase
k jeho rozhodnutí do té doby, než se MVDr.
Záliš vyjádří k výsledkům kontrolní prověrky,
která v Národním hřebčínu proběhla. Tak
hovoří strohá oficiální zpráva ze dne 3. února
od tiskového tajemníka MZe H. Roldána.

Každá etapa historie má svůj začátek
a konec. Nevím zda jsme svědky konce jed-
noho období hřebčína v Kladrubech nad
Labem, či zda se jedná jen o krátkou epizodu
jistého dobového tance. Kdyby se však uká-
zalo, že etapa ředitelování Norberta Záliše je
u konce, je na místě připomenout alespoň to
nejdůležitější, co se za uplynulých jedenáct let
jeho vedení v Kladrubech nad Labem událo.

Záměrně jsem v prvém odstavci nepoužil
pojem Národní hřebčín. Tento termín je zcela
nesporně spojen především se jménem odvo-

že náš hřebčín byl převeden i přes všechna
úskalí současné komercionalizace, která by
snadno zavlekla i tak významné místo do dis-
neylandovské pasti.

A co víc. Česká republika se tak stala pří-
kladem mnoha dalším státům. Všem těm,
které se, stejně jako my, vypořádávají
s neblahým dědictvím socialismu, ale i těm
šťastnějším, kde kontinuita nebyla zpřetrhá-
na. Národní či zákonem chráněné hřebčíny
jsou nyní na Slovensku, v Maďarsku, Rumun-
sku i Polsku, rakouský Piber přistoupil na
kladrubský model třídění klisen.

Samotnou kapitolou je pak dokonalá pre-
zentace místa díky neobyčejným publicistic-
kým schopnostem Norberta Záliše. Osm pub-
likací o Národním hřebčíně, které vyvrcholily
knihou Jeho Milosti císařské obora koňská
v Kladrubech nad Labem, vypovídá nejen
o uměleckých schopnostech autora, ale pře-
devším o zaujetí starokladrubským chovem.

Pochopitelně díky odborné prestiži, která
byla, jak jinak, doma spíš na obtíž, přichází
v průběhu let i mnoho uznání ze zahraničí. Ta
vyvrcholila nejvyšším dánským vyznamená-
ním a ředitel Národního hřebčína se stal dán-
ským rytířem. Aristokratický duch místa, který
Norbert Záliš vzkřísil, tak odměnil i svého
obnovitele.

I z ryze praktických hledisek však zane-
chává Norbert Záliš hřebčín svým nástupcům
v pořádku. Základní stádo matek je oproti
roku 1989 čtyřnásobné. Postupná rekon-
strukce historických budov je již zcela zřetel-
ná. Obnovený zámek umožňuje organizovat
návštěvy vyžadující plnění nejvyššího diplo-
matického protokolu.

Jen pouhý zlomek toho co bylo uvedeno
stačí v českých zemích k tomu, aby byl
původce dostatečně nenáviděn. Obávám se,
že to bude hlavním důvodem toho, co se nyní
v Národním hřebčíně v Kladrubech nad
Labem děje.

Doufejme jen, že alespoň část aristokratic-
kého ducha, který v posledním desetiletí
vynesl Národní hřebčín mezi největší kulturní
statky soudobého světa, zůstane zachován.
Aristokratický duch, který ač zneužíván
k vyvolávání podezíravých vášní mas, přivedl
Národní hřebčín k největší celospolečenské
popularitě posledních mnoha desetiletí.

Cyril Neumann



sedadel. Z vítězství se nakonec radoval
v současném ročníku Světového poháru již
podruhé M. Freund, který se tak vrátil na
čelo celkové klasifikace.

K Velké ceně Lipska nastoupila téměř
čtyřicítka kvalifikovaných jezdců. Základní
kolo dokázalo
13 dvojic překo-
nat bez chyby
a po napínavém
rozeskakování
zvítězil posled-
ní startující M.
Fuchs (foto) na
TINKA‘S BOY
(SUI). Uznání
však sklidi l
i druhý M.
Ehning (SRN),
který nejen že
v kvalif ikaci
výborně předve-
dl nestárnoucího
FOR PLEASURE,
ale v hlavní sou-
těži dlouho vedl
na westfálském
PRO PILOT

„domácí“ jezdci JK Všemily a JS Císařský
ostrov. Ještě slušná startovní pole přilákaly
nižší soutěže do 110 a 120 cm. V -S- pak
startovalo 13 dvojic a vyvrcholení závodů
soutěž -ST- měla na startu pouze šestici
koní se třemi jezdci. Obě závěrečné soutě-
že tak patřily K. Papouškovi startujícímu
střídavě na koních JK Všemily a JS Císař-
ský ostrov. 

V -S- obsadil první dvě místa s koňmi
ATLANTA KALEK
a COME ON JUNIOR
a v závěrečném dvou-
kolovém -ST- mu patřily
hned tři příčky v pořadí
s koňmi LA BELLE
ORION (12 bodů),
CATRICK ORION (16)
a RENZO 13 (18).

Sportovní aktivity
pokračují v Praze na
Trojském ostrově v hale
JS Císařský ostrov ve
dnech 14.-16. února
prvním kolem Pony fes-
tivalu 2003, 1. března
třetím kolem Poháru
Trojského koně a ve
dnech 13. - 15. března
zde pod vedením F.
Sigismondiho proběhne
drezurní soustředění.

SPORT REPORTÁŽE

-2-

Kůň roku u Golema
Slavnostní vyhlášení skokového Koně

a Jezdce roku 2002 proběhne 1. března
v Praze na Novoměstské radnici. Celou
akci zajišťuje, ve spolupráci se skokovou
komisí ČJF, společnost Golem s.r.o., která
na Novoměstské radnici sídlí. Na přípravné
schůzce organizátorů večera v sobotu
1. února byly dohodnuty podrobnosti o prů-
běhu večera.

Hlavní program, v rámci něhož budou
slavnostně vyhodnoceni vítězové skokové-
ho finále KMK, Kůň roku a Jezdec roku
bude zahájen v 19. 00 hodin. V cca dvou-
hodinovém programu bude sezóna 2002
připomenuta tradiční videoprojekcí a mezi

jednotlivými dekorovacími ceremoniály
vystoupí hudební skupina Patrola. Novo-
městská radnice bude účastníkům večera
otevřena v 17.00 hodin. Po slavnostním
programu bude zábava pokračovat. Připra-
veny jsou oddělené možnosti pro zábavu
diskotékového typu i tradičního společen-
ského večera.

Prostory radnice pojmou 350 až 400
návštěvníků a vstupenky v hodnotě
200,- Kč budou prodávány před zaháje-
ním. Možnost rezervace a předprodeje je
pouze v případě skupinového zájmu dese-
ti a více osob na ČJF tel.: 724 276 513
(K. Suková).

V sobotu 1. února se v hale Jezdecké
společnosti Císařský ostrov konalo druhé
kolo seriálu O Pohár Trojského koně.
Velmi dobře připravené prostředí jezdecké
haly a nových stájí kontrastuje se zatím se
příliš neměnícím prostředím zcela zničené-
ho Trojského ostrova.

Pražská a středočeská jezdecká společ-
nost zatím není na zimní sezónu příliš zvy-
klá a tak většinu startujících zajišťovali

O Pohár Trojského koně podruhé  Finále KMK bude
v Ostravě

Skoková komise, která zasedala v sobo-
tu 25. ledna rozhodla, že finále skokového
KMK se bude konat ve dnech 5.-7. září
v Ostravě. Vedle dalších bodů bylo rozhod-
nuto, že při mistrovství ČR ve skákání
budou moci jezdci nastoupit do prvního
kola individuální soutěže se dvěma koňmi
a od druhého kola již pokračovat pouze
s jedním koněm. Hovořilo se i o naší účasti
v Las Vegas. Ze strany FEI zatím nepřišlo
jednoznačné rozhodnutí, kdo zaplatí výlohy
spojené s leteckou přepravou koní. Ty
budou cca 200 000,- Kč na jednoho koně.
V případě, že by musely náklady na pře-
pravu koní nést národní federace, ČJF
bude schopna pokrýt zhruba polovinu
nákladů. O všech dalších vydáních (letenky
jezdců, ubytování apod.) je již rozhodnuto
a hradí je pořadatel.

Ve dnech 23. - 26. ledna proběhlo další
kolo západoevropské kvalifikace k finále
Světového poháru. Hostitelem bylo Lipsko
a konkur se konal v rámci veletrhu Partner
Pferd. Po loňské finálové zkušenosti nikdo
nepochyboval o tom, že pořadatelé vše
zvládnou na té nejlepší úrovni, ale přesto
byl na závěr závodů hlavní organizátor
závodů a manažer společnosti En Garde
pan V. Wulff zahrnut chválou. Parkury sta-
věl F. Rothenberger a nechyběl Max
E. Ammann jako zástupce FEI World Cup
Working Group. Pochopitelně i na startov-
ních listinách se objevila nejslavnější svě-
tová jména. I když diváci neviděli součas-
ného vedoucího jezdce západoevropské
ligy R. Pessou, z dalších nechyběl téměř
nikdo důležitý. Především to byla kompletní
německá elita, která v bývalé východoně-
mecká společnosti rychle zdomácněla
a tak se pořadatelům skutečně podařilo
cca 8 000 míst ne tribunách haly dvakrát
denně (oddělené vstupné na denní
a večerní program) vyprodat.

Součástí závodů byl i halový Světový
pohár čtyřspřeží CAI-W. Ten si úspěšně
razí cestu napříč evropskými halami a je
nejen atraktivním zpestřením programu,
ale bezesporu pomáhá popularizaci spře-
žení v nejširší společnosti. V šestici jmen
jezdců, kteří k soutěži nastoupili, nechyběl
T. Eriksson, Y. Chardon (foto) či M. Freund.
Tito špičkoví jezdci ověnčení tituly mistrů
světa nezklamali očekávání a díky svému
umění zvedali diváky na lipském kolbišti ze

Partner Pferd 
Lipsko

a M. Fuchs mu vítězství vyrval na poslední
chvíli o pouhých 0,32 sekundy. V rozeska-
kování byl i vedoucí muž světového žebříč-
ku skokových jezdců L. Beerbaum a hned
s jedničkou GOLDFEVER, ale po dvou
chybách skončil na 9. místě.



královská holandská letecká společnost KLM
(Koninklijke Luchtvaart Maatschappij), oslovili
jsme zástupkyni společnosti v ČR ing. Danu
Junkovou, aby nás provedla nabídkou spo-
lečnosti pro lety do zámoří a především do
Las Vegas.

Dovolte mi nejprve krátce pohovořit o naší
letecké společnosti. KLM Royal Dutch Airli-
nes byla založena v roce 1919. Je to v sou-
časné době nejstarší letecká společnost na

světě, která stále působí pod svým
původním jménem. První let KLM
byl uskutečněn 17. května 1920
na pravidelné lince mezi Amster-
damem a Londýnem. Do konce
svého prvního roku působení pře-
pravila KLM 345 cestujících, 22
tun carga a 3 tuny pošty.

Pro porovnání uvádíme data za
uplynulý rozpočtový rok
2001/2002, ve kterém jsme pře-
pravili již 15 949 000 cestujících,
490 000 tun carga a pošty. Tím se
KLM řadí na 5. místo mezi 260
leteckými přepravci světa. KLM
spolu se svými leteckými partnery
zajišťuje letecké spojení do více
než 360 měst v 78 zemích světa

na 6 kontinentech. Má moderní letku čítající
celkem 186 letadel, převážně typu Boeing.

Naše společnost, jak bylo již řečeno, patří
mezi největší přepravce koní po celém světě.
Koně s námi létají již čtyřicet let a KLM Cargo
poskytuje pro jejich přepravu dokonalý servis.
Vedle zcela kompletní služby „Door to door“,
kdy je přepravovaný kůň převzat společností
KLM ve stáji odesílatele a předán
ve stájí příjemce, nabízíme i celou
řadu dalších programů. Nejvíce je
využívána přeprava koní s vlastním
doprovodem. S využitím vysoce
kvalifikovaného letištního personálu
jsou koně naloženi do přepravních
kontejnerů (max. po třech) a kontej-
nery umístěny v přední části
dopravního letadla, kde je let nejpo-
hodlnější. Letadla jsou dokonale
temperována a větrána tak, aby byl
koním poskytnut co největší kom-
fort. Ke každému kontejneru posky-
tuje společnost KLM dopravu pro
jednoho ošetřovatele koní zdarma.
V naší nabídce nechybí ani mož-
nost ustájení koní v letištních stájích
v Amsterodamu, či přímá doprava
koní z amsterodamského přístavu
na letiště. Nabízíme také kompletní

ZPRÁVYZE ZAHRANIČÍ

Zhruba před rokem jsme vás na stránkách
Jezdce lákali k účasti na finále Světového
poháru v Lipsku. Letos máme pro vás lákadlo
výrazně exotičtější. Současnost je v české
jezdecké společnosti spojena s očekáváním
české účasti ve finále Světového poháru
v Las Vegas. Frontální útok našich jezdců na
čelo ligy Světového poháru byl úspěšný
a hned dva čeští jezdci obdrželi pozvánku do
USA.

Pojeďte do Las Vegas

V historii českého a československého jez-
dectví to bude teprve druhý oficiální start
našich koní za mořem. Od toho prvého
a zatím posledního nás dělí plných 70 let.
V roce 1933 se československý reprezentač-
ní tým zúčastnil velkolepého turné a naše
vlajka vlála v Chicagu, New Yorku a kanad-
ském Torontu. O tomto zájezdu se napsalo
mnoho slov a nejpodrobněji jej vylíčil přímý
účastník mjr. Hynek Býček ve svých vzpo-
mínkách. Zpravodaj Jezdec se k tomuto
zájezdu vrátil v původní reportáži z torontské
Royal Horse Show v roce 1997. Ve třicátých
letech se však cestovalo lodí a mnohadenní
útrapy v podpalubí zámořského parníku stály
tehdy život jednoho z reprezentačních koní.
Další z koní, legendární Gabriela, se pak smr-
telně zranila při opracování v toronské hale.
Vedle mnoha skvělých úspěchů tak prováze-
ly naši první a zatím poslední zámořskou
výpravu i mnohé útrapy.

Od roku 1933 se v přepravě koní za oceán
mnohé změnilo. Koně již standardně cestují
letecky. Shodou okolností jeden z prvních
českých jezdců, kteří okusili leteckou cestu
do USA, byl opět Hynek Býček. V sedmdesá-
tých letech byl pověřen výcvikem koně
TOMMY pro amerického kupce a součástí
smlouvy byla i doprava koně až na místo.
Zajímavostí této letecké cesty, o které jsme
pak bez dechu poslouchali vyprávění mjr.
Býčka bylo především to, že ji tento neuvěři-
telně vitální člověk a sportovec absolvoval
v roce 1976, kdy mu bylo 78 let. Po majoru
Býčkovi však získalo zkušenosti s leteckou
cestou na závody mnoho dalších reprezen-
tantů. Na konci sedmdesátých let jsme se
pravidelně zúčastňovali závodů v africké Tri-
polli pro nás v tehdy spřátelené Libyi. Do
Severní Ameriky však pocestuje český repre-
zentační tým v historii teprve podruhé.

I proto má tato událost punc naprosté výji-
mečnosti. I když již dvanáct let cestujeme za
hranice našeho státu velmi snadno, punc výji-
mečnosti si pro většinu z nás zatím uchovala
i cesta přes Atlantik. Hned po oznámení účas-
ti českých jezdců v USA však začali mnozí
domácí fanoušci přemýšlet, zda by právě start
našich jezdců v Las Vegas nebyl tím správ-
ným důvodem cesty za moře. Proto jsme se
rozhodli přinést na stránkách zpravodaje Jez-
dec návod, co vše budete muset pro případ-
nou diváckou účast v Las Vegas podniknout.

1. Cesta
Ta se dnes nejen u koní, ale pochopitelně

i u lidí neobejde bez letadel. Protože s pře-
pravou koní je ve světě především spojena

veterinární servis, jednorázové pojištění či
odbornou přepravu veškerého dalšího materi-
álu jako je výstroj koní, kočáry či sulky. Veš-
keré podrobnosti o přepravě koní naleznete
také na internetové adrese:

www.klmcargo.com v odkazu Fit Horses.

KLM, Las Vegas a Světový pohár
V České republice zahájila KLM pravidelné

letecké spojení mezi Amsterodamem a Pra-
hou již v roce 1935. V současné době má
otevřeny dvě kanceláře v Praze (v centru
města a na ruzyňském letišti). Prodej letenek
je poskytován i v síti cestovních kanceláří.
Díky spolupráci s aliančním partnerem North-
West Airlines nabízí KLM v přepravě cestují-
cích do Severní Ameriky velmi výhodné pod-
mínky jak z hlediska kvality služeb (rychlost,
pohodlí), tak z hlediska ceny. KLM a North-
West Airlines přepraví cestující denně do více
než 200 měst v oblasti Severní Ameriky
a pochopitelně i do Las Vegas.

Do Las Vegas se dostanete z Prahy s pře-
stupem v holandském Amsterodamu a dal-
ším přestupem na území USA, většinou
v Detroitu nebo Minneapolis. Cenově nejvý-
hodnější zpáteční letenku v turistické třídě
pořídíte již od 19.390,- Kč. (Cena nezahrnuje
letištní poplatky, které se pohybují v závislosti
na kursu USD a v současnosti jsou ve výši
cca 3 500,- Kč, a platí pro zakoupení letenky
do 31. března 2003. Podmínkou takto výhod-
né ceny je také skutečnost, že min. délka
pobytu v USA je noc ze soboty na neděli
a maximální tři měsíce.)

Zajímavou alternativou může být nákup
letenek online na internetových stránkách
www.klm.cz. V případě , že si zarezervujete
Váš let přes internet, získáváte automaticky

e-mail: klm.czech@klm.com
http://www.klm.cz

Sleva 5% pro let se spoleãností KLM
do Severní Ameriky

Platnost kupónu pfii nákupu 
letenky do 15. dubna 2003

Slevu lze uplatnit v˘hradnû v kanceláfiích KLM
Royal Dutch Airlines:

Na Příkopě 21, Praha 1 (Po-Pá: 8.30 - 16.30), tel.: 233 090 933, fax: 224 216 906
Letiště Ruzyně, Praha 6 (Po-Ne: 9.00 - 17.00), tel.: 220 114 148, fax: 220 114 139

✄
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Blahopřejeme...

slevu 5 % z ceny letenky. Další slevu ve výši
33% ze základního tarifu obdrží cestující -
děti, a to ve věku od 2 do 11 let včetně.

Společnost KLM si uvědomuje výjimečnost
situace pro všechny fanoušky jezdectví, a pro
všechny případné cestující připravila navíc
dárek. Níže přiložený kupón Vám nabízí další
slevu 5 % při zakoupení letenky v některé
z kanceláří KLM. Tuto slevu je možné zkom-
binovat i se slevou letenky zakoupené přes
internet nebo dětskou slevou.

Nabídka společnosti KLM pro cestu do
Las Vegas pro příznivce jezdectví a čtená-
ře zpravodaje Jezdec tedy zní: cena od
19 390,- Kč - 5% sleva při objednávce přes
internet - dalších 5% sleva za přiložený
kupón + letišní poplatky.

V případě, že by čtenáři zpravodaje Jez-
dec chtěli cestovat do Los Angeles či jiné
destinace v Severní Americe lze tyto slevy
uplatnit také.

Dvě letenky po Evropě zdarma
Tím však výhody nabízené pro lety se spo-

lečností KLM nekončí. Zajímavým systémem
je i věrnostní program Flying Dutchman. Ten
funguje na principu zisku bonusových mílí za
prolétané zeměpisné míle. Přihlášení do pro-
gramu je možné vyplněním přihlášky při
nákupu letenky a je zdarma. Za nasbírané
bonusové míle lze získat další letenku, přeřa-
zení do vyšší cestovní třídy během letu nebo
atraktivní dovolenkové zájezdy aj.

Pokud např. poletíte s KLM do Las
Vegas, tak jako člen programu Flying Dut-
chman získáte za zpáteční letenku v turistic-
ké třídě 12 820 bonusových mil (let Praha-
Amsterodam-Minneapolis-Las Vegas
a zpět). Už za tento jediný let vám program
Flying Dutchman umožní získat jednosměr-
nou letenku po Evropě, např. z Prahy do
Lisabonu (přes Amsterodam), která „stojí“
12 500 bonusových mil. V případě, že poletí-
te do Las Vegas ve dvojici, budete mít zdar-
ma již jednu zpáteční letenku po Evropě,
neboť bonusové míle z více kont lze kombi-
novat a jejich sloučením získáte potřebných
25 000 bonusových mil.

2. Vstupenky
Vstupenky na letošní finále Světového

poháru, které se koná pod generálním spon-
zorstvím firmy Budweiser, jsou rozděleny do
dvou kategorií. Sedadla blíže kolbiště jsou
vedeny v kategorii Plaza a sedadla na galeri-
ích víceúčelové haly v kategorii Balcony.
Nejlacinější jsou vstupenky na zahajovací
středu 16. dubna kdy zaplatíte v kategorii
Plaza 20 USD a v kategorii Balcony 10 USD.
Další dny pak ceny vstupenek stoupají. Čtvr-
tek a pátek stojí 70 a 50 USD, sobota 75 a 55
USD a finálová neděle pak 85 a 60 USD.
Veškeré podrobnosti se můžete dovědět na
internetové adrese:

www.unlvtickets.com/worldcuptickets/
lasvegasworldcuptickets.htm

Zde si pochopitelně můžete již nyní vstu-
penky objednat.

3. Ubytování
I když je to překvapující, tak ubytování

v Las Vegas je tím nejsnadnějším. Město je
přeplněno hotely a v podstatě každý, kdo Las
Vegas navštívil, přináší zkušenost, že ubyto-
vat se je snadné. Protože samotnou podsta-
tou města je turistický ruch a přijíždějící
návštěvníci jsou v nespočetných kasinech
lákáni k útratě jiným a zásadnějším způso-
bem, je ubytování velmi laciné. Pořídíte ho od
30 USD za noc již ve velmi slušné kvalitě.
Pokud byste přeci jen chtěli nějaký nocleh
dopředu rezervovat, internetová síť nabízí
plno odkazů. Pomoc najdete pochopitelně
i na stránce zaměřené na samotný Světový
pohár pod adresou:

www.worldcuplasvegas.com

Jubilejní 25. ročník finále Světového
poháru se letos koná v Las Vegas. USA
budou hostiteli již pátého finále (Baltimore
1980, Tampa 1989, Del Mar 1992 a Las
Vegas 2000). Tradičně se do finále probo-
jují jen ti nejlepší jezdci a koně ze 12 světo-
vých regionálních lig. Celkově bude v Las
Vegas startovat 45 jezdců. Podívejme se
nyní, kdo má již cestu do Las Vegas otev-
řenou.

Sedm lig má již kvalifikace uzavřeny.
Mezi ně patří i naše Centrální Evropa
(4 jezdci) a zde výsledky dostatečně
známe. Připomeňme jen, že P. Doležal
může do Las Vegas s BEACH GIRL,
R. Chelberg s AKTIVEM a A. Opatrný zís-
kával kvalifikační body na HAMBURG, SIL-
VIO, GRAND a CRAZY LOVE. Společně s

JK Gabrielka blahopřeje své dlouholeté
člence Jarmile Brečkové, která 22. ledna
oslavila životní jubileum 60 let.

M. Fuchs po svém triumfu při CSI-W Lipsko

Budweiser World Cup Final

našimi jezdci obdržel pozvání do Las
Vegas Polák G. Kubiak a vybírat může z
koní ORKISZ a DIANE DES FONTENIS.
Oproti původní informaci neuvádí  bulletin
FEI Press News 2/03  mezi náhradníky z
Centrální Evropy M. Matějku, ale podle této
informace mohou jezdce z vedoucí čtveřice
zastoupit Estonec R. Pill na ECUADOR
nebo Ukrajinec O. Krasiyk s LACEFUL či
SEVEN UP.

Další dokončenou ligou je Kanadská
liga (2) ze které se kvalifikovali K. Cudmo-
re a M. Brown. Následuje Jihoamerická
liga (2). Ta probíhala na čtyřech brazil-
ských konkurech a třech argentinských
a i když byly soutěže již ukončeny, dosud
nemáme konečné výsledky k dispozici. Na
čele byl zatím velmi těsně V. Teixeira.

Jasno je v lize Jižní Aftrika (1), kde zví-
tězil R. Lawrence. Stejně tak známe
i jméno vítěze Centrální asijské ligy (1),
kterým je S. Marmitov z Kirgistánu. Svého
vítěze má i Jihovýchodní asijská liga (1).
Ta měla čtyři kola a všechna se konala
v hlavním městě Malajsie Kuala Lumpur.
Zde si prvenství odnesla jezdecká instruk-
torka žíjící v Thajsku, kterou je Švédka
H. Gabrielson.

Japonská liga (1) měla v sezóně
2002/2003 šest kol a vítězem se stal
R. Hirota.

Ostatní ligy Světového poháru dosud
probíhají. V centru největšího zájmu je

pochopitelně Západoevropská liga (18).
Ta má skončených devět kol a naposledy
zatím bojovali jezdci o body do Finále
v Lipsku ve dnech 24.-26. ledna. V čele
této soutěže je zatím vítěz z Verony
a Ženevy R. Pessoa s 58 body. Na druhém
místě je vítěz z Mechelenu M. Merschfor-
mann, který má 53 bodů. V Lipsku si výraz-
ně polepšil M. Ehning, který získal za
druhé místo 17 bodů a vyhoupl se tak na
třetí příčku s 52 body. Na dalších postupo-
vých místech jsou před závody v Bordeaux
(9.2.), Vigu (16.2.), Dortmundu (16.3.),
s ’Hertogenbosch (23.3. a Göteborgu
(30.3.) tito jezdci: L. Beerbaum, L. Nieberg,
T. Velin, J. Lansink, M. Michaels-Beer-
baum, T. Hassmann, M. Fuchs, S. von
Rönne, G. Govoni, Ch. Ahlamnn, W. Sch-

röder, E. Couperie, T. Coyle a společně
s 22 body na 17. místě E. van der Vleuten,
K. Prudent a R. Davenport. K postupové
pozici zatím schází body F. Sloothaakovi
(21), který je nyní na 20. místě. Pochopitel-
ně o účast nemusí bojovat obhájce titulu
O. Becker, který má pozici zajištěnu. V ofi-
cielním pořadí figuruje tento jezdec na
50. příčce.

Dosud neskončily ani l igy v USA.
Východoamerickou ligu (7) vede nyní
čtvrtý z loňského finále v Lipsku N. dello
Joio s 67 body před M. Goldstein-Engle
(59) a B. Madden-Patton (53).

Západoamerická liga (3) právě končí
a čtyři závěrečná kola probíhají právě nyní
v kalifornském Indiu. Po pěti závodech
vede s 58 body Misti Cassar před R. Spoo-
nerem (56) a L. Denny (52).

Ještě tři z celkově patnácti soutěží čekají
na jezdce v Australské lize (2). Zde si
zatím nejlépe vede D. Dobson se 115
body. Stejně tak již téměř před koncem je
Novozélandská liga (1), kde před posled-
ním závodem v Aucklandu vede M. Wild se
49 body.
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Žíla v Albertovci
Ve dnech 17.-19. ledna a

31. ledna až 2. února uspořá-
dal Josef Kincl st. a Ant. Gladiš
v hřebčíně Albertovec soustře-
dění skokových koní pod vede-
ním Zdeňka Žíly. Soustředění
se účastnilo 18 a 24 koní a jak
nám sdělili organizátoři, s prací
Z. Žíly byli všichni účastníci
spokojeni a ve společné práci
chtějí pokračovat. -jge-.

Opět Rudiger
Více než 32 koní se ve dnech

24.-26. ledna zúčastnilo sou-
středění pod vedením rakous-
kého olympionika R. Wassibau-
era, které se konalo v jezdec-
kém středisku v Tursku. Další
soustředění budou probíhat ve
dnech 21.-23. února a 21.-23.
března. Podrobnosti na tel.:
602 203 242.

Zimní pohár
První kolo soutěží určené pro

čtyř, pětileté a šestileté a starší
koně majitelů, kteří jsou členy
Západočeského svazu chovate-
lů proběhlo 27. ledna v Bernar-
ticích. V nejtěžší soutěži -L- pro
6leté a starší koně se na prv-
ních dvou místech umístil mezi
14 startujícícmi domácí J. Rédl
st. na OÁZA a PUSCHKIN z JK
Bernartice. Druhé kolo Zimního
poháru se koná 15. února
a finále pak 8. března.

●●   Prodám kl. ČT, nar. 2/2001. tm. hdka, o: 2741 Grand Step,
m: VČ 1707 Cita (vl. výkonnost skok -S-). Vychovaná, past.
odchov, bez zlozvyků. Cena k jednání 40 tis. Kč. Tel.: 776
717 605.

●●   JK Praha 6 - Nebušice přijme ošetřovatele (ku) koní od 1. 4.
2003. Požadujeme samostatnost a spolehlivost. Možnost
ubytování v areálu. Tel.: 233 334 142. 723 515 661.

●●   Prodám kl. nar. 5/01, o: Mykonos, m: po 214 Tajfun (výk. -L-),
zdravá, mohutná, světlounká ryzka, předp. do sportu. Cena
33 000,- Kč. Tel.: 607 504 267, 487 870 780.

Inzerce

SdruÏení HIPPODROM pofiádá

Tradiční 

koňařský bál

V SOBOTU 1. B¤EZNA 2003 od 20 hodin
na V¯STAVI·TI v Lysé nad Labem

BOHATÁ TOMBOLA - PESTR¯ A ZAJÍMAV¯ 
DOPROVODN¯ PROGRAM 

- FINALISTKY MISS AEROBIK 2002

K poslechu i tanci hraje skupina FOBOS

Pfiedprodej vstupenek: pan Palyza - 602 296 368 
a pan Haris - 603 776 468.

Ubytování je moÏno objednat v Penzionu ALFA 
asi 100 m od V˘stavi‰tû na tel.: 325 551 567.Vstupné 200,- KãVyhlašuje konkurz 

na manekýna a manekýnku 

za účelem nafocení jezdec-
kých sak. Věk 16-25 let.

Písemné přihlášky zasílejte do
22. února spolu s fotografií, uda-
nou výškou a váhou, adresou
a tel. číslem na adresu: 

Jezdecké potřeby Šepra, DS náměstí Karla IV., 276 01 Mělník
tel.: 315 626 034, 607 525 927 sl. Králová

Odměna - jezdecké sako zdarma

Zprávy z ČJF
● v letošním roce budou

vydána nová pravidla: skoko-
vá, drezurní, všestrannosti,
všeobecná, vytrvalostních jízd
a pony. Platnost všech nových
pravidel začne 1. dubna 

● ve dnech 17. - 22. března
se bude na Nové Americe konat
soustředění jezdců spřežení

● další termíny treninkových

dní sportovního centra mládeže
Kolesa pro drezúru jsou pláno-
vány na 23. - 28. února, 23. -
28. března a 22. - 27. dubna

● funkci trenéra sportovního
centra mládeže převezme
vzhledem k dlouhodobému
pobytu J. Valštýna v zahraničí
A. Srněnská

● v rámci Programu pro
bezpečnost ve všestrannosti
byla založena databáze pro
závody všestrannosti FEI. Proto
musí být všichni koně a jezdci
zaregistrovaní u FEI předtím,
než budou startovat na jakéko-
liv úrovni FEI závodů bez ohle-
du na to zda mají či nemají FEI
pas či již startovali na meziná-
rodních závodech. Registrace
se provádí prostřednictvím ČJF.
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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

Pessoa, TERRY’S, ZALDI

Bernartice 27.1. Zimní
pohár 1. kolo -Z- ml. koně
(6) 1. Lahodná - FRANCIS
(Děpoltovice), děti + jun. do
16 let (10) 1. Kobernová -
ČIRIN (Děpoltovice), -Z- (15)
1. Kuchyňková - CAMELIE
(Pěchouček Tachov), -ZL-
(25) 1. Pěchouček - ARAMIS
(Pěchouček Tachov), -L-
(14) 1. Rédl st. - OÁZA, 2.
Rédl st. - PUSCHKIN (JK
Bernartice), 3. Lahodná -
LADY (Děpoltovice).

Praha Trojský ostrov
1.2. Pohár Trojského koně -
dvouf. sk. 100/110 cm (18)
1. Papoušek K. - JENNY 2
(JK Všemily), stupň. obt.
do 120 cm (22) 1. Dit l  -
CELESTA KALEK, 2.
Papoušek K. - ATLANTA
KALEK (oba JS Císařský
ostrov), 3. Ditl - ARENA 1
(JK Všemily), -S- (13) 1.

STÁJ MOUDRÝ
KLUKY

pořádá soustředění
pro parkurové jezdce a koně
i pro jezdce připravující se ke
zkouškám ZV.

Termíny:

21. února - 2. března
7. - 16. března
21. - 30. března
4. - 13. dubna

Cena kurzu 5 300,- Kč
zahrnuje ustájení s krmením,
trénink v hale + video,
ubytování a stravování.

Přihlášky na adr.:

Michael Moudrý
Kluky 21
294 26 Skalsko

tel./fax: 326 394 436
mob.: 604 748 382
e-mail: 
staj.moudry@seznam.cz

Papoušek K. - ATLANTA
KALEK (JS Císařský ostrov),
2. Papoušek K.- COME ON
JUNIOR (JK Všemily), 3.
Veselovská - ALEDA
KALEK (JS Císařský ostrov),

-ST- 1. Papoušek K. - LA
BELLE ORION, 2. Papou-
šek K. - CATRICK ORION
(JS Císařský ostrov), 3.
Papoušek K. - RENZO (JK
Všemily).

Sportovní stáj 
Jan Kubrický - Kunín

ve spolupráci 
s JK Amigo 

p o ř á d á  

7. aukci sportovních
a hobby koní 

dne 22. února 2003
v 11.00 hod. v areálu 

sportovní stáje v Kuníně.

V rámci aukce budou 
předvedeni plemenní hřebci
JK Amigo a ŠZP Nový Jičín

zájemci z řad prodávajících
mohou kontaktovat pořadatele
na tel.: 

556 749 255 
nebo 604 832 763


