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Vše pro jezdectví a chov koní
– první obchod svého druhu na internetu

http://www.kone.cz, E-mail: obchod@kone.cz

– nová prodejna jezdeckých potřeb:
Čujkova 52, 700 30 Ostrava-Zábřeh
tel.: 0603/527 062, 0603/527 061
fax: 069/370 163

S.A.M., spol. s r.o., Chrudimská 4, 130 00 Praha 3

Podzim je čas Hubertových jízd. Ne každý jezdecký oddíl může kurs svého „Huberta“ vést
tak krásným prostředím jako Jezdecká stáj Ticháček v Provodově. Pořadatelé využili i luk
Babiččina údolí a přesedliště bylo přímo pod zámkem Ratibořice. I proto se 24. října závěr
sezóny u Ticháčků, přes nepřízeň počasí, vydařil.

Teoretický rozbor výkonů našich drezúr-
ních jezdců u videa si vzala na starost
švédská rozhodčí B. Bergsten

Česká republika podruhé vstoupila do
mezinárodní drezúrní soutěže FEI. Jejím
účelem je pozvednout drezúrní úroveň ve
státech, které to potřebují. O tom, že mezi ně
naše země patří, není pochyb.

Systém je takový, že dva rozhodčí FEI
cestují po státech, které jsou rozděleny do
skupin, a hodnotí v předepsané soutěži úro-
veň dvojic, které jsou pak seřazeny ve spo-
lečné výsledkové listině. Česká republika se
letos ocitla ve skupině se Slovinskem, Lit-
vou, Běloruskem a Ruskem a naší zemi byl
určen termín 21.-22. října. ČR byla zatím (po
Slovinsku) druhou zemí, kterou mezinárodní
rozhodčí Angelika Frömming (GER) a Birgit-
ta Bergsten (SWE) navštívily.

Bohužel i samotný průběh tohoto závodně
výcvikového setkání dokumentuje, že nálada
nejen v naší drezúrní obci, ale v celé ČJF
není úplně v pořádku.

Podle kuloárových informací jsme se
dozvěděli, že o uspořádání druhého ročníku
FEI poháru požádala Dosta Brno a drezúrní

komise tuto kandidaturu plně podporovala.
VV ČJF však nakonec opět zvolil místem
konání akce Trojský ostrov.

Oproti loňskému roku, kdy drezúrní komi-
se nominovala téměř stejný počet dvojic,
jako byla kapacita kursu, letos se organizace
ubírala poněkud jiným směrem. Pro účast ve
FEI poháru bylo pozváno asi 30 jezdců, kteří
však museli podstoupit v předvečer soutěže
kvalifikaci. Tu rozhodovali národní rozhodčí.
Další novinkou letošního roku bylo i to, že
jsme se přihlásili i k vyšší drezúrní úrovni
a tak se soutěžilo v úloze Sv. Jiří a druhou
skupinu čekal FEI základní test (specielní
FEI úloha pro tuto soutěž).

Ke kvalifikační soutěži nakonec ze 30
pozvaných dorazilo do Prahy pouze pět dvo-
jic do Sv. Jiří a deset do úrovně -JJ 93-.
O malém zájmu jezdců lze pouze spekulo-
vat, ale dá se předpokládat, že řada z nich
nechtěla riskovat nákladný výlet do Prahy,
který skončí ještě před branami kursu.

Po prvém dni tento osud skutečně potkal

pět dvojic a někteří jezdci se vraceli do svých
domovů značně rozladěni (např. Petra Gzyla
z Ostravy dělily od účasti pouhé 4 body, což
je v procentickém vyjádření 0,43%).

Tím se stalo, že dvojice zahraničních
odbornic přijela do Prahy radit pouhým dese-

Upozornění předplatitelům
Konec roku se blíží a s ním přichází

i tradiční informace předplatitelům.
S tímto číslem zpravodaje dostáváte
i složenku k zaplacení předplatného pro
rok 1999. Stejně jako v loňském roce
naše redakce pro vás připravuje pod
stromeček Ročenku 1998, která bude
fotografickými reportážemi dokumento-
vat jezdecký rok 1998 v ČR. Váš loňský
zájem nás povzbudil a tak letošní Ročen-
ka bude mít o 12 stran více. Z celkových
56 stran pak bude 20 barevných. Stejně
jako vloni i letos bude cena Ročenky
pro plátce celoročního předplatného
o 50,- Kč nižší a tak zájemci o tuto publi-
kaci mohou uhradit vše společně. Před-
platné za 25 čísel zpravodaje JEZDEC
pro rok 1999 bylo stanoveno na 357,- Kč
a cena letošní Ročenky je 95,- Kč. Obě
ceny jsou zatíženy 5% DPH a tak všem
plátcům na požádání vystavíme daňový
doklad. Tedy každý z vás, který nám na
přiložené složence uhradí částku
452,- Kč (21,50 DPH), obdrží od nás
vedle 25 čísel zpravodaje v roce 1999
i Jezdeckou ročenku 1998. Její distribu-
ce začne 3. prosince. Cena Ročenky pro
ty, kdo nejsou předplatiteli Jezdce, či té
kterou budete chtít navíc je 147,- Kč.
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ti jezdcům a z nich byl ještě další vyřazen při
veterinární přejímce. Obě zahraniční odborni-
ce tak neměly mnoho práce.

Samotná soutěž proběhla ve středu
21.října a v úrovni Sv. Jiří si nejlépe vedla
I. Nikolasová na WINDOS, která má dlouho-
leté zkušenosti z NSR. Nejlepší ve FEI testu
byla v ČR dlouhodobě pobývající dánská
reprezentantka A. Henriksen na KAMÍROVI.
Tak se navíc stalo, že v letošním roce se
naše republika v rámci FEI testu trošku chlu-
bí cizím peřím.

V porovnání s dosavadními výsledky slo-
vinských jezdců se obě tyto jezdkyně zařadi-
ly i na čelo mezinárodního hodnocení. Celko-
vě druhá v úrovni SG je další česká zástup-
kyně Š. Charvátová na DREAM DANCER.
I ve FEI testu patří ČR díky J. Bubnovi
(BORN), A. Titové (DEVIZ) a M. Fráterové
(MARCO) další místa
v celkovém hodnocení.

Bohužel i podruhé však
zůstala nevyužita mož-
nost k širšímu využití
zahraničních odborníků,
kteří stejně jako loňská
dvojice ochotně a přátel-
sky pracovali se všemi
jezdci. Komise rozhodčích
neuspořádala žádný
seminář, kde by bylo
možné sjednotit pohledy
na drezúrní rozhodování
a pomoci tak našim roz-
hodčím a tím i jezdcům.
A že by o podobný semi-
nář byl mezi našimi roz-
hodčími zájem není
pochyb.

Přes početní nenaplně-
nost navíc probíhala
druhý pracovní den, který
je díky rozborům soutěže
nejzajímavější, souběžně
praxe i teorie a tudíž

nebylo možné sledovat práci obou rozhodčí.
Oproti loňsku bylo k tomu všemu bohužel
i vyhlášeno, že teoretické posouzení u videa
je veskrze soukromou záležitostí jezdců
a diváci nebyli k rozboru vpuštěni. I když si
zájemci o odborné postřehy nakonec účast
prosadili a většina z jezdců netrvala na přís-
ném soukromí, některé tento postup přeci
jen odradil. Všechny uvedené skutečnosti
však dohromady způsobily, že právě nejzají-
mavější pracovní část kursu proběhla téměř
bez zájmu odborné veřejnosti, která je i tak
velmi nepočetná. Doufejme, že se z těchto
nepochopitelných selhání do příště poučí
všichni odpovědní, a že drezúrní test bude
skutečným přínosem ke vzdělávání všech
zájemců jak z řad jezdců, rozhodčích
i samotné odborné veřejnosti. Odborná eru-
dovanost a přístupnost obou letošních roz-
hodčí však zůstala nevyužita. - cyn -

Práci na obdélníku řídila Němka A. Frömming

Jezdec plný chyb
Překotný vznik některých článků zaviní, že

se do referátů vloudí chyby. To se nám stalo
vrchovatě v minulém čísle a pozorným čte-
nářům se omlouváme a uvádíme vše na pra-
vou míru.

Novým mistrem světa ve čtyřspřeží se stal
švýcarský rerezentant Werner Ulrich, které-
mu jsme omylem zaměnili křestní jméno
s příjmením. Bohužel tento jezdec námi byl
poškozen hned dvakrát. Na uveřejněné foto-
grafii totiž není téměř vidět a vozataj na
obrázku je italský reprezentant Carlo
Mascheroni, který W. Ulricha při závěrečném
defilé po stadionu Flaminio vozil.

A poslední zmatek jsme vnesli do referátu
nepřesností ve jméně Meligerova CALVARA.
Tomu jsme omylem přidali příponu Z.
Holandský CALVARO Z z Zangersheide
v sedle s Jos Lansinkem pochopitelně
v Římě také nechyběl, ale přes vynikající
výkon v Poháru národů (12,46 tr.b.), do
závěrečných bojů nakonec nezasáhl. Jméno
Meligerova bělouše je samozřejmně CALVA-
RO V. Doufejme, že jsme si chyby vybrali
opět na dlouho dopředu.

Ještě k Lanaken
Naše kusé a i poněkud nepřesné informa-

ce o chovatelském mistrovství Evropy
v Lanakenu z minulého čísla uvedl na sprá-
vnou míru Jan Kutěj, který byl v Belgii osob-
ně přítomen:

„Juraj Hanulay se do Lanaken vydal
s pětiletým GERMANN CLASSIC a sedmile-
tými KENTAUR WIENER WALD a KEN-
TAUR CAMPARI. Slovensko mělo zastoupe-
ní i mezi šestiletými koňmi díky R. Noskovi-
čovi a BGS GRANDEUR.

Systém v Lanaken je takový, že do finále
postupují v pětiletých všichni bezchybní ze
dvou kvalifikací, finále pro šesti a sedmileté
je pro prvých 25 koní. Pro koně kteří se do
finále nedostanou je pak poslední příležitost.

Podle rozpisu jsou pro 5leté koně připra-
veny soutěže do 125cm, pro 6leté do 135cm
a 7letí by měli skákat do 145cm. Moje osobní
zkušenost po letošních závodech je, že nej-
mladší koně skákali téměř 130, 6ti letí spíš
145cm a pro sedmileté byla připravena sou-
těž obtížnostně srovnatelná tak s GP Brati-
slava. Na programu je dále i soutěž pro 8leté
a starší hřebce, kteří skáčí dva skutečně
těžké parkúry.

Aby však naši eventuelní zájemci o tuto
prestižní soutěž nebyli příliš bojácní, podle
mého soudu by soutěž šestiletých koní byla
pro naše dva nejlepší KRISE a PORTÉRA

určitě absolvovatelná. Při troše štěstí by pak
mohli pomýšlet i na umístění ve druhé desít-
ce. To říkám záměrně, protože se ve všech
kategoriích od celého pole skutečně oddělilo
tak devět, deset koní, kteří byli výrazně lepší
než ostatní. Probojovat se mezi tuto extra

třídu by bylo opravdu těžké. Ale koně na dal-
ších místech by již byli pro naše zástupce
zvládnutelní. Stejně tak si myslím, že soutěž
pro starší koně by byla v silách AKTIVA.

J. Hanulay postoupil po dvou bezchyb-
ných parkúrech do finále sedmiletých s KEN-
TAUR WIENER WALD, kde měl však smůlu
na předposledním skoku. Do té chvíle bez-
chybný WIENER WALD jednou vyhnul

a potom chyboval a s celkovými 8,25 skončil
na 21.místě. KENTAUR CAMPARI dělilo od
finále pouhých 0,5 tr. bodu za čas, se který-
mi skončila na 34. místě, což samo osobě
dostatečně vypovídá o úrovni soutěže.

Ještě k informaci pro zájemce o tuto sou-
těž. Myslím, že pro naše mladé pětileté koně
by byla největší překážkou veliká rozmani-
tost skoků. Každá překážka byla v Lanaken
skutečný originál. Časté byly kombinace
skoku s vodním příkopem a překvapila mě
i výrazná a nevšední pestrobarevnost skoků.
Navíc soutěž začíná bez zahajovacího ská-
kání a tak se chyba, která vás ihned vyřadí
ze hry, udělá velmi snadno.

V každém případě se přes poměrně krát-
kou historii jedná o velmi prestižní záležitost,
což letos dokládala přítomnost takových
jezdců jako je U. Kirchhof, J. Lansink či
R. Pessoa.“

Slovensko a J. Hanulay má již tedy první
zkušenost za sebou. Osobně i on vyjádřil
především s výkony KENTAUR WIENER
WALDA spokojenost. Ten byl po dvou kvalifi-
kacích druhým nejlepším koněm.

Dodejme jen, že snaha J. Hanulaye o stá-
lejší místo v evropské jezdecké společnosti
trvá a na CSI v rakouském Wiener Neustad-
tu (16.-18.10.) obsadil v jedné ze soutěží
s BALASTEM 2. místo. Další je na řadě ví-
deňská Stadthalle (6.-9.11.) a po ní snad
i další z některých prestižních halových kon-
kúrů seriálu západoevropského SP.

Cena Albertovce
Po zkušenostech z předchozích ročníků

letního a zimního kritéria se JK Hřebčína
Albertovec a jeho ředitel V. Holý rozhodli roz-
šířit a zkvalitnit sportovní program.

Minulou sobotu (31.10.) proto uspořádali
prvé kolo dvoukolové soutěže -S- v kryté
hale, což je v historii jezdectví na severní
Moravě poprvé. Na startu se objevilo celkem
80 koní z 15 oddílů.

Hlavní soutěž -S- byla rozdělena do dvou
skupin. Pro koně do šesti let, kdy se předsta-
vilo pět dvojic a pro koně starší, kterých bylo
deset. V mladých koních neabsolvoval bez-
chybně nikdo a tak se vítězem stal domácí
V. Vrubel s GOLDBERGEM se 4 tr. body. Ve
druhé skupině se o vítězství rozeskakovali
dva jezdci, ale již před ním bylo zřejmé že
i druhé vítězství zůstaně doma. Nakonec zví-
tězil V. Holý na QUENTIN před V. Vrubelem
s KRÉDOU. Druhé kolo soutěže je na progra-
mu 7. listopadu. -jge-



I když tomu tak úplně není, dá se říci, že
skoková elita končí jezdecku sezónu ve
Svinčicích. Naše severočeské jezdecké
centrum již podruhé uspořádalo kvalitně
dotované soutěže té nejvyšší úrovně, které
si pochopitelně nenechala ujít většina našich
nejlepších skokových jezdců. Vyplývá to
nakonec i ze samotné výsledkové statistiky,
kdy z celkem deseti soutěží získali třikrát
prvenství P. Doležal a J. Skřivan a dále byli
úspěšní T. Navráti l či
Z. Zelinková. V průběhu
tří dní si jezdci a majitelé
koní mezi sebe rozdělili
díky sponzorskému zajiš-
tění firmami Helos, Hipo-
drom Most, Obalex Děčín
a Equi Svinčice téměř
250 000,- Kč.

Soutěže vyvrcholi ly
poprvé v sobotu stupňo-
vanou obtížností do
140 cm, ke které nastou-
pilo 15 dvojic. Tradiční
české startovní pole obo-
hati l  německý jezdec
J. Süsmann ze stáje
Jennissen - Stäzling
a i když nakonec nezís-
kal žádné vítězství jeho
jméno figurovalo téměř
vždy na některé přední
pozici. Prvenství v této
soutěži si odnesl T.
Navrátil (AKTIV) ze stáje
Bříza, před P. Doležalem
(KRIS) a právě němec-
kým Süsmannem.

V neděli bylo hlavní soutěží dvoukolové
skákání, kdy prvé kolo bylo do 140cm
a druhé pak do 150cm. Této soutěži ještě
předcházelo kvalitní skákání do 130cm,
kde slavila dvojnásobné vítězství Z. Zelin-
ková s koňmi ROSEMARY a LABE JAMES
z Mělníka.

V prvém kole hlavní soutěže, která měla
název Velká cena Equi Bořeň Svinčice,
nastoupilo 21 dvojic. Z nich 18 pokračovalo
i ve druhém kole a sedm dvojic nebylo ze
soutěže -ST- zatíženo žádnými trestnými
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Ve Svinčicích na býku

Stejně jako v loňském roce u dekorování vítěze Velké ceny
P. Doležala nechyběli zástupci firmy Axel International, která
věnovala věcné ceny. Cenu předal syn majitele firmy Axel
Castensson ze Švédska.

Jedním ze sponzorů v Chomutově byla firma
Philips a proto i díky řediteli českého zastou-
pení L. Vrdlovcovi odjížděli vítězové a umístě-
ní domů spokojeni tak jako Z. Zelinková

body. Zdálo se tedy, že vyvrcholení tříden-
ních soutěží bude ozdobeno rozeskaková-
ním a závěr sezóny dostane atraktivní
korunku. Bohužel, očekávání diváků se
nenaplnilo a nakonec dokázal druhé kolo
překonat bez tr. bodů již jen P. Doležal
s ROMINOU ze stáje Bost. O dalších umís-
těních pak rozhodoval čas a podle něho se
se 4 tr. body z druhého kola seřadili jezdci
na dalších místech v pořadí: T. Navrátil

(AKTIV), J. Süsmann (NICOL), T. Navrátil
(TURBO) a M. Matějka (GRAND POHO-
NA).

Vedle sportovní kvality však svinčičtí
sklidili chválu i za společenskou úroveň
závodů a zvláště pak za originální doplnění
sobotního večera, kdy pro účastníky spole-
čenského setkání byl v jízdárně připraven
elektrický býk. Jízdu na tomto neporazitel-
ném trenažéru si vyzkoušela, vedle jezdců,
i řada dalších účastníků a potlesk za dobrý
výkon sklidil např. J. Šíma či P. Mach.

Zelinková ve formě
Svoji dobrou formu v závěru sezóny po

výkonech ve Svinčicích potvrdila Z. Zelin-
ková na halových závodech v Chomutově.
Soutěže uspořádal Zoopark Chomutov
a závody byly včleněny do sportovního
kalendáře dodatečně. Přesto se, po Svinči-
cích, v dalším severočeském jezdeckém
centru sešlo 31. října dost koní, ale hlavně
diváků.

Z. Zelinková (KENT) nejprve zvítězila ve
dvoufázovém skákání do 110cm, potom
byla za domácím M. Matějkou (LIPKA UNI-
REN) druhá (ROSEMARY) ve volbě překá-
žek do 120cm. V poslední soutěži -S-
porážku M. Matějkovi, jehož kůň se doslo-
va prohýbá pod závalem sponzorských pří-
věsků - EQUISERVIS GRAND POHONA
AXEL INTERNATIONAL, oplatila. Vítězství
putovalo opět do Mělníka tentokrát díky
GRAND ALUMEX, když do rozeskakování
postoupili právě jen M. Matějka a Z. Zelin-
ková.

Křtiny v Hradci
V Hradeckém jezdeckém klubu jsou křti-

ny hříbat již neodlučitelnou součástí veřej-
né aktivity. Ty letošní se konaly 24. října
a hlavním aktérem byl půlroční hřebeček,
který dostal jméno PANTENOL.

Vedle samotného křtu však bylo celé
odpoledne nabito jezdeckými akcemi, při
kterých si přišli na své nejen dospělí diváci,
ale především děti. Kmotry hříběte se stali
O. Vlasák, kandidát na úřad hradeckého
primátora a šéf televize Galaxie M. Kinder-
nay. Všechny přítomné překvapilo, když na
závěr soutěže v zrcadlovém skákání si na
koně sedl i O. Vlasák, kterému soupeře
dělal další čestný host odpoledne, posla-
nec parlamentu ČR, p. Kučera. Ukázalo
se, že oba politici jsou zdatnými jezdci,
i když v souboji nakonec zvítězil O. Vlasák.

Veškeré osobnosti odpoledního progra-
mu vozil po kolbišti P. Vozáb se čtyřspře-
žím starokladrubských běloušů a tak se
díky Hradeckému jezdeckému klubu uká-
zali veřejnosti koně a jezdecký sport opět
v tom nejlepším světle. -bar-

Voltiž po Římě
Pro drásovskou voltiž sezóna neskonči-

la účastí na WEG Roma, ale zástupci
Lucky Drásov využili pozvání Polské jez-
decké federace a na vlastní náklady
(sponzoři Geosan Brno, Stavoprogres
Brno, obec Drásov) se zúčastnili voltižního
mistrovství Polska. Tyto závody pořádané
v Loncku byly současně i finálem polského
voltižního poháru.

Lucky Drásov přivezla do Polska celkem
čtyři koně a celou skupinu, jejíž většina
členů startovala i v soutěži jednotlivců.
Naše skupina se tak postavila po bok nej-
lepší polské skupině (5. místo v Římě).

Pro celou výpravu nebyly nejdůležitější
výsledky, ale hlavně obrovská zkušenost
pro mladé družstvo, které si od polských
odborníků vysloužilo označení „nadějné“.
Tomuto označení však odpovídají i výsled-
ky. Skupina v kat. A se umístila na 2. místě
a jednotlivci bez rozdílu pohlaví: 5. Kalábo-
vá, 6. Grůzová. 7. Kolářová, 11. Klouda,
12. Sklenaříková, 13. Němcová, 14. Bělu-
šová, 15. Trčková a 16. Lubinová.

Silným zážitkem bylo i závěrečné deko-
rování, které probíhalo za podpory nejdůle-
žitějších osobností Polské jezdecké fede-

Paalman
by měl radost

V jezdeckém oddíle v Nebanicích uspo-
řádali 28. října jezdeckou akademii pro
začínající jezdce a mladé koně z chebské
oblasti. Vedle dvou drezúrních úloh byl pro
jezdce připraven i Caprilli test č. 1 podle
knihy „Skokové ježdění A. Paalman“.

Test připravenosti koní pro skokové
soutěže byl velmi pozitivně přijat přítom-
nou jezdeckou veřejností a byl projeven
i zájem o podobnou kontrolu přípravy star-
ších koní. V příštím roce budou proto prav-
děpodobně připraveny všechny tři Paal-
manovy testy. Vítězkou toho letošního se
stala domácí M. Dvořáková na koni
CHRIST.

Po této informaci jen připomínáme, že
tato bible sportovních jezdců světa existuje
již i v české verzi a obdržet ji můžete
v ústředí ČJF v Praze na Strahově za
395,- Kč.

race a putovní pohár pro skupiny
kat.A předávala předsedkyně federace
paní Teresa Juskiewicz-Kowalik. -gol-
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Před Konferencí ČJF
Zasedání Rady ČJF

Rada ČJF se sešla 21. října a jejímu zasedání předcházelo jednání VV ČJF 20. října. Hlav-
ním bodem programu Rady bylo schválení nového návrhu Stanov, který bude předložen Kon-
ferenci ČJF.

Rada schválila jediný návrh Stanov, který bude předložen Konferenci a odmítla stanovisko
oblasti Vysočina, které požadovalo předložení i druhého odlišného návrhu Stanov.

Nový schválený návrh v podstatě kopíruje návrh pracovní skupiny, podporuje Radu ČJF
v čele s předsedou a doplňuje Stanovy o disciplinární komisi.

Vysočina ke Stanovám
● Diskuze o nových Stanovách ČJF i průběhu Konference ČJF v Humpolci (28.11.) gradu-

je. Dnešní příspěvek do naší rubriky pochází z pera předsedy oblasti Vysočina Jar. Röhricha.
Oblastní výbor Vysočiny projednal na svém zasedání 12. září 1998 pracovní návrh Stanov

ČJF a zjistil, že navržené stanovy se od současných liší minimálně, v nepodstatných bodech
a v některých bodech dokonce ještě více podporují pravomoce Výkonného výboru ČJF.

Návrh OV Vysočina žádal právní subjektivitu oblastí s přenesením větších kompetencí při
rozdělování státních dotací fin. prostředků, včetně rozhodování, na oblasti a odborné komise.
Po negativních zkušenostech s hospodařením VV ČJF, a vzhledem k tomu, že je ČJF občan-
ské sdružení zcela závislé na státních dotacích, považujeme za nezbytné řízení ČJF Radou
a nikoliv VV, který by měl mít pouze funkci zastupující a omezenou. Radu a celostátní konfe-
renci členských subjektů považujeme za nejvyšší orgány, které mají nejen navrhovat, ale
i schvalovat.

Předložený pracovní návrh Stanov zpracovaný skupinou jmenovanou VV nevycházel
z potřeb oblastí a jednotlivých členských subjektů. ale dával maximální pravomoc VV, což
bychom pokládali za přirozené, pokud by šlo o právnickou osobu - organizaci v čele s výkon-
ným ředitelem, jejímž účelem je vytvořit zisk, což ČJF rozhodně není.

Vzhledem k tomu, že návrh Východočeské oblasti a oblasti Vysočina nebyl ani v nejmen-
ším akceptován a lišil se podstatně od předloženého návrhu, žádali jsme Radu ČJF o předlo-
žení obou rozdílných návrhů celostátní Konferenci ČJF, aby rozhodli sami delegáti zastupující
členskou základnu, který z návrhů je pro členskou základnu výhodnější.

Na jednání Rady dne 21. 10. ovšem opět nebyl projednáván pracovní skupinou předložený
návrh, ale stejně jako při schvalování rozpočtu pro rok 1998 jsme dostali na stůl bezprostřed-
ně před schvalováním jiný návrh Stanov. Tento další návrh byl doplněn o návrhy VV ČJF,
který za tímto účelem jednal předešlý den. V tomto novém návrhu Stanov VV vyškrtl i posled-
ní možnost členské základny při nespokojenosti s vedením ČJF svolat mimořádnou Konferen-
ci s tím, že toto právo má již pouze VV a Rada ČJF. Rovněž prezident již nebude volen hlaso-
vacími lístky, ale dle volebního řádu, který si asi vypracuje opět sám VV. Ostatní členové VV
již nebudou voleni Konferencí, ale zvolí si je dle svého uvážení jediná osoba, a to sám prezi-
dent ČJF.

V dalším jednání Rady se probíralo, zda se předseda ČJF bude titulovat prezident nebo
předseda, zda se bude užívat termín Valná hromada nebo celostátné konference a podobné
problémy. Skutečně závažnými problémy ČJF - činnost odborných komisí, kdy všichni budou
opět navrhováni nebo schvalováni VV, činnost dozorčí komise, kdy opět nebudou zastoupeny
oblasti ( a nebudou ani informovány) ani odborně způsobilí členové, nebyly vůbec řešeny.
Stejně tak nebyl řešen návrh čtyř oblastí z devíti, aby se Rada scházela jedenkrát za dva až
tři měsíce, takže se bude opět scházet jedenkrát za šest měsíců a tak se plně otevře prostor
pro řízení ČJF pouze VV.

Na závěr zástupci oblasti Vysočina docílili, že bylo rozhodnuto o hlasování členy Rady zda
budou delegátům na celostátní Konferenci předloženy dva návrhy Stanov ČJF, nebo pouze
jeden, vypracovaný pracovní skupinou VV a doplněný VV. Všechny oblasti mimo Východo-
české a Vysočiny souhlasily pouze s návrhem jedním a ten byl potom, mimo již zmíněné dvě
oblasti, všemi ostatními bez problémů odsouhlasen.

V závěrečné diskuzi bylo jedním z členů VV konstatováno, že se stejně asi nenajde nikdo
kdo by chtěl těžké úkoly při řízení ČJF převzít.

Z jednání Rady ČJF jsme nebyli zklamáni, protože jsme reakce zástupců předpokládali.
Na základě telefonické informace předsedovi OV Vysočina jsme zjistili, že jsme tak nepo-

pulární oblastí, že zástupce VV chce navštívit naší oblastní konferenci. Ačkoliv tato možnost
není zakotvena ve Stanovách ČJF, zřejmě si to zástupce VV odůvodní interní směrnicí vyda-
nou Výkonným výborem ČJF.

Praha se nesešla
Naplno se také rozběhla jednání na oblastních konferencích. Jedním z prvních bylo zase-

dání v Západočeském kraji.
● Konference západočeské oblasti proběhlo 24. října. Valná hromada zvolila za delegáty

na celostátní Konferenci M. Mentlíka, J. Palečka, V. Nágra a E. Šimáčkovou.
Volby proběhly i do oblastního výboru. Předsedou zůstává i nadále M. Mentlík. Z jednání

vyšel i návrh zástupců do sportovních komisí a ve skokové komisi by měl oblast zastupovat
J. Šíma, v drezúrní V. Nágr, všestrannosti P. Veselovský a v komisi spřežení M. Šimáček.
Valná hromada doporučila do volených orgánů ČJF V. Mráze do disciplinární komise
a M. Šimáčka do dozorčí komise.

● Ve státní svátek se sešli zástupci jezdeckých subjektů jižní Moravy. Na jihomoravské
konferenci bylo po diskuzi schváleno Usnesení, které se zásadně vyjadřuje k novému návrhu
Stanov. Přítomní vyslovili zásadní nesouhlas s těmito změnami:

- (čl. V.3) „omezení platnosti a následné zrušení členství na základě živnostenského listu“
a navrhuje ponechání bodu v původním znění

- (čl. VII.1) „volba pouze prezidenta ČJF, DK a KD a zrušení tajného hlasování volebními
lístky“ a navrhuje volbu všech členů VV, DK a KD, ev. i manažerů disciplin a tajné hlasování

- (čl. VII.2. a 3.) „složení VV navrhuje prezident ČJF“ a navrhuje složení VV: prezident,
místopředsedové a generální sekretář a místo nefunkční Rady ČJF - předsednictvo ČJF, slo-
žené navíc z manažerů disciplin a zástupců oblastí, pokud není oblast zastoupena ve výše
uvedených funkcích. 

Oblast volila nové členy VV oblasti a i jedenáct delegátů na celostátní konferenci. Předse-
dou oblasti zůstává J. Trojanec a sekretářem E. Nesňalová. Šest delegátů zvolených na kon-
ferenci ČJF navrhl VV oblasti a pět plénum. Volba všech proběhla bez problémů.

● 29. října měla na programu své jednání valná hromada Prahy. Bohužel, předsednictvo
muselo konstatovat, že ze 72 pozvaných zástupců se dostavilo na Trojský ostrov pouze
30 delegátů a schůze tedy nebyla usnášeníschopná. Náhradní termín byl na místě určen na
12. listopadu.

Ještě rok
Nový informační systém ČJF, o kterém

jsme informovali v rozhovoru s jeho tvůrcem
J. Formandlem, se přes všechny počáteční
nesnáze přeci jen prodírá na svět.

Jak nám jeho tvůrce sdělil a posléze
i demonstroval, databáze sezóny 1998 zatím
obsahuje 860 soutěží a 18 143 výsledků, což
je přibližně dvě třetiny celkového stavu.

Vedle těchto aktuálních informací však
uživatel nalezne v systému i kompletní
znění pravidel, drezúrních úloh, veškeré for-
muláře potřebné pro jezdecké závody ap.

V databázi je pak možné nalézt kariéru
každého jezdce a koně a podrobit ji i růz-
ným filtrům (různé výkonnostní úrovně ap.)

Letošní databáze bude pravděpodobně
podrobena ještě dalšímu zdokonalování a je
možné, že oblasti ji obdrží na sklonku roku.
K veřejnému rozšíření však bude J. For-
mandl potřebovat ještě celý systém více
zdokonalit a je přesvědčen, že dvouletý ter-
mín zadaný Radou ČJF bude dodržen. Dou-
fejme tedy, že od příštího roku si již bude
moci každý zájemce zakoupit kompletní
přehled veškerých výsledků a mít jej pro
svojí práci doma ve svém počítači.

Severoamerický
seriál zahájen

Říjen a listopad patří ve světovém poháru
i v Poháru národů severní Americe. Tradiční
seriál Washington, New York, Toronto byl
zahájen 18.-25. 10. ve Washingtonu.

Na prvé CSIO v USA dorazilo z Evropy
Švédsko a Francie a severní Ameriku zastu-
povala vedle domácích pochopitelně Kanada.

Již v prvém kole si jasně nejlépe vedl
domácí tým ve složení M. Goldstein-Engle
(HIDDEN CREEK’S GLORY), M. Leone
(LORO PIANA CASINO), P. Leone
(CROWN ROYAL LEGATO) a McLain Ward
(EVITA), když dokončil s nulou. Vítězství si
již nenechal ujít a tak šest bodů dostalo USA
na druhou pozici (společně s Irskem) v roz-
bíhající se Samsung Nation Cup 1998/99.
Ve vedení je Švýcarsko.

Na dalších pozicích skončilo Švédsko
před Francií a Kanadou.

Ze světa
● Velkou cenu Leeuwarden (NED) získal
17. října N. Skelton na V.V.ZALZA.
● Na jedné z prvých západoevropských
kvalifikací k finále světového poháru CSI-
W Oslo byl v kvalifikaci nejúspěšnější
P. Raymakers (VERA) z Holandska, který
těsně porazil J. Fishera s TRAXDATE
RENVILLE (GB). Ten si však vítězství
odnesl z nedělní Velké ceny Osla.

Ustavující schůze Společnosti pro chov
welsh pony a cob se bude konat 12. pro-
since 1998 v Bohdanči v restauraci
U Záleských. Neoficiální začátek v 11.00
hodin, zahájení schůze ve 13.00 hodin.
Ubytování lze domluvit na místě. Na vyžá-
dání lze získat Stanovy společnosti a Řád
plemanné knihy. Informace L. Bymová,
Míškovice 43, 768 52 Míškovice u Holešo-
va, tel.: 0653/7913, 0603 840 629.



-5-

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

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. 00420-165-31 53 (69 13 12), 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

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

Equitana ’99
Přípravy na další

ročník slavné světové
výstavy koní v Esse-
nu již běží na plné
obrátky. Podle prv-
ních tiskových materi-
álů bude na výstavě
opět poněkud lépe

zastoupen špičkový sport. Nejen, že výsta-
va bude žít blížícími se OH v Sydney, ale
součástí bude premiéra evropského Bree-
ders Cup, ve kterém proti sobě nastoupí
nejlepší evropské chovy se svými špičko-
vými hřebci v drezúrních i skokových sou-
těžích. Equitana 99 se koná 6. - 14. března
1999 a zájemci o ni mohou informace prů-
běžně získávat na internetové adrese:
http://www.equitana-messe.com

MANON
Firma Manon nabízí:
● trenink koní pro parkúro-

vé soutěže
● skokový trenink jezdců,

pro skupiny i jednotlivce
● nákup, výcvik a prodej

sportovních koní
Informace a objednávky 

přijímá 
stáj Manon,  

J. Skřivan, Litomyšl. 
Tel.: 0464/3302, 
0602/45 19 18
fax 0464/3220.

Sportovní a obchodní stáj
Vondráček - Starosta

n a b í z í
● ustájení koní v areálu na okra-

ji Prahy - Tuchoměřicích
● výcvik koní a jezdců dle dohody
● prodej kvalitních sportovních

koní
● hala 28x18 m k dispozici

Tel.: 02/206 104 19,
02/209 504 65 přes den

02/365 200 po 20.00 hodině.

v˘bûr 184 barevn˘ch odstínÛ

Maro Kralovice tel./fax: 0182/397418

Na ve‰keré typy moÏnost leasingu

nabízíme nov˘ celolaminátov˘ koÀsk˘
pfiepravník Big Star za zavádûcí cenu

139 000,- Kã + DPH

Dále nabízíme pfiepravníky pro 2 konû
KoÀsk˘ pfiepravník s laminátovou
stfiechou cena 98 800,- Kã + DPH
KoÀsk˘ pfiepravník s plachtovou
stfiechou cena 89 900,- Kã + DPH
KoÀské pfiepravníky pro 3 a 4 konû

Ladislav Neťuka 
oznamuje 

změnu adresy a telefonu:
Poličany 29

284 01 Kutná Hora
tel.: 0327/51 11 51

Jezdecké
Zlaté stránky

Další ročník adresáře veškerých jezdec-
kých a hipologických středisek, obchodů,
stájí, veterinárních lékařů, hřebčínů, jez-
deckých škol ap. připravuje redakce publi-
kace vycházející pod názvem Cesty ke
koním. Od loňského roku jsou v Cestách
navíc zdarma uváděny i soukromé adresy
koňařů a příznivců koní.

Informace o podmínkách uvedení
v Cestách ke koním 1999 můžete získat na
adrese jejich autorky: L. Gotthardová, Bez-
dědice 53, 267 24 Hostomice, tel.:
0603/269 705.

Prodej koní
Stáj Fortuna nabízí zájemcům tyto klusácké koně
●● FUGINA 10-letá hnědka, v dostihovém sportu neaktivní, obsednutá 20 000,-
●● ULTIMA THULE 7-letá hnědka (SF), aktivní, obsednutá 25 000,-
●● VICOMT HENRY 6-letý hnědák, valach, t.č. neaktivní, obsednutý 20 000,-
●● JEKYLL 6-letý hnědák, valach, aktivní, obsednutý, 30 000,-
●● VINYL 2-letý hnědák, aktivní, neobsednutý, 40 000,-
●● CHARM SUND 11-letá hnědka (S), chovná, březí, obsednutá,                      

25 000,- + hříbě
kontaktní osoba M. Balcarová

tel.: 02/672 18 153, fax: 02/672 18 162



Výsledky

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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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: 0508/362 267
Tel./Fax: 0508/362 483

Tel.: večer: 0508/332 107
mobil: 0602 72 10 15

Prodejna Brno: 

Veveří 109, PSC 618 00, 
Tel.: 05/41 21 16 17

PROSTĚJOV

Radotínská ulice 69, Praha 5
159 00 Velká Chuchle, tel.: 02/54 38 67 

Ostrovského 23, Praha 5
150 00 Smíchov, tel.: 02/90 00 40 50

CCNN

V¯ROBA A PRODEJ
PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK

TRENINKOVÉHO MATERIÁLU
PRONÁJEM KOMPLETNÍCH 

PARKURÒ
VoronûÏská 144, 461 71 Liberec 1

Tel./Fax: O48/521 72 42

Láká Vás výhra?
Při nákupu nad 1000,- Kč v období od 2. 11. - 23. 12.
1998 si z našich prodejen odnesete malý dárek zdarma.
Zároveň budete zařazeni do vánočního slosování o jez-
decké sedlo dle vlastního výběru z naší nabídky.
Slosování proběhne 24. prosince 1998 a výherce bude
bezprostředně kontaktován a zároveň zveřejněn ve zpra-
vodaji Jezdec

Vyhrát můžete i Vy!

SSEERRVVIISS  PPRROO  VVÁÁSS  AA VVAAŠŠEEHHOO
KKOONNĚĚ

Kompletní sortiment jezdeckých 
potřeb v prodejnách v Praze a Plzni

●● Equiservis Praha
Na Celné 8, Praha 5 Smíchov
Tel.+Fax: 02/54 75 96

●● Equiservis Plzeň - Chovatel
Habrmanova 52, Plzeň Slovany
Tel.+Fax: 019/744 50 78

Vyžádejte si náš barevný katalog v češtině
Při zasílání zboží na dobírku neúčtujeme poštovné

Garantujeme vrácení peněz nebo výměnu zboží

ZÁSILKOVÝ PRODEJ

Svinčice 23.-25.10. -ZL- jun.
(16) 1. Poláková - RICARDO
(Polák), -ZL- (41) 1. Matějka -
JUMBO (Chomutov), -L- (54) 1.
Skřivan - SLIN HRG (Manon), 2.
Zelinková - LABE JAMES (Měl-
ník), 3. Matějka - JUMBO (Cho-
mutov), -S- (27) 1. Skřivan -
LABE JEFF LB TECH (Manon),
2. Doležal - ROMINA (Bost), 3.
Süsmann J. - NICOL (SRN), -
ZL- jun. (16) 1. Boušková - ÚPA
(Respin), -ZL- (29) 1. Doležal -
LAST LORD (Bost), -L- (57) 1.
Skřivan - SÁGA CAC LEASING
(Manon), 2. Matějka - JUMBO
(Chomutov), 3. Skřivan - SLIN
HRG (Manon), -S- (43) 1. Dole-
žal - CRAZY BOY (Bost), 2.
Skřivan - GARGANO WEPOL,
3. Skřivan - LABE JEFF LB
TECH (Manon), -ST- (15) 1.
Navráti l  - AKTIV (Bříza), 2.

Doležal - KRIS (Bost), 3. Süs-
mann - NICOL (SRN), 4. Jindra
- SIRAH (Sp.Poříčí), 5. Navrátil -
TURBO (Bost), -L- jun. (5) 1.
Lahodná - ČIRIN (Děpoltovice),
2. Macánová - HELLO JIM
(Svinčice), 3. Podolánová -
BESIL (Equi Bořeň), -L- (22) 1.
Zelinková - GRAND ALUMEX
(Mělník), 2. Süsmann - LALELU
(SRN), 3. Vávra - HOMBRE
(Equi Bořeň), -S- (27) 1. Zelin-
ková - ROSEMARY (Dolom), 2.
Zelinková - LABE JAMES (Měl-
ník), 3. Matějka - EQUISERVIS
GRAND POHONA (Chomutov),
-ST+T- (18) 1. Doležal - ROMI-
NA (Bost), 2. Navrátil - AKTIV
(Bříza), 3. Süsmann - NICOL
(SRN), 4. Navrátil - TURBO
(Bříza), 5. Matějka - EQUISER-
VIS GRAND POHONA (Chomu-
tov).

Albertovec 31.10. dvouf.sk.
100/110 4letí (19) 1. Vala -
FINN GARTANA (Bruntál), 5letí
(15) 1. Hruška - RWANDA
(Op.Kat.), dvouf.sk. 110/120
4letí (14) 1. Šopíková - ATHOS
(Hor.Město), 5letí (14) 1. Hruška
- CALETTA ČSAD OPAVA
(Op.Kat.), ostatní (13) 1. Hruška
- RAMÍR FERAM (Op.Kat.), -L-
do 5ti let (4) 1. Vrubel - GOLD-
BERG (Albert.), ostatní (24) 1.
Vrubel - KRÉDA (Albert.), -S-
koně do 5ti let (5) 1. Vrubel -
GOLDBERG, 2. Holý - BARI-
ÉRA (oba Albert.), 3. Masár -
REZNAK (Baník), ostatní (10) 1.
Holý - QUENTIN, 2. Vrubel -
KRÉDA (oba Albert.), 3. Hruš-
ková - FLÍČEK (Op.Kat.).

Chomutov 31.10. dvouf.sk.
do 110 (27) 1. Zelinková -
KENT (Mělník), volba př. do
120 (23) 1. Matějka - LIPKA
UNIREN (Chomutov), 2. Zelin-
ková - ROSEMARY (Mělník), 3.
Jakešová - MARIO (Louny), -S-
(9) 1. Zelinková - GRAND ALU-
MEX (Mělník), 2. Matějka -
GRAND POHONA (Chomutov),
3. Jakešová - MARIO (Louny).

Prodejna jezdeckých potřeb
Keltičkova 57, 710 00 Ostrava

Mobil: 0602 744 429, Fax: 069/62 42 357

●●   Prodám starší přepravníky na 1 nebo 2 koně. Tel.: 0602 23 23 62.
●●   Prodám 3 val. a 3 hřeb. stáří 3,5 let. Po hřebcích 440 Ascot, 2504 Duman, 514 Renomee a 71-

Quoniam II-125, zdraví, hodní. Tel.: večer po 18.00 hodině 0327/51 52 35. Cena dohodou.
●●   Prodám balíkové seno vč. dopravy. Tel.: 0602 215 484, 0321/79 70 73.
●●   Prodám val. A1/1, 7 let, o: Ron Stevens, m: Anemia, výkonnost skok -ZL-, vhodný jak pro mili-

tary tak pro rekreaci. Tel.: 02/449 11 670.
●●   Prodám kl. ČT, hd-běl., 17 let, výborná matka, výkonnost -T-, levně a dále hřebce pony 8 let,

KV 108, velmi pěkný, pouze do zkušených rukou, bez záruky - levně. Tel.: 0326/93 441.
●●   Prodám přívěs. vozík na dva koně, s laminát. střechou, po TK, tel.: 0164/93 102 – ing. Bašta


