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PROSTĚJOV

Český kůň roku 1998 AKTIV začíná
vstupovat do povědomí americké jezdecké
veřejnosti. Nejen, že jeho jezdkyně Misti
Casar byla v loňském roce vyhlášena nej-
lepším amatérským jezdcem soutěží GP
západního pobřeží USA, ale této dvojici se
pravděpodobně podaří probojovat do finále
SP v Los Angeles.

Z celkově osmi soutěží ligy západního
pobřeží USA připadly na letošní rok čtyři
kvalifikace v kalifornském Indio. Dvě pro-
běhly v únoru a dvě budou v březnu.

V první letošní soutěži 4 února se AKTI-
VOVI podařilo po velmi dobrém výkonu
skončit na celkově 5. místě, ale díky tomu,
že dvojice na 4. místě do kvalifikace Světo-
vého poháru nebodovala, získal AKTIV
a M. Casar body za čtvrtou příčku. O týden
později v neděli 13. února již byl AKTIV na
kolbišti jako doma. V konkurenci 48 jezdců
se probojoval do závěrečné sedmičky

Zatímco Jezdec roku 1998 Tomáš Navrátil nemá koně do vyšších soutěží (viz Skoková
inventarizace), Kůň roku 1998 AKTIV si velmi dobře vede ve svém novém působišti na
západním pobřeží USA.

rozeskakujících. Zde pak nedal konkurenci
šanci a získal svým majitelům v šesté kvali-
fikaci západoamerické ligy první velké
vítězství. Zde je potřeba vedle R. Chelber-
ga, který nám tuto zprávu přinesl, poblaho-
přát i F. Břízovi , který je stále částečným
majitelem koně.

Západní pobřeží USA má do Los Ange-
les vyhrazena celkově 3 místa. M. Casar
a AKTIV se po dvou soutěžích v Indio
dostali do vedení. Nechceme nic zakřik-
nout, ale dá se předpokládat, že pokud
nedojde k nějakému výraznému selhání
v závěrečných dvou turnajích, měla by mít
dvojice již nyní dostatek bodů k účasti ve
finále. Je však pravda, že podobně po čty-
řech kvalifikacích tak jistě přemýšlel i dopo-
sud vedoucí jezdec západního pobřeží
R. Spooner. V každém případě začíná mít
finále v Las Vegas pro české diváky docela
jiné rozměry.

Jak jsme oznámili v č. 2 zpravodaje Jez-
dec, na 25. března je do Humpolce svolá-
na Konference ČJF. Naplňuje se tak poža-
davek minulé Konference, která rozhodla
o podmíněném schválení nových Stanov
ČJF na dobu jednoho roku s tím, že Konfe-
rence uspořádaná hned následující rok tyto
Stanovy dopracuje. Podle stávajících sta-
nov je Konference ČJF svolávána nejméně
jednou za dva roky, ale jen jedna Konfe-
rence ve čtyřletém cyklu je Konferencí
volební.

Rada ČJF proto nechala oblastem na
rozhodnutí, zda před „nevolebními“ konfe-
rencemi budou svolávat oblastní Konferen-
ce s volbami nových delegátů a nebo zda
budou i delegáty volit na čtyřleté volební
období a ti pak budou oblast zastupovat
automaticky na všech nevolebních Konfe-
rencích.

Zatím nevíme přesně, které oblasti před
letošní Konferencí ČJF svolají oblastní jed-
nání a které nikoliv. Protože však program
letošní Konference bude podrobně připra-
vován až na posledním předkonferenčním
zasedání VV ČJF je otázkou, zda budou
případná  jednání oblastí účelná. Podle
loňských závěrů a předběžných zpráv však
víme, že by měly být hlavními body nastá-
vající Konference ČJF - Stanovy ČJF,
Zpráva o čerpání rozpočtu 1999 a Návrh
rozpočtu pro rok 2000 a Koncepce ČJF.
Jak dalece budou v diskusích na tato
témata eventuelně uspořádané oblastní
zasedání aktivní, ukáže až připravenost
delegátů na celostátní Konferenci.

V současnosti jsou platné Stanovy, do
kterých byly zapracovány připomínky
poslední Konference. Několik dalších
změn, včetně zapracování Deklarace
o dopingu, kterou i ČJF v roce 1999 pode-
psala, se očekává od nastávající Konferen-
ce. Se zásadně odlišným návrhem Stanov,
který počítá se zrušením Rady ČJF a roz-
šířením VV ČJF na cca 15 lidí, vystoupila
v loňském roce Východočeská oblast.
Podle vyjádření představitelů ČJF nezískal
zatím tento návrh, diskutovaný v průběhu
roku na oblastech, podporu. Návrh Kon-
cepce činnosti ČJF byl zveřejněn a sledo-
vat diskusi kolem jeho rozpracování, ke
kterému představitelé ČJF veřejnost vyzva-
li, bude jistě zajímavé. V každém případě
však i letos zazní na celostátním jednání
všech předních odborníků jezdeckého
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sportu vzrušené hlasy tak, jak naznačuje
příspěvek, o jehož otištění nás požádal
autor JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, Csc.

Uplynul více než rok od minulé konferen-
ce a je před námi konference nová. Ta loň-
ská byla mimořádná jednak tím, že byla
volební, a také snad i svým průběhem,
který byl poněkud bouřlivý. To vyplynulo ze
skutečnosti, že řada delegátů byla nespo-
kojena s dosavadním vývojem naší ČJF
a volala po podstatných změnách. Bohužel
většina delegátů neměla odvahu nebo
snad ani zájem něco zásadním způsobem
změnit, a protože takový zájem zřejmě
nebyl ani u kandidátů na nové volené funk-
ce, prožilo naše jezdectví další rok praktic-
ky ve starých šlépějích.

Není se proto co divit, že v hodnocení
prezidenta ČJF za rok 1999 publikovaném
začátkem tohoto roku v časopise JEZDEC
převládal seznam toho, co se neprovedlo,
nad tím, v čem se udělal pozitivní pokrok.

Jestli nechceme, aby další rok a možná
i další léta byla pokračující stagnací rozvoje
jezdeckého sportu, mějme odvahu k pod-
statným změnám.

Předně jsem přesvědčen, že je třeba,
aby prezident ČJF byl uvolněným pracovní-
kem, jak jsem navrhoval v minulém roce.
Současný stav je pokračováním amatéris-
mu ve funkcích a amatérské metody vedou
pouze k amatérským výsledkům.

Dále chtějme od kandidátů na funkce
jasnou koncepci, a tedy plán jejich práce
s konkretizací cílů. Třeba malý cíl, ale
dosažený, je lepší než žádný cíl.

Mohl bych zde uvést celou řadu oblastí,
ve kterých nemůže jistě nikdo z nás být
spokojen s dosaženou úrovní, ale bylo by
to zbytečné, neboť to jsou věci jistě všem
známé. Přesto nevidím trend k lepšímu
v současném dění.

Možná, že se mnou nebudou někteří
souhlasit. Jistě, je to jen teorie, která může
být protipólem teorii i současného vývoje.
Která teorie je však správná (nebo správ-
nější), to ukáže jen praxe. A praxe ukazuje,
že stávající metoda nevede k žádoucímu
cíli. Alespoň já to tak vidím.

Mějme tedy odvahu něco změnit. Nad-
cházející konference nám k tomu dává pří-
ležitost.

Albertovské zimní kriterium
Už V. ročník Albertovského zimního kri-

téria byl odstartován v sobotu 5. února prv-
ním závodem seriálu. Albertovští tak již tra-
dičně jako první v republice zahájili jezdec-
kou sezónu zejména pro ty oddíly, které
mají kryté haly a možnost přípravy v nich.
Na parkurech se přestavilo 43 dvojic.

Současný pověřený správce hřebčína
Vladan Býma nám odpověděl na otázku
jak budou pokračovat sportovní aktivity jez-
deckého klubu:

Zcela jistě bychom chtěli pokračovat dál,
jak v pořádání závodů, o čemž svědčí již to,
že jsme zachovali termín prvního kola zim-
ního kritéria a v podstatě jsme se jej snažili
uspořádat, i v obtížnosti, stejně jako minu-
lých letech. Další dvě kola proběhnou ještě
v únoru a následně pak v dubnu závody na
otevřeném kolbišti. Naší závodní činnost
bychom chtěli rozšířit i účastí v jiných regio-
nech Moravy, případně i v Čechách.
V posledních letech byli ve středně obtíž-
ných soutěžích albertovští koně viděni
zejména tady na severní Moravě.

Zcela jistě chceme pokračovat ve výcho-
vě sportovních koní, protože je to náplní
práce hřebčína a rádi bychom popularizova-
li albertovský chov. Ať již s našimi jezdci,
popřípadě, budou-li zákazníci ochotni koupit
koně na Albertovci a pak s nimi sportovat.
V žádném případě nehodláme chov koní
v Albertovci rušit, ale chceme se orientovat
na kvalitnější chov co do využití ve sportu.

O týden později 12. února proběhlo
v Albertovci druhé kolo zimního kritéria.

Tentokrát viděli diváci již rozsáhlejší star-
tovní pole, když se na startech soutěží
sešlo 72 dvojic.

Soutěže dostaly i slavnostní ráz, když
v jejich rámci předal viceprezident ČJF
P. Hudeček Lence Gladišové z Bernartic
na Jesenicku bronzový výkonnostní
odznak ČJF. Výkonnostní ocenění vzápětí
potvrdila L. Gladišová dvojnásobným vítěz-
stvím v soutěži -L-, jednou mezi juniory
s GENEM a jednou mezi šestiletými koňmi
s AMARCORDEM.

Finálové kolo Albertovského zimního kri-
téria proběhne 26. února. -jge-

Vítězkou v jezdeckých hrách jak v úvodu
do drezúrního jezdectví tak do skokového
sportu se v Tursku stala 11 letá Veronika
Krasová z Českého jezdeckého klubu
v Karlových Varech na 10l welch klisničce
FRENCH CIRUSKAJA. I když je jejím sou-
časným trenérem Z. Žíla, hlavní zásluhu na
jejích jezdeckých začátcích má její děde-
ček a hlavní sponzor F. Třešňák (foto)

Jezdecké hry v Tursku
O víkendu 12.-13.února byl v jezdeckém

středisku v Tursku zahájen Seriál jezdec-
kých setkání v roce 2000, o kterém jsme
psali v minulém čísle. Seriál závodů je roz-
dělen do tří částí - Zima - jaro, Léto a Pod-
zim - zima a setkání se budou konat každý
druhý víkend v měsíci.

V první zimně-jarní části jsou vypsány
nižší skokové i drezúrní soutěže a ty byly
na programu i při prvním setkání. Průkop-
nickým činem Setkání v Tursku jsou však
jezdecké hry, které uvedly a budou uvádět
každé Setkání. Tyto hry jsou určeny nere-
gistrovaným jezdcům pochopitelně nižších
věkových kategorií. Pořadatelé v Tursku
použili pro „své“ jezdecké hry překladů
z německých pravidel jezdeckých her
a oproti jiným již u nás zkoušeným hrám
jsou „Turské hry“ skutečným úvodem do
jezdeckého sportu.

První soutěží je Předvedení koní na
ruce a tato hra je určena pro všechny koně
a pony a pro jezdce všech věkových kate-
gorií. Další hrou bylo posouzení jezdců,
určené opět všem koním a pony a dospě-
lým i dětem od pěti let. Následují dvě hry -
úvod do drezúrního ježdění a úvod do
skokového ježdění, určené opět dospě-
lým i dětem od 5ti let, kdy jezdci ve čtyř-
členné skupině předvádějí buď drezúrní
úlohu lehčí -Z- či parkúr cca o pěti překáž-
kách do 80cm. Poslední hra je určená
výhradně dětem od 3 do 10 let a jedná se
o předvedení dětí s koněm nebo pony
na vodící otěži. Při soutěži se posuzuje
úprava koně, jezdce i vodiče, sed a chová-
ní dítěte v kroku a klusu a překonání kava-
lety v kroku a klusu.

Jakkoliv jsou těžištěm seriálu setkání
v Tursku sportovní soutěže a v průběhu
celého roku bude vyhodnocován Pohár jez-
deckých nadějí na jehož vítěze čeká atrak-
tivní cena v podobě přívěsu pro přepravu

koní, domnívám se, že ucelený soubor jez-
deckých her je důležitým obohacením tra-
diční soutěžní škály v České republice. Dou-
fejme, že zkušenosti roku 2000 povedou
k dalšímu prohloubení a následné legislativ-
ní „legalizaci“ jezdeckých her u nás.

O sportu 
handicapovaných

Ve dnech 7.-9. dubna pořádá JK Kvítek
seminář na téma Jezdectví handicapova-
ných. Celý seriál přednášek a praktických
ukázek je určen všem zájemcům o sport
handicapovaných, především však lékařům
a fyzioterapeutům (klasifikace handicapu),
rozhodčím s licencí ČJF a SJF, cvičitelům
a trenérům s licencí ČJF a SJF a pochopi-
telně samotným handicapovaným jezdcům.

Do Prahy přijedou přednášet přední
odborníci z Velké Británie v čele s před-
sedkyní IPEC Jonquil Solt, a spolu s ní
Christine Meaden a Inger Bryant.

Bližší informace mohou všichni zájemci
získat na tel.: 02/231 29 50 (J. Zenklová)
nebo na 0602 235 121 (J. Křížová).
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Bez přečtení to nepůjde

Jan Metelka

Kompletně nová pravidla jezdeckého
sportu, včetně pravidel pro vytrvalostní
soutěže - endurance, jsou v tisku a od
pátku 19. února budou postupně distribu-
ována na oblastní sekretariáty ČJF, kde
budou všem zájemcům k dispozici.

Vrchním koordinátorem všech prací na
nových pravidlech byl předseda legislativ-
ně právní komise ČJF Jan Metelka. Toho
jsme také o předběžnou informaci
o nových pravidlech požádali:

Nejprve mi dovolte poděkovat všem
těm, kteří se v průběhu celého roku na
náročné práci při tvorbě pravidel podíleli.
Doufám, že mi jednotliví pracovníci
odpustí, že je nebudu jmenovat, protože
bych rozhodně nechtěl na někoho zapo-
menout, což by mě velmi mrzelo.

Tato edice jezdeckých pravidel byla
tvořena tak, aby se co možná největší
počet odborníků měl možnost k jejich
podobě přímo vyjádřit. Bylo proto deklaro-
váno, že legislativní komise očekává pro-
střednictvím jednotlivých sportovních
komisí do 31. října 1999 návrhy nových
změn a národních úprav, které by podle
mínění komisí byly pro jezdecké soutěže
důležité. To byl tedy úkol celého minulého
roku. Podrobit stávající pravidla kontrole,
zrušit všechny národní úpravy, které již
pozbyly důležitosti a rozpracovat nové
úpravy, eventuelně je již i v průběhu roku
vyzkoušet. To byl tedy záměr.

Nechci zatěžovat čtenáře výčtem růz-
ných problémů a těžkostí, se kterými jsme
se při práci na tvorbě Pravidel setkávali,
pokud jsme chtěli dodržet připravený
postup. Znovu však opakuji, že tentokrát
měla každá disciplina přímo možnost,
prostřednictvím svých odborných komisí,
tvorbu nových pravidel ovlivnit. Všichni se
tak mohli vyjadřovat nejen k tvorbě
samotných pravidel a příloh, ale navíc
byly komise prostřednictvím svých mana-
žerů zataženy přímo do práce na Pravi-
dlech, aby se skutečně podílely na tvorbě
všech úprav i doplňků.

Velice bych si přál, aby mě čtenáři
dobře chápali a nehledali v takto zvolené
koncepci práce, ve které snad poprvé
nefigurovala žádná komise rozhodčích,
nějaký náznak alibismu, či pokus vyhnout
se odpovědnosti za výsledek práce.
Naším cílem bylo skutečně vytvořit ucele-
ný kvalitní překlad originálních mezinárod-
ních pravidel včetně doplnění národními
úpravami, které by plně odpovídaly sou-
časným potřebám jezdeckého sportu
a rozvíjely i jeho možnosti.

Pro zdárné zabezpečení tohoto úkolu
navrhla legislativně právní komise na
svém jednání 28. 9. 1999 optimální slože-
ní pracovních skupin. Každá z nich byla
tvořena minimálně z manažera příslušné
komise, dále člena zodpovědného za pra-
vidla této discipliny a dále za člena legis-
lativně právní komise, který se měl stát
konkrétním garantem dodržení časového
harmonogramu. Ten měl zaručit bezpro-
blémový přechod na nová pravidla včas
před zahájením nové sezóny v roce 2000.

Celý tento návrh byl předložen VV ČJF
a následně s drobnými doplňky schválen.
V praxi to znamenalo ono ukončení prací
do 30. l istopadu 1999, tak aby bylo
možné nová pravidla po všech potřeb-
ných kontrolách schválit na prosincovém
zasedání ČJF.

Bohužel, a říkám to nerad, reálná situa-
ce byla poněkud jiná. Plánovaný harmo-
nogram nebyl dodržen ani u poloviny pra-
covních skupin. I po konečném opoždě-

ném odevzdání prací nám situaci dále
komplikovaly ještě i další navrhované
změny a doplňky, které přicházely nejen
těsně před koncem roku 1999, ale i na
počátku roku 2000. Přitom poměrně
pozdní termín 30. listopadu, který nám již
neumožňoval příliš časových rezerv, byl
vybrán zcela cíleně. Na jedné straně jsme
chtěli poskytnout všem odborníkům
dostatek času v průběhu sezóny vyzkou-
šet a dostatečně prodiskutovat všechny
své záměry pro změnu pravidel, ale na
druhé straně jsme potřebovali alespoň
minimální čas na zapracování změn
a doplňků mezinárodních pravidel, o kte-
rých víme, že přicházejí až v prosinco-
vých číslech věstníku FEI, ovšem s tím,
že vstupují v platnost 1. ledna následující-
ho roku.

Právě tyto poslední změny značně
zkomplikovaly především práci na pravi-
dlech všestrannosti, když před vánočními
svátky obdržela ČJF zhruba sedmistrán-
kový fax z FEI se závažnými změnami
pravidel všestrannosti a teprve v lednu
nového roku dorazil materiál, který přinesl
další závažné změny do mezinárodních
skokových pravidel.

To vše je příčinou, že nová pravidla
opět jen těsně stihla zahájení nové sezó-
ny.

O postupu a těžkostech prací tedy
již nikdo z čtenářů nepochybuje. Stej-
ně jako já jsou ale i ostatní zvědavi na
alespoň některé nejdůležitější změny
pravidel.

Nezlobte se na mě, ale v žádném pří-
padě zde nemohu, či lépe řečeno nechci,
uvést žádnou konkrétní změnu, i když je
jich v pravidlech celá řada. Je třeba si
uvědomit, že při tvorbě pravidel nebyly
prováděny dílčí kosmetické změny, ale
přepracovávala se kompletně celá nová
pravidla. Snažili jsme se, aby tato pravi-
dla byla přehledná, v mnoha článcích
přímo s vysvětlujícími odkazy. Nechápej-
te proto moji neochotu při odhalování
změn špatně, ale obávám se toho, že pro
každého z nás má určitá změna jinou
důležitost a význam. Navíc by mohla být
taková změna vytržením z kontextu špat-
ně chápána a navíc mám zkušenost, že
po prezentaci několika změn se veřejnost
spokojí s takovou informací a po hlubší
znalosti nepátrá. Osobně bych si přál,
aby si každý, komu jsou určena, pravidla
pozorně přečetl a tím pochopil nejen
jejich podstatu, ale i všechny důležité
souvislosti.

To je mým přáním a do jisté míry i cti-
žádostí, protože vím, že v našem krás-
ném sportu je stále ještě velká skupina
lidí, kteří mnohokrát, kvůli neznalosti
všech možností, nároků a práv, nedokáží
plně rozvinout možnosti, které pravidla
jezdeckého sportu nabízejí. Proto bych
chtěl, aby si především nejen pořadatelé,
ale současně i všechny odpovědné osoby
plně uvědomily, že i z těch nejlépe organi-
začně připravených a ekonomicky zajiště-
ných závodů se může velice lehce stát,
vzhledem k neznalosti pravidel, sportovně
podřadná záležitost.

Zaslechl jsem i termín Veterinární
pravidla. Obsahují nová pravidla tuto
část?

Veterinární pravidla existují a jsou na
ČJF. V současnosti se čeká pouze na
určitá odborná upřesnění. V budoucnu je
záměr je plně konkretizovat a Veterinární
pravidla se pak stanou doplňkem Vše-
obecných pravidel.

Neprozradíte tedy čtenářům žádnou
novinku rozhodování roku 2000?

Ne, neprozradím. Možná tak zvýším
jejich zvědavost a doufám, že před defini-
tivním rozběhnutím sezóny se na našich
kolbištích objeví více skutečných znalců
pravidel než tomu bylo doposud.

Děkuji za rozhovor.

Průkazy již 
jen s grafikou

ČJF zveřejnila podmínky pro přesun
sportovních a dostihových koní v sezóně
2000.

I pro rok 2000 může být zdravotní potvr-
zení a veterinární osvědčení pro přesun
nahrazeno Průkazem koně.

Oproti minulému roku je však zavedena
novinka a všechny Průkazy koně musí
obsahovat slovní a grafický popis koně.
Protože staré Zdravotní průkazy koně tento
grafický popis neobsahují, musí být pro rok
2000 doplněny o samostatný list s grafic-
kým popisem koně, provedeným a ověře-
ným veterinárním lékařem.

Nově jsou pak zaváděny Průkazy koně,
které již tento grafický popis obsahují. Ty
budou vydávány koním narozeným po
31. 12. 1997, starším jen na žádost majitele.

Při splnění těchto administrativních nále-
žitostí a pochopitelně všech veterinárních
podmínek bude možno povolit přesun koně
ke sportovním účelům zápisem: Přesun
koně ke sportovním účelům pro rok 2000
povolen.  Zápis bude doplněn 50,- Kč kol-
kem a otiskem kulatého razítka OVS.

Důležité je, že pořadateli je předepsána
přejímka zvířat soukromým veterinárním
lékařem, který provede klinické vyšetření
zvířat. V případě, že pořadatel nezajistí
veterináře k přejímce, je povinen soutěží-
cím tuto skutečnost oznámit (v rozpisu
závodů) a v tom případě musí být všichni
koně vybaveni veterinárním osvědčením
o klinickém stavu ne starším tří dní.

Na dražbu 
do Tlumačova

Zemský hřebčinec Tlumačov pořádá
v pátek 31. března 2000 od 9.00 hodin
dražbu koní. K dražbě budou předvedeni
3-letí a starší koně pro výkonnostní sport,
zápřahy a rekreaci.



J. Luža s koňmi ASTOR, MORAVA. Loň-
ský mistr ČR J. Hatla má vedle PRATERA,
a SAHIBA KUBIŠTY pro rok 2000 i LATI-
NUSE ze stáje ERC Z. Müllera.

Pověsti o prodejích koní, které po celou
zimu provází stáj P. Macha, rozptýli l
P. Doležal, který nahlásil trojici BERCY,
FLORIDA a ROMANO. V. Opatrný potvrdil
úmysl syna Aleše k jarnímu návratu do ČR,
i když nevyloučil dlouhodobější pobyty na
obou stranách hranic i v průběhu sezóny.
V každém případě se Aleš bude v SRN při-
pravovat před eventuelní účastí na ME
mladých jezdců ve Velké Británii (Hartpury
23.-27. srpna). K jeho reprezentačnímu
kádru budou v roce 2000 patřit KRIS KEN-
TAUR, CRAZY BOY, JETRO, CARDINAL
a PANTHA RHEI. A tak z poměrně rozsáh-
lého výčtu vyšel naprázdno jen T. Navrátil,
který zatím nemá žádného koně pro vyšší
skokové soutěže.

A. Starosta zopakoval všem reprezen-
tantům filosofii letošního systému repre-
zentace, kdy skoková komise a ČJF budou
preferovat a i finančně podporovat hlavně
starty na CSIO. Případný zájem a následný
start na CSI bude do jisté míry v rukách
samotných reprezentantů, kteří budou
o propozicích, které na ČJF dorazily, infor-
mováni prostřednictvím internetu. Na jejich

aktivitě pak bude záviset
zda je ČJF na CSI při-
hlásí. Tyto soutěže však
budou plně hrazeny ze
soukromých zdrojů.

Informaci o výši roz-
počtu pro rok 2000 neby-
li zástupci ČJF schopni
zodpovědět, protože
definitivní rozpočet bude
schválen až po Valné
hromadě ČSTV, která se
koná 17. dubna.

Skokoví jezdci se do
zasedací síně v Praze
na Strahově málem
nevešli

ZAJÍMAVOSTI TERMÍNY
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Blahopřejeme...

Vzpomínáme...

Sportovní 
kalendáfi

hala
26.2. Měník ZM - L
26.2. Albertovec ZM - L
27.2. Jemčina Z - L
4.3. Nová Amerika Z - L
4.3. Frenštát p.R. ZM - L

Skoková invetarizace
V pátek 4. února se konalo v Praze na

Strahově setkání českých skokových
reprezentantů. Ke schůzce se dostavilo
celkem 14 jezdců či jej ich zástupců
a manažer skokové komise A. Starosta byl
seznámen s momentálními stavy koní při-
cházejícími v roce 2000 pro reprezentaci
České republiky v úvahu.

Na setkání se dostavili a své koně pro
sezónu 2000 představili: J. Skřivan - LABE
JEFF LB TECH, LABE JAMES CAC LEA-
SING, NARACONDO PROFISTAV, MISS
ORLING, M. Šoupal - GRANNUS ARGEN-
TINUS, ALOIS, J. Jindra - SIRAH, PRINZ
CONDE, MANA KENTAUR, V. Hadžia -
NASSIR, CANTUS Z, CORADO, P. Švec -
BAVIERA, VYŠEHRAD, S. Hošák - GRAN-
DINA, RADEGAST, V. Tretera - LUSSI,
NIKITA. Nové jméno LORD H zaznělo
z úst Z. Žíly. Import ze SRN se postaví
v karlovarské stáji vedle MERCURI LESSI.

Rozsáhlou stáj pro rok 2000 představil
M. Matějka, který se vedle ÚTVARA,
GRANDA a LIPKY UNIREN objeví letos
i v sedle koní loňské stáje Wrbna
KAŠMÍRA a VENEUR DE LUC, a navíc se
v chomutovském týmu objevily dvě čerstvé
akvizice ze SRN REAGEN a CAPRICIO-
SA. Naopak zpět do SRN se vrátil LINO J.
O reprezentaci se bude letos ucházet i

Za účasti přibližně 15 jezdců a jejich
zástupců se k předsezónní poradě sešli
v pátek 11. února čeští militaristé v Hum-
polci. Manažer komise všestrannosti
A. Klauz zde přednesl priority zahraniční
účasti a v případě účasti evropských
šampionátů juniorů a mladých jezdců
i kvalifikační podmínky. Pro juniorské
reprezentanty je předepsáno před odjez-
dem na ME do Pratoni del Vivaro (13.-16.
července) absolvovat CCI* v Kolesách
(19.-25. 5.) či v Bialym Boru (11.-14. 5.)
s maximálně jedním zastavením v krosu.
Mladí jezdci (G. Slavíková, L. Fiala,
J. Poulíčková) mají prokázání své opráv-
něnosti startu na ME pochopitelně těžší
a musí jednu z těchto soutěží absolvovat
úplně čistě, včetně dodržení veškerých
časových limitů, či se mohou zúčastnit
v Bialym Boru soutěže CCI**.

Seniorská reprezentace směřuje opět
k CCI** v Humpolci jako svému vrcholu
a po něm je možná účast na CCI** ve
Waregemu (7.-10. září), v případě neče-
kaného nárůstu výkonnosti i na CCI***
v Achselschwangu (21.-24. září).

Dále padala i jména jako Neumarkt -
AUT (CIC 22.-25.6.), Breda - BEL (CCI**

9.-12. 6.) či opět francouzské Pau
(CCI***12.-15.10.) pro něž hovoří pořa-
datelství ME 2001. Účast na těchto sou-
těžích by však s největší pravděpodob-
ností byla soukromou iniciativou někte-
rých jezdců. Stejně jako skokané musí
i jezdci všestrannosti s definitivním potvr-
zením toho, co si bude moci ČJF v roce
2000 dovolit, čekat na Valnou hromadu
ČSTV.

Militaristé v Humpolci

Jaro s koňmi
V rámci letošního ročníku výstavy

Zemědělec Jaro 2000, která proběhne
ve dnech 16.-19. března na výstavišti
v Lysé nad Labem, bude návštěvníkům
nabídnuta i expozice koní. Tento experi-
ment, který však bude podložen zkuše-
nostmi z tradiční podzimní výstavy Kůň,
ověří zájem veřejnosti i vystavovatelů
v jarním období, které je pro přehlídky
tohoto typu méně obvyklým obdobím.
Pořadatelé tak považují letošní část
výstavy s názvem Jaro s koňmi spíše za
jakýsi nultý ročník a oprávněnost jeho
eventuelního pokračování a rozvoje při-
nese budoucnost.

Středomoravská
jezdecká liga

Od května do září loňského roku probí-
hal seriál jezdeckých soutěží pořádaných
ve Skašticích, Henčlově, Pravčicích, Kro-
měříži a Tlumačově, kterého se zúčastnilo
celkem 55 dvojic z devíti oddílů, rozděle-
ných do pěti kategorií. Drezúra - junioři,
drezúra - mladí jezdci do 21 let, skoky -
junioři, skoky - mladí - jezdci do 21 let,
skoky - dospělí. Hodnocení bylo prováděno
průběžně, podle předem dohodnuté bodo-
vací tabulky.

Vítězi jednotlivých kategorií se stali:
drezúra - junioři: P. Frgálová - DAK,

mladí jezdci: M. Buchová - Nota, skoky -
junioři: 1. P. Rektořík - KARMA, mladí jezd-
ci: M. Drozdek - RENA (všichni JK Haná),.
dospělí: 1. I. Sedláčková - SIHANUK (JO
Agrotonz).

Letošní ročník Středomoravské jezdecké
ligy bude zahájen prvními jezdeckými
závody ve Skašticích 1. května. Pořádající
oddíl JK Haná. Drezúrní úloha bude Z „1“
až L „1“a skokové soutěže „Z“ až „S“.

Soustředění
● Soustředění skokanů VČ oblasti katego-
rií žáci, jun. a mladí jezdci pořádá východo-
český oblastní výbor ve dnech 26.-27.
února pod vedením A. Starosty ve středis-
ku Nová Amerika.
● Drezúrní soustředění pod vedením
V. Kadlecové pro koně minimálně úrovně
-L- se koná ve dnech 10.-12. března
v Kladrubech nad Labem.
● Ve Frenštátě pod Radhoštěm se ve
dnech 24.-28. března uskuteční voltižní
sousředění pod vedením O. Zdařila a
M. Mikulkové.

Stavitelé parkurů
s Cottierem

Po dohodě ČJF s F. Cottierem bylo
oznámeno, že prvé dva dny skokového
soustředění (17.-18. března) budou plně
vyhrazeny vybraným jezdcům pro skokový
trénink. Ve dvou závěrečných dnech
(19.-20. března), kdy bude na programu
absolvování celých kursů, se práce s jezdci
zúčastní i stavitelé parkúrů.

... podkováři Josefovi Hlaváčkovi
z Dražkovic u Pardubic k 70. narozeninám,
které oslavil 5. února.

... na MUDr. Břetislava Studničku, zná-
mého pražského jezdce, od jehož úmrtí
uplyne 17. února 15 let. B. Studnička zem-
řel v roce 1985 ve věku 86 let.
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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: 019/600 79

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Sportovní stáj
v Tuchoměřicích

(okraj Prahy v dosahu
MHD) nabízí ustájení
koní, hala k dispozici.

Tel.: 0602 628788

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● nákup a prodej sportovních a chovných koní doma i v zahraničí
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií

s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

tel. 00420-165-62 31 53, 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70, 62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

Od 1.11. 1999 v pro-
dejně v Třebíči prodej

veškerých jezdeckých
potřeb na splátky pro-

střednictvím DD finanční společ-
nosti Ostrava. Dále zavádíme 

prodej koní na splátky.
V současné době vychází nový,
český katalog jezdeckých potřeb
firmy Equisport. Na požádání
zašleme dobírkou.
Naše zboží můžete nakupovat také
v internetovém obchodě 

http://www.equi-shop.cz 
a připravuje se otevření našeho
obchodu s jezdeckými potřebami
na internetu v obchodním domě
Vltava 2000.
Podrobnější informace - objednáv-
ky, na adrese: 

EQUISPORT Žižkova 505 
Třebíč 674 01

Tel./fax: 0618-84 04 27, 
e-mail: equisport@atlas.cz, 

equisport@volny.cz
http://:www.mujweb.cz/obchod/equisport

V¯ROBA A PRODEJ
● PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK
OD ROKU 1999 I NA LEASING
● PRONÁJEM KOMPLETNÍCH 

PARKURÒ
● PRODEJNA JEZDECK¯CH 

POT¤EB

Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec

Telefon: 048/271 03 44
Fax/zázn.: 048/511 01 47

Laik se diví,
odborník žasne

Kauza R. Tebbel, o které jsme
informovali v Jezdci č. 1, vzala
nečekaný obrat. I když by se dalo
předpokládat, že FEI bude velmi
opatrná ve svých sankčních roz-
hodnutích, asi tomu tak není. Z neo-
ficielních zdrojů jsme se dozvěděli,
že bylo kladně zhodnoceno odvolá-
ní tohoto předního německého
jezdce o nekorektním postupu při
odběru vzorků. Po doložení nega-
tivního nálezu nezávislým veterinár-
ním ústavem byly sankce proti
R. Tebbelovi zrušeny. I když se
jedná o neoficielní informaci, prav-
divost tohoto tvrzení podporuje sku-
tečnost, že R. Tebbel již opět star-
tuje na národních i mezinárodních
závodech v SRN. Jak a zda bude
R. Tebbel vymáhat náhradu za ušlé
dva měsíce, kdy nemohl soutěžit,
a za morální újmu, nevíme.

FEI do Mainzu
Generální zasedání FEI se koná

ve dnech 10.-14. dubna  v němec-
kém Mainzu. Součástí zasedání
bude i otevřené forum, které orga-
nizátoři plánují na 12. dubna.

Nemilosrdný čas
Ve věku 29 let uhynul na farmě

Williamsburg ve státě New York
stěžejní kůň reprezentace
USA osmdesátých let hřebec
ABDULLAH. Spolu se svým jezd-
cem Conradem Homfeldem byl
tento v Kanadě narozený trakén
členem zlatého družstva při OH
v Los Angeles v roce 1984

a stříbrným v soutěži jednotlivců
a v roce 1985 vítězem Světového
poháru v Berlíně.

SP v televizi
Závěr letošního Světového pohá-

ru přináší i česká verze Eurosportu
a tak jen připomínáme, že ještě
budete moci sledovat soutěže
v Paříži (4. března ve 21. 00
hodin), v Dortmundu (11. března
ve 21.00 hod), s’Hertogenbosch
(25. března čas neupřesněn)
a v Göteborgu (8. dubna v 18.00
hod). Pravděpodobně i 26. února
v Bologni, i když zde ještě stále
není o přenosu v síti Eurosportu
definitivně rozhodnuto.

Výsledky
Albertovec 5.2. Albertovské

zimní kriterium -ZM- 4l. 1. Šívr -
OBERON A (Albert.), děti 1. Kincl -
LEJDY (Horymas Horní Město), 5l.
startující 1. rokem 1. Vrubel -
CURAGE A (Albert.), -Z- 4l. 1.
Šípoš - TRIANA (Gesomont),
děti+jun. 1. Přibi lová - ŽIKAR
(Hamříkova stáj), ostat. 1. Živníčko-
vá - SÁRA (Hradec n.M.), -ZL- 5l.
1. Živníčková - UNISTA (Hradec
n.M.), děti+jun. 1. Gladišová - JER-
METIEU (Gladiš), ostat. 1. Vrubel -
LAMINA (Frenštát p.R.), -L- 6l. 1.
Vrubel - GAMETA A (Albert.),
děti+jun. 1. Gladišová - JERMETI-
EU (Gladiš), ostat. 1. Šípoš -
FAUST (Gesomont).

Albertovec 12.2. Albertovské
zimní kriterium -ZM- 4l. 1. Šipoš -
TABASCO (Gesomont), děti 1. Při-
bylová - FAREL (Hamříkova stáj),
5l. startující 1.rokem 1. Vrubel -
CURAGE A (Albertovec), -Z- 4l. 1.
Žilinská - RIVAL (Newport Universi-
ty), děti, jun. 1. Durčáková - OCE-
ÁNIE (Dol. Domaslavice), ostat. 1.
Hejlek - ASTRA (Hradec n.M.), -ZL-
5l. 1. Žákovčíková - LUKEPERY
(Horymas Horní Město), děti, jun. 1.
Kincl - BOREC (Hoymas Horní
Město), ostat. 1. Včelková -
HUBERT (Hradec n.M.), -L- 6l. 1.
Gladišová - ANARCORD (JK Gla-
diš), děti, jun. 1. Gladišová - GEN
(JK Gladiš), ostat. 1. Šipoš -
FAUST (Gesomont).

Tursko 12.-13.2. -Z- styl koně 1.
Vávra - SHOWTIME, -Z- styl dvoji-
ce 1. Chudáčková - SAFÍR, -ZL-
styl dvojice 1. Chudáčková -
SAFÍR, -L- styl dvojice 1. Zak -
JURÁŠEK, drez. -Z- 1. Walinger -
PICASSO, -L- 1. Fráterová -
PICASSO.

V neděli 
5. března 2000 

se uskuteční 
ve Svinčicích 
veřejné tréninky 

pod vedením 
V. Mestenhausera. 

Začátek je v 10.00 hodin,
presentace je 90 minut

před zahájením. 
Výška překážek je 

od 80 cm do 120 cm. 

Uzávěrka přihlášek:
1. 3. 2000. 

Vstupní poplatek 
250,- Kč. 

Další informace na tel.:
0606/46 44 48 nebo 

035/63 00 385 
p. I. Staňková



Inzerce

- 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 10, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.:0616/ 22774 tel.: 07/81 52 30
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JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

Po - Pá: 10.00 - 19.00 hod
¤ehofiova 9, 130 00 Praha 3, tel.: 02/627 98 83

http://konmo.webjump.com

ERC Pardubice - Mnětice, Ing. Zdeněk Müller, CSc pořádá
Kurzy pro inseminaci klisen

1. – Kurz pro chovatele klisen opravňující k inseminaci vlastní klisny čer-
stvým spermatem, termín 28.-29. února 2000

2. – Kurz pro inseminační techniky opravňující k inseminaci klisen čer-
stvým i zmrazeným spermatem, termín 1.-4. března 2000

Kurzy se konají v Pardubicích - Nemošicích, 
žádejte podrobné informace

ERC Pardubice - Mnětice, Ing. Zdeněk Müller, CSc
tel.:/fax: 040 66 70 861                                         e-mail: muller@pce.cz

A N K A®

P R E M I U M  Q U A L I T Y
D O G  A N D  C AT  F O O D

ŠPIČKOVÁ 
GRANULOVANÁ KRMIVA 

PRO PSY A KOČKY
Výhradní registrovaný dovozce: 
Kanadská obchodní společnost, 

Osecká 319, 751 31 Lipník nad Bečvou,
tel./fax: 0641/77 33 41 nebo 77 33 42

Dále nabízíme výcvik a ustájení koní ve stáji p. Jana Bubna

Prodejna 
jezdeckých potřeb 
HAPPY HORSE 
v Karlových Varech (areál
dostihového závodiště)
nabízí kompletní sortiment
jezdeckých potřeb. 
Zasíláme i na dobírku.
Otvírací doba: 
pondělí - pátek 9.30 - 18.00
sobota           9.30 - 13.00

Naše adresa: Happy Horse, Jaroslava Haškovcová
kpt. Jaroše 29, 360 06 Karlovy Vary.

Tel.: do prodejny: 017/43 275
mobil: 0602 41 52 06, privat: 0468/58 52 95

Firma Iván n a b í z í :

celoroční zásobení stájí krmivem i stelivem (seno luční i vojtěškové,
sláma, oves), s dodávkou do 48 hodin.

Dodáváme za pevné ceny!!!
● seno po celé ČR, železnicí 180 Kč/q, kamiony 210 Kč/q
● sláma 100 Kč/q
● krmný bob 600 Kč/q

Kontakt.: 0602 237 354

● kvalita + rychlost
● soudní AJ - NJ- expres
● rodilí mluvčí
● technické+odborné texty
● bez příplatku
● výuka jazyků
● kvalifikovaní lektoři
● firemní výuka
● intenzivní individuální

výuka

Překladatelský servis 
Skřivánek, s. r. o.

Milady Horákové 108
160 00 Praha 6

Tel: +42 02 333 20 561-2
Fax: +42 02 333 22 373

překlady,
tlumočení,
37 jazyků

●●   Prodám 9 letou figurantní starokladrubskou klisnu. Tel.: 0603 517 242.
●●   Prodám 4l. kl. po Richmond z m: po Ramiro, vhodná pro drezúru i skok a 4l. val. po Kabalo

z m: po Aramis. Tel.: 0602 646 076.
●●   Hledám práci u skokových nebo drezurních koní. SZeŠ, 21 let, znalost NJ, ŘP - A,B,T praxe

8+1 rok SRN. Tel.: 0602 38 12 65
●●   Prodám přívěs na 2 koně za os. auto, stáří 1,5 roku, nová plachtová střecha. Tel.: 0165/62 60 41.
●●   Prodám 4l. klisnu ČT po Aldan z matky po 160 Kornet po výkonnostních zkouškách, HPK 7.4,

narostlá, velmi pěkné chody, skokové předpoklady, připravená pro parkur a dále 3-letého
valacha stejného původu. Cena dohodou. Tel.: 0425/24 111 nebo 0602 153 527.

●●   Prodám dva čtyřleté valachy z matek -S- parkur, otec -ST- parkur, -T- military. Hodní na ošet-
řování a kování. Tel.: 0602 486 301

●●   Prodám klisnu A1/1, 14 let, hřebná po Lopez 11, levně. Tel.: 0329/786 002.


