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Upozornění předplatitelům
Konec roku se blíží a s ním přichází

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

Předplatitelé ze zahraničí si mohou
náš časopis objednat za 693,- Kč (Evro-
pa, včetně Slovenska) a nebo za
1070,- Kč (zámoří), včetně ročenky.

Všechny abonenty žádáme o co nejči-
telnější vyplnění složenky a upozorňuje-
me, že zpravodaj bude zasílán na adre-
su uvedenou na složence.

V případě, že jste náhodou nedostali
naši složenku, použijte prosím složenku
typu C. Ti z Vás, kdo se rozhodnou pro
platbu bankovním převodem, nezapo-
meňte uvést jméno plátce.

Poslední letošní skokové závody na
severní Moravě a Slezsku proběhly v sobo-
tu 7. listopadu v Hřebčíně Albertovec. Za
účasti jezdců a koní ze 17 oddílů tam pro-
běhlo finále dvoukolové Podzimní ceny
Hřebčína Albertovec - Generali.

Nejdůležitější soutěží byl pochopitelně
finálový parkúr -S-. Po prvém kole z před-
chozího týdne postoupilo do finále 14 dvo-
jic a očekával se souboj mezi bezchybnými
albertovskými jezdci V. Holým (QUENTIN)
a V. Vrubelem (KRÉDA). Hned prvé starty
naznačily, že parkúr je obtížný. celé star-
tovní pole chybovalo až na V. Holého

Závěrečných soutěží sezóny se zúčastnil i
dnes již albertovský I. Višinka s koněm
ARAGON A -jge-

s koňmi OUENTIN a QUINTET. A tak se
očekávaný souboj nekonal.

V hlavní dvoukolové soutěži tak zvítězil po
dvou bezchybných výkonech V. Holý
s QUENTINEM. Stejnému jezdci tentokrát
s QUINTETEM patřilo i druhé místo (4 tr.body
z prvého kola). Třetí skončil také domácí jez-
dec V. Vrubel s GOLDBERGEM (4+4), který
přidal i čtvrtou příčku s KRÉDOU (0+16).
Teprve páté místo získal L. Masár s REZNA-
KEM z Baníku Ostrava (8+12). -jge-

Na systému se pracuje
Jak jsme informovali, práce na novém infor-

mačním programu ČJF, který zpracovává
J. Formandl pokračují. J. Formandl se s námi
podělil i o prvé výsledky práce. Zatím byla
dokončena sestava drezúrních výsledků. Sou-
bor obsahuje téměř všechny letošní drezúrní
soutěže a vedle možnosti sestavení všech úrov-
ňových žebříčků koní, ale i jezdců, nabízí již
i celé kariéry (profily) drezúrních jezdců a koní
letošního roku. Zpracováno bylo 210 soutěží
s 1819 starty a např. v soutěžích úrovně -T-
podle průměrného dosaženého procenta bodů
je za rok 1998 na prvém místě mezi jezdci
I. Mikolasová s průměrem za 9 startů 68,55%
a mezi koňmi VERONA s průměrem 69,83% ze
4 startů.

Profil jezdce nabízí kompletní přehled závod-
ní aktivity jezdce roku 1998 a ukazuje např., že
V. Kadlecová startovala v roce 1998 celkově ve
43 soutěžích z toho 12 startů v úrovni -T-, 17
v úrovni -ST-, 8 v -S- a 6 v soutěžích -L-. Vedle
průměrného procentického zisku pak profilová
stránka nabízí i každý jednotlivý výsledek.

Statistika skokových soutěží, kterých je ne-
srovnatelně více, by podle vyjádření J. Formand-
la mohla být hotova do konce roku a začátkem
roku 1999 by tyto přehledy mohly být připraveny
ke zveřejnění a tím i k distribuci eventuelním
zájemcům. Zatím se zvažuje jakou formou.

Po této fázi bude souhrnná výsledková infor-
mace začleněna i do nového žebříčkového
systému, který bude hodnotit úroveň soutěží
podle zúčastněné konkurence a tím i přidělovat
i rozdílná hodnocení za výkon ve stejně obtíž-
ných soutěžích. Podle slov tvůrce programu
však pravděpodobně žebříčky z roku 1998
budou sloužit spíše jen k orientaci v problému
a definitivnímu spuštění programu bude před-
cházet minimálně roční zlepšování systému.



● Konference severních Čech se konala
ve čtvrtek 12. listopadu v Ústí nad Labem.
Jednání proběhlo klidně a bez emocí
a Konference schválila podporu Radou
navrhovaným novým Stanovám ČJF
a svoje kladné stanovisko vyjádřila i navr-
hovanému zvýšení registračních poplatků.
Z přijatého usnesení vybíráme nejdůležitěj-
ší body:

- konference žádá nový výkonný výbor
ČJF, který bude zvolen na celostátní konfe-
renci ČJF, o zpracování dlouhodobé kon-
cepce rozvoje českého jezdeckého sportu

- ukládá novému VV zlepšit spolupráci
s médii ve všech oblastech

- vyzývá nový VV aby vyčlenil jednoho
svého budoucího člena k odpovědnosti za
marketing, včetně hmotné zainteresova-
nosti na finančních přínosech pro ČJF.

Nově zvolený výkonný výbor oblasti se
příliš neliší od stávajícícho a v pětičlenném
výboru zasednou F. Kukla (předseda),

B. Zatloukal, J. Bečvářo-
vá, J. Metelka a nově
Z. Švarc, který nahradil
již nekandidující M. Zik-
mundovou.

Jako delegáti pro
celostátní konferenci byli
zvoleni Z. Švarc,
I. Zatloukalová a
J. Metelka.

● Ve stejném termínu
probíhalo opakované
zasedání zástupců praž-
ských subjektů na Troj-
ském ostrově.

Tentokrát se sešel
dostatečný počet účast-
níků a tak mohla Konfe-
rence zvolit nový VV
oblasti, který je naopak
plný nových, či lépe
řečeno staronových
jmen. Předsedou oblasti

ČJF Praha se stal Jar. Pecháček, se kte-
rým budou zasedat J. Hloušková,
Z. Beneš, J. Sedláček a J. Kunst. Na Kon-
ferenci v Humpolci budou Prahu zastupo-
vat stejná jména, jen místo J. Sedláčka
pojede na Vysočinu A. Starosta.

Diskusní příspěvek Darji Hrůz-
kové na oblastní Konferenci

ČJF na severní Moravě
(redakčně zkráceno).

Snahou tohoto příspěvku je oslovit kom-
petentní orgány a vyvolat diskusi na téma
„Veřejnost v jezdeckém rekreačním sportu,
vytvoření platných pravidel a podmínek
poskytování služeb veřejnosti.“

Je zcela nesporné, veřejnost se stává
nedílnou součástí jezdectví. ... Poskytování
těchto služeb přináší do pokladny klubů tak
nutné finance a zároveň rozšiřuje řady
našich příznivců.

Domnívám se však, že výuka veřejnosti
v naší zemi probíhá živelně bez centrálního
řízení a kontroly, což považuji za hazard
s lidskou důvěřivostí. ....

Nabídky výuky, romantických vyjížděk se
v tisku jen hemží. Kolik z nich má vůbec
oprávnění nabízet tyto služby? Je mnoho
těch, kteří díky restitucím, dobrému, či
právě špatnému finančnímu zázemí tako-
vou službu zcela legálně, se souhlasem
živnostenského úřadu nabízí, ale bez plat-
né kvalifikace. Nic netušící zákazník, který
již takových služeb využil a navštíví náš
klub, pak nechápe, když mu nutíte jezdec-
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Před konferencí  ČJF

Program opoziční skupiny přednesl M. Perníček

V celé naší republice probíhají oblastní
konference ČJF a seznam delegátů na
národní Konferenci ČJF, která se koná 28.
listopadu v Humpolci, se pomalu zaplňuje.
V oblastech, kde konference již proběhly,
jsou známi také noví členové oblastních
výkonných výborů, kteří budou následující
čtyři roky v čele oblastí pracovat. V minu-
lém čísle jsme uvedli výsledky Konferencí
západních Čech a jižní Moravy. V uplynu-
lých čtrnácti dnech se konaly Konference
v Praze, severních a středních Čechách
a na severní Moravě.

● Zástupci subjektů středních Čech se
sešli v sobotu 7. listopadu v Kolíně. Průběh
Konference nebyl rozhodně poklidný
a zazněla řada velmi kritických slov. Se
svým programem vystoupila i opoziční sku-
pina, která vyjádřila nespokojenost se sou-
čaným stavem oblasti, ale i celé naší ČJF.
Sedmičlenná kandidátka pro volby do VV
středočeské oblasti byla posléze obohace-

na o dalších devět jmen z této opoziční
skupiny a účastníci Konference dostali
možnost vyjádřit svými preferencemi pod-
poru komukoliv z těchto osob. Do devíti-
členného VV oblasti byli nakonec zvoleni:
V. Drbal (předseda), E. Kušková, M. Moud-
rý, A. Klauz, M. Veselý, J. Šteker,
O. Semerád, I. Vencour a V. Mestenhau-
ser. Delegáti na celostátní Konferenci jsou:
E. Kušková, V. Drbal, M. Moudrý, J. Šte-
ker, A. Klauz, O. Semerád, V. Mestenhau-
ser, I. Vencour, T. Barták, J. Staněk.

Svým delegátům uložili zástupci středo-
českého kraje pokusit se na celostátní
Konferenci prosadit zachování stávajících
registračních poplatků, proti novému návr-
hu.

Kandidátem pro post prezidenta ČJF
bude J. Kuška.

● Stejný termín pro Konferenci zvolili na
severní Moravě a místem jednání byl Hra-
dec nad Moravicí. Vedle tradičních výroč-
ních zpráv proběhla i diskuze, ze které se
do usnesení z Konference dostalo i schvá-
lení příspěvku D. Hrůzkové, který přináší-
me v plném znění. Z třinácti navržených
kandidátů pro práci v desetičlenném VV
oblasti byli zvoleni: P. Hudeček (předse-
da), V. Hruška, Z. Fialka, L. Vítková,
M. Theimer, J. Golembiovský, L. Mazánek,
J. Baloun, O. Havrlantová a H. Šalamono-
vá. Stejná skupina bude severní Moravu
zastupovat i v Humpolci.

Severní Morava navrhuje na funkci před-
sedy ČJF Jar. Pecháčka.

kou přilbu či vhodnou obuv a nerozumí, že
nesmí do sedla v kraťasech, či proč odmí-
táte vzít malé dítě k sobě do sedla. Má
pocit, že si jen zbytečně vymýšlíte.

Mám za to, že je naší více než povinnos-
tí vytvořit základní pravidla, která budou
jakousi jednotnou osnovou postupu, jak
zvyšovat jezdeckou gramotnost veřejnosti
u nás. Všichni máme jistě za sebou zkuše-
nosti, kdy mnozí dospělí začátečníci jsou
zaskočeni tím, že jízda na koni není tak
jednoduchá, jak mají možnost vidět v tele-
vizi. Přesto jsem toho názoru, že veřejnost
je třeba, přes její nevědomost, chránit,
neboť ona nám věří, že to co ji nabízíme, je
námi bezpečně garantováno. Víme také,
že ať máme sebehodnějšího koně, nikdy
nemůžeme stoprocentně riziko odbourat.
Každý z nás vychází ze svých podmínek
a možností, ale myslím si, že nám chybí
vytvoření podmínek včetně právních
aspektů ve vztahu k veřejnosti, vydaných
ČJF.....

Nemělo by se stát, že když zákazních
neakceptuje základní elementární pravidla
bezpečnosti, zajede o několik kilometrů
dále a tam uspěje.....

Myslím si tedy, že by právě ČJF měla
bránit vydávání živnosti fyzickým či práv-
nickým osobám, které nemají potřebnou
kvalifikaci.....

Na jedné straně ČJF oprávněně zpřís-
ňuje požadavky na jezdce, cvičitele a tre-
néry a na druhé straně úřady dovolí posky-
tovat služby veřejnosti lidem bez odbor-
nosti....

Nečekejme proto, až se něco stane
a začnou se námi v negativním světle
zabývat právnící a média. Informujme sami
veřejnost jasně prostřednictvím médií,
klubů, oddílů a společností ČJF. Buďme
legislativně připraveni na nepříjemné situa-
ce, kterým nelze zabránit. Víme, že jezdec-
tví je rizikový sport a že nemůžeme mít
situaci vždy pod kontrolou. Domnívám se,
že by nám pomohlo setkání těch, kteří již
tyto služby poskytují, podělit se o zkuše-
nosti a problémy. Poradit se ve věcech
pojištění, právního zastupování, případně
vytvořit zástupce svazu k této problemati-
ce. Všichni přece chceme, aby se zvyšova-
la jezdecká gramotnost v souladu se
zachováním základních pravidel.

O stanovách naposledy
Poslední kdo využil naší předkonferenč-

ní rubriky a odpověděl na naše dotazy,
které jsme položili celé řadě našeho jez-
decky veřejného života, je ředitel Národní-
ho hřebčína v Kladrubech nad Labem Nor-
bert Záliš. Jeho vyjádření je i jakousi teč-
kou za celou předkonferenční diskuzí. Zde
jsou tedy jeho odpovědi na otázky:

1. ČJF má za sebou čtyři roky práce
podle nových Stanov. Jak se Vám podle
nich pracovalo?

2. Právě Stanovám ČJF byla věnová-
na i část diskuze při posledním zasedá-
ní Rady ČJF a z ní vyplynulo, že nově
vytvořené pracovní skupině mohou
všechny oblasti předložit své návrhy ke
změně Stanov. Jaké návrhy předložila
vaše oblast a máte Vy sám nějaké nové
návrhy ke Stanovám ČJF?

3. V nejbližší době proběhnou oblast-
ní konference, které budou volit delegá-
ty na celostátní Konferenci. Máte již
představu o tom jaká stanoviska bude
vaše oblast v Praze zastávat a máte již
nějakou představu o budoucím perso-
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Součástí Konference středočeské oblasti
v Kolíně bylo i vyznamenání nových držite-
lů výkonnostních odznaků ČJF. I. Ježová
(na snímku) získala bronzový odznak a
R. Housa stříbrný.

nálním složení na čele ČJF?
4. Co Vám osobně nejvíce komplikuje

práci na Vaší úrovni v hierarchii ČJF?
V poslední části pak dostal každý oslo-

vený příležitost vyjádřit podle potřeby vše,
co nebylo obsaženo v našich dotazech.

1. Prostým porovnáním například švý-
carských národních stanov (které vycházejí
z předlohy stanov FEI) lze zjistit, že naše
stanovy příliš ze stanov FEI nevycházejí a
jsou účelově povrchní. Že málo informova-
né a málo kvalifikované plénum je ochotno
i takové stanovy schválit, aniž by v nich
byly zakotveny mechanismy, které zabrání
zneužití pravomocí, je průvodním jevem
nezralé demokracie.

2. Navrhuji přijmout takové stanovy,
které mezi stanovami ostatních členských
zemí FEI nebudou příliš „rozvojové“ a
vyjdou ze stanov FEI velmi důsledně.
Podle dobrých pravidel se i dobře pracuje.

3. Ano, mám představu o managementu
ČJF, který by mohl udělat něco systémo-
vého pro rozvoj českého jezdectví a zvý-
šení jeho prestiže v úspěšném zahraničí

4. Nepatřím k činovníkům ČJF. Obecně
si myslím, že přijmout funkci znamená
sloužit. Chápu, že není vždy snadné pod-
řídit vlastní zájem veřejnému zájmu, ale je
to klíčová podmínka u nás často opomíje-
ná.

5. Žádná situace není černobílá a sku-
tečnou podobu problému znají jen zasvě-
cenci. Mám mezi činovníky ČJF i osobní
přátele, o jejichž poctivé obětavosti není
pochyb. Přesto nejsme schopni prosadit,
aby Národní hřebčín v Kladrubech nad
Labem, který vydržuje většinu českých
čtyřspřeží a umožňuje tuto královskou
vozatajskou disciplinu na úrovni MČR i
zahraniční reprezentace, byl přijat za
člena vozatajské komise ČJF. Setkali
jsme se s různými způsoby ostrakizace, od
průhledných záminek až po porušení dané-
ho slova. Myslím, že naléhavě potřebuje-
me zoodpovědnou a vstřícnou ČJF, schop-
nou systémové práce pro celou členskou
základnu.

Návrh nových Stanov ČJF
pro Konferenci ČJF schválený Radou ČJF 21.10. 1998

Protože se celá většina diskuzních příspěvků před Konferencí ČJF zabývala novými
Stanovami, rozhodli jsme se uveřejnit na závěr naší předkonferenční publicistické činnosti,
návrh Stanov v plném znění.

Článek 1 - Název a sídlo
Název: Česká jezdecká federace - ČJF
Česká jezdecká federace je dobrovolné,
politicky nezávislé sdružení základních
organizací, sportovních oddílů či klubů,
tělovýchovných kolektivů i jednotlivců, pří-
padně jiných organizací působících na
území České republiky.
Česká jezdecká federace je členem národ-
ního olympijského výboru a členem Mezi-
národní jezdecké federace FEI.
ČJF se může podle rozhodnutí rady fede-
race sdružovat v libovolnou střešní tělový-
chovnou organizaci.
Sídlem České jezdecké federace je město
Praha.

Článek II - Činnost a cíle federace
Hlavním předmětem činnosti České jez-
decké federace je organizování jezdeckého
sportu ve všech jeho uznávaných discipli-
nách.
Česká jezdecká federace neorganizuje ani
neřídí dostihový sport. S ohledem na
odbornost její činnosti vychází z norem
Mezinárodní jezdecké federace FEI.
Řídí se platnými předpisy, zejména Pravi-
dly jezdeckého sportu.
Její cíle jsou zaměřeny především na:
1. metodické a cílevědomé působení
v oblasti rozvoje jezdeckého sportu ve
všech jeho formách, vydává pravidla, sou-
těžní a registrační řád a další celostátně
platné předpisy pro jezdecký sport
2. přípravu a zabezpečení reprezentace
České republiky ve všech disciplinách jez-
deckého sportu
3. zajištění organizace a řízení mistrov-
ských soutěží a mezinárodních závodů na
úrovni státu
4. spolupráci s NF ostatních států, členů
FEI
5. zabezpečení částečného krytí nákladů
na výkonnostní a vrcholový jezdecký sport
6. péči o rekreační a výkonnostní sport,
jakož i o přípravu talentované mládeže pro
reprezentaci ČR

Článek III - Hlavní úkoly
Česká jezdecká federace
1. zastupuje své členy a chrání jejich
oprávněné zájmy
2. zpracovává a průběžně aktualizuje dlou-
hodobou koncepci rozvoje jezdeckého
sportu (zejména vrcholového sportu, práce
s talentovanou mládeží)
3. zajišťuje základní spolupráci s médii
4. metodicky řídí výcvik, podporuje základ-
ní výcvik i širokou základnu jezdeckého
sportu, přičemž klade mimořádný důraz na
odborné a etické zacházení s koněm. ČJF
vyvíjí maximální úsilí o aktivní účast při pro-
jednávání zákonů souvisejících s jezdec-
kým sportem. Zvláště pak usiluje o to, aby
kůň ve vědomí lidí byl vnímán jako kulturní
bohatství a aby byl chován a využíván dle
jeho možností
5. vydává metodické materiály, zajišťuje
kvalitní informace z oblasti jezdeckého
sportu pro potřebu členů
6. zabezpečuje školení a další vzdělávání
pedagogických kádrů a funkcionářů
7. pořádá mistrovství české republiky
a garantuje FEI uspořádání mezinárodních

závodů
8. provádí výběr sportovců do reprezentace
a umožňuje vysílání českých účastníků na
mezinárodní závody pořádané v rámci FEI
9. organizuje výcvikové tábory pro talento-
vané sportovce
10. registruje členy, jezdce, funkcionáře
a sportovní koně v souladu s registračním
řádem a vede jejich evidenci
11. zabezpečuje propagaci jezdeckého
sportu všemi dostupnými prostředky
12. spoluvytváří podmínky pro zabezpečení
koní pro jezdecký sport, spolupracuje
s chovateli koní, podílí se na chovu a testo-
vání výkonnosti koní ve sportovních soutě-
žích pro potřeby chovatelské práce
13. vyvíjí maximální úsilí pro získávání
finančních prostředků na činnost a rozvoj
jezdeckého sportu.

Článek IV - Právní postavení a majetek
1. Česká jezdecká federace je samostat-
ným nezávislým občanským sdružením
s právní subjektivitou - je právnickou oso-
bou. Může svým jménem nybývat práv
a zavazovat se a má samostatnou majet-
kovou odpovědnost. Může též ke splnění
svých úkolů používat národního nebo jiné-
ho majetku, který jí byl smluvně předán do
užívání.
2. Jménem ČJF jedná výkonný výbor,
a to zpravidla prostřednictvím prezidenta,
viceprezidentů a dalších svých členů. Je-li
pro právní úkon čs. právním řádem přede-
psána písemná forma, pak k jeho platnos-
ti a účinnosti se vyžaduje podpis nejméně
dvou oprávněných členů výkonného
výboru nebo jimi zmocněných zástupců
ČJF.
3. Prezident ČJF zastupuje ČJF jako
celek. Po dobu jeho nepřítomnosti nebo
z důvodů nemožnosti výkonu této funkce
zastupuje ČJF viceprezident. Vůči FEI
zastupuje ČJF prezident ČJF a generální
sekretář ČJF.
4. K zabezpečení svých hospodářských
funkcí, zvláště pak za účelem aktivování
vlastních zdrojů, může výkonný výbor po
schválení radou, rozhodnout o založení
vlastního hospodářského zařízení, nebo
o založení společného podniku s jinou
právnickou nebo fyzickou osobou.
Zdroje příjmů České jezdecké federace
jsou
- finanční prostředky ze státního rozpočtu
a podíl na výnosu a.s. Sazka
- členské a registrační poplatky
- příspěvky od jiných organizací a sponzorů
- poplatky za služby
- uložené pokuty
- hospodářská činnost
- dary a dědictví.
Česká jezdecká federace je oprávněna zři-
zovat potřebné účty související s její čin-
ností, včetně devizových a dalších účtů
v souladu s platnými předpisy.

Článek V - Členská základna
Členskou základnu České jezdecké fede-
race tvoří
A. Řádní členové
1. Členství jednotlivců

(Pokračování na str. 4)
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Návrh nových Stanov ČJF
(Dokončení ze str. 3)

a) evidované členství fyzické osoby v ČJF
se zakládá
a1) vznikem individuálního členství v klubu,
ve sportovním oddíle nebo tělovýchovném
kolektivu
a2) rozhodnutím výkonného výboru ČJF -
výjimečně
b) dokladem o evidovaném členství jednot-
livce v ČJF je jeho licence ČJF, kterou
vydává příslušný Oblastní výbor ČJF nebo
zařazení do evidence klubu registrované
na sekretariátu ČJF
c) každý klub sdružený v ČJF je povinen
vést věrohodnou a prokazatelnou matriku
svých členů fyzických osob v předepsa-
ném formátu (výkazy) a předávat ji v poža-
dovaných termínech orgánům ČJF
d) evidované členství jednotlivce v ČJF
zaniká
● vystoupením klubu z ČJF, jímž je evido-
vaný člen ČJF matrikovým členem
● zrušením matrikového členství v klubu,
který je sdružen v ČJF
● vyloučením
● úmrtím jednotlivce
2. Členství klubů
členem ČJF se mohou stát sportovní oddí-
ly, kluby, tělovýchovné kolektivy tj. občan-
ská sdružení s právní subjektivitou ve
smyslu zákona : „O sdružování občanů č.
83/90 sb.“
3. Členství právnických a fyzických
osob
členem ČJF se mohou stát právnické nebo
fyzické osoby, jejichž předmětem činnosti
uvedeným ve zřizovací listině nebo živno-
stenském listu je chov, výcvik a testace
koní ve sportovních soutěžích, jejíž členové
souhlasí se stanovami ČJF. O jejich přijetí,
na základě písemné žádosti, rozhoduje
územně příslušný Oblastní výbor ČJF.
4. Členství klubů v ČJF zaniká
● dobrovolným vystoupením klubu, jímž je
písemné oznámení o vystoupení doručené
VV ČJF
● právním zánikem klubu
● vyloučením
● vyškrtnutím v důsledku neprodloužení
platnosti registrace
● vyloučením pro hrubé porušení stanov,
pravidel jezdeckého sportu nebo poškoze-
ním zájmů ČJF. O vyloučení rozhoduje
rada federace.

B. Mimořádní členové - mimořádnými
členy se mohou stát na smluvním základě
jiné právnické nebo fyzické osoby, které
chtějí pomoci jezdecké federaci v její čin-
nosti.

C. Čestní členové - do této kategorie jsou
jmenovány na základě návrhů a po schvá-
lení konferencí ty osoby, které se mimořád-
ně zasloužily o rozvoj jezdeckého sportu
v České republice
5. Práva řádných členů
a/ podílet se na všech akcích a na využívá-
ní finančních a materiálních prostředků
ČJF dle kritérií stanovených zákonem,
usnesením schváleným konferencí nebo
radou ČJF a získávat potřebné informace
o činnosti ČJF i FEI.
Každý člen jehož členství vzniklo podle čl.
V/A.2 a 3. (kluby, fyzické a právnické
osoby) má právo účasti na valných hroma-
dách oblasti a má právo navrhovat své
kandidáty do funkcí ve všech orgánech

ČJF.
b/ podílet se na činnosti ČJF, podávat
návrhy, náměty a připomínky k činnosti
ČJF a to prostřednictvím oblastního výbo-
ru.
6. Každý řádný člen má tyto povinnosti
Členové se podáním žádosti o přijetí do
ČJF zavazují, že budou jednat podle sta-
nov ČJF a usnesení všech jejich orgánů,
ve stanoveném termínu uhradí poplatky
stanovené registračním a přestupním
řádem, budou Oblastnímu výboru ČJF na
jeho výzvu poskytovat informace statistic-
kého charakteru a že budou řádně účtovat
účelově poskytnuté finanční příspěvky
z centrálních zdrojů.

Článek VI - Registrační poplatky
Výši ročních registračních poplatků stanoví
na návrh výkonného výboru rada ČJF.

Článek VII - Organizační výstavba
a orgány federace
Česká jezdecká federace je samostatným
právním subjektem
Orgány České jezdecké federace

1. Konference České jezdecké federace
je shromážděním delegátů zvolených na
valných hromadách v oblastech a je nej-
vyšším řídícím orgánem ČJF. Je svolávána
zpravidla 1x za 2 roky.
Mimořádná konference federace musí být
svolána, jestliže o tom rozhodne rada fede-
race nebo výkonný výbor svým usnesením.
Členové mají právo předkládat své návrhy
k projednání, a to písemnou formou.
Konference je usnášeníschopná za účasti
nejméně 3/5 delegátů.
V případě menšího počtu je začátek jedná-
ní posunut o jednu hodinu. Po jejím uplynu-
tí je konference usnášeníschopná bude-li
při zahájení jednání přítomna nadpoloviční
většina delegátů. K rozhodování je opráv-
něna i když pro předčasné opuštění jedna-
cí místnosti delegáty není při hlasování pří-
tomna nadpoloviční většina delegátů.
Pro rozhodnutí o změnách stanov je nutná
3/5 většina hlasů přítomných delegátů. Pro
ostatní rozhodnutí se vyžaduje prostá větši-
na hlasů přítomných delegátů.
K volbě prezidenta ČJF, disciplinární
a dozorčí komise je vydáván a schvalován
volební řád.
Konference zejména
● schvaluje zprávu o činnosti výkonného
výboru, hospodářskou zprávu a usnesení
● schvaluje zprávu dozorčí komise, případ-
ně zprávy jiných revizních orgánů
● schvaluje stanovy a jejich změny
● provádí volbu a odvolání prezidenta ČJF
● provádí volbu dozorčí komise
● provádí volbu disciplinární komise
● schvaluje rozsah a počet oblastí
Konference si může vyhradit právo rozhod-
nutí o jakékoliv další otázce.

2. Rada federace
- plní úkoly uložené konferencí v období
mezi jednotlivými zasedáními. Rozhoduje
ve všech věcech, pokud není rozhodnutí
výlučně v pravomoci konference. Rozhod-
nutí rady federace jsou závazná pro čin-
nosti výkonného výboru.
Je tvořena
- zástupci jednotlivých oblastí (předseda
a další člen OV zvolený valnou hromadou)
- prezidentem ČJF

- generálním sekretářem ČJF.
Na jednání rady mají přístup i ostatní členo-
vé výkonného výboru.
Zástupci oblastních výborů jsou voleni na
valných hromadách shromážděním členů
ČJF v příslušné oblasti. Členství v radě je
nezastupitelné.
Rada si volí ze svého středu předsedu
rady.
Rada je usnášeníschopná při účasti větši-
ny svých členů. Závěry jednání rady jsou
formulovány v usnesení, které obdrží všich-
ni členové rady, a které je dále postoupeno
výkonnému výboru.
Rada federace se schází podle potřeby,
minimálně však jedenkrát za 6 měsíců a je
svolávána předsedou rady.
Na svém jednání zpravidla projednává
a schvaluje:
● jmenování a odvolání členů VV
● manažery jednotlivých komisí disciplin
● činnost odborných komisí
● sportovní kalendář
● finanční rozpočet, jeho čerpání, hospo-

daření s majetkem
● organizační řád
● přestupní řád
● registrační řád
● výši registračních poplatků

3. Výkonný výbor
Výkonný výbor je orgán, který zabezpečuje
činnost ČJF mezi zasedáními rady na
základě stanov, organizačního řádu
a usnesení konference a rady ČJF. Složení
výkonného výboru navrhuje prezident ČJF
a schvaluje jej rada ČJF. Funkční období
VV jsou 4 roky a v jeho průběhu může dojít
k výměně jeho členů po schválení radou.
V čele VV je prezident ČJF, přímo volený
konferencí. V době jeho nepřítomnosti jej
zastupuje viceprezident nebo jim pověřený
člen VV.
Výkonný výbor má zpravidla 5 členů.
Výkonný výbor se schází podle potřeby,
řídí činnost ČJF a dále zejména
● zřizuje odborné komise jako své poradní

orgány
● je oprávněn navrhovat základní normy,

které budou vycházet ze stanov a usne-
sení konference nebo rady ČJF a prová-
dět jejich závazný výklad. Jde o soutěžní
směrnice, registrační a přestupní řád,
pravidla, směrnice pro odměňování roz-
hodčích apod.

● řeší pracovně právní vztahy zaměstnan-
ců sekretariátu ČJF

● činí neodkladná rozhodnutí v období
mezi zasedáním rady ČJF.

Výkonný vybor je usnášeníschopný za pří-
tomnosti nadpoloviční většiny svých členů
a jeho usnesení jsou platná, hlasuje-li pro
ně nadpoloviční většina přítomných. Při
rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.
Z každého zasedání VV je pořizován zápis
o výsledcích jednání, který obdrží všichni
členové VV a rady ČJF.

1. Odborné komise federace
Výkonný výbor zřizuje pro kvalifikované
zabezpečení úkolů federace komise, které
jsou jeho poradním orgánem.
Manažeři disciplin jsou navrhováni výkon-
ným výborem a potvrzeni do funkce radou
ČJF. Členové komisí jsou jmenováni
manažery disciplin a předsedy příslušných
komisí a odsouhlaseny výkonným výbo-
rem.
Pro svou činnost může výkonný výbor zři-
zovat další poradní a pomocné orgány
s trvalou nebo časově omezenou činností.
Odborné komise zabezpečují podle výkon-
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ným výborem schváleného finančního
a věcného plánu zejména návrh sportovně
technických podmínek mistrovských soutěží
a mezinárodních závodů, koordinaci spor-
tovního kalendáře, výcvikové tábory. Členy
odborných komisí vybírá manažer disciplíny
nebo předseda komise z návrhů jednotli-
vých oblastí a může je v průběhu období
měnit a doplňovat podle svého uvážení. Za
práci odborných komisí je odpovědný
výhradně jejich manažer nebo předseda.
Z každého jednání odborných komisí je
pořizován zápis o výsledcích jednání, který
obdrží všichni členové VV a rady ČJF.
Při projednání problematiky jednotlivých
disciplin výkonným výborem musí být při-
zván na jednání výkonného výboru mana-
žer discipliny. Obdobně může manažer dis-
ciplíny požádat o účast na zasedání výkon-
ného výboru a předložit předem písemný
materiál k projednání.
Finanční zabezpečení činnost těchto komi-
sí je kryto z rozpočtu ČJF.

2. Disciplinární komise
je tříčlenná, volena konferencí ČJF na
dobu 4 let. V čele disciplinární komise stojí
předseda, který je volen jejími členy. Při
ztrátě voleného člena může být kooptován
jiný člen, přičemž celkový počet kooptova-
ných nesmí přesáhnout 1/3 počtu členů
komise.
Disciplinární komise má pravomoci odvola-
cího soudu ve smyslu všeobecných pravi-
del.
Člen disciplinární komise nemůže být čle-
nem výkonného výboru, rady ani předse-
dou nebo manažerem odborné komise
ČJF.
Předseda disciplinární komise nebo jím
pověřený člen má právo požádat o účast
na jednání výkonného výboru ČJF, rady
ČJF a jednání odborných komisí. Discipli-
nární komise je nezávislým orgánem ČJF.
3. Dozorčí komise (dále jen DK)
Dozorčí komise je tříčlenná, volena konfe-
rencí ČJF na dobu 4 let. V čele DK stojí
předseda, který je volen členy DK. Při ztrá-
tě voleného člena může DK kooptovat jiné-
ho člena, přičemž celkový počet koptova-
ných nesmí přesáhnout 1/3 počtu členů
dozorčí komise stanoveného konferencí.
Dozorčí komise zejména:
● kontroluje hospodaření ČJF a plnění
usnesení konference
● upozorňuje výkonný výbor a radu na zjiš-
těné nedostatky a předkládá návrhy na
jejich odstranění
● vyjadřuje se k čerpání rozpočtu ČJF
a k hospodaření ČJF a předkládá radě ČJF
a konferenci zprávu o své činnosti.
Člen DK nemůže být členem výkonného
výboru a rady ČJF.
Předseda nebo jím pověřený člen DK má
právo se zúčastňovat všech jednání rady
ČJF, výkonného výboru ČJF a jednání jeho
pomocných orgánů.
Dozorčí komise je nezávislým orgánem
ČJF.

1. Oblastní výbory:
● jsou řídícími články ČJF pro určitý územ-
ní celek, zpravidla odpovídající státoprávní-
mu členění ČR, nemají vlastní právní sub-
jektivitu
● jsou voleny řádnými členy na valné hro-
madě příslušného územního celku na 4
roky
● přijímají jménem ČJF členy a vedou evi-
denci v souladu s registračním řádem
● sestavují oblastní sportovní kalendář
● zabezpečují konání mistrovství oblasti

a stanovují sportovně technické podmínky
těchto soutěží
● zabezpečují rozdělení finančních pro-
středků podle kritérií schválených v oblasti
a předkládají výkonnému výboru roční vyú-
čtování

Článek VIII - Sekretariát federace
Sekretariát federace je zřizován výkonným
výborem pro zabezpečení federace. V čele
sekretariátu je generální sekretář, který
vykonává i ostatní funkce příslušející podle
stanov FEI generálnímu sekretáři národní
federace.
Generální sekretář je navrhován preziden-
tem ČJF a do funkce potvrzen radou ČJF.
Sekretariát zabezpečuje činnost federace
podle stanov, organizačního řádu a podle
pokynů výkonného výboru. Jeho složení se
řídí potřebami a ekonomickými možnostmi
federace.

Článek IX - Zánik federace a rozdělení
majetku
O zániku České jezdecké federace může
rozhodnout pouze za tím účelem svolaná
mimořádná konference, a to 3/5 většinou
z přítomných delegátů. Stejně tak rozhod-
ne o případném rozdělení majetku ČJF
v souladu s platnými právními normami.

Článek X - Ustanovení přechodná
a závěrečná
1. Zrušují se stanovy ČJF schválené konfe-
rencí ČJF ve znění změny vzaté na vědomí
MV ČR dne 12.12. 1994 č. jedn. VSPúl -
1236/90-R
2. Tato změna stanov byla schválena kon-
ferencí ČJF dne 28. 11. 1998 a nabývá
platnost dnem registrace na MV ČR.
3. Článek V odst.3 - Členství právnických
a fyzických osob platí přechodně do 31.12.
2000. Od 1.1. 1999 nebudou podle tohoto
článku registrováni noví členové.

Reakce široké členské základny na Návrh
stanov, který schválila Rada federace,
v průběhu pořádání oblastních konferencí
nebyla však zdaleka tak jednoznačná a tak
se 17. listopadu sejde Rada federace nad
návrhem stanov ještě jednou.
Nejdále ve formulování své představy sta-
nov je východočeská oblast, která pro svůj
návrh získala i mnohé příznivce. Protože
její návrh je v mnoha článcích zcela totož-
ný z návrhem Rady, uvádíme zde pouze
články či odstavce, které se zásadně liší.

Návrh Stanov ČJF východočeské oblasti

Článek V - Členská základna
A. Řádní členové
1. Členství jednotlivců
a) evidované členství fyzické osoby v ČJF
se zakládá:
a1) vznikem individuálního (klubového -
oddílového) členství takové osoby ve spor-
tovním oddíle, klubu, tělovýchovném kolek-
tivu tj. občanská sdružení s právní subjekti-
vitou ve smyslu zákona „O sdružování
občanů č. 83/90 sb“ nebo právnické nebo
fyzické osoby, jejichž předmětem činnosti
uvedeným ve zřizovací listině nebo živno-
stenském listu je chov, výcvik a testace
koní ve sportovních soutěžích.
a2) .....atd
1. Členství klubů
členem ČJF se mohou stát sportovní oddí-
ly, kluby, tělovýchovné kolektivy tj. občan-
ská sdružení s právní subjektivitou ve
smyslu zákona „O sdružování občanů č.
83/90 sb.“ nebo právnické nebo fyzické

osoby, jejichž předmětem činnosti uvede-
ným ve zřizovací listině nebo živnosten-
ském listu je chov, výcvik a testace koní ve
sportovních soutěžích jejichž členové sou-
hlasí se stanovami ČJF o jejichž přijetí, na
základě písemné žádosti, rozhoduje územ-
ně příslušný Oblastní výbor ČJF.

B. Mimořádní členové ..... atd.

Článek VIII (návrh Rady čl.VII) - Organi-
zační výstavba a orgány federace
...
1. Konference ČJF
...
Konference zejména
..dtto...
+ ● provádí volbu a odvolání členů
výkonného výboru
....atd.

3. Výkonný výbor:
Výkonný výbor federace je stálým orgánem
federace pro operativní, odborné i hospo-
dářské řízení. Jeho funkční období je 4
roky, nerozhodne-li Konference jinak.
Výkonný výbor má zpravidla 12 členů. Nej-
více 15 členů.
Výkonný výbor tvoří:
1. prezident VV, který vůči orgánům
a organizacím a FEI zastává funkci prezi-
denta ČJF
2. místopředseda, který zastupuje předse-
du v době nepřítomnosti, řídí komisi legisla-
tivní, hospodářskou, odvolací a činnost
sekretariátu ČJF. Zodpovídá za spolupráci
s médii, vypracování dlouhodobých kon-
cepcí rozvoje jezdeckého sportu (zejména
vrcholového sportu, práce s talentovanou
mládeží, školení a dalšího vzdělávání
pedagogických kádrů a funkcionářů)
3. 2. místopředseda, řídí sportovní komise,
komisi rozhodčích.
4. Ostatní členové výkonného výboru jsou
zástupci jednotlivých oblastí (9 členů).
...atd. (Návrh nepočítá se zřízením Rady
federace).

1. Odborné komise federace
Výkonný výbor zřizuje pro kvalifikované
zabezpečení úkolů federace komise, které
jsou jeho poradním orgánem.
Odborné komise mají nejvýše 9 členů. Do
odborné komise má každá oblast právo
navrhnout 1 zástupce, nemusí tak být,
pokud v oblasti není příslušná disciplina.
Tito zástupci zvolí ze svého středu předse-
du (manažera), který může jmenovat další
členy komise do max. počtu 9 členů. Z kaž-
dého jednání odborných komisí je pořizo-
ván zápis o výsledcích jednání, který obdrží
všichni členové výkonného výboru.
Pro svou činnost může výkonný výbor zři-
zovat další poradní a pomocné orgány
s trvalou nebo časově omezenou činností.
Odborné komise zabezpečují podle výkon-
ným výborem schváleného finančního
a věcného plánu zejména návrh sportovně
technických podmínek mistrovských soutě-
ží a mezinárodních závodů, koordinaci
sportovního kalendáře, výcvikové tábory.
Při projednávání problematiky jednotlivých
disciplin výkonným výborem musí být při-
zván na jednání výkonného výboru mana-
žer discipliny. Obdobně může manažer dis-
cipliny požádat o účast na zasedání výkon-
ného výboru a předložit předem písemný
materiál k projednání.

Toto jsou hlavní odlišnosti návrhu stanov
podle Východočeské oblasti.
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Blahopřejeme...

Sportovní 
kalendáfi

hala
5. 12. Bernartice Z,ZL

Nejen o laseru
V dnešním zpravodaji přinášíme i infor-

maci o terapeutických laserových přístro-
jích od firmy BTL. Protože víme, že s tako-
vým přístrojem pracuje i koňský specialis-
ta MVDr. Ivan Jeník, požádali jsme jej
o jeho zkušenosti s tímto ve veterinární
praxi přeci jen stále ne zcela obvyklým
aparátem. Nejprve jsme ho však oslovili
ohledně stanoviska k sankci, kterou VV
ČJF stáji Pablo udělil za nedávný pozitivní
nález nedovolené látky v krvi koně PABLA
ze stáje manželů Jeníkových (pozn. red.
VV ČJF potrestal jezdkyni anulováním
mistrovského výsledku a majitele koně
pokutou 5 000,- Kč).

„Naše stáj sankci plně respektuje, ale
opět se tím otevřela diskuze nad nedosta-
tečnou informovaností ohledně seznamů
zakázaných a nedovolených látek v jez-
deckém sportu. Bohužel ani já jako oficielní
veterinář FEI nemám k těmto seznamům
zcela snadný přístup a tudíž je velmi obtíž-
né vědět, co je a co není dovoleno.

Stanovisko, které hájí jistou ne zcela
snadnou dostupnost seznamů, vychází
z toho, že veřejnost seznamu povede ke
stále větší snaze o nalezení nových prepa-
rátů mimo tyto seznamy. Toto stanovisko
by se ale dalo obhájit pouze v případě, že
by veškeré léky byly označeny tak jako
např. léky vyrobené ve Velké Británii.
U nich je přítomnost nedovolených či zaká-
zaných látek zřetelně zvýrazněna. Bohužel
u mnoha léků jiných evropských států toto
označení chybí a tak se snadno může kaž-
dému stát to co nám.“

A nyní něco o terapeutickém laseru.
„Terapeutický laser firmy BTL používám

v malé i velké praxi již téměř dva roky.
Dnes mohu říci, že se velmi osvědčil při
léčbě jizev a povrchových ran, či při der-
matologické léčbě a špatně se hojících
ekzémů. U koní je vhodný např. na podpo-
ru léčby „podlomů“ a velmi se osvědčil
i jako podpůrná terapie při léčbě závěsné-
ho aparátu prstu (šlachy).

Protože laserovou terapií se velmi ury-
chluje regenerace tkání, používám jej
často i při rehabilitaci. Navíc lze tímto způ-
sobem zabránit otokům, či usnadnit jejich
vstřebávání. Aplikace má i analgetický úči-
nek a laser se osvědčil např. i při boles-
tech zad. Zde je potřeba zdůraznit, že pří-
stroj lze používat např. i při vícedenních
konkúrech. Aparát je snadno přenosný
a lze jej vybavit i baterií, takže není závislý
na síti. Jeho masivní použití jsme viděli
třeba při pražském CSIO ve stáji americ-
kého družstva. Jeho snadná obsluha pou-
žití velmi usnadňuje a po správné a odbor-
né diagnóze může s tímto přístrojem pra-
covat sám veterinářem proškolený jezdec
či ošetřovatel.“

LABE JEFF 
na plastice

Na počátku listopadu se ve veterinární
nemocnici v Brně podrobil neobvyklé ope-
raci jeden z našich nejlepších skokových
koní LABE JEFF LB TECH. Ten již několik
let trpěl bolestivým problémem zrohovatělé
patky na pravé přední noze. Veterinární
tým MVDr. Z. Žerta mu stále praskající tkáň
odstranil a zbytky okolní zdravé kůže ránu
překryl. I když zatím nejsou velké zkuše-
nosti s těmito zákroky, podle prvních pře-
vazů se neobvyklá plastická operace na
tomto exponovaném místě podařila. Dou-
fejme tedy, že JEFF bude na jaře opět
v pořádku.

Ve vídeňské Stadthalle nikdy nechybí
divácké show. Zúčastnil se ho i rakouský
reprezentant M. Bauer

Hugo Simon 
ve Vídni a Berlíně

Fest der Pferde 98 probíhal ve dnech 6.-
9. listopadu ve Vídni a s ním i tradiční CSI-
A Wien Stadthalle. Tradičně se na něj
vypravilo i Slovensko, které zastupovali
M. Štangel a J. Hanulay.

Nárůst formy před nastávající zimou pro-
kázal především J. Hanulay a EL DORA-
DO BINGO BALAST, kterým v závěrečné
Velké ceně uniklo rozeskakování jen o jedi-
nou chybu.

Mezi sedmi bezchybnými byl nakonec
nejlepší H. Simon s E.T. FRH, který neuvě-
řitelnou jízdou porazil vynikajícího
B. Maendli (POZITANO). Třetí příčka patři-
la třetímu v rozeskakování bezchybnému
U. Kirchhoffovi s DAMHUS VDL
GLENNRIDGE. Již tato jména naznačují
hvězdnou konkurenci ve vídeňské Stadt-
halle a tak celkové 12. místo J. Hanulaye je
pro Slovensko velmi cenné.

O týden později byl H. Simon a E.T.
opět, spolu s ostatními 11 jezdci, v roze-
skakování další Velké ceny při CHI-A v
Berlíně. I když by opět časem jasně zvítě-
zil, tentokrát při něm nestálo štěstí a chyba
na posledním skoku jej odsunula na 8.
místo.

Velká cena Německa se tak 15. 11. stě-
hovala do Irska a získal jí P. Charles na
koni TRAXDATE CARNAVELLY před
F. Sloothaakem s S.P. JOLY.

Dalším skokovým vrcholem závodů byla
GP Grandslam, kterou získal B. Mandli s
POOR BOY před R. Teebelem na RADIA-
TOR.

Součástí CHI Berlin je tradičně i drezúrní
světový pohár a ten získala I. Werth na
NISSAN ANTHONY před skvělou U. Salz-
geber s RUSTY. 

Východočeši posíleni
Jezdecké středisko v Bohdanči se stalo

majetkem J. Kutěje a celý areál má od
poloviny listopadu v nájmu skokový jezdec
Pavel Vachutka, který působil ve stájích
v severomoravském Dubicku.

...pražskému jezdci Pavlu Ferklovi
k sedmdesátým narozeninám, kterých se
dožívá 28. listopadu

Shagya arabi
mezinárodně

Dvojspřeží arabských klisen V. Cermana
z Hřebčína Jeníkov u Hořic v Podkrkonoší
se 11. října zúčastnilo zkrácené kompletní
soutěže spřežení, vypsané mezinárodní
organizací ISG pro arabské koně. Soutěž
pořádal německý svaz ZSAA společně se
zkouškami výkonnosti hřebců a klisen ve
východobavorském jezdeckém centru
Kreuth bei Rieden poblíž Ambergu.

Naše spřežení obstálo v konkurenci tří
německých párů velmi dobře. V drezúře
obsadili naši závodníci (jezdec V. Cerman,
přísedící O. Rain) těsné druhé místo
a v maratonu i parkúru suveréně zvítězili.
Celkové první místo pak završilo dobrý
dojem z vystoupení našeho spřežení.

Oldenburáci v Brně
Téma dalšího koňařského čtvrtku na

Zemědělské a lesnické univerzitě v Brně je
„Chov Oldenburského sportovního koně“.
Termín odborného semináře tentokrát při-
padá na 26. listopadu.

Řím na internetu
Pochopitelně dozvuky

Světových jezdeckých her
provázejí většinu médií
a nevyhýbají se ani internetu.
Ten přináší kompletní výsled-
ky na adr.: www.weg98.com

Pro čtenáře kteří nemají na
internet přístup jen vybíráme
celkovou statistiku her.

Nejlépe si vedlo Německo
s celkovým ziskem 11 medailí (5x zlato,
2x stříbro, 4x bronz). Na dalších místech
jsou: Holandsko 4 (1,2,1), Francie 4 (0,4,0),
USA 3 (1,1,1), Nový Zéland 3 (2,1,0),
Švédsko 3 (0,0,3), Velká Británie 2 (0,0,2),
Švýcarsko 2 (1,1,0) a Brazílie 1 (1,0,0).
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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

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

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

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

f irma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všech-

ny druhy vozíků možnost leasingu

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 019/600 79

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Ze světa
Celkem 1 000 000,- USD se rozděloval

21. - 25. října v mexickém Monterey. Závo-
dy, které své trojkorunové prémii (součas-
ná vítězství při CSI Monterey, CSI Aachen
a CSI Valkenswaard) získaly značnou
prestiž, obeslalo celkem 20 států. V žebříč-
cích vyhraných dotací si nejlépe vedli
zástupci USA, kteří si odvezli 370 600,-
USD. Zásluhu na tom měla především
vítězka hlavní soutěže Pulsar Grand Prix
Anne Kursinska (EROS), která se sama
zasloužila o 160 660,- USD pro USA.
O vítězství v hlavní soutěži musela, po
dvou bezchybných kolech, bojovat v roze-
skakování tří jezdců. Soupeři jí byli
G. Bilington (V.V. IT, S OTTO) a H. Simon
(E.T.FRH). Americká jezdkyně dokázala
jako jediná i rozeskakování absolvovat bez
trestných bodů a tak se G. Bilington musel
po 3 tr. bodech spokojit se druhým a
H. Simon po chybě se třetím místem.

Po USA se nejvíce dařilo zástupcům
Velké Británie, kterou zastupovali vedle
G. Bilingtona i bratři Whitakerové. I když ze

všech soutěží na ně zbylo jen jediné vítěz-
ství (J. Whitaker - V.V. GRANNUSCH),
konto jejich výher posílil významně právě
G. Bilington.

Hugo Simon si však zlepšil své postave-
ní na čele žebříčku nejúspěšnějších jezdců
těchto mexických závodů, když od roku
1994 j iž získal v Monterey celkem
539 170,- USD

Severoamerické
Poháry

Po prvém Poháru národů ve Washingto-
nu pokračovala CSIO a s ním i soutěž
Samsung Nations Series Cup v Severní
Americe soutěžemi v New Yorku a Torontu.

V Madison Square Garden proti sobě
nastoupila pouze družstva USA, Kanady
a Francie. Soutěž neměla evropskou úro-
veň a po diskvalifikaci Francie (nedokončil
P. Leoni - EASY BOY a P. Deleveau -
ATHOS DU VALLOT) zvítězilo USA s 32
body před Kanadou s 68 body.

Oba francouzští jezdci pak byli pak

v lepší formě 14. listopadu, kdy v rámci
torontského Royal Winter Fair obsadila
Francie 2. místo s celkovými 11,50 tr. body
před USA (12.50) a Švédskem (33,25). Již
samotné body naznačují, že soutěž
v Torontu byla přeci jen kvalitnější a i proto
mohlo být na vítězství svého týmu domácí
publikum hrdé, když s pouhými 4 tr. body
zajistila Kanadě prvenství čtveřice E.
Lamaze (CAGNEY), I. Millar (ROULETTE),
J. Pearce (JAMCO’S VAGABOND) a B.
Underhill (ALTAIR).

V celkovém hodnocení soutěže pak po
americké šňůře vede v celkové klasifikaci
soutěže USA před Kanadou a Francií.

P.S.I. Aukce
19. ročník prestižní aukce drezúrních

a skokových koní, kterou pořádá
P. Schockemöhle a U. Kasselmann, se
koná 6. prosince tradičně v Ankumu.
Zájemcům bude nabídnuto celkem 48 dre-
zúrních a skokových koní. Novinkou pro
zájemce je i jejich videosnímek na interne-
tu na adrese: www.psi-sporthorses.de

TRÉNINK KONÍ A JEZDCÒ
◆◆

USTÁJENÍ KONÍ
◆◆

NÁKUP A PRODEJ KONÍ
◆◆

JEZDECKÁ SOUST¤EDùNÍ
◆◆

PORADENSKÁ âINNOST

JEZDECKÉ ST¤EDISKO

ARS

Albertovec 7.11. dvouf. sk.
100/110 děti (3) 1. Curusová -
LIBÉRIE (stará Ves n.O.), jun. (7) 1.
Bajnar - NELLY (Baník), mladí koně
(8) 1. Višinka - CIKÁDA A (Alberto-
vec), dvouf.sk. 110/120 4letí (16) 1.
Masár - MGT DIAS (MGT), 5letí (12)
1. Višinka - CIKÁDA A (Albertovec),
ostatní (16) 1. Hruška - RAMÍR
FERAM (Op.Kat.), -L- do 5ti let (5) 1.
Vrubel - GOLDBERG (Albert.), ostatní
(20) 1. Vrubel - KRÉDA (Albert.), -S-
do 6ti let (5) 1. Vrubel - GOLDBERG
(Albert.), ostatní (9) 1. Holý - QUEN-
TIN (Albert.), Cena Hřebčína Alberto-
vec -S+S- (15) 1. Holý - QUENTIN, 2.
Holý - QUINTET, 3. Vrubel - GOLD-
BERG (všichni Albert.).

Sportovní a obchodní stáj
Vondráček - Starosta

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

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

koní
● hala 28x18 m k dispozici

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

02/365 200 po 20.00 hodině.

Výsledky

Inzerce
●● Prodáme špičkového voltižního koně CERES, účastníka ME 97, MS 98. Cena dohodou,

tel.: 069/302 301, 0602 837 500.
●● Prodáme balíkové seno včetně dopravy. Tel.: 0602/215 484, 0321/79 70 73.
●● Prodám 3l. valachy po Q II-69 a Walzerkönig, s dobrými sport. předpoklady. Dále 1 a 2l. hříba-

ta po Boston a Valát 14. Zn. levně. Tel.: 0601/257 120 večer.
●● Prodám klisnu A1/1 za 10 000,- Kč. Tel.: 040/48 100 večer.
●● Ustájím koně v dosahu MHD, osvětlená jízdárna, velký výběh. Tel.: 02/900 40 639.
●● Prodám mohutnou 5l. klisnu ČT po Zoro, skok -L-. Tel.: 02/900 40 639.
●● Prodám 4l. holštýnskou klisnu, březí po Landos. Tel.: 0602 490 134.



Inzerce

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 10, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.:0616/ 22774 tel.: 07/81 52 30
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Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod

● Vlastní výroba více než 100
druhů jezdeckých potřeb,
jejichž vývoj a testování probíhá
ve spolupráci s profesionálními
jezdci ing. J. Hanulayem,
J. Skřivanem a J. Jindrou.

● 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 pro-
dejců.

● V aktuálním katalogu pro rok
1998 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

PROSTĚJOV

V¯ROBA A PRODEJ
PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK

TRENINKOVÉHO MATERIÁLU
PRONÁJEM KOMPLETNÍCH 

PARKURÒ

VoronûÏská 144, 461 71 Liberec 1

Tel./Fax: O48/521 72 42

Informace pro inzerenty.
Protože jsme se stali plátci DPH mění se i ceny inzerce. Cena řádkové inzerce zůstává 100,- Kč za řádku A4, ovšem
plus 22% DPH. Cena plošné inzerce se mírně zvyšuje a v roce 1999 zaplatíte za 1cm2 inzertní plochy 28,- Kč (34,16
Kč včetně DPH). Všem plátcům DPH vystavíme na požádání daňový doklad. Žádáme všechny plátce, aby uváděli
jméno, pod kterým byl inzerát objednán, protože jinak nejsme schopni plátce identifikovat.
●● Prodám starší skokové sedlo. Cena 4 000,- Kč. Tel.: 0361/861 232.
●● Prodám starší přepravníky na 1 nebo 2 koně. Tel.: 0602 23 23 62.
●● Prodám ŠL 11, upravené na 6 koní, s platným OTP. Tel.: 02/900 40 639.
●● Prodám 3 l. polokr. val. MAUGLÍ, červ. šiml, o: Sapo 28, m: Maronka A1/1 po Agadir, 40 000,-

Kč. Dále 12l. ryzku A1/1 ESKALACE, hřebnou po Glowing, z irské matky Eskalace Clause,
50 000,- Kč a březí kladrubskou kl., 5l., 70 000,- Kč. Tel.: 02/20 971 970.

●● Prodám hřebečka - odstávče po Erudit z matky Máša po 43 Shagya Mimoň. 9, 2-letou klisnu
po Červánek z matky Máša a 5-letého valacha, bělouš, po Siglavy Bagdady-21 z matky Máša,
výkonnost skok -ZL-. Ceny dohodou. Telefon: 049/61 19 38 p. Kyrián.

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

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

CCNN

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

Vyhrát můžete i Vy!

DDDDIIIIMMMMEEEEXXXX,,,, s.r.o.
Kublov 232 - 267 41, Tel./Fax: 0316 595282-3
Dodavatel špičkové technologie pro 
chov a ustájení koní 

nnnn aaaa bbbb íííí zzzz íííí ::::

■ vnitřní a vnější boxy
■ žlaby, napáječky
■ podlahy z recyklovaných plastů
■ stájová okna a vrata
■ ohrazení pastvin a elektrické ohradníky
■ kompletní rekonstrukce stájí, dodávky investičních celků
NOVINKA v NABÍDCE !!!
❍ stavba podloží závodišť, opracovišť a drezúrních obdélníků
❍ mobilní turnajové boxy
❍ zateplení a výhřev vodoinstalace
❍ stájová okna a vrata nové konstrukce

Praha

Beroun

KUBLOV

Hořovice

Plzeň

„„„„ VVVV áááá nnnn oooo čččč nnnn íííí     ssss llll eeee vvvv aaaa     vvvv eeee     vvvv ýýýý šššš iiii     5555 %%%% ““““
na objednávky do 20.12. 1998 s realizací do 31.1. 1999 a garantuje ceny roku 98 na objednávky
do 31.1. 1999 s realizací do 31.3. 1999.

BTL - veterinární přístroje
TERAPEUTICKÉ LASERY

● přístroj se širokým využitím při léčbě koní
● napomáhá k hojení po úrazech, odstraňuje bolestivost, elimi-

nuje otoky, zrychluje rekonvalescenci po nadměrné zátěži,
zlepšuje pohyblivost, urychluje hojení ran a dermatologických
problémů

● dodává se se sondami pro povrchové i rehabilitační aplikace
● přenosný přístroj BTL-2000, síťový přístroj BTL-10
● ceny sestav od 49 000,- Kč

MAGNETOTERAPEUTICKÝ PŘÍSTROJ
● odstraňuje bolesti svalů, šlach a úponů
● urychluje hojení zlomenin a distorzí
● speciální aplikátory pro koně
● cena od 45 000,- Kč

Po předchozí domluvě přístroj bezplatně zapůjčíme

BTL Beautyline s.r.o., Heleny Malířové 14, Praha 6, 169 00
Tel/fax: 02/205 13 563, 205 15 320

BTL Slovensko s.r.o., Orolská 2, Žilina O10 01
Tel: 089/625 988, fax: 089/625 989

Alois Starosta oznamuje
změnu telefonního čísla:

02/302 15 13


