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Součástí tohoto
čísla je pro celoroční předplatitele i
Jezdecká ročenka
za zvýhodněnou
cenu.

Svûtov˘ sport v tabulkách
Vedle mnoha publicistických aktivit
vyhodnocuje FEI i celou řadu světových
žebříčků. Nejznámější je Světový pohár,
ale i další světové žebříčky průběžně
v Jezdci uvádíme. Využijme nového roku
k určité sumarizaci a na výsledky se podívejme podrobněji.

Skokový žebříček FEI
Uvádí 300 jmen a každý, kdo se dostane
do prvé stovky, patří již mezi elitní společnost. V současnosti se o čelo přetahují
H. Simon a L. Beerbaum. Momentálně je
s malým náskokem prvý H. Simon. Za
těmito dvěma jezdci je již větší odstup a do
prvé desítky nejlepších skokových jezdců
světa těchto dnů ještě patří: J. Whitaker,
L. Nieberg, J. Lansink, J. Tops, R. Pessoa,
W. Melliger, B. Romp a přes velkou pauzu
uzavírá desítku nejlepších F. Sloothaak.
Nováčkem ve světové desítce je
B. Romp, který se na devátou pozici
vyhoupl po vítězství v Berlíně.

FEI World Three Day
Bývalý Land Rover Trophy je zatím
v režii novozélandského B. Taita, před
M. King (GBR) a D. O’Connor (USA).
Mezi mladými jezdci je nejlepší Belgičan
C.van Rijckevorsel.
Soutěž týmů Mark Phillips Team Trophy
vede Nový Zéland před Velkou Británií
a USA.

WBR
World Breeding Rankings
Světový chovatelský žebříček vede Světová chovatelská organizace (WBFSH)
a v letošním roce nese název oficielního
sponzora firmy Equalan.
Ve skokových koních je zcela bezkonkurenční hanoverský E.T. FRH (Espri), před
dalším zástupcem hanoverské knihy

FOR LEASURE (Furioso II). Na třetím
místě je IT’S OTTO (Sultan) patřící
k KWPN.
Mezi plemennými knihami vede Hannoverská kniha před zástupci z Holštýnska
a KWPN.
Nejlepším drezúrním koním vévodí také
dvojice z Hannoveru JONGGOR’S WEYDEN (Western Star) a WALK ON TOP
(Wenzel). Třetí je oldenburský DONNERHALL (Donnerwetter).
Mezi svazy je nejlepší opět Hannover
před KWPN a Oldenburgem.
Žebříček koní všestrannosti vede novozélandský BROADCAST NEWS (Palatable), před irským COSMOPOLITAN II
(Penistone**) a plnokrevným ASPYRING
(Ring the Bell).
Celkově jsou nejlepší Irčani před koňmi
Selle Francais a plnokrevníky.

Světový pohár Volvo
skoky
Vedle celé řady lig je hlavním měřítkem
kvality Západoevropská liga a v té je
momentálně na čele E.van der Vleuten
(NED), před U. Kirchhoffem (SRN) a
P. Geerinkem (NED). Je však pravidlem,
že nejlepší světoví jezdci si kvalifikační kritéria splní většinou až na poslední chvíli
před finálem, které bude letos v Helsinkách
15.-19. dubna.

Světový pohár Volvo
drezúra
Zde jasně vede po CDI-W Berlin opět
holandská zástupkyně Anky van Grunsven,
před I. Werth (SRN) a Dánkou Anne van
Olst.

Samsung Nations Cup
Series
Po kanadském CSIO Toronto vede Itálie
(14,5) před USA (14) a Švýcarskem (12,5).
Na dalších místech je Německo, Irsko,
Kanada, Rakousko, Belgie, Holandsko
a Turecko.
Současně s pohárovou soutěží národů
jsou vyhodnocováni i nejlepší jezdci
a koně. Nejúspěšnějším jezdcem PN je
zatím Švýcar Urs Fäh a i jeho pohárová
JEREMIA vede soutěž koní.

V drezúrních koních vede chovatelský žebříček světa hanoverský JONGGOR’S WEYDEN
Svena Rothenbergera

SPORT

REPORTÁŽE

O šampionech podrobněji
E.T. FRH (nar. 1987, po Espri) je prvním koněm, který získal titul
WBFSH po třetí za sebou. „Mimozemšťan“ láme všechny rekordy ve
světě skokových koní. Je na cestě k překonání DOLLAR GIRL
N. Skeltona, která dosud drží prvenství v částce vyhraných peněz.
E.T. byl odchován D. Saulem na severu hannoverské oblasti v Bremerhaven.
Je synem ESPRI, hannoverského koně roku 1995, z klisny po
GARIBALDI II. ESPRI je po hřebci EIGER I., který je otcem EASY
JUMPER, ELUTE a EFENDI. Navzdory tomuto původu byl E.T. pro
svou výšku (nedosáhl 160cm) vyřazen z elitní aukce ve Verdenu.
Jeho talent však rozpoznala M. Herbert a zaplatila za 4l. E.T. velmi
slušných 33 000,- DM. Zde ho o pár let později „našel“ H. Simon.
„Když jsem ho viděl skákat, věděl jsem, že ho musím mít.“ I když oficielní prameny cenu, kterou H. Simon za E.T. zaplatil neuvádějí, rozhodně nebyl laciný. Sám H. Simon o tom říká: „Můj přítel mi řekl, že
jsem musel být opilý, když zjistil, kolik jsem za koně zaplatil.“ Malý
Rakušan si však byl tehdy jistý a budoucnost mu dala za pravdu.
JONGGOR’S WEYDEN (nar. 1986, po Western Star) pochází
z velmi populární hannoverské W-linie. WESTERN STAR je po WENZEL, který je otcem i druhého umístěného koně WALK ON TOP.
WEYDENOVA matka je po GRANDE, kterého lze rovněž nalézt
v mateřské linii E.T., což svědčí o všestranných kvalitách tohoto
mimořádného hannoverského plemeníka.
WEYDEN získal se S. Rothenbergerem bronzovou medaili jednotlivců na OH v Atlantě a v Holandsku je chovným hřebcem.
Tento vynikající hřebec je možná poněkud zastíněn soubojem mezi
GESTION BONFIRE a NOBILIS GIGOLO FRH, ale v podstatě je nejstálejším drezúrním koněm v uplynulé sezóně, což navíc stíhá i při
plnění svých chovných úkolů. Mimo jiné zvítězil v kvalifikacích Světového poháru v Paříži a Neumünsteru a dobře se umístil i v Cáchách.
V čele militaristického žebříčku stojí BROADCAST NEWS (nar.
1983, po Time’l Tell) Marka Todda. Tento valach byl odchován na
Novém Zélandě v La Mesa Park-Awamuiu a je po appalooském hřebci, zatímco ostatní předci jsou angličtí plnokrevníci. V čele žebříčku je
hlavně díky svému vítězství na otevřeném ME v Burghley. Tento
úspěch je o to impozantnější, že dvojice spolu soutěžila teprve několik
měsíců. Před M. Toddem jezdila tohoto koně Novozélanďanka Vicky
Latta.
-kovBROADCAST NEWS a Mark Todd při vítězném ME v Burghley

Auta v Ženevě i Frankfurtu
Velkou cenu Ženevy, která se konala ve dnech 11.-14. prosince, získal Holanďan E. Hendrix (TEN CATE FINESSE) před
P. Carlesem (DOLLY) z Irska a Francouzkou A. Ledermann
(ROCHET M).
Ženy byly úspěšné i v kvalifikačním kole pro finále Světového poháru, které se konalo v rámci CSI Ženeva.
V automobilu značky Volvo se nakonec svezla Američanka
K.M. Prudent (BELLADONNA), která zvítězila před další jezdkyní
M. Gretzer (FELICIANO 823) ze Švédska. Přestože konkurence
ve Švýcarsku byla značná a za oběma jezdkyněmi zůstala jména
jako J. Tops, P. Raymakers či W. Melliger, absolutní světová elita
soutěžila ve stejném termínu na CSI-A ve Frankfurtu. Tam se vedle peněžitých cen rozdělovaly, v rámci Internationaler Mitsubishi
Cup, japonské vozy a jedním z nich se svezl i vítěz Velké ceny H.
Simon (E.T.FRH). Ten překonal v závěrečném rozeskakování M.
Fuchse (TINKA’S BOY /SUI/) i Němku H. Weinberg (FERDINAND
059). L. Beerbaum skončil šestý a F. Sloothaak (CASSINI 002),
který se v sedle objevil po delší přestávce, až patnáctý.

Endurance v Qataru
První finále světového poháru FEI ve vytrvalosti pořádala 28.
listopadu loňského roku Quatarská jezdecká federace v Doze.
Vítězem na 100km trati se díky závěrečnému finiši stal o jednu
sekundu T. Taher z Jihoafrické republiky před Němcem A. Stadlerem. Vítěz dosáhl času 6 hodin a 57 minut (14,39 km/h).
Finále se zúčastnilo 62 jezdců z 19 zemí a čtyř kontinentů.
V Doze se také uskutečnilo druhé zasedání nové komise FEI
pro endurance. Zástupci FEI se zde také sešli s pořadateli světového šampionátu, který se bude konat 12. prosince 1998 v Dubai.

Děti v Jižní Africe
Závěr tohoto desetiletí patří ve skákání bezesporu fenomenálnímu E. T.
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Druhé finále FEI dětských mezinárodních skokových soutěží
získal pro Nový Zéland Rochelle Purcell. Finále se konalo
v nové kryté hale v Tygerbergu v Kapském městě a do soutěže
se kvalifikovalo 16 jezdců ve věku od 12 do 14 let z deseti zemí
a spolu s nimi soutěžilo i 16 domácích jezdců.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Konû pro sezónu 1998
Každoročně se
v zimním období
uskuteční řada změn
v našich stájích. Na
sklonku loňského
roku došlo navíc
i k řadě přestupů
a tak v naší reprezentaci, dá se říci, nezůstal kámen na kameni. Rozhodli jsme se
proto předem poněkud poodhalit blízkou
budoucnost našeho
sportu a postupně
navštívíme důležité
stáje, abychom se
dozvěděli, s čím
můžeme v roce 1998
na našich kolbištích
počítat. Začali jsme
v západočeské oblas- Z. Krpela je ve svém novém působišti nejen jezdcem, ale
i trenérem
ti.

Jezdecký klub - Stáj Straka - Němčovice
Obec Němčovice se nalézá asi 20km severně od Rokycan a letos bude již druhou
sezónu domovem Zdeňka Krpely. Majitel střediska p. Straka zde v krásné krajině
buduje kvalitní areál, který je velmi dobře začleněn do obecní zástavby. Z celkově
zamýšlené stavby je již hotova stáj pro devět koní s kompletním zázemím a v prosinci
loňského roku se začalo jezdit i v krásné hale (22x50). V průčelí haly jsou dokončovány
stáje pro dalších šest koní, kteří by měli v nejbližších měsících Stáj Straka posílit. Potřeba je to nejen pro Z. Krpelu, ale i pro J. Lužu, který v závěru roku do Němčovic přestoupil.
V současné době má pro sezónu 1998 Z. Krpela tři kvalitní koně.
Jedničkou by měl být určitě 9letý ASTOR (po Przedswit Horymír), který své vynikající
schopnosti naznačil již na sklonku sezóny 1997 a v roce 1998 by mohl nastoupit i do
těch nejtěžších soutěží.
O stupeň nižší soutěže by mohli absolvovat dva další koně, kterými jsou 8letá
TAMPA (Jury) a stejně stará hanoverská MORAVA (Drosselklang II po Desiree).
Jaké budou nové posily této stáje se dozvíme jistě 4. dubna, kdy bude mít veřejnost
příležitost k prohlídce střediska při jarních halových závodech.

Jezdecká společnost Spálené Poříčí
Také přibližně 20km, ale tentokrát jižně od Rokycan, roste na kraji Spáleného Poříčí
další krásný areál západních Čech, který buduje J. Schneider ml. Tato jezdecká společnost vstoupila do širšího povědomí tím, že se stala na sklonku loňského roku domovem
Jaroslava Jindry.
V současné době je z velkoryse a luxusně zamýšleného areálu, který vzniká na zelené louce, dobudována hala (24x60) a z jedné strany přiléhající stáje pro 12 koní. Jak
nám J. Schneider sdělil, pro rok 1998 ještě neplánoval zaměstnat jezdce kvalit J. Jindry
a učinit tak o rok dříve jej vlastně „přinutila“ skutečnost, že J. Jindra hledal nové místo.
I proto momentálně jeden z našich nejlepších jezdců nemá koně pro reprezentaci ani
pro vyšší soutěže. Momentálně nejvýkonnějším ve stáji je 7letý SHARKE (Biskaj liberecký
/sport.
jméno
KARIB/),
kterého
v minulém roce prezentoval J. Luža v soutěžích
stupně
-S-.
Z mladších a nadějných je to MARKON
(Frühesch), který však
bude teprve začínat.
A tak o tom, zda se
J. Jindra v roce 1998
z vyšších skokových
soutěží ztratí či ne, rozhodne teprve úspěšnost
plánovaných
nákupů. Podle posledních zpráv probíhají
i jednání s majitelem
SIRAH J. Kutějem.
Proto není nemožné,
že i nadále bude dvojice Jindra - SIRAH
J. Jindra (vpravo) spolu se svým novým zaměstnavatelem k dispozici našim reprezentačním ambicím.
J. Schneiderem ml.
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Plán výjezdů
Přestože účast českých jezdců v zahraničí v roce 1998 bude záviset na vývoji
formy i finančních možnostech ČJF či
samotných účastníků, není bez zajímavosti
nahlédnout, kam všude mají, zatím hypoteticky, naši jezdci namířeno:
skoky - senioři
CSI Budapešť
CSI Kiskunhalas
CSI Karlovy Vary
CSI Mezöhegyes
CSI Poděbrady
CSIO Poznaň
CSIO Budapešť
CSIO Bratislava
CSI Wroclav
CH-M-Y Horses-S Lanaken
CSIO Praha
CSIO Záhřeb
skoky - jun. + ml. jezdci
CSI-J/Y Wiener Neustadt
CSI Karlovy Vary
CSI Poděbrady
CSI-J/Y Homberg/Ohm
CSIO Praha
všestrannost (společně)
CCI* Ratomka Minsk
CCI* Hořovice
CCI** Humpolec
CCI* Bialy Bor (ME/J)
CCI** Waregen (ME/Y)
CCI** Wiendorf
CCI** Achselschwang
CCI* Karlovy Vary
voltiž
CVI* Šaľa
CVI* Bratislava
CVI** Jozefin
CVI** Frenštát
Světové jezdecké hry - MS Řím
spřežení
dvojspřeží - CAI Saumur (Alpskodunajský pohár)
CAI Altenfelden
CAI Mindelstetten
CAI Karlstetten
jednospřeží - MS Ebbs
čtyřspřeží - Světové jezdecké hry - MS
Řím
drezúra
plánovány pouze individuální zájezdy

Drezúrní FEI pohár 1997
ČJF obdržela na konci roku 1997 konečnou výsledkovou listinu naší (IX.) skupiny
drezúrního FEI poháru.
Celkově bylo v naší skupině hodnoceno
53 dvojic. ČR měla největší zastoupení se
13 jezdci. Následovala Litva (12), Spojené
arabské emiráty (11), Rumunsko (9)
a Řecko (8).
Nejlépe byla hodnocena litevská jezdkyně R. Saboniene (AIRIS), která získala 402
bodů. Druhé místo patří řecké závodnici
K. Myloně (KILLKENNY) s 391 body a na
celkově třetí pozici se umístila naše
K. Chelbergová (NIGHT CUP) s 379 body.
Dalším českým jezdcům pak výsledková
listina přisoudila tato místa: 10. J. Buben
(BORN) a A. Titova (DIVNY) oba 354b.,
15. I. Schützová (ROMEO) 341, 16.
H. Jeřábková (ORI) 339, 17. B. Leiterová
(ATAMAN) 338, 22. H. Žižková (KAMIR)
a J. Paták (CHANSON) 327, 26. J. Jirsová
(OHIO) 323, 29. M. Fráterová (BUTTERFLY) 322, 33. T. Benešová (VARUS) 295,
41. M. Majznerová (AMOURAL) 280, 43.
D. Šimečková (TIME OUT) 276.
V týmové soutěži, kde za ČR soutěžila
trojice K. Chelbergová, I. Schützová a
H. Žižková, jsme skončili třetí za Litvou
a Řeckem.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Hřebčín
Albertovec nově
Dne 1. prosince 1997 byla dovršena privatizace hřebčína Albertovec a novými
majiteli se definitivně stali manželé Vít
a Helena Holých. Nadále ponese hřebčín
jméno Hřebčín Albertovec - AMONA.
Po tomto závěrečném kroku se bude
moci definitivně rozeběhnout plánovaná
rekonstrukce a úprava stávajícícho hřebčína, v němž by chtěli jeho noví majitelé
vybudovat zázemí umožňující široké veřejnosti poskytování různých služeb. Od těch
specielně hipologických až po rybaření,
koupání v krytém bazénu či minigolf.
V dnešním Albertovci se v chovatelské
základně stabilizovalo 30 rodin, z jichž třetinu tvoří trakéni. Hřebčín úzce spolupracuje s hřebčínem R. Wassibauera v Salzburgu a i tato spolupráce pomáhá k obnovení
zahraničních kontaktů.
Že se jedná o u nás nebývale úspěšný
chov dokládají trvale dobré výsledky albertovských koní při testaci hřebců v rámci
100 denního testu, či výsledky albertovských produktů při soutěžích KMK. Z loni
úspěšných koní tak jmenujme alespoň
koně GRAND, LOPEZ 11, JUMBO, SARGONI, ARAMIS, IKAR či BARIÉRA. -jge-

Sportovní
kalendáﬁ
17.1.
7.2.
14.2.
28.2.

Zimní soustředění

Z,ZL,L
Z,ZL,L
Z,ZL,L
Z,ZL,L

Informační
systém České
jezdecké federace

Ředitel a dnes i majitel hřebčína v Albertovci V. Holý bude v právě zahajujícím
Zimním albertovském kriteriu i jezdcem
-

Kdo je osobnost? Albertovské zimní
kriterium
Závěrečné číslo loňského roku se neo-

bešlo bez silvestrovských naschválů tiskového šotka, i když v dnešní době by se již
lépe hodil výraz počítačový šotek. A tak
jste se nedozvěděli nejen co se, pro spokojenost účastníků kladrubského drezúrního
soustředění, bude.., ale ani kdo je držitelem titulu osobnost roku, který uděluje skoková komise. Počítač totiž při závěrečném
přepisu některé řádky spolknul a jeho „legrácka“ již zůstala neodhalena.
Dodatečně tedy sdělujeme, že drezúrní
soustředění p. Plotziena se pro spokojenost účastníků bude opakovat, ale pro jeho
značnou zaneprázdněnost připadá v úvahu
opět až zimní termín roku 1998.
Osobností roku 1997 pak skoková komise určila V. Hrnčiara.

Albertovec
Albertovec
Albertovec
Albertovec

Jako každoročně ani tu nejmenší přestávku si nemusí dopřát jezdci severní
Moravy. Pro ty je v hřebčíně v Albertovci
připraven další ročník Albertovského zimního kriteria. Prvé kolo je naplánováno na
17. ledna a soutěž pokračuje 7. února.
Na programu jsou soutěže: dvoufázové
skákání 90/100 (koně startující prvým
rokem, děti, junioři), dvoufázové skákání
100/110 (pro koně 1.rokem - 1.kolo AZK,
pětiletí, děti, junioři), dvoufázové skákání
110/120 (koně 1.rokem, pro pětileté a šestileté - 1. kolo AZK, ostatní). Uzávěrka přihlášek pro 1. kolo je 12.ledna, pro druhé
kolo 1. února na adrese: JK Hřebčín Albertovec - AMONA, 747 23 Bolatice, tel.:
0653/51 283, fax: 515 87.
Třetí a čtvrté kolo proběhne 14. a 28.
února.
-jge-

● Skoková soustředění pod vedením
P. Hudečka určená jezdcům ze severomoravské oblasti pořádá oblastní ČJF ve
dnech 23.-25. ledna a 20.-22. února.
● O listopadovém juniorském soustředění v Bernarticích, které vedl O. Nágr a
Z. Krpela jsme informovali již v čísle 24 loňského roku. Jak nám však nyní sdělil
J. Šíma, dostává práce této trenérské dvojice se západočeskou talentovanou mládeží trvalejší charakter, protože bylo rozhodnuto, že tato víkendová setkání proběhnou
ještě čtyřikrát.
Druhý běh je naplánován na 17.-18. ledna
a další se uskuteční v únoru. Informace
z těchto společných příprav pak pomohou
západočeské oblastní federaci při nominacích na celorepubliková soustředění.

Závěrečnému zasedání výkonného
výboru ČJF 17. prosince loňského roku
předcházela porada oblastních sekretářů,
kteří projednali materiál s názvem „Záměr
informačního systému ČJF“. Tento systém
v konečném stadiu zajistí pro sekretariát
ČJF, ale současně i pro všechna oblastní
pracoviště, kompletní dokumentaci o členské základně, jezdeckých licencích, licencích koní i všech funkcionářích, ale také
kompletní přehled výsledků soutěží.
V definitivní podobě by pak měly veškeré údaje cirkulovat mezi pražským sekretariátem a oblastmi a tím zajistit na všech
místech aktuální informace. Zatím největším problémem je větší rozšíření již hotového programu výsledkových listin soutěží
mezi pořadateli, kteří by měli veškeré
výsledky ze soutěží dodávat oblastním
federacím na disketách.
Z následného zasedání VV ČJF pak
vybíráme tyto důležité body:
● byl schválen nový termín CSIO Praha
- 10.-13. září 1998
● v důsledku toho bylo přesunuto mistrovství republiky v distančních jízdách,
které se uskuteční 29.-30. srpna v Petrovicích
● pořadatelem mistrovství ČR ve voltiži
bude v roce 1998 Albertovec (5.-6.9.)
● byla schválena novelizace pravidel pro
zisk Výkonnostních odznaků ČJF a Čestného odznaku ČJF (plné znění přineseme
příště)
● od 1.1. 1998 bylo schváleno zavedení
Zkoušek základního výcviku jezdců, které
budou podmínkou k udělení jezdecké licence
● byly schváleny dva termíny pro zkoušky cvičitelů (25. 1. Poděbrady, 21.3. Hradec Králové)
● byl schválen záměr ČJF požádat FEI
o účast v drezúrním poháru FEI roku 1998
(FEI World Dressage Challenge)
● v 1. čtvrtletí roku 1998 bude uspořádán seminář rozhodčích.

Blahopřejeme...
...předsedovi TJ Start Hořice Zdeňku
Tomáškovi, který 13. ledna oslaví 60.
narozeniny.
...bývalé vynikající československé jezdkyni Maye Kopecké, která 30. ledna oslaví
své životní jubileum.

Vzpomínáme...

Jezdecké hry bez hranic pořádali na Štěpána již po čtvrté v hřebčíně Měníku
v Humburkách. Odpoledne plné bujného
veselí zaplnilo sedm disciplin, ve kterých
soutěžila tři družstva. Většina disciplin se
obešla bez koní, nicméně k jejich zdolání
nastoupil mimo jiné i J. Skřivan či oba bratři Václav a Dobra Kubištovi. Právě oni překonávají na snímku parkúr, při kterém byla
dvojice soutěžících svázána za kolena.

...na jednoho ze zakladatelů časopisu
Jazdectvo Stana Paličku, který by se 13.
ledna dožil 70 let. JUDr. S. Palička, který
symbolizuje nejúspěšnější éru našeho československého jezdeckého časopisu, zemřel náhle 16. ledna 1979, pouhé tři dny po
svých 51. narozeninách.
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ZE ZAHRANIČÍ

Do Badmintonu
nejlepší
Jezdci, kteří uvažují o soutěži všestrannosti Mitsubishi Motors Badminton CCI****
1998 (7.-10.5.) musejí počítat s těžšími
kvalifikačními kritérii. Aby se zabránilo velkému startovnímu poli budou ke startu přijati pouze koně, kteří se umístili v prvé čtvrtině tříhvězdičkových nebo v prvé polovině
čtyřhvězdičkové CCI posledních dvou let.
Předpokládá se přijetí asi 110 přihlášek,
což znamená asi 80 startujících. Zastánci
britských jezdců prosadili 10 míst, která
jsou vyhražena pro slibné britské jezdce,
kteří jen těsně nesplní požadované kriterium. Oproti letošnímu roku pak každý jezdec může soutěžit se dvěma koňmi (max.).
Ředitel závodů Thomas Hugh si nový

ZPRÁVY
systém pochvaluje: „Systém dává šanci
jezdcům alespoň s jedním dobrým koněm
se do Badmintonu dostat a současně
zachovává britský charakter soutěže.“

Časopis Horse
National o nás
Prestižnín časopis Horse National uveřejnil ve svém závěrečném čísle roku 1997
rozsáhlý článek o skokovém sportu v centrální Evropě pod názvem „Svět, který přestal být v izolaci“.
Až na jedno či dvě rozčarování (zklamáním bylo CSIO v St. Petersburgu a v Pietra
Neamt) jsou organizátoři Světového poháru s úrovní soutěží v centrální Evropě spokojeni.

Pro nás je nejlepším hodnocením skutečnost, že společně s CSIO Bratislava je
nám věnována v podstatě jedna věta, ve
které se praví, že Praha a Bratislava pořádají velmi dobré závody podle všech
východoevropských standardů.
V článku jsou také velmi dobře hodnoceny soutěže v Budapešti, Aténách a Istanbulu.
V článku se hovoří i o jezdecké úrovni,
a naši a maďarští jezdci jsou zde zmiňováni v souvislostí s markantním vzestupem.
Poněkud překvapující je závěr článku, ve
kterém říká M. Ammann, že hlavní podíl na
vzestupu úrovně v celé východní Evropě
mají sponzorské příspěvky ze strany FEI,
které v počátečních letech po pádu komunistické moci v ČR hradily 90% všech
nákladů spojených s pořádáním Světového
poháru.

PEGAS ’98
Program zájezdÛ
Pro chovatele koní trenéry, jezdce a pﬁíznivce
koní a jezdeckého sportu
23.-24.1. GRÜNE WOCHE - BERLIN - NùMECKO - (WEST) - V¯STAVA
30.1.-2.2. 91. DOSTIHY NA LEDU - ST. MORITZ - ·V¯CARSKO
Svûtová rarita - zimní dostihy na zamrzlém jezeﬁe a moÏnost lyÏování v okolí St. Moritz
7.2. TRHY KONÍ - MNICHOV - NùMECKO
Typická atmosféra tradiãních koÀsk˘ch trhÛ
15.-20.2. V¯ZNAMNÉ POLSKÉ H¤EBâÍNY II. - POLSKO + NAPAJEDLA
Janow Podlaski, Stubna, Kalnikov, Kozienice, Kurozweki, Michalov, Pruchna, Udorz
5.-9.3. JEZDECKÉ ZÁVODY - SOUâÁST SVùTOVÉHO POHÁRU
PaﬁíÏ-Bercy - PaﬁíÏ - Francie - CSI-W/CDI-W
Chantilly - Museum koní-treninkové stﬁedisko 3000 koní
2.-5.4. EQUITANA - ESSEN - NùMECKO (WEST)
Nejvût‰í evropsk˘ veletrh koní
23.-27.4. SAUMUR - FRANCOUZSKÁ VYSOKÁ JEZDECKÁ ·KOLA
Cadre Noir + Military CCI***
7.-20.5. NEJVùT·Í EVROPSKÉ SVÁTKY KONÍ - JEREZ DE LA FRONTERA - ·PANùLSKO
CDI***, Královská jezdecká ‰kola, corida na koních, 5 dnÛ u moﬁe, Maroko, Poznávací cesta po celém
·panûlsku
15.-17.5. CENA NEJLEP·ÍCH - JEZD. ZÁVODY - WARENDORF - NùMECKO
+ Prohlídka treninkového stﬁediska nûmecké reprezentace
22.-25.5. NùMECKÉ SKOKOVÉ A DREZÚRNÍ DERBY - HAMBURK - NùMECKO
13.6. NO NAME CITY - ZÁJEZD PRO DùTI - NùMECKO (WEST)
Westernové mûsteãko s bohat˘m programem - Mnichov
19.-20.6. ·PANùLSKÁ JEZDECKÁ ·KOLA - VÍDE≈ - RAKOUSKO
Opakování úspû‰ného zájezdu do ·panûlské jezdecké ‰koly
24.-26.7. EURO CHEVAL - OFFENBURG - NùMECKO
Evropsk˘ veletrh koní + Reitinstitut Eric von Neindorf
13.-17.8. CHIO CÁCHY - SVùTOV¯ JEZDECK¯ FESTIVAL - NùMECKO
Jubilejní závody - 100 let jezdeckého svazu SRN
3.-7.9. VELK¯ T¯DEN CHOVU MLAD¯CH SPORTOVNÍCH KONÍ
Fontebebleau - Francie - finále 4,5,6 let˘ch - náv‰tûva hﬁebãínÛ - prohlídka PaﬁíÏe
18.-21. 9. AMERICANA - AUGSBURG - NùMECKO (WEST)
9. mistrovství Evropy westernového jeÏdûní
25.-27.9. 2. MAëARSK¯ JEZDECK¯ FESTIVAL - OROSZLANY - MAëARSKO
Pﬁehlídka maìar. chovu a jezd. umûní + hﬁebãín Bábolna (Kisber)
SVùTOVÉ JEZDECKÉ HRY - SVùTOVÉ ·AMPIONÁTY - ¤ÍM - ITALIE
30.9. - 5.10. DREZURA - MISTR. SVùTA - STADIO FLAMINIO
30.9. - 5.10. MILITARY - MISTR. SVùTA - PRATONI DEL VIVARO
7.-12. 10. ZÁP¤EÎE - MISTR. SVùTA - PRATONI DEL VIVARO
7.-12.10. SKOKY - MISTR. SVùTA - STADIO FLAMINO
Vãetnû prohlídky Florencie a ¤íma
5.- 9.11. 100. JUBILEJNÍ - FIERACAVALLI - VERONA - ITALIE (WEST)
Nejv˘znamûj‰í evropsk˘ veletrh koní - CSI-A/CSIOP/CAI-2-4 a dal‰í
14.-15.11. HALOVÉ JEZD. ZÁVODY - BERLIN - NùMECKO CSI-W/CDI-W
Mimoﬁádná pﬁíleÏitost vidût svûtovou jezdeckou ‰piãku
5.-6.12. HIPOLOGICA - BERLIN - NùMECKO (WEST) - V˘stava koní
12.-13.12. ·PANùLSKÁ JEZDECKÁ ·KOLA - VÍDE≈ - RAKOUSKO
Opakování zájezdu na galapﬁedstavení

PODROBN¯ PROGRAM ZA·LEME V·EM ZÁJEMCÒM ZDARMA

PEGASON, 142 00 Praha 4, Ve Lhotce 23,
tel./fax 02/496 301
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ŠEPRA, Šebesta Lumír
Ostruhová 58, 276 01 Mělník
Tel.: 0206/62 54 11

PROSTĚJOV
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 probíhá ve spolupráci s profesionálními jezdci ing.J. Hanulayem
a J. Skřivanem.
● Na veškeré zboží poskytujeme odborný a kvalitní záruční
a pozáruční servis.
● Naše výrobky si můžete koupit ve všech dobrých prodejnách v ČR. Žádejte je u svých
prodejců!
● V novém katalogu pro rok
1997 se můžete přesvědčit
o neustálém rozšiřování naší
nabídky.
● Zavolejte nám, objednané
zboží Vám zašleme na dobírku nebo Vám poradíme nejbližší 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

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 10,
591 02 Žďár n. S.,
tel.:0616/ 22774

Sportovní a obchodní stáj

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služba při nákupu sportovních koní doma
Ing. J. Hanulay i v zahraničí
Farského 6
851 01 Bratislava - pomoc při nákupu plemenného matetel.: 07/81 52 30 riálu v zahraničí

Vondráček - Starosta
n a b í z í
●

Tel.: 02/206 104 19,
02/209 504 65 přes den
02/365 200 po 20.00 hodině.

Inzerce
● Prodám kl. (šimlu), do 5. roku, o: North Star, m: Chutnava, dále 12l. chovnou kl. přip. Hug●
●
●

●
●
●
●

ben II i s 6 měs. klisničkou po Taarlo Kubišta a dále 2l. kl. (isabela) po Div Týnský z m: po
Marin Suchý. Tel.: 0303/52 340.
Prodám 8l. valacha A1/2, o: Libanon 54, m: Bělá, vhodný pro parkúr, výkonnost -L-, -S-, zdravý, cena 60 000,- Kč. Tel.: 0649/21 60 84 od 8.00-15.00 hod. a nebo 21 15 85 večer.
Dostihová stáj Josefa Váni u Karlových Varů přijme svob. dívku se zájmem o práci u dost.
koní. Znalost klasického ježdění a hmotnost min. 60 kg vítaná. Nástup možný ihned, ubytování zajištěno. Tel.: 0169/96 238 nebo 0602/429 629.
Nová učebnice jezdectví vyjde v nejbližších dnech. Překlad 28. vydání oficiálních metodických směrnic Německého jezdeckého svazu „Základní vzdělání jezdce a koně“. Objednávky
přijímá AG Flasch, Ruská 24, 110 00 Praha 10, tel.: 02/741 053, fax: 02/741 027. Kniha je doporučena Min. zemědělství jako učební text pro stř. zem. školy. Předpokládaná cena 149,- Kč,
cca 220 str.
Prodám německého hřebce (zkoušky u nás i v Německu) s cca 60% xx, 185 páska, pro zkušeného jezdce - jezdkyni. Perspektivní v drezúře i ve skoku. Vyzkoušení pro vážné zájemce.
Hodný, nezkažený. Tel.: 0205/25 139.
Prodám 3 letého valacha po Pavarotti (linie Paradox I), hnědák. Cca 172 pásky. Tel.: 0205/25 139.
Ještě volné boxy na zimu i déle. Krytá jízdárna a další příslušenství, Praha-západ.
Tel.: 0205/25 139.
Velký jezdecký objekt u Prahy, krytá jízdárna a jiné příslušenství, velká obytná část, vše po
rekonstrukci, v provozu. Tel.: 02/52 39 365.

k prodeji sport. koně od 4-7 let ČT, trakén, holštýn na stupni
výcviku ZL - ST, v cenových relacích 80 000,- – 350 000,- Kč.

JK R.I.A.S. Frýdek Místek
oznamuje nové tel. číslo

0658/645 535

Ausbildung
Stall
bei München
sucht
Bereiter (in) zum
Ausbildung von
Spring und
Dresurpferde
- ab Januar 98

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

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

Dušan Tovarňák
Ulmenweg 1
83626 Valley
tel.:
0049/171 310 0857
0049/802 493 164

TRADICE
SE VRACÍ
Po j i š t ě n í Va š i c h ko n í z a j i s t í
Po j i š t ov n a S L AV I A , a . s .
Ve struhách 27/1076, 160 00 Praha 6.
Veškeré informace
Vám podá náš obchodní zástupce
pan Karel Hájek, tel.: 0602 47 44 19

Informace o předplatném
Jak získat Jezdeckou ročenku?
Předplatné pro rok 1998 bylo stanoveno pro čtenáře z České republiky 300,- Kč. Slovenští předplatitelé musí zaplatit stejně jako ostatní zahraniční odběratelé 550,- Kč a do zámoří bude Jezdec v roce 1998 putovat za roční předplatné 800,- Kč. V roce 1998 vyjde opět minimálně 25 čísel Zpravodaje a naší snahou bude ve větší míře zajistit i barevný tisk tak, jak jsme vám nabídli v čísle 20 k příležitosti CSIO Praha.
V minulém čísle jsme vám představili i naší Jezdeckou ročenku 1997 a těší nás, že řada z vás o ni již projevila zájem a vznesla dotaz jakou formou bude
Ročenka distribuována. Po dohodě z Českou poštou bude možné Ročenku zasílat spolu s Jezdcem a tak jsme pro vás připravili následující nabídku: Cena
Ročenky byla stanovena na 129,- Kč včetně poštovného. Protože ale chceme preferovat naše stálé předplatitele, pro ty z vás, kteří si zajistí roční předplatné
Jezdce bude Ročenka zasílána za 79,- Kč včetně poštovného. Proto každý kdo spolu s předplatným zaplatí i Ročenku, tedy dohromady 379,- Kč, obdrží ji
vždy s příštím číslem Jezdce. Ostatní zájemci o Ročenku zaplatí 129,- Kč. Na požádání (i telefonické) zašleme fakturu.
Po vašich ohlasech sdělujeme, že i ti z vás, kteří si celoročně předplatili zpravodaj Jezdec a nyní chtějí dodatečně získat Jezdeckou ročenku, mohou využít
zlevněné ceny a stačí, když poštovní poukázkou C zašlou na adresu redakce 79,- Kč.
Ročenka je také ke koupi v prodejně s jezdeckými potřebami CN - sedlářství, Ostrovského 23, Praha 5
Poštovní poukázku jste obdrželi v minulém čísle, ale stane-li se, že ji náhodou nemáte, vyzvedněte si ji laskavě na poště – typ C. Pište, prosíme, čitelně.
Žádáme všechny, kteří se rozhodli zaplatit předplatné převodní poštovní poukázkou H či šekovou poukázkou, aby ve zprávě pro příjemce nezapomněli uvést svoje jméno.
JEZDEC, jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj. Vydává Vydavatelství CIN, Vladislavova 24, Praha 1, 110 00 tel. 26 99 213, 57 21 26 79,
Fax: 26 99 213. Redakce Cyril Neumann, Ivana Kovaříková. S redakcí spolupracují J. Gebauer, Opava, E. Nesňalová, Brno, M. Barešová, Z. Rajmont, L. Holý, Hradec Králové, 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
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