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

Dal‰í L’ANNÉE HIPPIQUE Sezóna 1997
Na přelomu roku se do distribuce dostal
již 47. díl exkluzivní světové jezdecké
ročenky L’Année Hippique. Vedle tradičních fotografických reportáží z více jak
stovky největších závodů světa obsahuje
i několik obsáhlých referátů k nejdůležitějším sportovním akcím roku 1997.
Nedílnou součástí každého L’Année Hippique jsou i žebříčková hodnocení jednotlivých disciplin. Ta vycházejí z oficiálních
žebříčků FEI a tak se zmiňme pouze
o hodnocení spřežení, která nám v minulém čísle chyběla.
Desítku nejlepších čtyřspřeží světa roku
1997 vede Holanďan I. Chardon, před Švýcarem W. Ulrichem a Švédem T. Erikssonem. Loňský mistr světa F. Brasseur skončil na čtvrtém místě.
Ve dvojspřeží je na čele také holandský
jezdec R. Rutjens, před Maďarem Z. Lazarem a rakouským J. Wolfmayerem.
V pořadí nejlepších států pak jasně vede
Holandsko před Německem a Švýcarskem.

Na tomto místě je třeba zvýraznit, že
zásluhu na vynikajícím umístění J. Wolfmayera má bezesporu i dvojice jeho starokladrubských klisen SUSI a LENKA, které
jsou polosestry po Favory IX z matek Sacramoso. Obě klisny podávaly stabilní vynikající výkony od roku 1985 a zúčastnily se
všech sedmi mistrovství světa. Při posledním MS, kde skončil J. Wolfmayer pátý,
obdržely klisny dokonce zvláštní cenu za
kondici a zdraví.
Loňská sezóna byla jejich poslední a obě
klisny se vrací do Kladrubského hřebčínu,
kde stráví nejen podzim života, ale chovatelé
NH se pokusí i o jejich zařazení do chovu.
J. Wolfmayer, který je pravděpodobně nejlepším propagátorem našich koní, má v současnosti v majetku dalších osm starokladrubských koní a dokonce vážně uvažuje o přestupu ke královské disciplině - čtyřspřeží.
Nechme se tedy překvapit a doufejme v jeho
start i na našich mezinárodních závodech
v Kladrubech n. L. 7.-9. srpna.

Zdeněk Beneš manažer drezúrní komise.
Úvodem bych se
chtěl omluvit za opožděné předložení hodnocení drezúrní sezóny
1997, které bylo v podstatě
způsobeno
dvěma důvody. Prvním
je čekání na to, až
bude vydán „Přehled
o sportovních koních
ČR 1997“ jako základní podklad o dosažených
výsledcích jednotlivých jezdců a koní a pod.,
a druhým je mé pracovní vytížení v závěru roku,
které mi neumožnilo se této problematice zcela
věnovat. Ale nyní již k drezúře 1997.
Sportovní sezóny 1997 se zúčastnilo v kategorii juniorů a mladých jezdců cca 35 jezdců
v soutěžích stupně -L- a -S-. Vyšší nárůst jezdců vykazuje, což je potěšitelné, zejména kategorie juniorů. Na mistrovství ČR juniorů se kvalifikovalo celkem 18 dvojic. Mezi nejúspěšnější
můžeme zařadit Š. Charvátovou, T. Benešovou,
M. Škardovou, K. Vobořilovou, L. Svobodovou,
H. Milotovou a další.
V kategorii mladých jezdců se na mistrovství
ČR kvalifikovalo 12 dvojic. Z toho J. Paták,

drezúra
A. Titová a M. Fráterová se dvěma koňmi. V této
kategorii je vyžadováno předvedení dezúrní úlohy
FEI stupně -S- a zde již jezdci narážejí na problém kvalitních koní připravených do tohoto stupně tak, aby mohli v těchto soutěžích úspěšně
startovat. Nejlepšími mladými jezdci v loňské
sezóně byli bezesporu M. Fráterová a J. Paták.
Příslibem v příští sezóně by mohly být P. Mixtajová, M. Kružíková a V. Malá, v případě, že budou
mít nové koně. Tito jezdci dosud startovali na
starších, opotřebovaných koních a tím se i zkresloval jejich jezdecký výkon. Je otázkou, zda
jezdci senioři budou nadále ochotni zapůjčovat
své koně juniorům a mladým jezdcům, kteří jsou
převážně na této okolnosti závislí. Dále není
jasné, kolik klubů zajistí výuku juniorů, kteří
nemají možnost vlastnit privátního koně, a přesto
by svými schopnostmi zasluhovali poskytnutí příležitosti pro závodní činnost. Řada klubů zrušila
tzv. provozní - školní koně, na kterých se právě
tato skupina mládeže měla možnost jezdecky
vzdělávat. Místo toho se převážně z ekonomických důvodů kluby staly z větší části „garážemi“
pro koně soukromé a tím zbývá minimálně proSpřežení starokladrubských klisen SUSI a LENKA J. Wolfmayera při loňském MS v Riesenbecku
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(Dokončení ze str. 1)
storu pro koně klubové - sportovní. Toto je ale
ekonomická realita dnešní doby, která jako jediná
umožňuje těmto klubům existenci před likvidací.
V kategorii seniorů je výše uvedená situace
o něco lepší vzhledem k tomu, že dospělý jezdec je schopen si koně pořídit a uživit a zároveň
připravit do některého stupně obtížnosti. Taktéž
sponzoři, kterých je pramálo ochotných investovat do drezúrního koně, se lépe shánějí pro
dospělé než pro mládež. Pro ty movitější z nás
se již otevírají i možnosti zakoupit si koně připraveného v zahraničí. V sezóně 1997 se mimo
stálých drezúrních jezdců objevilo několik
nových tváří, které si nevedly špatně. Někteří
z nich se vyrovnali stávajícícm jezdcům a tento
moment lze považovat za blýskání se na lepší
časy. Jmenovitě se jedná o D. Komendu, který
zazářil ve skvělé formě na MČR v Plzni. Dalšími
jsou pak K. Chelbergová, M. Majznerová a první
sezónu startující mezi dospělými K. Müllerová.
Podle dnes nám již známého „Přehledu o sportovních koních ČR 1997“ se na předních místech objevili staronoví koně: VERONA, FABIO,
JOURNAL, GÁBOR, VANITAS, NIGHT CUP
a následovně s nimi i jejich jezdci V. Kadlecová,
Z. Beneš, K. Chelbergová a V. Čmolík.
V zahraničí startovaly pouze dvě jezdkyně,
a to K. Chelbergová a V. Kadlecová. K. Chelbergová s NIGHT CUPEM se zúčastnila v květnu halových národních závodů v Německu, kde
obsadila druhé místo v soutěži stupně -Sa deváté místo v SG. V červnu 1997 ještě startovala na CDI Kreuttal v Rakousku v malé
rundě (SG,IM I, IM I Kür). Na závodech této
obtížnosti dosáhla obvyklých výsledků českých
koní a jezdců. V Polsku startovala V. Kadlecová
na CDA Wroclav. S koňmi GÁBOR a JARDA
v malé rundě, kde se umístil JARDA celkově (ze
všech kol) na druhém místě, a GÁBOR na místě
třetím. Ve velké rundě (IM II, GP, GP Kür) se
umístila s VERONOU na třetím místě.
Potěšitelné je nejen pro V. Kadlecovou, ale
vlastně pro celé české drezúrní jezdectví ocenění Polské jezdecké federace, které se dostalo
V. Kadlecové, která jako dlouholetý účastník
závodů Volvo Cupu byla spolu s předními jezdci, rozhodčími a činovníky evropských zemí
pozvána na slavnostní otevření historického
hipodromu (jezdeckého závodiště) ve Varšavě.
Pro příští sezónu připravuje drezúrní komise
serii dvou až tří drezúrních soustředění, a to
zejména před sezónou.
Pro žebříček drezúrních jezdců a koní jsme
navrhli sérii vybraných závodů, jejichž zárukou
jsou i kvalitní rozhodčí, a z toho důvodu také
konkurenčně nejvíce obsazovaných tak, aby
bylo možné zajistit celkové objektivní vyhodnocení sezóny 1998. Jsou to tyto závody: Plzeň
Bory, Přední Kopanina Praha, Žižka Praha, Karlovy Vary Stará Role, Brno Moravany, Brno
Olšany, Troja Praha, MČR J/Y, MČR senioři,
Pegas Brno. Zároveň pro sezónu 1998 doporučuje drezúrní komise předsedům jednotlivých
oblastí, aby při oblastních mistrovstvích nezařazovali drezúrní úlohy Z1, Z2, L1, L2, S3 jako
mistrovské soutěže pro J,Y,S. Důsledkem vypisování těchto soutěží jako mistrovských je na
základě poznatků z roku 1997 znehodnocování
sportovní úrovně oblastních mistrovství.
Dále pak drezúrní komise doporučila VV ČJF,
aby výsledky dosahované v úlohách Z1, Z2, L1,
L2, S3 a drezúrní úlohy všestrannosti nebyly
započítávány do „Přehledu o sportovních koních
ČR“ v drezúře, vydávaným Centrální evidencí
Slaťiňany. Výsledky dosahované v těchto úlohách hrubě zkreslují celkovou klasifikaci sportovních koní, zejména drezúrních. Aby neměli
majitelé a jezdci koní startujících ve výše uvedených soutěžích pocit ukřivděnosti, nemáme nic
proti tomu, aby vyhodnocení těchto koní a jezdců bylo provedeno samostatně mezi sebou.

REPORTÁŽE
Drezúrní komise na základě poznatků
a výsledků z roku 1997 by ráda zlepšila v roce
1998 užší spolupráci s komisí rozhodčích
a v této chvíli již mohu říci, že v nejbližší době
dojde ke společnému jednání našich obou
komisí tak, abychom se dohodli, co udělat pro
získání nových rozhodčích a pravidelné proškolování stávajících.
Za nezdar v roce 1997 považujeme fakt, že
se neuskutečnilo sloučení MČR J/Y ve skoku
a drezúře do jednoho termínu a jednoho místa.
S politováním konstatujeme, že ani pro letošní
rok nebyla naše snaha akceptována. Byli
bychom rádi, kdyby se podařilo, aby odborná
jezdecká veřejnost začala brát drezúrní ježdění
jako základ jezdeckého sportu tak, jak je běžné
ve vyspělých zemích, a toto se projevilo ve zvýšení pozornosti a podpory této disciplíně.
Po krácení finančních prostředků ČJF se
nemohlo uskutečnit soustředění talentované
mládeže, které bylo plánováno ke konci roku
1997. Skokoví jezdci a jezdci všestrannosti měli
štěstí, protože svá soustředění zvládli ještě před
krácením.
Závěrem bych chtěl jménem drezúrní komise
poděkovat všem cvičitelům, trenérům, funkcionářům a sponzorům za jejich obětavost a trpělivost při výchově mladých jezdců i v dnešní
nelehké ekonomické situaci jezdeckých klubů.
Jezdcům bych rád popřál mnoho chuti do další
práce, zdraví, hodně píle a dřiny, ale hlavně
k tomu všemu sportovní štěstí.

Kůň roku 1997

Drezúra směřuje
do Švédska
Zatímco pořadatelem finále Světového poháru ve skákání budou Helsinky (15.-19.4.), finalisté stejné soutěže v drezúře se utkají letos
v Göteborgu (2.-4.4.). Kvalifikace na finále je
v plném proudu. Rozhodnuto je v Kanadě, kde
zvítězil domácí jezdec českého jména Tom
Dvorak s CLEARLY CANADIAN.
Za Mexico bude ve finále startovat na „divokou kartu“ A. Riviera a ACZYDOS.
Evropská liga probíhá v tomto ročníku společně pro jezdce východní i západní Evropy
a nutno říci, že tentokrát se žádné průniky jezdcům z východu mezi světovou elitu nedaří. Soutěží se zúčastnila pouze loňská vítězka centrální
Evropy A. Bienias z Polska, ale zatím bez zisku
bodů.
Na čele žebříčku je po poslední soutěži
v Ženevě (11.-14.12.) Němka I. Werth o pouhé
dva body před A.v. Grunsven z Holandska.
Dále jsou umístěné A. v. Olst (DEN), K. Kyrklund (FIN) a J. Wirths (SRN). Soutěž pokračuje
11.-15. 2. v Neumünsteru.
V čele skokové západoevropské ligy je
i nadále Holanďan E. v. der Vleuten, který
bodoval i na posledních závodech světového
poháru v londýnské Olympia Hall. Na druhé
pozici je L. Nieberg před P. Raymakersem a
B. Rompem. Skokový světový pohár pokračuje
v letošním roce 20.-22. 2. ve francouzském Bordeaux.

Dne 9. ledna se konala přípravná schůzka
organizátorů dalšího galavečera konaného při
příležitosti vyhlášení akety Kůň, jezdec roku
1997.
Tak jako v loňském roce se bude toto vyhlášení konat ve Smetanově domě v Litomyšli
a datum bylo určeno na sobotu 28. února.
Vedle hlavních anketních výsledků (skokový
kůň, jezdec, trenér a osobnost roku 1997) bude
skoková komise ČJF udílet poháry opět i mistrům ČR, vítězům KMK a uděleny budou i první
Čestné odznaky ČJF a další dva Zlaté výkonnostní odznaky ČJF.
Novinkou oproti roku 1996 bude, že nabídky
skokové komise ostatním komisím využila drezúrní komise ČJF a i ona bude v rámci večera
udílet ocenění.

Předvýběr i pro KMK
Na zasedání Rady Plemenné knihy Českého
teplokrevníka 6. ledna bylo ustanoveno, že od
letošního roku budou i hřebci ucházející se o
zisk licence plemeníka formou absolvování
KMK podrobeni „předvýběru“. Podle sdělení
J. Pellara (MZVž) je hlavním důvodem snaha o
vyloučení možnosti, že hřebec, který řádně v
průběhu tří let splní podmínky KMK, nebude
zařazen do chovu pro exteriérovou či jinou
vadu. Takový hřebec navíc zbytečně snižuje
možnost uplatnění mladých klisen. Vedle podmínek pro 1. předvýběr hřebců ke 100-denními
testu a podmínek pro zkoušky výkonnosti klisen
obsahuje zápis z tohoto zasedání nově i podmínky pro předvýběr do KMK. V roce 1998 se
bude tedy muset každý hřebec, který bude nově
vstupovat do seriálu KMK, podrobit předvýběru
se splněním těchto bodů:
a) 5-ti generační původ, KVH - min. 161cm,
zdravotní stav
b) předvedení na ruce - posouzení typu,
exteriéru a mechaniky pohybu
c) předvedení pod sedlem - základní chody,
předvedení zajistí majitel
Součástí předvýběru bude zápis s konečným
rozhodnutím komise.
Termíny předvýběrů jsou totožné s termíny
předvýběrů do 100 denního testu hřebců a
budou se konat: 6. 4. ZH Tlumačov, 7. 4. Hřebčín Měník-Humburky, 8. 4. ZH Písek.
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I. Werth s NOBILIS AMARETTO při vítězství ve Frankfurtu

Navštivte Zangersheide
Leon Melchior, jeden z nejznámějších chovatelů světa a majitel světoznámého hřebčína
v Zangersheide oznámil, že 15. února bude
v této chovatelské chloubě Belgie „Den otevřených dveří“. Koně bude návštěvníkům předvádět i světová pětka Jos Lansink. Pro získání dalších informací jsou v hřebčíně k dispozici tel.
čísl 0032-897-30030 nebo fax 0032-897-18410.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Konû pro sezónu 1998
Jezdecká společnost Bohdaneč
Jak jsme již uvedli, koně jedné z našich nejúspěšnějších stájí
JS Bohdaneč se na sklonku roku přestěhovaly do prostor
Obchodní stáje ve Chlaponicích. Tato stáj vešla do obecného
povědomí zvláště v období spojeném s působením tehdy nováčka
naší sportovní scény S. Motygina. Od jeho odchodu se stáj V.
Maříka z vyšších soutěží poněkud vytratila, ale příchod bohdanečských ji pravděpodobně opět vrátí do centra pozornosti.
Vedle stájí je dominantou střediska ve Chlaponicích krytá jízdárna 22x50m.
Prvým jezdcem stáje JS Bohdaneč je, po odchodu J. Jindry,
zcela jasně T. Navrátil. V současnosti disponuje určitě nejucelenějším a výkonnostně nejstabilnějším kádrem koní. Na jejich čele
stále zůstává patnáctiletá GARTA (Duellano I), která by měla
i v sezóně 1998 startovat v těch nejtěžších soutěžích. Na její
místo však může kdykoliv nastoupit někdo z trojice LE CORDIAL S (Lombard) nebo ruští CHMEL (Pavic 11) a AKTIV (Vypas
43). Výkonostně o jeden stupeň slabší je nováček stáje ARGENTINUS-GRANUSH jehož jméno prozrazuje i genetický původ.
Tento kůň přichází ze stáje J. Hanulaye, když na Slovensku byl
nejlepším pětiletým koněm a startoval pod jménem ARGENTINO.
Mimo tyto zkušené závodníky připravuje T. Navrátil i dva 4leté
valachy - AMADEUS (po Acrobat po Athlet) a CALANDO (po
Calando).
Vedle T. Navrátila jezdí ve stáji F. Břízy Z. Hruška, který
i v sezóně 1998 bude sedlat nadějnou GRANDINU (Lansberg),
která by měla být v roce 1998 připravena pro soutěže -ST-. Ve
stejné úrovni se bude pohybovat i 6letý CARTAGO (Lord)
a o stupeň níže stejně starý LIVIUS (Lord Calando).

AKTIV bude i v roce 1998 patřit k oporám T. Navrátila i F. Břízy
Stáj však očekává ještě další koně, z nichž pravděpodobně nejzajímavější bude 8letý hřebec LACOR (po Landgraf), který má za
sebou zkušenosti v soutěžích do 150cm v SRN.
Příchod zkušených jezdců do Chlaponic přivítal i S. Polák,
který je majitelem stáje, za kterou jezdí jeho dcera, patnáctiletá L. Poláková. Ta se tak může se svými koňmi účastnit kvalitních tréninků a tím se přiblížit i k naplnění našich skokových
juniorských ambicí. Ve stáji má pro rok 1998 L. Poláková k dispozici trojici - MATHEA (Irish Pride), RICARDO (Plnut 71)
a ukrajinský KASKAD (po Kroket). Všichni tito koně jsou
schopni absolvovat -ST- a tudíž může naše nadějná juniorka
pomýšlet i na ty nejnáročnější starty.

Jezdecká škola Mariánské Lázně
Mariánské Lázně již léta znamenají rodinu Nágrových a s ní
i dalšího jezdce, který je zálohou i pro českou reprezentaci Ondřeje Nágra. I když toho jsme ve stájích nezastihli, protože spolu
se Z. Krpelou vedli další kolo soustředění mladých jezdců západočeské oblasti v Bernarticích, veškeré informace nám poskytl
jeho otec a trenér Václav Nágr.
K nejlepším pro sezónu 1998 zůstávají v Mariánských Lázních

Z přítomnosti bohdanečských ve Chlaponicích se radují i otec
a dcera Polákovi
i nadále 8l. holštýnský plemenný hřebec CAROL (Cascadeur)
a 14letá PRIMAVERA (Rasso), kteří se budou opět pohybovat na
úrovních -ST- až -T-.
Novým přírůstkem ve stáji je 8letý plemeník AQUILAS (po
Athlet), který přicestoval ze SRN a jeho majitelem je pan T. Tischer (SRN). Tento kůň prokázal své vynikající skokové schopnosti jako 5letý (1995), kdy se probojoval do chovatelského bundesšampionátu 5letých (140). Z další sportovní činnosti jej vyřadilo
zranění, jehož léčení umožňuje teprve nyní jeho návrat do sportu.
V případě, že se vše bude vyvíjet normálně, i on se objeví v soutěžích -ST-.
Stejnou výkonnostní úroveň očekává O. Nágr i od na našich
kolbištích již známé klisny PADJEN (Piquet), ale i od dalšího
nováčka stáje 8letého německého valacha GOLANA (po Graphit).
V sedle některého z koní úrovně -ST- však v sezóně 1998
možná uvidíme další členku mariánskolázeňského týmu I. Kostovou. Ta má pro eventuelní účast při MČR žen i 6letou TOUHU
(po Topas-14). Dále pak bude soutěžit i z 5letou ANGLIÍ (Dietward-7), ale obě tyto klisny budou, stejně jako v minulé sezóně,
přednostně menežovány k soutěžím KMK.

V. Nágr s novým hřebcem AQUILASEM
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ZAJÍMAVOSTI

O koncepci
Z pera Alexandera Frátera vyšel
materiál s názvem Zhodnocení pokusu
o vybudování vzorového jezdeckého
střediska a koncept založení české jezdecké školy. Tento materiál, jak dále
pokračuje jeho úvodní název, byl
vypracován jako podklad k podnícení
diskuze o českém jezdectví. Autor
poskytl tento text nejen oficiálním místům ČJF, včetně oblastí, ale i různým
odborníkům naší jezdecké společnosti.
Studie se zabývá v prvé řadě zhodnocením sedmileté práce Jezdeckého
střediska v Tursku. Na dalších stranách
se však snaží analyzou najít hlubší
souvislosti práce střediska i dalších
subjektů s prací České jezdecké federace i souvislosti celospolečenského
významu. Na základě srovnání
s německými poměry pak dochází
k různým návrhům a doporučením na
změnu práce ČJF.
Využívám tedy příležitosti k první
reakci na tuto práci.
Vzhledem k tomu, že tento materiál
neprošel žádnou širší diskuzí, která by
jeho úvahy více zobjektivizovala, (což
však vzhledem ke svému zaměření ani
nepředstírá), je pohled autora na problematiku českého jezdectví a jeho
řízení poněkud subjektivně veden
z pozice majitele jezdeckého zařízení
zaměřeného na drezúru, které je navíc
deklarováno jako vzorové středisko.
V určitých místech vyznívá materiál až
téměř propagačně, což je z obecného
hlediska jeho největším problémem.
Nejzajímavější pasáží je však kapitola s názvem Analysa situace českého
jezdectví, která podrobuje práci ČJF ve
srovnání s Německem v některých
pasážích nemilosrdné kritice. Jakkoliv
však budou jisté pasáže pro naše jezdecké vedení nepříjemné, myslím, že
v řadě případů jsou některé nedostatky
velmi přesně pojmenovány.
Hlavní přínos tohoto materiálu však
spatřuji v tom, že poprvé od změny
našeho společenského systému je členům naší odborné veřejnosti předkládán materiál, který sumarizuje problémy našeho sportu. A. Fráter, který
podrobně zná německé prostředí, zde
nabízí srovnání a východiska v duchu
prostředí našeho západního souseda,
s odvoláním na prokázanou funkčnost
německého systému. Teprve diskuze
ukáže, do jaké míry jsou některé jeho
poznatky v našem českém mikroklimatu (společenském, ekonomickém, intelektuálním i přímo odborném) akceptovatelné i jaká ochota k diskuzi o jeho
tezích vůbec vyvstane.
V každém případě se však jedná
o ucelený pohled na problémy českého
jezdeckého sportu, který pro svoji komplexnost, ke škodě České jezdecké
fedrace, zatím nemá u nás konkurenci.

TERMÍNY

Rok jedna
Rozbíhající se rok 1998 bude rokem číslo jedna pro
české vytrvalostní jezdce. Rokem číslo jedna proto, že
v letošním roce bude poprvé uspořádáno v rámci ČJF
1. mistrovství republiky ve vytrvalostním ježdění a ČJF
zřídila pro tuto disciplinu komisi.
Podle dynamiky rozvoje této discipliny ve vyspělých evropských zemích se dá usuzovat, že i u nás
dojde k masové oblibě vytrvalostního ježdění. To
skýtá nepoměrně většímu počtu jezdců možnost sportovního vyžití, které se, na lehčích tratích, příliš
nevzdaluje od rekreačního sportu. I proto jsme požádali prvého českého manažera této komise M. Špičáka o rozhovor:
Pane Špičáku, jak si představujete prvou sezonu české endurance, jak je daleko naše národní
legislativa a co v prvém roce chystáte?
„Naše komise byla ustavena již v průběhu minulého roku, v současné době má pět lidí a zatím je její
práce plně zaměřena na tvorbu pravidel. Naše národní pravidla plně vycházejí z mezinárodních pravidel
a po zapracování letošních dodatků a změn by měla
během února jít do tisku a hned poté budou přes
oblasti distribuována všem zájemcům. To je náš
základní úkol.
Organizačně je první rok zcela podřízen Mistrovství
republiky, které se bude konat, jak jste již uvedli, 29.30. srpna v Petrovicích u Sedlčan. Jemu by měla
předcházet pravděpodobně pouze jedna akce, kterou
bude pořádat, pravděpodobně v průběhu května
J. Cerman v Jeníkově.“
Na tomto místě ale musím říci, že distanční
jezdci mají svůj kalendář daleko rozsáhlejší. Jak
to, že budete mít jen tak málo soutěží?
„Situace v distančním ježdění není ještě zcela přehledná a není zcela jisté, kolik stávajících příznivců
této discipliny se bude ochotno přizpůsobit pravidlům.
Již třeba splnění nové podmínky, absolvování zkoušek
základního výcviku pro zisk jezdecké licence, nebudou možná mnozí akceptovat. A za druhé jsme si do
vínku celé naší práce dali jednu základní podmínku,
kterou je přísné a striktní dohlížení nad dodržováním
sportovní etiky, hlavně ve vztahu ke koním. S tím
přímo souvisí naše spolupráce s veterinárními lékaři,
pro které připravujeme na 21. března školení, pravděpodobně s polskou odbornicí na tuto problematiku
MVDr. A. Smelczynskou, a pozvat bychom chtěli
i MUDr. K. Holého ze Slovenska. Přizváni by měli být
i rozhodčí a pochopitelně seminář bude otevřen všem
dalším zájemcům. Striktní a jasná kritéria ve vztahu ke
koním a dohled nad kontrolou jejich trenovanosti
a kondice v průběhu soutěže jsou hlavní podmínkou,
kterou musíme od začátku tvrdě na všech zúčastněných požadovat. Pro všechny ty, kteří se s takovým
pojetím distančních jízd ztotožní, bude naše disciplina
otevřena. Doufám, že i v ČR bude takových jezdců
brzy velmi mnoho. Každý kdo má o spolupráci s námi
zájem a kdo se chce dozvědět veškeré podrobnosti se
může obrátit buď přímo na moji adresu - M. Špičák,
Petrovice u Sedlčan 39, tel.: 0304/56 163 nebo na
ČJF v Praze na Strahově.“ Děkujeme za rozhovor.

Ještě V. Michek
Jméno V. Michka bude ještě nějaký čas
v naší jezdecké společnosti při různých příležitostech skloňováno. V květnovém termínu letošního roku měl JK Smrček na karlovarském závodišti pořádat v rámci Poháru Karlovarských novin CSI-B. Jak nám
sdělil V. Balcar po situaci jaká nastala,
budou tyto CSI-B zrušeny, ale Pohár Karlovarských novin v tomto termínu (15.-17.5.)
normálně proběhne, ovšem pouze jako
národní závody.
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Sportovní
kalendáﬁ
hala
31.1.
7.2.
14.2.
14.2.
28.2.
28.2.
28.2.
28.2.

Bernartice
Albertovec
Bernartice
Albertovec
Bernartice
Svinčice
Humburky
Albertovec

drez. Z
Z,ZL,L
Z
Z,ZL,L
Z
ZM,Z,ZL,L
ZM,Z,ZL,L
Z,ZL,L

Drezúrní posila
Ve dnech 10.-12. ledna pracovala malá skupinka drezúristů v jezdeckém středisku v Tursku
pod vedením německého drezúrního jezdce
W. Hartmanna. Protože práce byla velmi kvalitní, požádali jsme tohoto německého pracovního
jezdce o stručný životopis.
„Je mi 35 let a drezúrní koně jsem připravoval
v různých stájích. Dva roky jsem jezdil u
H. Resse, poté jeden rok ve stáji G. Theorodescu ve Fischdorfu a tři roky jsem pobýval u
W. Schultheise. Ten byl osm let státním trenérem
SRN a mým spolujezdcem byl např. R. Zeilinger.
Tři roky jsem měl vlastní stáj v Dortmundu.
Pak jsem se seznámil se svojí současnou manželkou Jarmilou Hlačíkovou (dcera vedoucího
hřebčína v Napajedlích Z. Hlačíka) a jeden rok
jsme se drezúře věnovali v Austrálii a Novém
Zélandu.
Protože to moji ženu však stále táhlo do Čech,
rozhodli jsme se nakonec vrátit do Evropy
a zakoupili malou zemědělskou usedlost u Nepomuku v západních Čechách. Zde bychom se
chtěli věnovat chovu holštýnských koní a v současnosti máme tři klisny a jednoho hřebce. Ten
stojí momentálně u S. Hošáka. Pochopitelně až
stav našeho statku dovolí, chtěl bych pokračovat
i ve své drezúrní práci jak s žáky, tak s koňmi.
Zatím jsme zde teprve pět měsíců a v české drezúrní obci se moc neorientuji. Toto je mé prvé
setkání a své poznatky bych shrnul do několika
zjištění. Vašim jezdcům chybí trenérský dohled,
kvalitní koně a tudíž i kritičtější pohled na jejich
úroveň. To usuzuji z toho, že většina koní, které
jsem viděl, výkonnostně nedosahovala deklarované úrovně. I když jsem zde velmi krátce, nabízím komukoliv pomoc, ale doma k tomu zatím
nemám patřičné podmínky.“
W. Hartmann v sedle domácího MARCA

CN

Sportovní a obchodní stáj

Vondráček - Starosta

sedlářství

n a b í z í
ustájení koní v areálu na okraji Prahy - Tuchoměřicích
● výcvik koní a jezdců dle dohody
● prodej kvalitních sportovních
koní
● hala 28x18 m k dispozici
●

nabízí ve své prodejně
Ostrovského 23, Praha 5, tel.: 02/9000 40 50
cca 200m od stanice metra Anděl (výstup Ženské domovy)

úplný sortiment jezdecké výstroje
Otevřeno: v pracovní dny od 9.00 hodin do 18.00 hodin
v sobotu
od 9.00 hodin do 12.00 hodin

Zboží firmy CN sedlářství obdržíte i v prodejně hřebčína Měník-Kubišta, Humburky

Kentaur pro
Sloothaaka?
Naše největší firma na výrobu jezdeckých
potřeb Kentaur Prostějov stále hlouběji proniká
i na evropské trhy. Proto jsme se majitele firmy P.
Kuby zeptali co nového pro letošní rok připravuje:
„Stejně jako v předchozích letech chceme dále
rozšiřovat sortiment zboží v naší nabídce a zvětšovat jeho množství na skladě, což nám umožní
rychleji uspokojovat přání našich zákazníků.
Začátek každého roku je obdobím, kdy nám
menší vytížení výrobních kapacit umožňuje více
se věnovat inovaci našich současných výrobků
i vzorování zcela nových věcí. Podklady a tipy sbíráme ovšem v průběhu celého roku jak od našich
zákazníků, tak z vlastních zkušeností.
Jen namátkou bych vybral minichaps z umělé
kůže, kterou lze prát, a nový „obtažnější“ model
jezdeckých legín. Také jsme již dokončili vývoj
neoprénových zvonů (nový způsob zapínání)
a spěnkových neoprénových chráničů (dvě velikosti a odlišný tvar), které se stále více začínají
používat nejen ve westernových, ale i sportovních
disciplinách.
U jezdeckých sedel, která tvoří významnou
část naší výroby, chystáme rozsáhlejší změny.
V souvislosti s tím, že naše sedla začínáme prodávat i v zahraničí pod naší značkou, dojde
k několika větším změnám. Stávající kolekce
sedel bude označena novými jmény a většina
modelů bude vyráběna pouze na elastických kostrách. Také jsme již začali vyvíjet zcela novou
velmi elastickou kostru, která by měla být základem nové kolekce sedel. Tu chceme představit
na výstavě „Kůň 1998“ v Lysé nad Labem. Tento
vývoj probíhá na základě konzultací se špičkovými
domácími i zahraničními jezdci. Proto byla velmi
přínosná i moje návštěva u Franke Sloothaaka
začátkem letošního roku.“
To věřím, ale návštěva u tak výrazné postavy světového jezdectví posledních let musela
být zajímavá i z čistě sportovního hlediska. Co
vše jste viděl?
„Návštěva byla dojednána mými obchodními
partnery v Německu. F. Sloothaak sídlí teprve
krátce v nově vybudovaném centru v Borgholzhausenu nedaleko Warendorfu. Část střediska
tvoří původní obytný dům a dvě menší stáje.
K těm byla přistavěna jezdecká hala (20x60),
velká vzdušná stáj, klecový kolotoč pro pohybování koní a dvě otevřené jízdárny s travnatým i pískovým povrchem.
Bylo velmi vzrušující vidět tak skvělé koně jako
WEIHAIWEJ, CASSINI, JOLI COEUR, NIKITA
nebo mladou nadějnou klisnu JESSICU. Zajímavé
bylo, že na všech koních byly ve stáji tři teplé
zimní deky (koně jsou ostříháni). Každý kůň chodí
denně 2,5 hodiny v kroku na kolotoči a pak pracuje třičtvrtě hodiny až hodinu pod sedlem. Vidět
Frankeho trénovat je nezapomenutelný zážitek.
Pod sedlem jsem viděl CASSINIHO, JESSICU,
NIKITU a několik dalších méně známých koní. Vše
se dělo v naprostém klidu, ale provedení cviků
a poslušnost vyžadoval velmi důrazně. Obdivuhodná byla proježděnost koní, kdy samozřejmostí
byly cvalové traverzály, přeskoky každý druhý,
cvalové piruety a ohromná akcelerace koní při prodlužování a zkracování cvalu. Od prvního okamžiku, kdy vidíte Frankeho na koni, je jasné, že takových jezdeckých talentů je na světě jen několik.
Pro mě je velmi důležité, že mám příslib od
pana Sloothaaka, že i v budoucnu ho mohu navštěvovat a konzultovat s ním vývoj našich výrobků.“
Děkujeme za rozhovor.

Tel.: 02/206 104 19,
02/365 200 po 20.00 hodině.

Albertovské
zimní kriterium

VIKTOR a TROOKER
nezapadli

Úvodní kolo IV. albertovského zimního kriteria
ve skokových soutěžích se konalo v sobotu 17.
ledna. Tak jak se předpokládalo, již při tomto
kole se na startu objevilo 92 dvojic z deseti oddílů, což potvrzuje stále se zvětšující zájem
o halové zimní soutěže a prodloužení sezony.
Jedinou neobsazenou se stala soutěž dětí, ke
které se přihlásil pouze J. Kincl.
Prvním vítězem sezóny 1998 v soutěži kriteria
se stala S. Lanová s koněm FABA (stáj Duda),
pro kterou byl tento start návratem na severomoravská kolbiště po téměř deseti letech. Závěrečnou sobotní soutěž vyhrála opět „domácí“
KRÉDA, která se do Albertovce vrátila z Ostravy
ze stájí MGT.
-jge-

V roce 1997 zmizela z naší military scény dvojice
nadějných koní z NH v Kladrubech nad Labem VIKTOR-K a TROOKER. Jak jsme na jaře minulého roku
informovali, o oba projevil zájem dánský olympionik
N. Haagensen, který také koně v sezóně 1997 jezdil.
S oběma úspěšně absolvoval soutěže CCI* a CCI**
nejen v Dánsku, ale i ve Švédsku a Francii. VIKTORK startoval pod jménem Land Rover DEFENDER
a TROOKER jako Land Rover DISCOVERY.
V konečném dánském hodnocení koní této úrovně, které obsahuje 106 jmen, se VIKTOR-K umístil
na 3. a TROOKER na 14. místě. Pochopitelně
všude je uvedeno, že se jedná o koně českého
chovu a tak máme na severu Evropy velmi dobrou
reklamu.

Veterinární potíže
na obzoru?
Státní veterinární správa ČR oznámila, že
vzhledem k novele zákona ČNR č.368/1992 Sb.
o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů z hlediska veterinárního povolování
dovozu, vývozu a průvozu zvířat, živočišných
produktů, krmiv a dalších předmětů, které
mohou být nositeli původců nákaz, dochází od
1.1. 1998 k určitým změnám.
První a v dnešní době zase ne tolik překvapující je zdražení všech poplatků. Při povolení
vývozu, dovozu či průvozu jednoho zvířete
dochází ke zvýšení ze 100,- Kč na 300,- Kč a při
více zvířatech z 300,- na 1 000,- Kč.
Daleko problematičtější je však další změna,
která hovoří o tom, že od roku 1998 již nebudou
vydávána veterinární povolení s označením „proforma“. To ve svém důsledku znamená, že pro
každý pohyb koní přes naše hranice musí být
dopředu vybaveno veterinární povolení. Nepůjde
jako dosud využít „proforma“ souhrnné povolení,
které si u Státní veterinární správy ČJF, ale
i např. Jockey Club, v počátku roku vyžádaly
a koně pak v průběhu roku cestovali na základě
tohoto dokladu.
Ve svém důsledku přináší toto nařízení nejen
zvýšení nákladů, ale také velkou komplikaci pro
pružný přechod hranic zvláště pro mimopražské
koně. Pro dostihové koně, kteří se většinou až
v polovině týdne před dostihem podle startovní
listiny dozví, zda budou startovat, je problém
v podstatě neřešitelným.
Všechny „postižené“ organizace pravděpodobně budou se Státní veterinární správou ještě
jednat a tak se nechme překvapit.

Pozvánka na plesy
● Ples Selské jízdy Nechanice se uskuteční 24.
ledna ve sportovní hale v Hněvčevsi. Začátek
v 19.30 hodin.
● Koňařský ples pořádá 7. února v sále sokolovny v Račiněvsi Sdružení soukromých chovatelů koní Podřipska. Začátek ve 20.00 hodin.
Rezervace vstupenek: p. Pechar tel.: 0411/87
11 77.
● XVII. jezdecký ples pořádají 21. února Stáj
Luka, Equus team Mareček a Stáj Václav v městském společenském domě v Kolíně. Slavnostní
zahájení je ve 20.00 hodin a vstupenky si je
možné zajistit u M. Prokůpkové na tel. 0321/23
471 (přes den) nebo 0321/26 867 (večer).
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Vánoční Londýn
a Mechelen
V tradičním předvánočním termínu (18.-22.12.)
se na sklonku loňského roku konalo CSI-W Londýn. Světoznámá aréna Olympia Hall přivítala tradičně kompletní světovou elitu. Ke kvalifikaci do
finále světového poháru nastoupilo 31 koní a vítěznou jízdu ve Volvu si vybojoval L. Beerbaum s P.S.
PRIAMOS. O prvenství bojoval v rozeskakování
s osmi jezdci a společně s ním docílili i v rozeskakování nuly ještě P. Charles (NUSTRIA), G. Bilington (IT’S OTTO) a F. Sloothaak (CASSINI). Zvláště
F. Sloothaak body do kvalifikace nutně potřebuje,
protože po dlouhé absenci v sedle to byly jeho
prvé. A tak se zatím, zcela netradičně, pohybuje až
v páté desítce a musí ve zbývajících pěti kolech získat ještě minimálně 30 bodů, aby mohl pomýšlet na
helsinské finále.
Velkou cenu Olympie pak získala H. Weinberg
se skvělým FERDINANDEM 059, před L. Niebergem (FOR PLEASURE) a R. Tebbelem (FIN
FIRST RADIATOR).
Další důležité závody CSIO Mechelen se konaly
27.-29.prosince. Největší počet bodů pro National
Samsung Cup si připsalo Holandsko ve složení
J. Dubbeldam, P. Raymakers, J. Lansink a P. Geerink. Druhé skončilo Rakousko před Francií, Velkou
Británií a Belgií. Nedařilo se Německu, které vyšlo
naprázdno se ziskem až osmé příčky.
Velká cena Flander však do Německa putovala
zásluhou G. Böckmanna (ROLANDA), před kterým
se musel sklonit i M. Whitaker (TWO STEP), který
skončil druhý. Třetí místo patřilo T. Pomelovi
(THOR DES CHAINES) z Francie.

Drobnosti
● Koňařské čvrtky na Agronomické fakultě MZLU

v Brně pokračují 29. ledna přednáškou na téma
„Chov plemene NONIUS v Maďarsku“.
● Od 1. ledna byla ustavena nová oblast ČJF
s názvem Vysočina.
● Seminář pro pořadatele závodů plánuje Středočeská federace. Součástí semináře budou pokyny
pro správné zpracování rozpisů a výsledků. Formou diskuze zde budou také probírány veškeré
problémy, se kterými se pořadatelé potýkají. Na
seminář budou pozváni všichni pořadatelé a pravděpodobně se uskuteční v polovině února v Kolíně.
● Oblastní soustředění pro juniory pod vedením
Jiřího Pecháčka připravuje Východočeská oblastní
federace. Soustředění proběhne ve dvou termínech (31.1.-1.1. a 7.-8.2) a konat se bude v Hradci
Králové.

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

- 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

Inzerce
● Prodám 10l. klisnu, zapsanou v PK, po 38 Diktant-5, stupeň výcviku -L-, zdravá, hodná, dobře

ovladatelná, vhodná pro rekreaci, sport i chov. Cena dohodou. Tel.: 0436/241 74.
● Kalendář sportovních a chovatelských akcí v Evropě na rok 1998 zašleme na dobírku 55,- Kč
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

+ poštovné - parkúry, drezura, military, western, výstavy, aukce, přehlídky, show. J.S. ŠEMÍK,
Manětínská 33, 323 30 Plzeň, tel.: 0602 35 71 68, 019/28 62 10.
Prodám nákladní automobil IFA, chladíren. nástavba, upravený pro přepravu koní, spolehlivý
- STK do 7/98 - velmi levně. Tel.: 0206/693 246, 0206/693 215.
Nabízíme ustájení koní v boxech, včetně výcviku koní i jezdců, 20 min. z centra Prahy.
Tel.: 02/30 22 570.
Prodám val., tm. hd., o: QII 146 (Quido), m: Rolinka A1/1 po Meander, vhodný pro skok i všestrannost, cena dohodou. Tel.: 0433/59 22 87.
Prodám 9l. kl. A1/1, tm. hdka s odznaky, výkonnost skok -Z,ZL-, tel.: 02/42 88 295.
Jezdecká stáj Vávra Políčany prodá: 9letou kli. k dětem a na rakreační ježdění - chov, zapuštěná Quoniam III., šampionem plemeníků z Albertovce, cena dle dohody a dále Hafling XWPB,
1/2roční klisnička bílá, skvělá povaha, po o: Rex 434, cca 15 tis. Tel.: 0601/25 71 19,
0301/89 202 večer.
Prodám velmi hezkou 7l. kl., tm. hdku. po Alonzo (SRN), z Přezka po F XLII-11, výkonnost -Z-,
zaučená v tahu, velmi hodná, cena 55 000,-. Tel.: 0186/24 668 nebo 0602 26 35 45.
Prodám zachovalou kárku. Tel.: 0468/21 256 p. Syrová
Prodám 3 valachy ČT, ve věku 3 let po jednom otci, ryzáci všechny nohy po kolena bílé a lysiny, dále chovné klisny ČT a A1/1. Roční a dvouletá. Cena dohodou, tel.: 0624/23 19 60.
Prodám 4l. tm. ryzáka (po P-X-67) s výbornými drezúrními předpoklady nebo vyměním za
koně se skokovými schopnostmi. Tel.: 02/651 26 24 večer.
Hřebčín Tlumačov s.p. přijme do zaměstnání ošetřovatele koní - jezdce (muže), včetně zájemců o civilní vojenskou službu. Tel.: 067/79 29 085.
Prodám val. 5 let, ryzák, o: VALÁT, m: JASNÁ po Lumen, skok velmi nadaný. Tel.: 038/79 74 001.

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ová
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

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

M. THEIMER oznamuje
všem přátelům změnu
tel. čísla 0646/73 70 94
stáj+fax, 0646/73 72 53
domů

Výsledky

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

SERVIS PRO VÁS A VAŠEHO KONĚ
● EQUISERVIS PRAHA
Na Celné 8, Praha 5 Smíchov
Tel.+Fax: 02/54 75 96

● EQUISERVIS PLZEŇ
Habrmanova 52, Plzeň Slovany
Tel.+Fax: 019/744 50 78

● EQUISERVIS KARLOVY VARY
Chebská 55, K. Vary Dvory
Tel.+Fax: 017/344 92 95

Albertovec 17.1. Albertovské zimní kriterium (AZK)
všechny soutěže dvoufázové
skákání 90/100 jun. (5) 1. Gladišová - ASCANIO (Gladiš), 2.
Šopíková - LÉRY (Hor. Město),
3. Štěpánková - ADALIN (Šumperk), koně 1. rokem (20) 1.
Kulhánková - ATHOS, 2. Kulhánková - QUICK STAR
(Albert.), 3. Lanová - FABA
(Duda), 100/110 jun. (8) 1.
Šopíková - LYON (Hor.Město),
2. Gladišová - ASCANIO, 3.
Gladišová - KALKA (Gladiš),
koně 1. rokem I.kolo AZK
4letých (20) 1. Lanová - FABA
(Duda), 2. Bosák - ARAGON,
3. Kulhánková - QUICK STAR
(obě Albert.), 5.letí (12) 1. Holý
- GOLDBERG, 2. Horčičková HERNA, 3. Holý - ARAMIS
(všichni Albert.), 110/120 koně
5.letí (14) I.kolo AZK 5letých
1. Nevařilová - GOLDBERG, 2.
Holý - ARAMIS (oba Albert.), 3.
Šopíková - LÉRY (Hor.Město),
koně 6.letí (6) I.kolo AZK
6letých 1. Živníček - MERCURY LESI (Hradec n.M.), 2.
Nevařilová - QUARTET
(Albert.), 3. Šopíková - LYON
(Hor.Město), ostatní (3) 1.
Nevařilová - KRÉDA, 2. Horčičková - BURA (obě Albert.), 3.
Gladišová - KALKA (Gladiš).

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
JPM TISK, s.r.o. Na Popelce 19, 150 00 Praha 5. Grafické zpracování studio BESR, Na Popelce 19, Praha 5.

