VI. roãník

ãíslo 3

6. 2. - 19. 2. 1998

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

Beerbaum opût v ãele
Boj o přední pozici na čele žebříčku FEI mezi L. Beerbaumem a H. Simonem i nadále pokračuje. Po úspěších
v Olympia Hall v Londýně je nyní na čele opět L. Beerbaum. Zajímavý přehled o vedoucích jezdcích tohoto
žebříčku devadesátých let a o délce jejich kralování přinesl první FEI zpravodaj roku 1998.
Nejdelší dobu na čele strávil zatím L. Beerbaum, který
byl nejlepší 14 měsíců od září 95 do října 96. Druhým
nejdéle kralujícím je F. Sloothaak, který vedl celých 13
měsíců od srpna 94 do srpna 95. O třetí příčku mezi nejdéle vedoucími jezdci se dělí s jedenácti měsíci John
a Mi-chael Whitakerové. John měl nejslavnější období
spojené s MILTONEM od října 92 do srpna 93 a Michael
vládl od září 93 do července 94. Všichni tito jezdci se
v však v přehledu vyskytují, s kratšími časy na čele, ještě
několikrát.
Od listopadu 96 však již první pozice střídavě patří
pouze dvojici H. Simon a L. Beerbaum, když třikrát
v tomto období vedl H. Simon a stejně tak po třetí nyní na
pomyslný trůn skokových jezdců usedl i L. Beerbaum.

Dnes naposled
dostávají náš zpravodaj i ti z vás, kteří dosud nezaplatili
předplatné pro rok 1998. I když víme, že tomu mnohokrát tak není musíme, pokud nám ani v následujících 14
dnech platba nedojde, její absenci považovat za Vaši
odhlášku. Většina z Vás, kterých se tato situace týká,
nalezne v tomto čísle zpravodaje Jezdec složenku.
Proto ještě jednou připomínáme, že předplatné pro rok
1998 je pro čtenáře z ČR 300,- Kč. Pro evropské
zahraniční předplatitele 550,- Kč a pro zámořské odběratele 800,- Kč. Jezdecká ročenka 1997, která je distribuována spolu se zpravodajem stojí pro celoroční předplatitele 79,- Kč, pro samostatný odběr 129,- Kč.
Na požádání (i telefonické) zašleme fakturu.
Po vašich ohlasech sdělujeme, že i ti z vás, kteří si
celoročně předplatili zpravodaj Jezdec a nyní chtějí
dodatečně získat Jezdeckou ročenku, mohou využít
zlevněné ceny a stačí, když poštovní poukázkou
C zašlou na adresu redakce 79,- Kč.
Ročenka je také ke koupi v prodejně s jezdeckými
potřebami CN - sedlářství, Ostrovského 23, Praha 5
Žádáme všechny, kteří se rozhodli zaplatit předplatné převodní poštovní poukázkou H či šekovou
poukázkou, aby ve zprávě pro příjemce nezapomněli uvést svoje jméno.
Zároveň také oznamujeme dvěma neznámým plátcům, že se nám nepodařilo identifikovat šekové poukázky H na částku 300,- Kč, z nichž jedna přišla z IPB
Roztylské ul. 1, Praha 4 Chodov, emisní č.ú. 331 000
1471 a druhá z České spořitelny, Jugoslávských partyzánů 19, Praha 2, č.ú. 2022-3421380156 (obě platby
dorazily 15.12. 1997).

SPORT

REPORTÁŽE

Jak o výkonnostní odznaky ČJF
Již třetí rok budou mít naši jezdci na
kolbištích možnost vybojovat Výkonnostní odznak ČJF. Po prvních dvou
letech došlo od 1. ledna 1998 v pravidlech pro jejich zisk k úpravám. Protože jednou z podmínek získání odznaku je i skutečnost, že si o jeho udělení
musí každý, kdo splnil stanovené podmínky požádat, uvádíme dnes celé
znění podmínek k zisku všech kategorií výkonnostních odznaků.

Zlatý odznak
- obdrží jezdci ve všech disciplinách, kteří
min. dvakrát na MČR (stupeň obtížnosti
-T-) zvítězili a dále pak jezdci:

v drezúře:
1) jezdci musí splnit min. tyto dvě podmínky v průběhu dvou let po sobě:
a) - kteří se umístili na MČR stupeň
obtížnosti min. stupeň IM-I (min. 10
startujících) na 1.-3. místě
- nebo dtto (min 7 startujících) na 1.-2.
místě
- nebo (min. 5 startujících) na 1. místě
b) - a umístili se na mez. závodech (CDI
nebo CDIO) v soutěži min. Sv. Jiří
do 10. místa (min. 15 startujících)
2) nebo se umístili na ME nebo MS ev. OH
do 20 místa v soutěži jednotlivců a do
6. místa v soutěži družstev.

ve skákání:
1) jezdci musí splnit min. tyto dvě podmínky v průběhu dvou let po sobě:
a) - kteří se umístili na MČR stupeň
obtížnosti min. 1. kolo -T- (min. 10
startujících) na 1.-3. místě
- nebo dtto (min. 7 startujících) na
1.-2. místě
- nebo dtto (min. 5 startujících) na
1. místě
b) - a na mez. závodech (CSI ev. CSIO)
v soutěži min. stupně -ST- do
10. místa
- nebo na CSIO absolvují Pohár národů a docílili v jednom kole max 4. tr.
body
- nebo dtto z obou kol 16 tr. bodů
2) nebo se umístili na ME, MS ev. OH do
30. místa v soutěži jednotlivců nebo do
8. místa v soutěži družstev.

ve voltiži:
1) jezdci musí splnit tyto dvě podmínky:
a) - kteří se umístili na MČR jednotlivců
na 1. místě
b) - a na mez. závodech CVI se umístili
do 10. místa
2) umístili se na ME nebo MS do 10. místa

Stříbrný odznak

2) nebo se umístit na mez. závodech na
dekorovaném místě.

ve voltiži:
1) dosažení průměrné známky 7,0 z pěti
závodů v průběhu jedné sezóny.

Bronzový odznak
- obdrží jezdci, kteří

- obdrží jezdci, kteří

v drezúře:

v drezúře:

1) v průběhu max. dvou let po sobě absolvovali min. 5x soutěž stupně -S- a vyšší
se ziskem min. 60% bodů
2) nebo v průběhu max. dvou let po sobě
absolvovali min. 5x soutěž stupně -L- se
ziskem min. 65% bodů.

1) absolvovali v průběhu max. dvou let po
sobě 5x soutěž min. stupně -ST- se získem min. 65% bodů
2) nebo dtto min. 3x soutěž stupně -Ta vyšší s min. ziskem 60% bodů.

ve skákání:
1) dokončili v průběhu max. dvou let po
sobě 5x soutěž stupně -ST- s max. 12 tr.
body v jedné soutěži
2) nebo dtto 3x soutěž stupně -T- s max
16 tr. body z jedné soutěže
3) nebo dtto 3x -ST- s max. 12 tr. body
a 1x -T- s max. 16 tr. body z jedné soutěže.

ve všestrannosti:
1) kteří dokončili v průběhu max. dvou let
po sobě 3x kompletní soutěž stupně
CCI*
2) nebo dokončili kompletní soutěž na
CCI**.

ve spřežení:
1) jezdec musí splnit následující dvě podmínky:
a) - dokončit 3x kompletní soutěž stupně
-T- s umístěním v každé z nich do
5. místa
b) - umístit se na MČR na 1.-3. místě

ve skákání:
1) absolvovali v průběhu max. dvou let po
sobě min. 5x soutěž -L- bez tr. bodů
z každé soutěže
2) nebo absolvovali 3x v průběhu max.
dvou let po sobě soutěž stupně -Ss max. 8 tr. body z každé soutěže
3) nebo dtto 3x soutěž -ST- s max. 16 tr.
body z každé soutěže.

ve všestrannosti:
1) dokončili v průběhu max. dvou let po
sobě 2x soutěž stupně -L2) nebo dokončili 1x kompletní soutěž CCI*

ve spřežení:
- dokončí 3x kompletní soutěž stupně -Ts umístěním na 1.-5. místě

ve voltiži:
- dosažení průměrné známky 6,0 - 7,0
včetně, ze tří závodů za jednu sezónu.
Materiál je platný od 1. ledna 1998 a byl
schválen VV ČJF dne 17. 12. 1997.

ve všestrannosti
1) jezdci musí splnit tyto dvě podmínky
v průběhu dvou let po sobě:
a) - kteří se umístili na MČR stupeň
obtížnosti CCI** (min. 10 startujících)
na 1.-3. místě
- nebo dtto (min. 7 startujících) na
1.-2. místě
- nebo dtto (min. 5 startujících) na
1. místě
b) - a na mez. závodech (min. CCI*) se
umístili do 10. místa
2) nebo se umístili na ME, MS ev. OH do
20. místa v soutěži jednotlivců a do
6. místa v soutěži družstev.

ve spřežení:
1) jezdci musí splnit tyto dvě podmínky
a) - absolvovat tři kompletní soutěže st.
obtížnosti -T- s umístěním v každé
této soutěži do 5. místa
b) - umístit se na MČR na 1.-3. místě
c) - zvítězit na MČR nebo se umístit na
dekorovaném místě mez. závodů
2) nebo se umístit na ME, MS do 15. místa
v soutěži jednotlivců a do 6. místa v soutěži družstev.

Martin Vávra a LOVEN je nejen zatím nejlepší dvojicí ze Svinčic, ale po letošním galavečeru v Litomyšli bude i novým držitelem Zlatého výkonnostního odznaku ve skákání
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ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Konû pro sezónu 1998
Stáj BOST
Spokojenost ve Svinčicích
Další stáj, kterou jsme požádali o inventarizaci koní před sezónou 1998 nese značku BOST, za kterou se skrývá jméno Bohumila Starnovského. Ten vybudoval dnes se již dá říci „tradičně“
silný tým, který je spojen se jménem P. Doležala. Celá stáj zahajuje letos druhý rok ve Svinčicích, kde je navíc P. Doležal pověřen
i trenérským dohledem nad domácími jezdci. Došlo tak k ideálnímu spojení, kdy na jedné straně může jedna z našich nejsilnějších stájí využívat luxusní sportovní středisko. Domácí jezdci zas
na oplátku využívají jezdecké odbornosti našeho předního reprezentanta. A spokojenost je ve Svinčicích cítit.
Stáj BOST bude v roce 1998 patřit opět mezi reprezentační
a k vrcholným nejtěžším startům bude připravena trojice 9.letý
TURBO (Traunstein), 7l. CRAZY BOY (Corrado I) a 9letá ROMINA (Rasso).
O stupeň nižší soutěže (-ST-) čekají v tomto roce šestiletou
dvojici, fenomenálního KRISE (Goodtimes), který je dnes již i držitelem licence plemeníka a CALIMBU (Cantus).
Pro lehké soutěže jsou ve stáji BOST RED BULL (Ramalgo Z)
a LAST LORD jehož otcem je plemeník Lord Extra, který shodou
okolností stojí v JK Smrček.
Tuto zimu také obohatily stáj dva nové přírustky. Pětiletý oldenburský valach GAGARIN (Granush) a 4l. westfálský hřebec ze
stájí vloni zesnulého F. Ligesse po Polydor. Jeho matkou je pravá
sestra úspěšného plemeníka této stáje RODNEY (Ramirro). Hřebec zatím není pro ČR definitivně pojmenován, ale protože je ve
stáji nováčkem možná že mu zůstane „pracovní“ jméno NOVÁK.

Dobrou náladu ve stáji BOST dokumentují i úsměvy na tvářích p.
Doležala a B. Starnovského a jen ji podtrhlo krásné počasí
Jak budou ostatní jezdci ze Svinčic - svěřenci P. Doležala úspěšní, ukáže teprve sezóna, ale nejvýše, z pětice M. Vávra,
I. Staňková, L. Miňovská, J. Podolánová a P. Koželuh, má určitě
namířeno dvojice M. Vávra s LOVENEM. Výkony této dvojice
potvrzuje i skutečnost, že M. Vávra bude jedním ze dvojice nově
dekorovaných držitelů Zlatého výkonostního odznaku ČJF, které
proběhne v Litomyšli při slavnostním galavečeru Kůň, Jezdec roku.

Jezdecká společnost
při SOUz Horky nad Jizerou
V Horkách nad Jizerou, které patří od začátku sedmdesátých
let mezi naše známá koňařská centra, sídlí Jezdecká společnost
SOUz v jejímž areálu s koňmi pracuje i juniorka K. Vodseďálková. Ta bezesporu náleží ke skupině nadějí naší rodící se juniorské
reprezentace a tak nás zajímalo jaké možnosti pro rok 1998 stáj
nabízí.

Na práci K. Vodseďálkové dohlíží pravidelně J. Pecháček
Z kolbišť roku 1998 zmizí zatím INTRA, pro kterou jsou přichystány mateřské povinnosti. V soutěžích -S- by se měla
K. Vodseďálková v této sezóně objevit v sedle ukrajinské PRIMETY (Vernisáž). Devítiletá AMONA (Amon) by možná mohla
pomýšlet i na soutěže ještě o jednu příčku těžší. Novou akvizicí
a pro letošní sezónu největší nadějí stáje však je 12letý ukrajinský
hřebec KADET PRADAR. Ten posílil stáj na sklonku loňského
roku a za sebou má i zkušenosti z těžkých soutěží. Ty navíc zvládal i vedle svých plemenných povinností. Jeho současné práce,
na které dohlíží Jiří Pecháček, zatím jeho schopnosti potvrzují
a tak má spolu s rodinou Vodseďálkových naději i eventuelní juniorská reprezentace.
V současnosti využívá, díky kryté hale, jezdecké prostředí
v Horkách i další náš junior M. Šlechta, ze stáje Šlechtová Chorušice, který připravuje pro sezónu 1998 koně KOLT, KIVI (oba
Varin Dvorský) a nově i MARCA POLA (Lopez). Všechny koně
pochází ze stájí J. Skřivana st. a zajímavostí u klisny KIVI je, že je
náhradní matkou letos 3letého hříběte klisny VESTA DEL METZ,
narozeného po embryonálním transferu.

Hřebec KADETA PRADAR si díky své povaze získal ve stáji
nejen Margitu Vodseďálkovou
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ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Sportovní
kalendáﬁ

O koncepci
Na tomto místě jsem v minulém čísle
otiskl úvahu o materiálu A. Frátera, který
se mimo jiné zabývá i koncepcí českého
jezdeckého sportu. Omylem nebyl pod
mojí úvahou podpis, za což se všem čtenářům omlouvám. Rozhodně jsem se
nechtěl skrýt do anonymity. C. Neumann

hala
7.2.
14.2.
14.2.
28.2.
28.2.
28.2.
7.3.
7.3.
7.3.

Veterinární povolení
jako doposud
Reakce na nové nařízení Státní veterinární správy o němž jsme informovali
minule byla blesková a 26. ledna proběhlo
jednání mezi A. Pellarovou za ČJF
a zástupci veterinární správy MZVž ČR.
Z jednání vzešla dohoda, že ČJF bude
moci i nadále používat v roce 1998 celoroční
povolení k vývozu a zpětnému dovozu koní.
Pro reprezentační výjezdy se tak prakticky
nic nemění, neboť sekretariát ČJF je vybaví
všemi veterinárními dokumenty potřebnými
k překročení hranic jako doposud.
Rovněž účastníci mezinárodních závodů
konaných v ČR obdrží spolu s rozpisy veterinární podmínky a náležitosti platné v ČR,
o čemž byli všichni pořadatelé již informováni na schůzce pořadatelů mezinárodních
závodů, která se konala v Praze na Strahově na konci ledna.

SIRAH a Jindra
Zamýšlené se stalo skutkem a klisna
SIRAH se přestěhovala od J. Kutěje ze Žďáru
nad Sázavou do západních Čech do stájí
J. Schneidera ml. ve Spáleném Poříčí. V jejím
sedle bude tedy i v roce 1998 J. Jindra.

Fronta do Svinčic
Středisko ve Svinčicích bude opět tradičně v jarním období „okupováno“ tréninku
chtivými jezdci z celé republiky. I když
o termínech se zatím jedná, v průběhu
března by zde mělo proběhnout soustředění našich reprezentantů, kterému by měl
být přítomen německý trenér E. Hofschrörer. V březnu budou k soustředění opět
pozváni i junioři s Jiřím Pecháčkem a ve
Svinčicích by měli v práci pokračovat
i mladí jezdci. Tentokrát, podle rozhodnutí
VV ČJF, pod dohledem Jiřího Skřivana.
O termínech budeme včas informovat.
Jistý termín však mají drezúrní junioři
a mladí jezdci, kteří budou ve svinčické
hale pracovat ve dnech 23.-28. února pod
vedením V. Kadlecové a Z. Beneše.

Voltižní seminář
Voltižní komise pořádá v sobotu
14.února v 10.00 hodin v klubovně jezdeckého areálu TJ Slovan Frenštát seminář
voltiže pro trenéry, cvičitele a rozhodčí. Případní zájemci hlaste se na adr.: J. Golembiovský, J. Opletala 681, 738 01 Frýdek
Místek, tel.: 0658/33 555.

Jezdecký raut
Již XIX. ročník jezdeckého rautu pořádá
21. února Hradecký jezdecký klub. Začátek
ve 20.00 hodin ve společenských prostorách hotelu Alessandria v Hradci Králové.
Předprodej výhradně na písemné objednávky na adr.: HJK, Na Občinách 995,
500 09 Hradec Králové.

Albertovec
Bernartice
Albertovec
Bernartice
Humburky
Albertovec
Svinčice
Bernartice
Frenštát p.R.

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

Zajímavosti
ze Smrčku
● Nové středisko JK Smrček bylo přes

Vzpomínka na
Emila Kotrbu
V únoru uplyne patnáct let od doby, kdy
nás opustil jeden z nejoblíbenějších jezdeckých malířů Emil Kotrba. Byl znám hlavně
svými portréty slavných dostihových
a sportovních koní a stovkami litografií,
které dodnes zdobí většinu koňařských
domácností. Za svůj život vytvořil nesčetně
ex libris, návrhů na jezdecké odznaky, poštovní známek, olejů, dřevorytů i vícebarevných litografií, jehož ústředním tématem
byli vždy koně. Akademický malíř Emil
Kotrba zemřel v předvečer svých 71. narozenin 21. února 1983.

všechny problémy stavby řádně zkolaudováno a má již i nové nájemníky. Jedním
z prvních je i naše skoková mistryně roku
1997 R. Jeníková se svými čtyřmi koňmi.
● Bohužel nová stáj nepřinesla štěstí
Z. Žílovi, který si při pádu s koně komplikovaně zlomil nohu. Léčení si vyžádalo i delší
hospitalizaci a tak pravděpodobně začátek
sezóny 1998 bude muset Z. Žíla oželet.
● Po vzájemné dohodě odchází z JK Smrček S. Motygin. Jeho novým zaměstnavatelem je česko-ukrajinská obchodní firma
PRADAR (z jejich stáje pochází i nový kůň
K. Vodseďálkové KADET PRADAR), která
má několik koní v jezdeckém středisku
v Bernarticích a tak se pravděpodobně
S. Motygin postěhuje do západních Čech.

Anketní radost
do Mělníka
Poslední únorová neděle (28. 2.) bude
termínem slavnostního jezdeckého galavečeru Kůň, Jezdec roku, který se koná opět
ve Smetanově domě v Litomyšli. Jak jsme
informovali v minulém čísle tentokrát se se
svoji anketou ke skokovým jezdcům připojí
i drezúristé. Drezúrní komise po vzoru skokové, vyhodnotila i své anketní vítěze a tak
prvým drezúrním koněm roku se stal
NIGHT CUP, jezdcem roku D. Komenda
a trenérem roku Helena Benešová. Pravděpodobně největší radost z tohoto výsledku bude mít ale V. Mestenhauser, který tak
uvidí na stupni nejvyšším oba své chovatelské produkty NIGHT CUPA i LABE JEFFA.
Pro malý chov v Mělníku je to jistě, v záplavě zahraničních koní v ČR, velmi výrazný
úspěch.
Pro všechny zájemce o vstupenky na
tuto akci sdělujeme, že distribuci provádí
firma LITEX a objednávky jsou přijímány
na tel.: 0464/34 31.

Cena Přemysla
Neumanna
Galavečer českého turfu, při kterém je
tradičně vyhodnocen i šampionát rovinových jezdců a po svém zakladateli nese od
roku 1994 název Cena Přemysla Neumanna, se koná 7. února od 19.00 hodin v pražském hotelu Hilton (Atrium). Hlavním pořadatelem je Čs. Jockey club, který všechny
příznivce turfu na tuto akci srdečně zve.
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S. Motygin se stěhuje do západních Čech

Blahopřejeme...
...Rudolfu Nachtigalovi z Karlových Varů,
který 4. února oslavil svoje 65. narozeniny.
...MVDr. Vladimírovi Matouškovi z Kladrub nad Labem z sedmdesátinám, které připadly na 5. února.

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

Syndikalizované
olympijské kovy
Zajímavou cestu za vyšší výkonností
jezdců nabízí model uplatňovaný v Kanadě. Před více než 15 lety zde skupina lidí
sdružená kolem B. Henselwooda založila
syndikát „Canadian Show Jumpers Unlimited“, který si klade za cíl získání kapitálu
potřebného k ziskání špičkového koně pro
kanadského jezdce.
V Kanadě to jezdecký sport nemá lehké
a peníze na nákup špičkových koní chybí.
B. Henselwood zakládá syndikáty s nadějí,
že najde skokany schopné obstát ve světové konkurenci. Při ceně 1 000,- dolarů za
akcii, se mu již několikrát podařilo získat
značný kapitál (od 150 až po 500 tisích
dolarů). Prostřednictvím holandské
obchodní stáje P. a E. Hendrixenových pak
postupně pro kanadské jezdce získal již
několik koní, z nichž jsou nejdále TIL
TOMORROW (8l. klisna švédského
chovu), TOYZ R US (7letá holandská klisna) a DOUBLE O’SEVEN (hanoverský
valach, kterého jezdí I. Millar).
Nejprve jsou všichni syndikalizovaní
koně podrobeni dvouletému výcviku ve stájích paní Henselwoodové. Po těchto dvou
letech se rozhodne, zda se jedná skutečně
o koně s mimořádnou budoucností, či
pouze o „účastníka“ soutěží. V negativním
případě, se kůň prodá a peníze rozdělí zpět
mezi akcionáře. V případě, že kůň naznačuje skutečně zajímavou budoucnost, měl
by začít přinášet zisk. Jakmile kůň začne
vydělávat více peněz než je nutné k pokrytí
nákladů, dostávají akcionáři prvou možnost
na zvyšující se ceně akcií vydělat.
Základním úspěchem takových syndikátů je komunikace s akcionáři. Pravidelná
zpravodajství o detailech výcviku koně,
jeho plánech, přehledem výsledků ap.
napomáhají k tomu, že akcionáři neustále
cítí vazbu a spojitost s koněm a v případě,
že je to možné, jsou hrdi na svoji investici.
Kanada je typickou zemí, kde pomýšlet
na proniknutí mezi světovou jezdeckou elitu
je velmi obtížné. Syndikalizování koní je jednou z cest, které pomáhají kanadským jezdcům obstát ve světové konkurenci na trhu
(podle Horse National -kov-)
s koňmi.

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

Kdo do Helsinek? Chovatelé zasedali
Konkurence pro letošní finále Světového
poháru, které se koná 15.-19. dubna ve finských Helsinkách, se již začíná pomalu rýsovat.
Z celkově zúčastněných 157 jezdců 24
zemí centrální Evropy postupují dva jezdci
a jsou jimi G. Orschel za Bulharsko a Polák
B. S. Jaworski. Maďarští jezdci J. Varro a
J. Turi jsou náhradníky.
Z kandské ligy se kvalifikují tři jezdci a z 24
účastníků této ligy to jsou I. Millar, B. Underhill a S. Watt. Náhradníky jsou J. Hayes a
E. Lamaze.
Jižní Amerika je rozdělena na dvě skupiny.
Jižní část měla sedm soutěží, kterých se
zúčastnilo 60 jezdců. Postupují nejlepší dva
a jsou jimi A. Baxter z Argentiny a L.F. de
Azevedo z Brazílie. Náhradníky jsou další dva
Brazilci A. Johannpeter a C. V. da Monta.
Severní území má k dispozici pouze jedno
postupové místo a získal je P. Barrios
z Venezuely.
Z jihovýchodní Asie postupuje také jeden
jezdec a je jím A. Hapsoro z Indonézie. Spolu
s ním získala na „divokou kartu“ postupové
místo i další účastnice této ligy a tou je Američanka J. Hicks, která však pochází z Filipín.
Japonská liga bude ve Finsku zastoupena
také jedním závodníkem a tím je M. Otsuji.
Jižní Afrika vysílá do Helsinek J. Clarka.
Rozhodnuto ještě není o 18 účastnících
postupujících ze západoevropské ligy, deseti
jezdcích z obou částí ligy USA, po dvou soutěžících z Mexika a Austrálie a jednom
z Nového Zélandu.

● Setkání přátel koní se konalo 24. ledna
v Úborsku. Setkání zorganizovalo Sdružení
chovatelů a přátel koní Klatovska. S přednáškou vystoupil MVDr. Z. Žert a informace o chovatelských novinkách přednesli
zástupci západočeského svazu chovatelů
a ASCHK J. Šíma, M. Mentlík a M. Košan.
● V pátek 30. ledna se konala schůze
a setkání členů Náchodského svazu chovatelů koní, kteří zcela zaplnili velký sál
hostince v Bezděkově.
Program setkání doplnili odbornými
přednáškami MVDr. V. Matoušek, K. Regner a Z. Müller. Zvoleni byli i delegáti na
výroční schůzi ASCHK, která se koná 26.
února v Humpolci.
Výroční členská schůze svazu Náchodska spolu s plesem se koná 14. března.

Vysočina zahajuje
Jak jsme již informovali od 1. ledna
letošního roku byla zřízena nová oblast
ČJF s názvem Vysočina. Předsedou olasti
byl zvolen Z. Ságl, sekretářem F. Háva,
hospodářem P. Olejníček a členy výboru
Vysočiny jsou I. Škardová, J. Grodl, A.
Váchová, J. Emmr a J. Röhrich. Předsedou komise rozhodčích je E. Lust.
Prvou oblastní akcí bylo 17.-18. ledna
soustředění juniorů a mladých jezdců, kterého se v hale TJ Jezdec Havl. Brod
zúčastnilo pod vedením V. Kadlecové 30
dvojic. Další soustředění jsou plánována
na 7.-8. února a na 28. února až 1. března.

Skákající pračky
Jedním ze členů amerického družstva, které zvítězilo v sérii Poháru národů Samsung
1997 byla i N. Garson s RHYTMICAL. Tento v Rusku odchovaný kůň, je z jeích koní nejznámější nejen pro své fenomenální schopnosti, ale především díky své originální ceně.
Z Ruska byl odkoupen Finy, kteří ho dostali v době, kdy rubl byl prakticky bezcenný, za
150 použitých praček...

Polsko mezi elitou
Definitivně uzavřen byl ročník 1997 v soutěži národních týmů všestrannosti Mark Phillips International Team Trophy. Se značným
náskokem získal tuto prestižní trofej Nový
Zéland, za který bodovali B. Tait, M. Todd
a A. Nicholson. Na druhém místě se umístila
Velká Británie s M. King, W. Fox-Pitt a
L. Law. Třetí místo patří USA ve složení
D. O’Connor, B. Davidson a P. Dawson.
Na dalších místech skončily týmy: Austrálie, Francie, Švédska, Německa, Belgie,
Holandska a mezi elitní desítku nejlepších
zemí ve všestrannosti se tentokrát probojovalo i Polsko s týmem P. Piasecki,
M. Konarski a B. Jarecki.

Družstvo USA, které zvítězilo v prvé Samsung serii Poháru národů: zleva: A. Kursinski
(EROS), N. Garson (RHYTMICAL) před kterým stojí šéf týmu G. Morris, A. Firestone
(GUSTL P) a McL. Ward (TWIST DU VALON)
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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
● Hřebčín Suchá - J. Skřivan st. přijme jezdce-ošetřovatele koní. Tel.: 0464/21 78, 25 50 přes

den, 33 02 večer.
● Prodám klisnu, ryzku, 7 let, HPK, KVP 187cm, o: Sahib 5, m: po Varin Lipský, skok stupně -L-,

rozumná cena. Tel.: 0507/24 630.
● Prodám klisnu ČT, 5l., zajím. zbarvená ryzka, o: 367 Boleslav, m: po 192 NS VI-43, KVH 167
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

cm, s velmi dobrými chody, všestranná po základním výcviku, se zkušenostmi v jezdecké
škole. Cena dohodou. Tel.: 0187/59 32 90.
Prodám větší množství ovsa, 1q/390,- Kč, při odběru nad 5 tun množstevní slevy.
Tel.: 0204/66 54 65
Prodám 9l. klisnu A1/1 po Patcher, všestranná, rodinné důvody cena 50 000,-, při rychlém
jednání možná sleva. Tel.: 0602/74 98 15.
Prodám hř. VI/97 hněd. s odzn. O: 103 FURIOSO 31, M: po 15 FURIOSO-11, tel.: 02/68 37 877.
Nabízím ustájení koní. K dispozici písková jízdárna. Kontakt: ing. Holovský, Chrášťany 13,
tel.: 02/302 57 34.
Nabízím přepravu koní, přívěsem pro dva koně. Kontakt: ing. Holovský, Chrášťany 13,
tel.: 02/302 57 34.
Nabízím ustájení směr Kladno, autobusem cca 25 min. Stání á 3500,- box 4000,-. Tel.: večer
02/301 38 83.
Prodám valacha, šimla, do 6 roku (Belendek Mělnický - Libera), KVP 185, velký, zdravý, perspektivní pro drezúru i parkúr. Vhodný jen pro náročného a dobrého jezdce. Případně možná
výměna za vozík pro dva koně. Tel.: 048/514 73 28 večer (ráno 8.00-10.00).
Místo „vojny“ na „civilku“ ke koním? Je to možné! Inf.: Plzeňská jezdecká agentura,
J.S. „Šemík“, Manětínská 33, 323 30 Plzeň, tel.: 0602/35 71 68, 019/28 62 10.
Kalendář sportovních a chovatelských akcí v Evropě na rok 1998 zašleme na dobírku 55,- Kč
+ poštovné - parkury, drezura, military, spřežení, western, výstavy, aukce, přehlídky, show.
J.S. Šemík, Manětínská 33, 323 30 Plzeň, tel.: 0602/35 71 68, 019/28 62 10.
Hřebčín Tlumačov s.p. přijme do zaměstnání ošetřovatele koní - jezdce (muže), včetně zájemců o civilní vojenskou službu. Tel.: 067/79 29 085.
Prodám klisnu ČT-GÁBI nar. 87, výkonnost parkúr -S-, m: Goldie, o: 1083 Gidran XIV-27,
vysoká hd., zdravá, rod. důvody. Tel.: 0311/23 026 večer.
Prodám luční seno lisované - tvrdé, vhodné pro koně, velké kulaté balíky, okres Tábor. Cena
130,- Kč/q + 5% DPH. Tel.: 0361/93 856.
Prodám ČT, 2letý strakáč a tm. hnědák. Ceny dohodou. Tel.: 0412/585 033 - déle zvonit.

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 našem katalogu 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

Sedlářství Libich
Rostoklaty, oznamuje všem
svým zákazníkům změnu
tel. čísla 0203/65 77 01

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

Sportovní stáj Kubrický Jan a Ing. Brus Vladimír
pořádají v sobotu 21. února 1998 od 10.00 hodin v areálu sportovní stáje Kubrický
v Kuníně u Nového Jičína

AU K C I S P O R T OV N Í C H K O N Í
K předvedení je připraveno 25 sportovních koní tříletých a starších, které jsou v přípravě sportovních jezdců a stájí: Hošák, Němec, Kalíšek, Kopecký, Vaníček a Školního zemědělského podniku
Nový Jičín

Informace na adrese: Jan Kubrický, Kunín 177, 742 53, telefon 0656/749 255

Jiří Skřivan pořádá ve dnech 20.-22.února
Jezdecké soustředění pro skokové jezdce a koně
s alespoň minimální závodnickou zkušeností
Místo konání: Jezdecké středisko – Farma Nová Amerika, Zaloňov (Jaroměř)
Cena za jednoho koně: 1200,- Kč - oves vlastní
Ubytování a stravování osob na základě objednávky

Uzávěrka objednávek na tel.: 0602 45 19 18 nejpozději do 14. února
Všechny koně musí být vybaveny platnými veterinárními doklady

ŠEPRA, Šebesta Lumír
Ostruhová 58, 276 01 Mělník
Tel.: 0206/62 54 11

MANON
Firma Manon nabízí:
● trenink koní pro parkúrové soutěže
● skokový trenink jezdců,
pro skupiny i jednotlivce
● nákup, výcvik a prodej
sportovních koní

Informace a objednávky
stáj Manon,
J. Skřivan, Litomyšl.
Tel.: 0464/3302,
0602/45 19 18
fax 0464/3220.
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