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Ve dnech 28. února až 2. března se
čeští skokoví jezdci P. Doležal (BEACH
GIRL, POMPÖS), V. Macánová (LISETTE,
PRINCES), A. Opatrný (GRAND, CRAZY
LOVE, DIVER OIL TEAM) a K. Papoušek
(RENZO, LA BELLE ORION) zúčastnili
velmi dobře obsazeného konkuru v němec-
kém Zwickau. Ozdobou závodů byla účast
L. Nieberga, kterému sekundovala jména
jako např. J. Sprehe či H. Wulschner. Pro
naše jezdce A. Opatrného a P. Doležala se
tyto halové závody staly první vážnější
zkouškou před finále Světového poháru
v USA.

Vedle národních soutěží juniorských
jezdců a jezdců na pony a soutěží exhibič-
ního charakteru, při kterých nechyběla svě-
tová jezdecká esa jako drezúristka U. Salz-
geber či jezdec čtyřspřeží M. Freund, byly
pro skokové jezdce vypsány dvě skupiny
soutěží v rámci malé a velké rundy.

V malé rundě se zahajovalo skokem do
140 cm a pokračovalo se 1. kvalifikací
k nedělnímu finále a tyto obě soutěže byly
úrovně do 150 cm. Ve velké rundě pak
nedělnímu finále úrovně 150 se dvěma
hvězdami předcházely dvě kvalifikace.
První úrovně 150 s jednou hvězdou (S*)
a druhá stejně jako finále úrovně 150 se
dvěma hvězdami (S**). K oběma soutěžím
nastoupilo zhruba osm desítek soutěžících-

BEACH GIRL startovala po zimě poprvé.
První kvalifikaci velké rundy absolvovala
s jednou chybou, ale ve druhé se naší dvo-
jici příliš nedařilo a inkasovala čtyřikrát. Do
finále tedy nepostoupili, ale P. Doležal vyu-
žil možnosti startu ve finále Malé rundy,
kde absolvoval dvoufázovozu soutěž do
150 cm s nulou a skončil celkově na 10.
místě.

POMPÖS nastoupil k malé rundě. Obě
první soutěže absolvoval s chybou. To mu
stačilo k postupu do finále, kde docílil
výsledku 0+4 tr. body.

LISETTE V. Macánové čekaly také dvě
kvalifikace pro finále velké rundy. Naše
juniorská naděje, i když s chybami, obě
kola dokončila. Přestože se nekvalifikovala
do finále, je účast a překonání dvouhvěz-
dičkového těžkého parkuru v samotném
začátku sezóny, velmi dobrým příslibem do
budoucí sezóny

PRINCES si poradila velmi dobře
s malou rundou. Obě první soutěže
V. Macánová absolvovala s výsledkem
8 bodů, což stačilo k účasti ve finále. Zde
dokončila s výsledkem 0+4 tr. body.

K výsledkům svým i své svěřenkyně nám
řekl P. Doležal: „S výkonem V. Macánové
jsem velmi spokojen, a na přelomu února
a března absolvovat takové soutěže je
skutečně velmi kvalitní přípravou. Spokojen
jsem i s výkony svých koní. Naprosto se
7letým POMPÖSEM a nakonec i s BEACH
GIRL, která se potřebuje po zimě zase
dostat do soutěžního tempa. Nyní se
s Veronikou a již i R. Chelbergem chystá-
me do haly v rakouském Wienerneustadtu
(28.-30. března) a po těchto závodech již
pomalu začneme balit k cestě za moře.“

K. Papoušek na LA BELLE ORION
absolvoval malou rundu. V první soutěži
(140) s 8 body, ve druhé (150) se 4 a ve
finále inkasovala dvojice 12 tr. bodů ve
druhé fázi. K. Papouškovi se nedařilo

v sedle RENZO, který v průběhu obou kva-
lifikačních parkúrů odmítal pohyb dopředu
a soutěže nedokončil.

A. Opatrný s CRAZY LOVE v malé
rundě inkasoval dvakrát 4 body a ve dvou-
fázovém finále 0+4. Velkou rundu absolvo-
val i DIVER OIL TEAM, který dvakrát po
jedné chybě v kvalifikacích dokončil finále
s výsledkem 0+4 body.

Nejúspěšnějším se tak stal A. Opatrný
v sedle GRANDA. Ten získal v obou kvalifi-
kacích na Velkou cenu po bezchybných
výkonech (v první včetně rozeskakování)
dvakrát 13. místo a ve finále byl po jedné
chybě v rozeskakování celkově sedmý.
Suverénním vítězem se stal L. Nieberg na
ALBERTINO.

Galavečer na Novoměstské radnici
Skoková společnost se ke svému slavnostnímu zhodnocení jezdecké sezóny 2002
sešla v sobotu 1. března v Praze na Novoměstské radnici. Podrobnosti v reportáži uvnitř
čísla. Foto V. Manaertsová
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Trojský kůň
pro Ditla

První pohár Trojského koně patří Jiřímu
Ditlovi. Jediný tento jezdec startující za pořa-
datelskou stáj Jezdecká společnost Císař-
ský ostrov, byl účastníkem všech tří kol halo-
vého skoku -ST- + finále, která se konala
v prosinci 2002, únoru 2003 a poslední
v sobotu 1. března. J. Ditl si v poslední sou-
těži nejlépe poradil s kursem soutěže, kdy
absolvoval s A LADY 2 základní kolo se
dvěma chybami a zkrácené druhé kolo pak
bez trestných bodů. Po vítězství Jiřího
Papouška, Kamila Papouška se tak stal vítě-
zem třetího kola a současně i vítězem celé-
ho seriálu. Spolu s ním se na start poslední
soutěže postavili již jen dva další jezdci.
J. Ditl sedlal ještě CELESTU KALEK (4+16),
se kterou byl druhý. Partnerem na startu mu
byl ještě třetí P. Macek na VYŠEHRAD AMS
STUDIO (8+16) z Moskal Equi Sport a K.
Veselovská na LARAMON (JK Všemily),
která soutěž nedokončila. I třetí kolo
O Pohár Trojského koně potvrdilo zatím jen
velmi malý zájem českých jezdců s vyšší
výkonností o takto náročnou soutěž v průbě-
hu zimy. Základy tradice jsou však položeny
a doufejme, že k vyššímu zájmu pomůže
nejen rozvoj střediska na Trojském ostrově,
ale i zvyšující se výkonnost střední  katego-
rie jezdců. Naopak spokojeni byli pořadatelé
s účastí v soutěžích do 120 cm, kde startov-
ní pole dosahovala cca 35-40 dvojic. (Viz
výsledky).

Cenu za vítězství převzal J. Ditl z rukou ředitele závodů O. Nového Foto V. Manaertsová

V sobotu 22. února proběhlo v Hřebčíně
Albertovec první kolo Zimního kriteria,
jehož se zúčastnili jezdci 16 oddílů a usku-
tečnili 98 startů. V hlavní soutěži -L-, která
byla rozdělena do dvou kategorií, mezi
šestiletými koňmi byly na startu čtyři dvoji-
ce. Zvítězil Z. Žíla na LE PATRON
z Mustangu Lučina před V. Holým na CHA-
RISMA z domácího klubu. Třetí skončil
J. Kincl na NEVADA 3 z Horymasu Horní
Město. V kategorii ostatních koní se před-
stavilo dvanáct dvojic. V základním kole
jich bylo sedm bezchybných, v rozeskako-
vání jen tři a tak o vítězi rozhodl dosažený
čas. Ten měla nejrychlejší K. Sovjaková
s BRISOU z Albertovce, druhý skončil
Z. Žíla s ANCHORAGE z Mustangu Lučina
a třetí opět domácí V. Holý na IDEÁL.

Druhé kolo Albertovského zimního krité-
ria proběhlo v sobotu 1. března za výrazně
většího počtu startujících. Za téměř doko-
nalou organizaci si zaslouží uznání man-
želé Helena a Vít Holý s hrstkou zaměst-

nanců, kteří vše zvládali bez problémů.
V soutěži L mezi šesti šestiletými byl

nejlepší junior J. Kincl s NEVADOU 3
z Horymasu Horní Město před Z. Žílou na
LE PATRON z Mustang Lučina a domácím
V. Holým s CHARISMOU. V kategorii
ostatních a devatenácti startujícími zvítězil
Z. Žíla s GOMEROU (Mustang Lučina)
před V. Holým na IDEÁL a P. Klárem
s ATOMEM z Agrostylu Otice.

V soutěži S bylo startovní pole deseti-
členné. Po dvou bezchybných výkonech
byl nejlepší D. Fialka na ADRIAN OIL
TEAM ze Supreme Opava před V. Holým
s AMOREM, který do rozeskakování nena-
stoupil. Třetí skončila J. Kučerová na
FOREST ze Swingu Havířov.

Ve dvoukolovém kriteriu mezi čtyřletými
koňmi (8) zvítězil V. Holý na GLADIOLA.
V kategorii pětiletých (7) byl nejlepší Z. Žíla
na CARDUCCI z Mustangu Lučina, který
k tomu přidal s LE PATRON i vítězství
mezi šestiletými (7). -jge-

Albertovské Zimní kriterium

Informace pro předplatitele
!!! Dnes naposled !!!

dostávají Jezdce i ti z vás, kteří doposud neuhradili předplatné pro rok 2002. To, že zatím nere-
gistrujeme vaši platbu poznáte z toho, že v dnešní obálce naleznete složenku k úhradě předplatné-
ho. Pokud jste předplatné uhradili do 24. února a přesto jste složenku ve svém Jezdci nalezli, pro-
síme kontaktujte redakci. Ostatní žádáme o urychlenou úhradu, jinak již příští číslo na vaši adresu
nedorazí. Dnes naposled také opakujeme informace o předplatném na rok 2003. 

Spolu s předplatným jedenáctého ročníku Jezdce si můžete, tak jako v předchozích pěti letech,
objednat i Jezdeckou 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 poštov-
né. 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 ročen-
ky. Odběratelé v evropských  zemích, včetně Slovenska, zaplatí v roce 2003 1090,- Kč a ke čtená-
řům 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 přípa-
dě, 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.

Equitana zahajuje
Po dvou letech se opět otevírají brány

essenského výstaviště, které vítají návštěv-
níky nejproslulejší světové hipologické
výstavy. Ve dnech 8. - 16. března očekávají
pořadatelé, že jejími branami projde okolo
250 000 návštěvníků. V rozsáhlém komple-
xu výstaviště je v 15 halách zkoncentrová-
na největší světová nabídka potřeb pro
chov koní i všech jezdeckých odvětví.

Otvírací ceremoniál připadá na 8. břez-
na. Každý následující den je zasvěcen jed-
nomu ústřednímu tématu. Neděle 9. břez-
na patří essenským jezdcům, pondělí
10. března má název Výcvikový den, úterý
11. 3. bude patřit sportu spřežení, středa
12. 3. je chovatelským dnem, čtvrtek 13. 3.
se ponese v duchu westernového sportu,
v pátek 14.3. dostanou prostor dětští
a mladí jezdci. I když má neděle 16. břez-
na název Finálový den, vyvrcholením pak
bude určitě sobota 15. března s tématem
Barokní koně. Celý program bude prová-
zen večerní show s názvem Rytmy noci
a obohatí program výstavy ve dnech 8.,
12., 14. a 15. března. Jeho součástí bude
i čtverylka špičkových westfálských hřebců

V případě, že se chcete do Essenu ještě
narychlo vypravit můžete si vstupenky
rezervovat na www.equitana.de a nebo
veškeré podrobnosti o výstavě získat i na
www.equitana-messe.de

Trénujte s Karolinou
Pořadatelé tréninkových drezurních sou-

středění v Kolesách oznamují všem zájem-
cům, že pro drezurní jezdce všech výkon-
nostních úrovní připravili tréninková setkání
s Karolinou Chelbergovou na dny 16.- 19.
března, 31. března - 3. dubna, 6. - 9.
dubna a 11. - 14. května. Případní zájemci
o tyto treninky mohou kontaktovat P. Sůro-
vou na tel.: 466 937 115, 602 554 599
nebo na 606 530 359.
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Skokoví jezdci se ke slavnostnímu zhodnocení jezdecké sezóny 2002 sešli v sobotu
1. března v Praze na Novoměstské radnici. Organizace večera se opět ujala společnost
Golem, která v prostorách radnice sídlí. Díky vstřícnosti městské části Prahy 2 vůči ČJF
byly historické prostory radnice získány za velmi výhodných podmínek. Technického
zabezpečení, včetně tvorby videovstupů připomínající loňskou sezónu, se ujal Jiří Pechá-
ček a Dalibor Lipský a večer moderoval C. Neumann a J. Pellar za organizační pomoci
M. Kůrkové. Do Novoměstské radnice dorazilo přibližně 200 diváků. 

Pořadatelé pro ně připravili dvouhodinový program, ve kterém vedle videa a slavnost-
ních cereminálů vystoupila ještě hudební skupina Patrola.

Postupně si tedy na jeviště přišli slavnostní ocenění převzít: Jitka Opatrná, která zastoupi-
la Aleše Opatrného jako vítěze Poháru časopisu Jezdectví (předával šéfredaktor
J. Plaček), Bohumil Starnovský majitel finálového vítěze KMK 4letých hřebce LICORI,
Z. Polášek a T. Bajnar, majitel a jezdec vítěze KMK 5tiletých MGT HILTON a majitel a jez-
dec nejlepšího mezi šestiletými otec a syn Václav a Ondřej Nágrovi za hřebce ACROS.

Dále pak zastoupil svého otce Petr Doležal ml., který převzal cenu za Jezdce roku
2002 a finále pak patřilo manželům Jiřímu a Zuzaně Pecháčkovým a jejich VENEUROVI.
Zde sklidili ocenění největší ovace, zvláště při filmové připomínce prvního startu J. Pecháč-
ka v Poháru národů v roce 1962 v Budapešti. Ta prolnula jeho bezchybný výkon v loňském
Poháru národů v Poděbradech, kterým se tato dvojice výrazně zasloužila o druhé místo
pro ČR. Průběh večera vám přibližujeme ve fotoreportáži V. Manaertsové.

Skokový Kůň - Jezdec roku 2002

B. StarnovskýVáclav a Ondřej NágroviZ. Polášek a T. Bajnar

Za A. Opatrného převzala cenu sestra Jitka
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Sportovní 
kalendáfi

hala
15. 3. Bernartice ZM-L
15. 3. Všemily Z-S
15. 3. Čeladná ZM-L
15.-16.3. Nová Amerika ZL-ST
21.-23.3. Všemily ponyfestival
22.3. Jemčina ZM-S
22.3. Opava-Kateřinky Z-L
22.-23.3. Světlá Hora

ZM-L, drez. Z-L + pony
23.3. Poděbrady ZM-L
29.3. Plzeň-Bory drez. Z-S
29.3. Měník Z-L
29.3. Čeladná ZM-L
30.3. Heroutice ZM-L + pony
30.3. Plzeň-Bory ZM-L
30.3. Nová Amerika reining
30.3. Brno-Soběšice Z-S

otevřená kolbiště
30.3. Mělník drez. Z-L

P. Doležal mladší zastoupil otce, který star-
toval na závodech ve Zwickau

Prezident ČJF Jar. Pecháček hovořil o OH
2004 a manažer skokové komise Z. Goščík
o nejbližších plánech skokové reprezentace

Zelinková s licencí B
Jak jsme již v Jezdci uvedli naše nejlepší

jezdkyně posledních dob a česká repre-
zentantka Z. Zelinková je na dlouhodobém
treninkovém pobytu v SRN. Angažmá zís-
kala ve stájích D. Ahlmanna v Reher
u Neumünsteru. Ve stájích je momentálně
29 mladých a prodejních koní a šest koní
výkonnosti GP. Nejlepším z nich je ROXA-
NA, která na podzim 2002 zúčastnila pod
H. J. Ottensem i kvalifikace západoevrop-
ského Světového poháru.

Ze stájí Tarpan Odolena Voda má
Z. Zelinková v SRN koně CANTUS T,
VOLONTER, LA MANCHE a GRANIT.
Z. Zelinková již získala od německé federa-
ce jezdeckou licenci třídy B, která ji oprav-
ňuje ke startům i v těch nejtěžších soutě-
žích. První soutěžní zkušenost udělala ve
dnech 22. - 23. února v hale v Bargenstad-
tu, kde startovala jak na koních D. Ahlman-
na, tak a CANTUS T. Ten absolvoval dva
starty do 140 cm, jednou bez trestných
bodů a jednou se třemi chybami. V ČR ji
uvidíme nejdříve při Velké ceně Tarpan
Odolena Voda.

ČSI Brémy
Ne háček nad C v titulku není překlep.

Má jen zvýraznit situaci, která nastala při
Goldentoast Championat, který se konal
23. února v Brémách. Mezi osmi koňmi
v rozeskakování této hlavní soutěže celého
konkuru se objevila i dvě nám známá
jména. VAN SCHIJNDEL’S KRIS s P. Ray-
makersem a CRAZY BOY, kterého sedlal
J. Sprehe. I když oba shodně dvakrát sho-
dili a skončili nakonec na 7. a 8. místě, pro
čtenáře z Čech přesto pohled na výsledko-
vou listinu značně zvýraznili. Invazi zná-
mých koní ve Velké ceně v Brémách
zakončil ANIMAGUS, který skončil na
14. pozici, a kterého ještě na sklonku sezó-
ny 2002 viděli čeští diváci při finále České-
ho skokového poháru s J. Kubrickým,
tehdy ovšem pod jménem AUTONOM
FIDES AGRO. Nyní je v jeho sedle němec-
ká reprezentantka K. Ofell, která se pyšní
nejenom dobrými umístěními v německém
šampionátu jezdkyň, ale j iž i účastí
v německém týmu při startu v Poháru
národů. Dodejme jen, že nejlepší ze všech
byl T. Hassmann na CYRENAIKA FRH.

Jaromír Oulehla
v Národním muzeu

Přednášku s bývalým ředitelem Španěl-
ské školy ve Vídni J. Oulehlou pořádá TIS -
Nezávislé sdružení přátel přírody HUCUL
CLUB. Přednáška na téma: „Chov koní
v Evropské Unii“ se bude konat ve středu
2. dubna v 17.30 hodin v přednáškovém
sále Národního muzea v Praze na Václav-
ském náměstí, vstup je volný.

Slovenský 
teplokrevník

pokračuje
Přes skutečnost, že v minulém roce roz-

vinul na našem území svoji působnost
Svaz chovatelů Českého teplokrevníka,
pokračuje v České republice i práce další
skupiny chovatelů teplokrevných sportov-
ních koní, kteří se sdružují ve Svazu chova-
telů Slovenského teplokrevníka chovaného
v Čechách se zkratkou SCHST-CS. Hlavní
osobností této aktivity je náš přední odbor-
ník na reprodukci pan Z. Müller a v součas-
nosti se dalším centrem Slovenského tep-
lokrevníka chovaného v Čechách stává
i hřebčín Albertovec. I když se původně
zdálo, že po rozvinutí práce Svazu České-
ho teplokrevníka pod vedením J. Kutěje
aktivita této chovatelské skupiny ustane,
stal se SCHST-CS v květnu roku 2002
uznaným chovatelským sdružením a svým
programem tak může českým chovatelům
nabízet alternativní chovatelské programy.
Ke Svazu Českého teplokrevníka je tak
v konkurenčním postavení. O podrobnější
představení rozdílností jednotlivých kon-

Zahájení v Měníku
Sobota 1. března patřila halovým závo-

dům v hřebčíně Měník Kubišta. Na progra-
mu byl veřejný trénink a tři skokové soutě-
že až do úrovně -L-. Zatímco v úrovních -Z-
a -ZL- byla startovní pole standardních
počtů, soutěž -L- měla na startu pouze
pětici jezdců. Nejlepší byl nakonec M. Šou-
pal na ARTUŠ ze stáje Olympia Pardubice.
Další halové závody se konají v Měníku
v sobotu 29. března. -bar-

cepcí bychom chtěli v některém z příštích
Jezdců požádat hlavní představitele obou
Svazů Z. Müllera a J. Kutěje.

Jedním z nich je však u SCHST-CS
zařazování plemenných hřebců do chovu
již ve věku tří let. Toto zařazení se provádí
na základě výběru, při kterém je posuzo-
ván exteriér, mechanika pohybu, skok ve
volnosti a původ. Výběr, který má urychlit
ověření plemenných kvalit hřebce, je časo-
vě omezen a trvalou licenci si budou muset
hřebci i dodatečně „zasloužit“ dalšími
výsledky. Letošní výběr tříletých hřebců
proběhl v pátek 7. března v Hřebčíně
Albertovec.

Další připravovanou chovatelsko-spor-
tovní akcí SCHST-CS bude v roce 2003
premiéra Podzimního šampionátu nejlep-
ších 5ti, 6ti a sedmiletých koní. Podle prv-
ních informací o pořadatelství této akce
bude pro šampionát vybráno cca 90 nejlep-
ších koní, kteří v sezóně 2003 budou sou-
těžit na území ČR. Jejich plemenná pří-
slušnost není důležitá. Rozhodující pro
tento výběr bude pět nejlepších výsledků
v soutěžích nejvyšší obtížnosti daného roč-
níku. I když budeme i postupnou precizaci
tohoto projektu na stránkách Jezdce sledo-
vat, již nyní se mohou zájemci o podrob-
nosti obrátit na tel.: 608 861 219 či nahléd-
nout na internetové stránky 

www.studbookcs.cz
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Pony Pohár
Ne každý pony jezdec jede

na mistrovství republiky,
a přesto by rád věděl, jak je
na tom se svou výkonností
oproti někomu z druhého
konce země. Velcí koně již
mají své ustálené žebříčky
a pohárové soutěže. Od
letošního roku se k nim přidá-
vá i pony sport.

Pony komise České jezdec-
ké federace připravila systém
celorepublikového hodnocení
jezdců a koní pony - Pony
pohár. Tento celoroční pře-
hled výsledků (žebříček) bude
veden v disciplínách skoky,
drezúra a všestrannost.
Vyhodnoceny budou všech-
ny kategorie podle platných
pravidel pony: děti 8 - 12 let
na pony kategorie S, A, B,
děti 13 - 16 let na pony kate-
gorie A, B. Svou výkonnost
tak budou moci posoudit
i jezdci těch kategorií pony
sportu, pro které není vypsá-
na soutěž na MČR. Každým
rokem bude na základě toho-
to žebříčku vyhlašován Pony
a Jezdec roku. Kromě toho
bude přehled též pomocní-
kem při sestavování družstva
pro zahraniční výjezdy.

Pro zařazení do žebříčku je
nutné se písemně přihlásit
a uvést veškeré podrobnosti:
disciplína, jméno jezdce
a koně, č. licence obou, oddíl
a jeho číslo licence, kategorii,
do které dvojice patří,
a samozřejmě kontaktní
údaje. Je nezbytně nutné
použít pro přihlášení k tomu
určený formulář. Ten bude
k dispozici na velkých pony
závodech, např. 30. 3.
v Herouticích, 21. - 23. 3. ve
Všemilech a 11. - 13. 4.
v Mělníce. Dále bude k dispo-
zici, stejně jako další podrob-
né informace, u členů pony
komise a u kontaktních osob
v jednotlivých oblastech. Ti,
kdo se přihlásili do pony adre-
sáře a uvedli e-mail, jej obdrží
touto cestou. Přihlášky zasí-
lejte na adresu I. Biolkové,
Trojanovice 223, 744 01
Frenštát pod Radhoštěm, tel.
556 839 104, 607 201 997,
e-mail:
iveta.biolkova@genius.cz.
Lze též využít formulář na

pony stránkách serveru Equi-
channel.cz: 
www.equichannel.cz/pony

Body do žebříčku budou
přidělovány podle podrobných
tabulek, které myslí i na koefi-
cienty v případě účasti v sou-
těži velkých koní apod..
Zaslané výsledkové listiny
musí obsahovat číslo závodů,
čísla licencí koní a jezdců,
u pony soutěží kategorii pony,
stupeň soutěže, musí být
podepsány hlavním rozhod-
čím (kopie oficiálních výsled-
kových listin je třeba vždy
vyžádat u pořadatele závo-
dů). Nebo lze využít výsledko-
vé listiny uveřejňované na
internetových stránkách ČJF.

Samozřejmě se může
domluvit také více jezdců
dohromady a poslat listiny

společně, přičemž zaškrtnou
nebo jinak vyznačí ty výsled-
ky, které mají být do přehledu
zařazeny. Nebo listiny může
hromadně zaslat přímo pořa-
datel závodů. Odpovědnost
za zaslání do žebříčku však
v každém případě leží na
jezdci.

Přehled bude uzavřen k
31. 12., do 15. 1. následující-
ho roku lze ještě dodat zbylé
výsledky.

Průběžné pořadí i oficiální
výsledky každé sezony budou
uveřejňovány v odborných
jezdeckých médiích.

Jaro s koňmi
Na výstavišti v Lysé nad

Labem se ve dnech 19.-23.
března uskuteční 18. ročník
výstavy Zemědělec, která má
již několik ročníků podtitul Jaro
s koňmi. K prodejně kontrak-
tační prezentaci je prozatím při-
hlášeno 180 vystavovatelů.
Představena bude malá i velká
zemědělská mechanizace,
zemědělské potřeby a nářadí,
zahradní nábytek, závlahové
systémy, hnojiva, chemická
ochrana rostlin, ovocné i okras-
né stromy, semena, cibuloviny,
užitkové automobily, zeměděl-
ská literatura ad.

Prezentaci živých zvířat zaji-
stí chovatelé koní, kterým je již
několik let výstava především
věnována. Svůj chov staroklad-
rubských běloušů zde bude
prezentovat T. Barták za spo-
lečnost Favory Benice.
V pátečním programu je také
připravena beseda s hercem
P. Haničincem o natáčení se-

Drezúrní rozhodčí
pro pony

V sobotu 22. února se
v Herouticích konal seminář
zaměřený na specifika posuzo-
vání drezúrních úloh dětí na
pony. Lektorem semináře byl
Alexander Fráter (foto dole)
a zúčastnilo se jej 29 rozhod-
čích z celé republiky.

Dopoledne se probírala
teorie. K dispozici byly i výu-
kové materiály ze SRN.
Odpoledne se všichni přesu-
nuli do kryté haly a v praxi
posuzovali úlohy, které před-
vedly začínající i pokročilé
děti z JK Heroutice a JK Vše-
mily.

A. Fráter v teoretické části
poukázal na obecné principy
posuzování drezúr, které
ovšem v souvislosti s mladý-
mi jezdci na pony nabývají
ještě větší důležitosti. Zdůraz-
nil, že úkolem rozhodčích je
hlavně motivovat jezdce.

Celým seminářem prolínalo
a stále znovu se potvrzovalo,
že je nezbytně nutné znát
dokonale škálu vzdělání
koně. Lektor připravil účastní-
kům také ukázky protokolů,
na jakých se hodnotí drezúra
v zahraničí. Porovnal výhody
a nevýhody i metodiku růz-
ných způsobů hodnocení
Účastníci si v praktických
částech tyto způsoby též
vyzkoušeli. Na závěr si
všechny skupiny rozhodčích
své posudky i známky porov-
nali. -heř-

Spřežení
v Humpolci

Na tradiční jarní vozatajský
seminář letos připadl termín
8. března a organizátorem set-
kání, které tradičně rozbíhá
novou vozatajskou sezónu se
stal opět ŠS Humpolec.

●● Prodám: valach ČT, 9 let, tm.hn., po Obvod, parkur „L“,
velmi hodný, ochotný. Cena 85 000. Valach ČT,7 let, otec
Libanon, tm.hn.,parkur „ZL“, spolehlivý, cena 70 000.
Tel: 377845295, 603789882.

●● Prodám 4l. valacha, o: Porter, m: po Marlon (holšt.), základ-
ní výcvik a dále 10ti letého val., A1/1, o: Schiawari, výkon-
nost skok -S-. Cena dohodou. Tel.: 603 171 956.

●● Prodám kamion pro přepravu 6ti koní, Liaz 100, s ubytovací
částí pro personál, STK pro rok 2003. Cena dohodou.
Tel.: 603 171 956.

●● Prodám 3l., hřebce, holšt., ryz., o: Cardino (Cartago),
m: Lavall I (Landgraf), cena 150 000,- Kč. Tel.: 602 368 243.

●● Hledám ošetřovatele koní a jezdce v jedné osobě pro
sportovní stáj ve Weidenu - BRD, byt k dispozici.
Tel.: 0049961/22768, 0049172/9838006.

Inzerce

! Opakujeme !

Zlatá podkova
v Jezdci

Ředitel organizace Sou-
těže podkovy L. Vrátný
oznamuje, že letošní sou-
hrn rozpisů soutěží Podko-
vy bude distribuován jako
příloha zpravodaje Jezdec
všem těm, kteří si jej zvykli
poštou dostávat i v minu-
losti. Ti z Vás, kteří máte
o souhrn rozpisů zájem
a od organizátorů soutěží
Zlaté podkovy jste jej
dosud nedostávali, požá-
dejte redakci Jezdce
o zahrnutí do adresáře.
Souhrn rozpisů soutěží
Zlaté podkovy bude k dis-
pozici po 15. březnu
a tudíž bude rozesílán
s Jezdcem č. 6.

! Opakujeme !

riálu Dobrá voda. V hipologické
části výstavy nebudou pocho-
pitelně chybět ani potřeby pro
jezdecký sport i chov koní,
veterinární přípravky a krmiva.

Součástí výstavy bude i sou-
těž v aranžování květin
s názvem Polabský motýl.
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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

Výsledky

Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod

● Největší výrobce a dovozce
potřeb pro jezdecký sport
v České republice.

● Vlastní výroba více než 100
druhů jezdeckých potřeb,
jejichž vývoj a testování probí-
há ve spolupráci s profesionál-
ními jezdci ing.J. Hanulayem
a J. Skřivanem.

● Na veškeré zboží poskytuje-
me odborný a kvalitní záruční
a pozáruční servis.

● Naše výrobky si můžete kou-
pit ve všech dobrých prodej-
nách v ČR. Žádejte je u svých
prodejců!

● V našem katalogu se můžete
přesvědčit o neustálém rozši-
řování naší nabídky.

● Zavolejte nám, objednané
zboží Vám zašleme na dobír-
ku nebo Vám poradíme nej-
bližší prodejnu ve Vašem
okolí, která Vás obslouží.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Prodejna 

a velkoobchodní sklad:

Domamyslická 59 
798 01 Prostějov

Tel./Fax: 582 362 267 
582 362 483

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

Prodejna Brno: 
Veveří 109, PSC 618 00

Tel.: 541 211 617

PROSTĚJOV

Albertovec 22.2. -ZM - koně l.
rokem (15) 1. Bosák - TARA, 2. Holý -
GLADIOLA, 3. Bosák - VILMA (všichni
JK Albertovec), děti (2) 1. Košnarová -
LENTY (Stáj Havránek), -Z- čtyřletí (8)
1. Holý - GLADIOLA, 2. Hlaušek -
VELMA, 3. Holý - DERMIT (všichni JK
Albertovec), děti a junioři (10) 1. Koš-
marová - LEON (Stáj Havránek), 2.
Kincl - DIOR 1 (Horymas Horní Město),
3. Fajkusová - BARONKA (Trojanovi-
ce), ostatní (15) 1. Holešovský -
RENESANCE (Hipoklub Natur), 2. Bla-
žejová - JAPAN (JS Albrechtice), 3.
Šindler - APAČ (Agrostyl Otice), -ZL-
pětiletí koně (6) 1. Kincl - DIOR 1
(Horymas Horní Město), 2. Holý -
IDEÁL (JK Albertovec), 3. Žíla - CAR-
DUCCI (Mustang Lučina), děti a junioři
(14) 1. Tušlová - ROŠÁDA (Real Tetči-
ce), 2. Sovjaková - BRIS, (JK Alberto-
vec), 3. Kučerová - JERMETIEU
(Swing Havířov), ostatní (12) 1. Biolko-
vá - MARION 3 (Trojanovice), 2. Hole-
šovský - RENESANCE (Hipoklub
Natur), 3. Šindler - DAK (Agrostyl
Otice) -L- šestiletí (4) 1. Žíla - LE
PATRON (Mustang Lučina), 2. Holý -
CHARISMA (JK Albertovec), 3. Kincl -
NEVADA 3 (Horymas Horní Město),
ostatní (12) 1. Sovjaková - BRISA (JK
Albertovec), 2. Žíla - ANCHORAGE
(Mustang Lučina), 3. Holý - IDEAL (JK
Albertovec).

Měník 1.3.-Z- (32) 1. Doležal R. -
VIVOD (Jezbořice), 2. Erlebachová -
ANTONIO (JK Quinta), 3. Záveská -
TALINA (Kubišta), -ZL- (25) 1. Doležal
R. - ANGELIKA (Jezbořice), 2. Pro-
kůpková - VINAJ (Václav Kolín), 3.
Šoupal - ARTUŠ (Olympia Pardubice),
-L- (5) 1. Šoupal - ARTUŠ (Olympia
Pardubice), 2. Tomáš - SAFÍR (Kubiš-
ta), 3. Prokůpková - VINAJ (Václav
Kolín).

Albertovec 1. 3. -ZM- koně 1.
rokem (11) 1. Žíla - CRYSTAL
(Mustang Lučina), 2. Hlaušek - VELMA

(Albertovec), 3. Žíla - CARLO
(Mustang Lučina), děti (3) 1. Košnaro-
vá - LENTY (Stáj Havránek), -Z- čtyřle-
tí koně (8) 1. Holý - GLADIOLA, 2.
Hlaušek - LAMBARD, 3. Bosák -
VILMA (všichni Albertovec), děti a juni-
oři (10) 1. L. Košnarová - LENTY, 2. H.
Košnarová - LEON (obě Stáj Havrá-
nek), 3. Černá - MILIARD (Jantar
Bruntál), ostatní (18) 1. Holešovský -
RENESANCE (Hipoklub Natur), 2. Bla-
žejová - JAPAN (JS Albrechtice), 3.
Žíla - LIGORETTO (Mustang Lučina),
-ZL- pětiletí koně (7) 1. Holý - ALOKA,
2. Holý - IDEAL (Albertovec), 3. Žíla -
CARDUCI (Mustang Lučina), děti
a junioři (14) 1. Sovjaková - BRISA
(Albertovec), 2. Kučerová - SWIN,
(Swing Havířov), 3. Tůma - SCARLET
OIL TEAM (Supreme Opava), ostatní
(18) 1. Žíla - LE PATRON (Mustang
Lučina), 2. M. Klár - NOLI TANGERE,
3. P. Klár - ŽIRON (oba Agrostyl
Otice), -L- šestiletí koně (6) 1. Kincl -
NEVADA 3 (Horymas Horní Město), 2.
Žíla - LE PATRON (Mustang Lučina),
3. Holý - CHARISMA (Albertovec),
ostatní (19) 1. Žíla - GOMERA
(Mustang Lučina), 2. Holý - IDEAL
(Albertovec), 3. P. Klár - ATOM (Agro-
styl Otice), -S- (10) 1. Fialka - ADRIAN

OIL TEAM (Supreme Opava), 2. Holý -
AMOR (Albertovec), 3. Kučerová -
FOREST (Swing Havířov), dvoukolo-
vé kriterium čtyřletí koně -Z+Z- (8) 1.
Holý - GLADIOLA, 2.-4. ex equo Hlau-
šek - VELMA, Hlaušek - LAMBARD,
Bosák - VILMA (všichni Albertovec),
pětiletí koně -ZL+ZL- (7) 1. Žíla - CAR-
DUCCI (Mustang Lučina), 2. Kincl -
DIOR 1 (Horymas Horní Město), 3.
Holý - IDEAL (Albertovec), šestiletí
-L+L- (7) 1. Žíla - LE PATRON
(Mustang Lučina), 2.-3. ex equo Kincl -
NEVADA 3 (Horymas Horní Město)
a Holý - CHARISMA (Alberovec).

Praha -Trojský ostrov 1.3. dvouf.
sk. 100/110 (38) 1. Studnička - AREN
(Studnička), 2. Veselovská - NIKA
KALEK (JS Císařský ostrov), 3. Kože-
luh - SINDY (Větrný ranč), stupň. obt.
do 120 (36) 1. Veselovská - ALEDA
KALEK (JS Císařský ostrov), 2. Ditl -
LYRA, 3. Ditl - ARENA (JK Všemily),
-S- (9) 1. Pospíšil - SHERON (Židovi-
ce), 2. Ditl - CELESTA KALEK, 3. Ditl -
A LADY 2 (JS Císařský ostrov),
-ST+ST- (4) 1. . Ditl - A LADY 2, 3. Ditl
- CELESTA KALEK (JS Císařský ost-
rov), 3. Macek - VYŠEHRAD AMS
STUDIO (Moskal Equi sport).


