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KRIS KENTAUR

TRISTANDREAM DANCER

Po dohodě ČJF s bratry Skřivanovými, jako hlavními organizáto-
ry tradičního galavečera Kůň, jezdec roku, bude slavnostní vyhod-
nocení ankety o nejlepší jezdecké osobnosti minulé sezóny opět
ve Smetanově domě v Litomyšli. Letošní slavnostní setkání je ten-
tokrát naplánováno na 4. března.

Stejně jako v loňském roce budou vyhodnoceni tři jezdci a tři
koně, když své nejlepší jezdce a koně vyhlásí zástupci všech se-
dlových disciplin. Překvapení, kdy se otvírají obálky až večer se
letos nekoná a tak již dnes víme, že mezi skokany dostali nejvíce



ce. Změny lze snadno shrnout. U výškových
skoků byla zrušena diference dolů a skoky
musí být předepsané výšky eventuelně o
5 cm vyšší. Výšce u šířkových skoků byla
umožněna tolerance mínus 10 cm. Šířky šíř-
kových skoků se celkově snížily přibližně o
10 až 20cm včetně vodního příkopu. Komise
dále navrhla svolat před zahájením sezóny
semináře pro stavitele parkurů.

Jak vypadají plány pro českou repre-
zentaci pro letošní rok?

V juniorské reprezentaci zůstává nadále
v čele Jiří Pecháček. Z této kategorie již
vypadl A. Opatrný a kádr současného junior-
ského týmu tvoří Z. Zelinková a L. Poláková.
Jaké budou možnosti těchto jezdkyň teprve
uvidíme. L. Poláková je na dlouhodobé stáži
v USA, jaké koně bude mít Z. Zelinková po
přesunu koní stáje Bost A. Opatrnému zatím
nevím a i ona je v současnosti v zahraničí. To
znamená, že zde je ještě mnoho neznámých
a přestože je letošní evropský šampionát
v Maďarsku (16.-20. srpna), naše případná
cesta do Hortobagy je ještě dlouhá.

Šampionát mladých jezdců je tentokrát
samostatný a pořadatelství bylo svěřeno do
Harpury ve Velké Británii (23.-27. srpna) a

pro něj připadá v úvahu
A. Opatrný. Jaké budou
záměry tohoto našeho jezd-
ce však ukáže teprve průběh
sezony.

Plán výjezdů pro seniory
je již hotov a jasnou prefe-
renci zde dostaly CSIO.
V prvé řadě to bude CSIO
Poznaň (22.-25. června) a
dále pak CSIO Budapešť (3.-
6. srpna) , Bratislava (10.-13.
srpna) , CSIO Linz (31.
srpna - 3. září) , které tento-
krát nekoliduje s naším
CSIO, a po něm pochopitel-
ně naše Poděbrady (14.-17.
září).

Vedle těchto oficielních
závodů pak předpokládáme i
účast na CSI, ale zde
bychom chtěli ponechat vol-
nost jednotlivým reprezen-

tantům při výběru závodů. Praxe by měla být
asi taková, že účast na CSIO bude probíhat
podle nominací a náklady ponese ČJF, infor-
mace o došlých přihláškách na CSI budou
reprezentantům k dispozici prostřednictvím
internetu a ČJF bude mít jen jakýsi nominační
dohled a náklady půjdou na vrub účastníků.
S tím je pochopitelně spojeno i hospodaření
s eventuelními výhrami. Při oficielním zájezdu
patří jezdci či majiteli koně 60% výhry a zby-
tek se vrací do rozpočtu federace, při soukro-
mě hrazeném zájezdu je pochopitelně i celá
výhra jezdců.

Jak vypadá současná česká reprezentace?
I když schůzka reprezentantů teprve bude,

dá se předpokládat, že v letošním roce by
mohl v reprezentaci výrazněji pomoci
P. Doležal, pokud stáj P. Macha bude fungo-
vat podle jím vyřčených zásad.

Pochopitelně jsme zvědavi jak bude probí-
hat cesta A. Opatrného a zda jeho případně
zvýšené sportovní možnosti v SRN (po udě-
lení distance R. Tebbbelovi), neovlivní jeho
rozhodnutí návratu do Čech. V případě, že od
jara začne v Hořovicích skutečně fungovat
stáj A. Opatrného, bude jistě i on oporou
reprezentace. Nejasné jsou zatím možnosti
T. Navrátila, ale jistě se v reprezentaci prosa-
dí stálice jako J. Skřivan, J. Jindra a z těch
novějších pak jistě i M. Matějka, J. Hatla,
S. Hošák, Z. Žíla, P. Švec, ale určitě i stále
se zlepšující V. Tretera a M. Šoupal. V záloze

SPORT REPORTÁŽE

-2-

(Dokončení ze str. 1)

Koně a jezdci
roku 1999

Důležité budou CSIO
Dalším v řadě manažerů, které jsme oslo-

vili a požádali o zhodnocení sezony 1999 a
eventuelních výhledech do sezony 2000, je
Alois Starosta, který stojí v čele skokové
komise ČJF.

Skoková komise ČJF se sešla ke svému
poslednímu jednání roku 1999 10. prosince
v Tuchoměřicích a její zasedání již bylo méně
oficielní a poněkud předvánoční. Její hlavní
náplní však nebylo hodnocení uplynulého
roku, ale spíše již příprava roku 2000. Jedním
z hlavních bodů bylo schválení soutěží pro
mezinárodní skokové závody CSI-C a CSIO
Poděbrady, ale i CSI-C Karlovy Vary.

Dále jsme vypracovali sportovně technické
podmínky pro první šampionát dětí (12-14
let). Ten proběhne 26.-27. srpna 2000 a byli
dva uchazeči o jeho pořadatelství. Jedním
z nich byl Dostihový spolek Pardubice a.s.,
který však v navrhovaném termínu pořádá
dostihový den a tak se bude 1. dětský šampi-
onát konat ve Svinčicích a pořadatelem bude
TJ Equi Bořeň Svinčice. Přemýšleli jsme i o
spojení tohoto šampionátu s mistrovstvím
juniorů, ale nakonec zvítězila myšlenka
samostatného mistrovství. Důvody jsou dva.
V prvé řadě termín dětského mistrovství jsme

záměrně posunuli až na konec léta, kdy již
bude většina malých jezdců doma z prázd-
nin, a za druhé je nutno počítat, že řada koní,
kteří pracují s juniory, bude potřebná i pro
děti a při souběhu šampionátů by to nebylo
možné.

Děti ve skákání čeká zahajovací soutěž na
styl do 100cm a po ní mistrovské dvoukolové
-Z-. Za nominaci jezdců zodpovídají oblasti,
které si stanoví vlastní kvalifikační kriteria.
Podmínky pro drezurní šampionát, který bude
současně se skokovým, připravuje drezurní
komise. I když se jedná o nejméně zmapova-
nou oblast, očekáváme minimální účast ve
skocích 30 jezdců.

V juniorském a seniorském sportu zůstává
vše při starém s jedinou výjimkou, že účastni-
ce mistrovské soutěže žen nemůže s tím
samým koněm být i členkou družstva. Napl-
ňuje se tím v prvé řadě to, že nelze za jeden
výkon získat dvě ocenění a za druhé by bylo
možné, že by se dvojice musela rozeskako-
vat jak v soutěži družstev tak v soutěži jedno-
tlivců. To je jediná novinka pro letošní rok.
Pro účast všech mistrovství nejsou stanove-
na žádná kriteria a za kvalitu jezdců na šam-
pionátu zodpovídají oblasti.

Dále jsme se na tomto zasedání zabývali
novou tabulkou technických podmínek pro
stavbu parkuru, která umožňuje staviteli lépe
se přizpůsobit konkurenci na startu soutěže.
Oproti minulé tabulce poskytuje větší diferen-

Alois Starosta

jsou pak i jezdci jako je K. Lamich, L. Hruška
či Z. Luža.

Tak to jsme probrali vše co nás čeká,
ale podstatou tohoto rozhovoru mělo být i
hodnocení toho co bylo. Jak tedy hodnotí-
te rok 1999?

Co se týče reprezentace bylo české jez-
dectví ovlivněno řadou zásadních změn
v naší velmi úzké špičce. Z vrcholných pozic
odstoupila stáj Sinus Bříza a jezdec roku
1998 T. Navrátil přišel o nejlepší koně, skon-
čila spolupráce stáje Bost s P. Doležalem,
stáj Bost naopak vytvořila evropské ambice
Z. Zelinkové, prostě se toho stalo v naší malé
špičce příliš mnoho. I proto se dostali sou-
sední Maďaři nebo Poláci, kteří také nedispo-
nují nějakými rozsáhlými řadami jezdců a
koní, dále před ČR. Doufám ale, že se, i díky
nástupu nové generace koní, kteří v loňské
sezóně naznačili slibné možnosti, celá situa-
ce obrátí k lepšímu.

Nejlépe nás pochopitelně ve světovém
měřítku reprezentovali naši junioři Z. Zelinko-
vá a A. Opatrný a zde je potřeba poděkovat
především majitelům koní B. Starnovskému,
V.V. Vasiljevovi a R. Tebbelovi, který má na
obrovském výkonnostním vzestupu A. Opatr-
ného největší zásluhu.

To je ta špička, ale jak hodnotíte úroveň
ve střední třídě o jejíž kvalitě jsme si zase
po letech mohli udělat obrázek při mist-
rovské soutěži družstev?

Celý český chov je nyní výrazně ovlivněn
německými koňmi a řada již i u nás odchova-
ných koní má k těm německým blíže než
k českým. Teď je řada na jezdcích, aby i oni
dokázali přiblížit svoje dovednosti schopnos-
tem evropským a pokusit se přiblížit úrovni
koní, změnili své návyky v přípravě a přiblížili
se světu v preciznosti a kázni.

Děkujeme za rozhovor.

hlasů KRIS KENTAUR a P. Doležal, mezi
drezuristy DREAM DANCER a Š. Charváto-
vá a ve všestrannosti byli jako nejlepší vyhlá-
šeni TRISTAN a za jezdce Jar. Hatla.

V letošním vyhodnocení nenaleznete kate-
gorie Osobnost a Trenér roku. Všeobecně je
deklarováno, že v roce 1999 nebylo tak
výrazných osobností, ale spíše se dá předpo-
kládat, že poněkud ochabl zájem o tyto kate-
gorie. Dost možná, že se v budoucnu bez tre-
nérů a osobností roku budeme muset obejít.

O to více jsme však rádi, že máte mož-
nost, všichni vy čtenáři zpravodaje JEZ-
DEC, zúčastnit se čtenářské ankety o Čte-
nářskou osobnost roku. Její první ročník
proběhl v loňském roce, kdy se vítězem
vašeho hlasování stal B. Starnovský. Naše
Čtenářská osobnost roku není nijak defino-
vána a může se jí stát kdokoliv o kom si
myslíte, že výrazněji ovlivnil jezdeckou spo-
lečnost roku 1999. Každý z Vás, kdo se
chce ankety zúčastnit může, stejně jako
vloni, použít hlasovací kupón, který vyjde
jako součást příštího čísla a svůj hlas nám
zaslat poštou. Internetoví příznivci mohou
hlasovat e-mailovou poštou na adresu zpra-
vodaje. Zde je však nutné uvést své jméno,
abychom si mohli ověřit, že jste zaprvé čte-
náři zpravodaje Jezdce a za-druhé, že
nebudete hlasovat několikrát.

Vstupenky na slavnostní večer českého
jezdeckého sportu si můžete zajistit na tel.:
0606 836 449. K objednávce můžete použít i
fax: 0464/61 32 20. Vstupenky budou zasílá-
ny na dobírku a jejich cena je 165,- Kč. Začá-
tek programu je tradičně ve 20.00 hodin.



ZPRÁVYZE ZAHRANIČÍ

-3-

Dunajsko-Alpský pohár 2000 v ČR
Česká vozatajská společnost má za

sebou sezónu světového šampionátu párů.
Hodnocení národních i mezinárodních akti-
vit spřežení a plánů na rok 2000 se ujal
manažer komise spřežení J. Kunát.

Uplynulá vozatajská sezóna začala pro
jezdce širšího reprezentačního výběru úno-
rovou schůzkou, na které byli seznámeni
s kvalifikačními podmínkami pro účast na
MS dvojspřeží, které bylo nejvýznamnějším
podnikem sezóny, a s plánem soustředění
v roce 1999.

První soustředění zaměřené na drezúru
se konalo na Nové Americe pod vedením
pana Konieczneho a za asistence E. Dudy
a zúčastnilo se ho 8 spřežení. V polovině
dubna se pak konal již tradiční vozatajský
seminář, na kterém byli, mimo jiné, vyhlá-
šeni vítězové Poháru spřežení za rok 1998
- J. Nesvačil ve dvojspřeží a J. Škodný ve
čtyřspřeží.

Jiří Kunát

Mistr ČR 1999 čtyřspřeží P. Vozáb

Jarní příprava pak pokračovala druhým
vozatajským soustředěním v Kolesách
opět pod vedením  pana Konieczného za
asistence J. Kocmana a E. Dudy. Toto
soustředění bylo zakončeno prvními závo-
dy sezóny, kterých se zúčastnilo 7 dvoj-
spřeží.

Během uplynulé sezóny mohli příznivci
vozatajského sportu vidět celkem 11 kom-
pletních soutěží dvojspřeží, 7 kompletních
soutěží čtyřspřeží a 3 kompletní soutěže
jednospřeží.

Nejvýznamější podniky na domácí půdě
byly mezinárodní závody CAI-B v Kladru-
bech a CAI - A v Nebanicích. Přes maxi-
mální snahu pořadatelů o zajištění většího
počtu zahraničních jezdců se stále naráží
na hlavní problém - nezačlenění ČR do EU
a z toho vyplývající problémy při celním
odbavení, které odrazují většinu zahranič-
ních jezdců. Tento problém bude však
vyřešen až přijetím ČR do EU.

V rámci kvalifikačních podmínek pro MS
dvojspřeží startovali naši reprezentanti na
mezinárodních závodech v rakouském
Altenfeldenu a polské Poznani. V Poznani
obsadil ing. Jelínek 5. místo ze 17 startují-
cích. Po reprezentačním soustředění, které
vedl E. Duda, odjelo na MS dvojspřeží do
maďarského Kecskemétu družstvo ve slo-
žení: Jirgala, Nesvačil a Kala. Přesto, že
v drezúře došlo k dalšímu zlepšení, nedaři-
lo se v dalších zkouškách tak, jak bychom
si přáli a tomu odpovídal i celkový výsle-
dek: Nesvačil 46., Jirgala 49. a Kala 52. ze
62 startujících. Přesto, že se našim jezd-
cům daří v posledních letech více se prosa-
zovat na evropských kolbištích, toto se

stále nedaří na nejvýznamějších světových
šampionátech.

V rámci neoficielních reprezentačních
výjezdů vycestovala do zahraničí i naše
čtyřspřeží - P. Vozáb z NH Kladruby do
švýcarského St. Gallenu a německého
Donaueschingenu a K. Kastnerová do ital-
ské Verony.

Domácí sezóna pak vyvrcholila MČR
dvoj- a čtyřspřeží. Prvá tři místa ve dvoj-
spřeží obsadili v Humpolci reprezentanti
z MS v pořadí Nesvačil, Jirgala a Kala a
potvrdili tak, že jejich zařazení do repre-
zentačního družstva bylo oprávněné. Mist-
rem ČR ve čtyřspřeží se stal v Kladru-
bech n.L. P. Vozáb před Z. Jiráskem a
K. Kastnerovou. Při MČR v Humpolci byl
vůbec poprvé postaven drezurní obdélník
před hlavní tribunou v rámci přípravy na
Dunajsko-Alpský pohár 2000, který se
bude konat 10.-13. srpna právě v Humpol-
ci. Humpoleckým pořadatelům patří uznání
za vstřícný přístup při zajišťování vozataj-
ských soutěží.

Přesto, že by mohl vést počet jezdců
startujících v uplynulé sezóně k určitému
uspokojení (dvojspřeží - 23, čtyřspřeží - 5 a
jednospřeží - 7), opak je pravdou.Vzhle-
dem k nízkému počtu jezdců na jednotli-
vých závodech navrhla komise spřežení
vypisování soutěží pro neregistrované jezd-
ce i koně. Od letošní sezóny mohou pořa-
datelé vypisovat i tyto soutěže, což jistě
přiláká větší počet startujících, diváků i
sponzorů a přidá tak na atraktivnosti voza-
tajských soutěží.

Jako pozitivní vidím zvyšující se počet
jezdců jednospřeží, které získává na stále
větší oblibě a z tohoto důvodu bude
v letošním roce po mnoha letech opět
vypsáno MČR jednospřeží.

Vzhledem k množícím se připomínkám
k práci sboru rozhodčích přistoupila komise
k řešení tohoto problému v podobě pravi-
delných seminářů pro rozhodčí spřežení.
Na těchto seminářích budou rozhodčí
seznamováni s doplňky a změnami pravi-
del, ale i řešením vzniklých problémů a
návrhy opatření. Nesnadným úkolem
zůstává rozšíření sboru rozhodčích o další
zájemce. Záměrně podotýkám nesnadným,
neboť je řada rozhodčích , kteří se zajímají
o spřežení, ale ne každý je ochoten zased-
nout k drezurnímu obdélníku a objektivně
hodnotit výkony jezdců. A je potřeba dodat,
že důvodem leckdy bývají nevhodné a
někdy až urážlivé výroky jezdců ke sboru
rozhodčích.

S uplynulou sezónou mohu tedy být
spokojen pouze částečně. Věřím ale, že
společnou snahou řešit přetrvávající pro-
blémy ze strany komise spřežení, pořada-
telů, rozhodčích i jezdců a vzájemnou
schopností komunikovat, se jich podaří
většina vyřešit.

Nastávající sezónu vidím jako mimořád-
ně náročnou. Vedle domácích mezinárod-
ních podniků CAI-A v Kladrubech n.L. a
Nebanicích a Dunajsko-Alpském poháru
v Humpolci se koná MS jednospřeží (Glad-
stone USA 18.-22. října) a čtyřspřeží
(Wolfsburg GER 22.-27. srpna). Na obou
jistě nebudou chtít naši reprezentanti chy-
bět.

Sezónu tradičně zahájíme jarním voza-
tajským seminářem, tentokrát pravděpo-
dobně na Moravě. Dále připravujeme sou-
středění pro jezdce jedno-, dvoj- a čtyř-
spřeží, které se bude konat v Kolesách pod
vedením panů Konieczneho a Aurachera
za asistence J. Kocmana a E. Dudy. Toto
soustředění bude zakončeno kombinova-

nou soutěží spřežení v Heřmanově Městci.
Tato soutěž také odstartuje vozatajskou
sezónu roku 2000.

Závěrem chci poděkovat všem přízniv-
cům vozatajského sportu za jeho podporu
a chci popřát nejen jim, ale i všem čtená-
řům časopisu JEZDEC mnoho hezkých
sportovních zážitků při vozatajských soutě-
žích v sezóně roku 2000.

CSI Kössen
Bohužel v době uzávěrky našeho zpra-

vodaje jsme ještě nebyli schopni zajistit
podrobnější výsledky ze skákání na sněhu
z rakouského CSI Kössen. Dozvěděli jsme
se jen, že A. Opatrný startoval za ČR
v sedle koní ULTRA LIBERTY a CARDI-
NAL. CARDINALovi se tentokrát tolik
nedařilo, ale v sedle ULTRA LIBERTY zís-
kal A. Opatrný v rámcových soutěžích
jedno 6. a 9. místo. V hlavní Velké ceně
pak dokončil se 12. tr. body.

Konference 
na obzoru

VV ČJF jednal při svém pravidelném
zasedání ve středu 12. ledna o definitivním
harmonogramu vydání nových kompletních
pravidel jezdeckého sportu. V současnosti
je posledním opravám podrobeno nulté
vydání a tak se předpokládá, že Pravidla
budou vydána včas před zahájením jez-
decké sezóny. Dalším důležitým bodem
jednání byla i informace o Konferenci ČJF,
která je plánována na 25. března do Hum-
polce. Příprava jejího programu je v kom-
petenci Rady ČJF, ale hlavním důvodem
jejího svolání v nestandardním termínu po
jednom roce jsou Stanovy ČJF.
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Vzpomínáme...

Jak je připravován CSIO?
Protože ve dvou závě-

rečných číslech zpravoda-
je Jezdec roku 1999 jsme
v rozhovoru s P. Machem
a předsedou ČJF Jar.
Pecháčkem hovoři l i
i o CSIO 2000, spojili jsme
se s mužem, na jehož

bedrech především leží úspěch letošního
CSIO, a tím i budoucnosti oficielních soutěží
v České republice. Chyby se neodpouštějí
dvakrát.

Oslovili jsme proto Jaroslava Staňka,
který bude v letošním roce po vedoucí funk-
ci při CSI-C Poděbrady i ředitelem CSIO
Poděbrady.

Pane Staňku, řekněte nám něco bližší-
ho o připravované smlouvě mezi akcio-
vou společností Lázně Poděbrady a ČJF,
o které hovořil ve svém rozhovoru před-
seda ČJF Jar. Pecháček. V prvé řadě
o jejím obsahu a ve druhé řadě o tom
proč vzniká až nyní, když bychom spíše
předpokládali, že taková smlouva leží na
samém začátku spolupráce?

Taková smlouva nevznikla, lépe řečeno
nebyla nám ČJF předložena, ani do dnešní-
ho dne. (17.ledna 2000 pozn redakce).
Když jsme o uspořádání CSIO s představi-
teli ČJF v září minulého roku jednali bylo
dohodnuto, že ČJF připraví návrh smlouvy
do 15. listopadu 1999. Bohužel se tak zatím
nestalo. Sám to považuji za mnou již tolikrát
kritizovaný nedostatek profesionální práce
v rámci vrcholných orgánů ČJF.

Máte již představu o tom co vše chce-
te do září 2000 v Poděbradech stihnout
vybudovat a hlavně jak to zajistíte?

Představu o zajištění CSIO samozřejmě
mám. Toto zajištění má několik oblastí:

● materiálně technické v místě konání
akce

● tzv. „týlové zabezpečení“, tj. ubytování
a stravování účastníků, ustájení koní apod.

● společenské, tj. celkový společenský
rámec, doplňkové akce, akce pro účastníky
a funkcionáře, apod.

● propagační
● finanční
Zajištění, které je možno zabezpečit pro-

středky a úsilím a.s. Lázně Poděbrady,

jsem  přesvědčen, že bude na odpovídající
úrovni. Rozumí se tím především úroveň
ubytovacích služeb a služeb stravovacích
pro účastníky a funkcionáře, doplňkový spo-
lečenský program, propagace akce a její
finanční zajištění. Co však je velký problém,
to je úroveň jezdeckého areálu a i vlastní
spolupráce s JK.

V areálu JK Poděbrady byly totiž
v nedávné minulosti učiněny vlastnické
výseče některých součástí (restaurace, ven-
kovní opracoviště apod.), což do značné
míry snížilo vzájemně doplňující efekt celé-
ho areálu. Bohužel investiční možnosti JK
jsou značně omezené a investování jiným
subjektem při absenci vlastnického podílu je
účetně neřešitelné. I zde se ukazuje, že
rozbití velkých celků nebylo zárukou rozvoje
nejen v oblasti tělovýchovných zařízení.

Jak si představujete ustájení koní a jak
zajistíte ochranu stájí?

Ustájení koní bude zajištěno jednak
v kryté hale a možná i ve vlastní stáji JK,
pokud se podaří v tomto smyslu dosáhnout
dohody s JK. Vznikne tak kapacita cca 90
boxů, což by mělo stačit. Ochranu stájí zaji-
stíme silami a.s. Lázně Poděbrady.

Kdo bude stavitelem kursů?
Stavitelem parkuru bude ing. I. Fekár ze

Slovenska, se kterým máme ty nejlepší zku-
šenosti z CSI.

Jak chcete zajistit mediální propagaci
závodů?

V rámci mediální propagace se chceme
zaměřit především na spolupráci s rozhla-
sem, se kterým máme jako a.s. ty nejlepší
zkušenosti a naše spolupráce je tradiční.

Velkým problémem bude zajištění TV
přenosu a tím i záznam pro Eurosport. ČT
již oficiálně odmítla přenos či záznam
s odkazem na shodu termínu s olympiádou.

Uvedené služby budeme proto muset
zajistit s některou soukromou televizí na
komerční bázi.

A poslední otázka. V jaké výši budou
finanční dotace soutěží?

V této oblasti jsme vázáni požadavkem
ČJF, že finanční dotace bude na úrovni
CSIO Bratislava 99. To splníme a tudíž
předpokládám celkovou dotaci okolo
1 000 000,- Kč.

PABLO uhynul
Smutná zpráva přišla ze stáje Pablo

Ivana a Romany Jeníkových, která nese
jméno soutěžně dlouhodobě úspěšného
plnokrevníka PABLA. Bohužel tento stěžej-
ní kůň stáje utrpěl 6. ledna po uklouznutí
na zmrzlém terénu zlomeninu kyčelního
kloubu. I když se jeho majitelé pokusili o
léčbu, pravděpodobně vzhledem kvůli
úplné nepohyblivosti, či stressu, kterému
byl organismus koně vystaven, dne
8. ledna PABLO uhynul.

...na Františka Žáčka z Ostravy, před-
sedu Jezdeckého svazu, který by se
3. února dožil 80 let. F. Žáček zemřel
náhle 4. května 1979.

Sportovní 
kalendáfi

hala
5.2. Albertovec Z,ZL
12.-13.2. Tursko Z,ZL
12.2. Albertovec Z,ZL,L

Internetová chyba
Bohužel jsme museli v minulých dnech

odpovídat na vaše dotazy ohledně nedo-
stupnosti naší domény JEZDEC včetně
výsledkové stránky. Stránka se stala nedo-
stupnou, protože náš bývalý internetový
partner nesplnil dohodnuté podmínky a
doménu sice na zpravodaj Jezdec převedl,
ale nezaplatil převodní poplatky. I když
jsme finanční nesrovnalosti vyřešili ihned
po tom, co nám byla celá situace oznáme-
na, nezabránili jsme již několikadennímu
výpadku. Omlouváme se všem z vás, kteří
chtěli v těchto dnech nahlédnout na strán-
ky Jezdce a doufáme, že se již nic podob-
ného nebude opakovat

O dalším vývoji internetových výsledků
Vás budeme informovat a v příštím čísle při-
neseme i závěry schůzky naší skupiny tvůrců
výsledkové databáze se zástupci ČJF.

Jezdecké plesy

Militaristé 
do Humpolce

● Jezdecký ples pořádá 22. ledna v DK
Koruna v Hořicích TJ Start Hořice. Začátek
ve 20.00 hodin, k tanci i poslechu hraje
skupina EGO. Vstupenky v předprodeji
v Olpran Sport Hořice.

● Dne 4. února se koná 2. jezdecký ples
a setkání příznivců koní v zámku v Hradci
nad Moravicí. Objednávka vstupenek na
tel.: 0653/21 67 05, 0602 58 04 99 -
V. Hruška.

Komise všestrannosti svolává všechny
zájemce o zahraniční výjezdy v roce 2000
ke společné schůzce, která se bude konat
13. února ve školní statku v Humpolci.
Začátek v 15.00 hodin.

Manažer skokové komise A. Starosta
oznamuje svoji internetovou adresu

E-mail: filip.starosta@volny.cz



Firma RAMIRO Žabovřesky s.r.o., 256 01 Benešov
nabízí  pro sezónu 2000 př ipuštění  

Vašich kl isen těmito kval i tními  plemeníky:
LOPEZ - ryzák, nar. 1978, KHH 164 (Lombard - Dorfbraut), han. tepl. vl.
výk. -T-, potom. -T- např.: Labe James, Lopez - 11, Black, Lopez - 18,
Čerka atd. přip. popl.: 3000,- Kč
CARBIDO - bělouš, nar. 1989, KVH 165 (Capitano - Autogramm),
něm. tepl. vl. výk. -S-, výk. matky -TT- , polobratr hřebců Capitol I a II

přip. popl.: 3000,- Kč
LATÉN - hnědák, nar. 1985, KVH 164 (Mehari - Latina), angl. plnokrevník, Kůň roku 94, mezinár.
vítěz, otec řady vítězů - Brooklyn, Lyl Lovely, Quester, Vokativ

přip. popl.: 3000,- + 2000,- Kč (A1/1), 2000,- Kč (ČT)
NOREK - ryzák, nar. 1994, KVH 142 (Nadin - Mariette), hafling přip. popl.: 1200,- Kč

k o n t a k t  -  i n g .  H o l í k o v á  -  0 6 0 6 / 9 2  8 3  9 5 ,  0 3 0 1 / 7 9  3 2  2 1
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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

Finále za mořem
Po lednové přestávce

pokračuje západoevropská
liga Světového poháru ve fran-
couzském Bordeaux (9.-13.
února) a dále pak 27. února
v Bologni, 4. března v Paříži,
11. března v Dortmundu,
25. března v s’Hertogenbosch
a na evropské půdě skončí
boje o body k finálové kvalifi-
kaci 8. dubna v Göteborgu.

Stejně jako v minulých
letech většina světových jed-
niček se do bojů o účast ve
finále zapojila až při vánoč-
ních turnajích v Londýně a
Mechelenu, když vstupní

závody ve skandinávských
zemích, Irsku či Španělsku
ponechaly jezdcům ze zad-
ních pozic světového žebříč-
ku. Na čele současné kvalifi-
kace tedy zatím zůstávají
jména jako C. O. Nagel, který
zvítězil v kvalifikaci v Helsin-
kách, po úspěchu v Oslu a
Millstreetu R. Schneider či
vítěz z Osla   L. Gripshöver.

O tom, kdo se z evrop-
ských jezdců nakonec probo-
juje mezi nejlepší finalisty,
však rozhodne až jarní část
soutěže.

K finále budou tentokrát

cestovat jezdci počtvrté v his-
torii do USA. Po Baltimore
(1980), Tampě (1989) a Del
Mar (1992) bylo tentokrát
pořadatelstvím pověřeno Las
Vegas a hlavním sponzorem
je firma Budweiser. Finále je
plánováno na 19.-23. dubna a
hostitelé přivítají 45 kvalifiko-
vaných dvojic z 13 světových
lig. Veškeré informace o finále
světového poháru naleznete
na internetové adrese:
www.worldcup2000lasvegas.com

Nabízíme týdenní kurz 
pro jezdce připravující se
ke zkouškám ZV. 

Místo konání: 
Přední Lhota u Poděbrad

ve dnech 7.2.-11.2. a
14.2. - 18.2. 2000.

Zajištěno ustájení, krmivo,
ubytování, stravování a hala.

Celková cena 2650,- Kč.
Přihlášky na adr.: J. Jaku-

balová, Sídliště 1438,
289 22 Lysá nad Labem,

tel.: 0603 52 51 69

Nabízíme k pronajmutí 
na výcvik koní a jezdců jez-
deckou halu (60x25m), ustá-
jení pro Vašeho koně (včet-
ně ošetřování a krmení),
penzion s 23 lůžky, případně
možnost použití našich koní. 
Vhodné pro soustředění apod.

Info: 0333/72 11 22
Zn. Třeboňsko

Informace
předplatitelům

V dnešním čísle dostávají
někteří z vás opět složenku
k zaplacení předplatného pro
rok 2000. Složenka ve Vaší
obálce je tedy signálem, že
do 19. ledna jsme neobdrželi
Vaši platbu. V případě, že
jste již předplatné zaplatili,
kontaktujte naši redakci. 

Stejně jako v uplynulých
dvou letech můžete si objed-
nat další edici Jezdecké
ročenky. Tak jako v minu-
lých letech bude Ročenka
pro celoroční předplatitele
zpravodaje Jezdec výrazně
levnější a naši pravidelní čte-
náři ji obdrží za 70,- Kč. Její
cena v případě zájmu o další
výtisky či ze strany ostatních
zájemců je stanovena na
150,- Kč.

Předplatné tradičních 25
čísel zpravodaje Jezdec pro
rok 2000 včetně poštovného,
které bohužel stále stoupá,
bylo stanoveno na 490,- Kč
resp. 560,- Kč včetně Jez-
decké ročenky.

Stejně jako v minulých
letech žádáme všechny
abonenty o co nejčitelnější
vyplnění složenky. Složen-
ky plaťte jménem odběrate-
lů zpravodaje a s adresou,
na kterou Jezdce dostává-
te. V případě, že složenku
ztratíte, či jste ji náhodou
nedostali, použijte prosím
složenku typu C. Ti z Vás,
kteří se rozhodnou pro platbu
bankovním převodem, neza-
pomeňte uvést jméno plátce.

Všechny zájemce o vysta-
vení faktury žádáme o sděle-
ní IČO a DIČ.

V případě jakýkoliv nestan-
dardních plateb žádáme plát-
ce o sdělení, jakou úhradu
platba představuje.



●● Firma Equiservis přijme do mladého kolektivu administrativní pracovnici se znalostí podvojného účetnic-
tví, nejlépe absol. OA, se znalostí jezdeckých potřeb a NJ nebo AJ. Tel.: 02/54 75 96.

●● Ustájím Vaše koně v dosahu MHD. K disp. krytá hala, jízdárna, výběhy, dobré okolí pro práci v terénu.
Cena za box. ustájení 3 700 Kč/měs. Tel.: 0602 292 062, 02/83 92 14 75.

●● Nabízím podkování menšího počtu koní na území Prahy 5 a západ, 500 Kč za koně vč. kovaných podkov +
cesta. U zdravých koní 5 týdnů záruka. J. Bárta, tel.: 02/58 10 533.

●● Nabízím box. ustájení 20km od Č. Budějovic směr Písek, krásné prostředí, výběhy, indiv. péče, 110 Kč/den.
Dále prodám jezd boty zn. Petrie, nové, nepouž., vel. 7, dél. holeně 48, obvod 38. Pův. cena 7 400,- nyní 6
400,- Kč. Tel.: 038/79 83 169.

●● Prodám školního koně, vhodný do soutěží se začátečníky. Tel.: 0398/397 288.
●● Prodám val. ČT 8l., tm. plavák, skok -L-, drezúra -S-, vhodný pro děti,

cena 70 000,- Kč. Při rychlém jednání sleva. Tel.: 02/44 911 670.
●● Prodám černý francouzský oves, velmi dobré kvality. Cena dohodou.

Kontakt: p. Chára, tel.: 0169/396 208.
●● Nabízím ustájení koní v Říčanech u Prahy (centrum). Boxy, výběhy,

venk. jízdárna a krásná příroda. Tel.: 0204/60 34 64 večer nebo mobil
0604 780 485.

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

JEZDEC, jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj. Vydává Vydavatelství CIN, Vladislavova 24, Praha 1, 110 00 tel. 0603 517 242,  02/57 21 26 79,
Fax: 02/24 94 85 09, E-mail: jezdec@mbox.vol.cz Redakce Cyril Neumann, Ivana Kovaříková. S redakcí spolupracují J. Gebauer -jge-,
Opava, E. Nesňalová -nes-, Brno, M. Barešová -bar-, M. Čištínová -čiš-, J. Souček, Lysá n/Labem, O.Havrlantová, Frenštát p/Radhoštěm.
Te. skup. 14 A/B 6, reg. značka MK ČR 6473. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha č.j. NP 2893/1994 ze dne
20.12. 94. Tiskne JPM TISK, s.r.o. Na Popelce 19, 150 00 Praha 5. Grafické zpracování studio BESR, Na Popelce 19, Praha 5.

Od 1.11. 1999 v pro-
dejně v Třebíči prodej

veškerých jezdec-
kých potřeb na splátky

prostřednictvím DD finanční spo-
lečnosti 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

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

POZVÁNKA
Prezentace společnosti Biofaktory Praha s.r.o. 

a předvedení hannoverských plemenných hřebců 
majitelů

VFU Brno ŠZP Nový Jičín 
a firmy Czabi s.r.o. Havířov.

Datum konání: 28. 1. 2000 v areálu chovu koní ŽP Nový Jičín
- Žilina a v restauraci Kolonie (U mola) Nový
Jičín - Žilina.

Program:

10.00 - 11.30 Předvádění koní
Prodej vzorků doplňkových krmiv firmy Biofakto-
ry Praha s.r.o. za režijní ceny v klubovně areálu
chovu koní.
(V klubovně bude pro účastníky malé pohoštění)

12.00 - 15.00 Oběd
Přednášky v restauraci Kolonie (U mola):
Výživa koní v zátěži
Vliv specificky účinných látek na reprodukci
Zásady sestavení krmných dávek pro koně

Úãast prosím potvrìte na tel./fax: 02/819 25 075

BIOFAKTORY PRAHA
S.R.O.

®

Na Chvalce 2049, Praha 9 - Horní Poãernice, tel./fax: 02/81 92 50 75

AUKCE KONÍ
Ve dnech 29.1.- 30.1. 2000 se uskuteční v areálu Hřebčína
Albertovec aukce koní. Budou předvedeni mladí koně za sym-
bolickou cenu, ale také koně se sportovní výkonností.

Program začíná každý den v 9.30 hod. a bude probíhat dle
korektních pravidel pod záštitou EIA a.s. Praha.

Srdečně zveme všechny příznivce jezdeckého sportu.

Informace na tel.: 0653/515 87

PrProdám kodám koně:oně:
1. klisna, H, nar. 1994, o: Hugben II, m: po List, KVP 175 cm, 

cena 85 000,- Kč
2. valach, R, nar. 1994, o: Taarlo, m: po Karneol, KVP 174cm, 

cena          80 000,- Kč
3. klisna, B, nar. 1996, o: Lomikar, m: po Jury, KVP 177 cm, 

cena 90 000,- Kč
4. klisna, H, nar. 1996, o: Ramiro 47, m: A1/1 po Anno, KVP 172 cm, 

cena 65 000,- Kč
5. valach, H, nar. 1997, o: Ramiro 47, m: A1/1 po Anno, KVP 173 cm, 

cena 50 000,- Kč
6. klisna A1/1, R, nar. 1991, o: Anno, m: po Behistoun, cena 30 000,- Kč.

Tel.: 02/58 12 377 večer


