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

KMK podle indexÛ
V minulém čísle jsme uvedli, že na skokové komisi 12. února byl vytvořen kalendář
soutěží KMK a rozděleny premiované soutěže. To je pro nás každoročně signálem, že
výše dotační prostředků státu je schválena
a definitivně známa. Proto jsme se tak jako
každý rok zeptali Jana Pellara z ministerstva zemědělství jak to pro letošní rok vypadá s dotační politikou pro chov koní.
„Objem prostředků k zabezpečení dotací
chovatelských soutěží KMK byl zachován
a objem prostředků pro premiované soutěže
byl jen mírně snížen. Dohromady připadají na
obě tyto kategorie prostředky „až do výše“
1,7 milionu a věřím, že ono „až do výše“
bude pouze splněním dotačních předpisů
a prostředky budou vyplaceny v plné výši.
Skokové soutěže KMK mají 26 kvalifikačních kol a třídenní finále, které bude 5.-6.
září v Novém Jičíně. Finále bude spojené
s celostátní přehlídkou 3letých klisen.
Výsledky KMK koní kategorií všestrannost
a drezúra budou vyhodnoceny, stejně jako
doposud, na základě výkonnostního žebříčku. Zde je však nutné připomenout, že i pro
tyto sportovní kategorie koní-hřebců platí
nové pravidlo o udělení základního výběru.
Proto je nutné se k soutěži KMK nejen přihlásit do 30.června na ČJF, ale pro, do seriálu KMK, nově vstupující hřebce také absolvovat některý z daných předvýběrů.
Premie budou vyplaceny v roce 1998 na
57 skokových soutěžích, 7 drezúrních
(6x St.G.+1x IMI) a 3 ve všestrannosti
(CCI*Hořovice, CCI** Humpolec a Finále ZP
Humpolec).
V celkovém pohledu změnila se nějak
dotační pravidla oproti loňsku?
„Jedinou zásadní změnou je právě povinnost předvýběru pro koně účastnící se soutěží KMK. Na tomto místě je nutné i apelovat
na majitele klisen, aby si včas, ve smyslu
propozic KMK, nechali klisny zapsat do plemenných knih. žádné jiné zásadní změny
dotačních kritérií nejsou.“
V průběhu loňského ročníku KMK jsem
občas zaslechl poznámky o různých
pohledech komisařů a o určitých regionálních schématech posuzování. Jak
chcete podobným nebezpečím předcházet?
„I k nám takové hlasy dolehly. V prvé řadě
rozšíří řady komisařů další člen, ktarým je
V. Hruška z Opavy. Navíc jsme se pro letošní rok důsledně snažili preferovat nejzkušenější komisaře, kteří zároveň nejsou omezeni vlastnickými vztahy k většímu počtu star-

tujících koní. V našem rozdělení jsme se
také snažili o důslednější rotaci komisařů,
kteří budou zajíždět i do vzdálenějších míst.“
Soutěže KMK již probíhají řadu let.
Máte nějaký systém jak využít a hlavně
přehledně předat chovatelům informace,
které soutěže přinášejí?
„To je právě novinkou letošního roku.
Z výsledků roku 1997 byla poprvé zpracována tabulka Indexového hodnocení jedinců
zúčastněných v KMK, vůči průměru bodového hodnocení ročníkové populace. Poprvé
byly tyto informace zpracovány v diplomové
práci jedné z absolventek ČZU a její práce
nás ujistila v potřebě takového hodnocení.“
Jestli tomu dobře rozumím, jedná se
o to, že výsledky celého ročníku jsou
zprůměrovány a takový index má hodnotu jedna. Vše co je nad hodnotou jedna

ukazuje, o co byl jedinec lépe hodnocen
než celý jeho ročník.
„Přesně tak. V letošním rozboru bylo hodnoceno 111 čtyřletých koní, 70 pětiletých
a 60 šestiletých koní.“
Jak dopadlo ve srovnání s tímto indexem porovnání finálového hodnocení
koní?
„Dá se říci, že všichni vítězové a umístění
ve finále se nacházejí i v indexovém hodnocení na předních pozicích. Dokonce pořadí
prvých pěti pětiletých koní je s výsledky finále zcela totožné.“
Kde mohou zájemci tabulku indexového hodnocení získat?
„Výsledky nejlepších koní poskytneme do
příštího čísla vašeho zpravodaje, ale kompletní tabulka bude uveřejněnav buletinu
ASCHK Koně.“
Děkujeme za rozhovor.

Kůň, jezdec roku 1997

Slavnostní galavečer k vyhodnocení ankety Kůň, jezdec roku moderoval tentokrát Karel
Šíp a jedním z jeho prvních hostů na jevišti byl nestor českého jezdeckého sportu Karel
Haak. Ten byl jedním z oceněných Čestným odznakem ČJF a jeho vystoupení příjemně
zahájilo pořad večera. Publikum ocenilo potleskem určitě nejen jeho vtipné odpovědi, ale
i vitalitu vystoupení, přestože Karel Haak oslaví v létě neuvěřitelné 90. narozeniny.
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Soustředění na
severu Moravy
Tak jako v jiných místech republiky i na
severní Moravě a Slezsku byly uspořádány
dvě třídenní soustředění. Jezdci se sešli ve
dnech 23.-25. ledna a 20.-22. února v hřebčíně Albertovci a vedením byl pověřen trenér Baníku Ostrava Pavel Hudeček. Oblastní výbor nabídl možnost účasti na těchto
soustředěních všem oddílům, ale přes
velký zájem se mohlo vždy zúčastnit jen 30
jezdců. Počet byl dán kapacitou ustájení.
O průběhu a záměrech přípravy nám
referoval Pavel Hudeček: „Na severní
Moravě se taková soustředění konala
poprvé. Neměli jsme žádnou zkušenost.
Určeno bylo především těm, kteří nemají
v oddílech krytou halu. Dali jsme možnost,
aby se přihlásil každý, za předpokladu
alespoň minimálních zkušeností. Soustředění většinou probíhají pro různé kategorie
reprezentantů, plemenářů ap. a proto jsme
chtěli dát možnost všem.
Rozdělení jezdců bylo podle věku koní
na 4, 5, 6ti letí a starší. Spolu se 4letými
koňmi jsme měli i žáky, kteří již závodí,
jako J. Kincla z Horymasu Horní Město a
J. Hrůzka z Frýdku-Místku. také se zúčastnili šumperští militaristé. První den jsme se
věnovali přiježděnosti, druhý gymnastice
a třetí skákání ze cvalu. Mojí snahou bylo
každému z jezdců poradit s přípravou
koně.“
Jak byl se soustředěním spokojen jsme
se dotázali trenéra Josefa Kincla: „První
soustředění bylo pouze seznamovací, jak
by to mělo při treninku vypadat. Trochu byl
problém v různorodosti koní a jejich výkonnosti. Protože se přihlásili i jezdci, kteří
v podstatě nic neuměli. Základním úkolem
prvého setkání bylo tedy i jejich rozdělení
do skupin. V každém případě mohl každý
poznat základ, ve kterém by měl pokračovat a každému byla ukázána cesta ke
zkvalitnění jeho treninku. Jsem přesvědčen, že to všem prospělo.“
-jge-

Zájem i za vlastní
První soustředění pro drezúrní kategorii
juniorů a mladých jezdců celostátní úrovně
uspořádala drezúrní komise ve dnech 22.28. února ve Svinčicích.
Vedením soustředění byla pověřena
Vlasta Kadlecová, která pracovala s celkově 36 jezdci ze 7 oddílů v šesti lotech.
Soustředění se setkalo se značným ohlasem zúčastněných a přes to, že museli
účastníci nést část nákladů (účastnický
poplatek 3 500,- Kč) hodlá pro velký
zájem drezúrní komise akci co nejdříve
zopakovat.

Další body
pro Sloothaka
Franke Sloothaak prokazuje při svém
návratu do těžkých soutěží vzestupnou
formu a tak se dá předpokládat, že i v Helsinkách při finále Světového poháru nejen
že nebude chybět, ale bude startovat
i v pozici jednoho z favoritů.
Další Volvo do své sbírky získal při kvalifikačním kole v Bordeaux 22. února. Další
místa patřila L. Philippaertsovi (KRAWAAT) a S. Lauberovi (ROYAL FUTURE).
L. Beerbaum (RUSH ON) byl pátý.
O týden dříve slavil H. Simon, který
v sedle APRICOT D zvítězil ve Velké ceně
Schleswicka v Neumünsteru, který těsně
porazil R. Schneidera (PADUA).

Jak proti přesile

Pavel Hudeček v albertovské hale
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Kvalifikace
pro juniory
Výkonný výbor ČJF jednal 25. února
a na programu jednání byl:
● návrh rozpočtu federace na rok 1998,
který bude po projednání v hospodářské
komisi předložen příštímu zasedání Rady
federace (25.3.).
● žádosti o uspořádání Zkoušek základního výcviku a bylo schváleno jejich konání
v JK Čs Film Praha (29. 3. hl. zkoušející
J. Metelka), Př. Kopanina (4.4. I. Vencour),
Dubicko (4.4. P. Hudeček), záp. obl. (5. 4.
F. Lomský), Slavkov (2.5. P. Hirka).
● schváleny byly i termíny pro zkoušky cvičitelů v TJ Moravan Brno, které proběhnou
4.-5. 4. a komise je ve složení: Jar. Pecháček, J. Metelka, Z. Beneš a A. Starosta.
● členové VV ČJF se zabývali i závěrečnou zprávou o CSIO 97. Bylo konstatováno,
že účet za CSIO Praha 97 dosud není uzavřen. Podrobnosti o finančních problémech
pražského CSIO 97 nám slíbil přinést předseda ČJF J. Kuška v příštím čísle v samostatném rozhovoru.
● schváleny byly i kvalifikační podmínky
pro účast na ME juniorů. Na základě návrhu
skokové komise bylo určeno, že k nominaci
na ME je nutné absolvovat do poloviny
června tři soutěže stupně -ST-, z nichž
jedna bude při CSI Poděbrady a jedna při
VC Ostravy. Na základě výsledků pak skoková komise zváží naši účast v Portugalsku.
Kvalifikační kriteria byla schválena i pro
ME ml. jezdců, kde je předepsáno absolvovat do poloviny června tři soutěže -T- a opět
dvě při CSI Poděbrady a VC Ostravy.
● schváleno bylo udělení Zlatých výkonnostních odznaků dalším čtyřem jezdcům
(R. Jeníková, R. Doležal, J. Mayer a
S. Hošák), kteří splnili podmínky k udělení
při loňském CSI-C v Poděbradech. Výkonný
výbor se tímto udělením zabýval proto, že
v kritériích se sice hovoří o závodech úrovně CSI, ale v době jejich tvorby neexistovala kategorizace a závody CSI-C nahradily
vlastně závody CSA. VV se však nakonec
přiklonil k názoru Zlaté odznaky udělit.
● VV ČJF rozšířil na návrh předsedy skokové komise seznam závodů, při kterých
lze splnit kvalifikaci pro mistrovskou soutěž
žen o soutěže ve Svinčicích (2.5.) a CSI
Poděbrady.
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Sezona ještě ani pořádně nezačala,
ale přesto je tu již námět k úvaze o problému, který nás pravděpodobně čeká
v jejím závěru.
Když jsme se totiž zeptali slovenského
reprezentanta Juraje Hanulaye, kterých
význačných soutěží se hodlá zúčastnit,
dozvěděli jsme se, že v podstatě nedostal žádnou možnost přihlásit se k důležitějšímu závodu západní Evropy.
V loňském roce byla jeho situace jako
vítěze východoevropské ligy přeci jen
lepší a i organizátoři Světového poháru
se dali, s pomocí některých spřátelených
osobností, občas přesvědčit.
Problém, který je sice v současné
době v našem regionu starostí právě jen
J. Hanulaye a např. naše jezdce zatím
tolik netrápí, se stává problémem
i z celoevropského hlediska.
Dnes se totiž soutěže Světového poháru, které patří k těm nejlepším, totálně
uzavírají před širší jezdeckou základnou.
Většinou mají totiž pořadatelé striktně
řečeno kolik koní jsou schopni k závodům
a do soutěží přijmout. Kriteriem umožňující start je pak umístění ve FEI žebříčku.
Dobrá, řekneme, všichni chtějí jen ty
nejlepší a to se dá pochopit. Situace se
však začíná komplikovat. Nejlepší jezdci
svoji účast naopak podmíní účastí i některých jezdců ze svých stájí, eventuelně
reprezentačních týmů své země. Tím opět
okleští prostor pro možné přihlášky dalších zájemců. Několik míst připadně tradičně pořadatelské zemi, to je pochopitelné. Zbylá místa jsou zcela „vyprodána“
jezdcům, kteří mají silné sponzorské
zázemí a jejich sponzor dokáže přispět
i pořadateli soutěže. Dobrá, řeknete si, ale
co je nám do toho, nás se to ještě řadu let
týkat nebude. Ale nás se to týká také.
Tlak, který tak vzniká v západních
zemích, vede ke stále zvětšujícímu se
hladu po zisku žebříčkových bodů a tím
i stále zvětšujícímu se zájmu západních
jezdců o starty v soutěžích našeho regionu, které umí tyto body také poskytnout.
A už je to i o nás.
Centrální Evropa, která, alespoň ve
střední části, již dosahuje poměrně velmi
dobrých standardů při mezinárodních
soutěžích, ovšem s neúměrně vyšším
nasazením než je tomu na západě, se
tak začíná zcela utápět v záplavě západoevropských ekip s nesrovnatelně vyšší
výkonností. Jakkoliv prospívá rozvoji
sportu co možná největší otevřenost přísunu všech informací, určitě mu,
a známe to i ze svých zkušeností, neprospělo nikdy, když jezdci centrální Evropy
hráli na „svých“ domácích závodech a ve
svých zemích tradičně druhé housle
a leckdy již nezbývá ani na ně.
A tak nám problémy, které prožívá
Juraj Hanulay připomínají, že by země
centrální Evropy měly co možná nejdříve
iniciovat setkání svých představitelů
a navrhnout něco, co přispěje k řešení
tohoto problému. Nemusí se hned sahat
po nějakých striktně ochranářských pravidlech, ale určitě by neškodilo vyhrazení
některých soutěží pro jezdce ze zemí
centrální Evropy, či dokonce jejich seriál
v rámci našich sousedních zemí. Neškodilo by také uvažovat i dále do budoucnosti
a zajistit nějaký systém reciprocit.
A o tom, že podobně smýšlejí i zástupci
Polska, Slovenska a Maďarska nás přesvědčily nejen rozhovory při pražském
CSIO, ale i současné signály z těchto
států. Na podzim už bude pozdě. C. Neumann

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Kůň, jezdec roku 1997
Již po čtvrté se Litomyšl stala dějištěm slavnostního vyhlášení ankety Kůň, Jezdec roku.
Letos poprvé se ke skokanům přidali i drezúristé a tak se anketní tituly udělovaly ve zdvojené
podobě. I když jsme o výhercích jednotlivých kategorií již referovali, zopakujme ještě jednou
kdo 28. února stál na prknech jeviště Smetanova domu v záři reflektorů.
Drezúrní komise určila za rok 1997 trenérem roku H. Benešovou, jezdcem roku D. Komendu
a koněm roku NIGHT CUP K. Chelbergové. Osobnost roku nebyla udělena.
Skoková komise pak vyhlásila trenérem roku Jiřího Pecháčka, osobností roku V. Hrnčiara,
jezdcem roku J. Skřivana a koněm roku se stal LABE JEFF LB TECH.
Mimo tyto hlavní kategorie byly poprvé uděleny i Čestné odznaky ČJF, které jsou udělovány
za dlouholetou práci pro české jezdectví. Prvými oceněnými se stali K. Haak, J. Formandl st.,
E. Volt, L. Holý, V. Matoušek, Z. Beneš st., J. Holík, M. Urban, P. Hirka st. a J. Trčka.
Opětovného ocenění se tradičně dostalo i loňským mistrům ČR.
Protože redakce časopisu Jezdec byla přímým spolupořadatelem (společně s ČJF, firmou
Litex a agenturou Echo) celé akce, rozhodli jsme se přiblížit atmosféru večera pouze fotografickou reportáží Milady Čištínové. Pokud jste nebyli přítomni, musíte si obrázek o tom, jak to
v Litomyšli 28. února vypadalo udělat sami, či vám o výsledku naší práce musí referovat jiní.

Litomyšl se stává již zcela tradičním pořadatelem slavnostního vyhodnocení sezony
a pro její polohu i společenské zázemí je
toto místo velmi šťastné

J. Skřivan získal prvé místo v anketě jezdec roku a současně se stal vítězem poháru PRADAR - JEZDECTVÍ, který předávala Z. Motyginová. Tu K. Šíp na jevišti trochu potrápil.

Vladimír Hrnčiar - osobnost roku a Jiří
Pecháček - trenér roku, byli dekorováni
společně a reklama v pozadí prozrazuje,
kdo byl hlavním mecenášem letošního
slavnostního galavečera

Manželé Chelbergovi měli dekorované koně hned dva. REMY MARTIN je
nejlepší v KMK 6l. drez. koní a NIGHT CUP je drezúrním koněm roku.

S moderováním pořadu pomohla i Kateřina Kašparová a na snímku
předává cenu firmy Litex R. Skřivana - Kůň za plavky

V šampionátu KMK přebíral ocenění hned dvakrát (4l. FETYŠ +
6l. LOPEZ 11) ředitel ZH v Písku F. Uhlík
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ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Drobnosti

Albertovské kriterium

● Chovatelské kurzy k seznámení se
základními chovatelskými pravidly, obratnosti v chovatelské terminologii a orientaci
v chovatelské administrativě budou pod
vedením inspektora chovu koní L. Valáška
organizovány v průběhu května a června.
Podrobnější informace získají zájemci na
adr.: L. Gotthardová, Bezdědice 53, 267 24
Hostomice, tel.: 0603 267 705.
● Asociace svazů chovatelů koní
a Česká jezdecká federace se rozhodly
vyhlásit 31. květen jako Den koní. Každý
kdo se bude chtít k akci Den koní jakoukoliv formou připojit (závody, den otevřených
dveří, jezdecký den) může se přes oblastní
sekretariáty ASCHK a ČJF přihlásit a jeho
akce bude v souhrnné listině zveřejněna.
Zda bude Den koní vyhlašován i v budoucnu rozhodne ohlas na letošní akci.
● Seminář pořadatelů závodů uspořádal
VV středočeské oblasti 14. února v Kolíně.
Zúčastnili se zástupci 39 subjektů a lektoři
J. Žižka a J. Formandl předali své zkušenosti a znalosti s vedením závodů. Účastníci také obdrželi metodický materiál k pořadatelství závodů.

Poslední únorová sobota přinesla i finále
III. Albertovského zimního kriteria. Přesto, že
bylo ve všech soutěžích Kriteria přihlášeno
celkově 50 koní z 10 oddílů, podstatnou část
stále tvoří domácí koně, kterých soutěžilo
dvacet devět.
Na čele kategorie čtyřletých skončil, mezi
23 dvojicemi, i po finálovém kole domácí
IMPORT v sedle s V. Holým. S pětiletých byl
nejlepší LÉRY s M. Šopíkovou (Horymas
Horní Město), který získal plný počet bodů.
Nejméně zastoupena byla kategorie 6letých
koní, kterých se zúčastnilo pouze sedm. Po
třech kolech bojovali o vítězství MERCURY
LESI s J. Živníčkem (Hradec nad Moravicí)
a K. Nevařilová s QUARTETEM (Albertovec).
Bezchybným výsledkem i ve čtvrtém kole
nakonec celkové vítězství získal J. Živníček.

Plnokrevníci barevně
Barevný seznam plemeníků zařazených
do chovu A1/1 v ČR vydaly společně organizace zainteresované v dostihovém provozu
ČR. Publikaci o 92 stranách můžete získat za
180,- Kč na adrese českého Jockey Clubu na
závodišti v Praze ve Velké Chuchli.

Sportovní
kalendáﬁ
hala
7.3.
7.3.
7.3.
7.3.
14.3.
14.3.
14.3.
21.3.
21.3.
22.3.
28.3.
28.3.
29.3.

Svinčice
ZM,Z,ZL,L
Bernartice
drez. Z
Frenštát p.R.
Z,ZL,L
Humburky
ZM,Z,ZL,L
Bernartice
Z,ZL,L
Svinčice
ZM,Z,ZL,L,S
Humburky
zrušeno
Humburky
ZM,Z,ZL,L
Spálené Poříčí
ZM,Z,ZL,L
Opava-Kateřinky
Z,ZL,L
Plzeň-Bory
ZM,Z,ZL,L
Svinčice
ZM,Z,ZL,L,S,ST
Poděbrady
ZM,Z,ZL

Blahopřejeme...
...drezúrnímu jezdci Janu Holcbecherovi
k 55. narozeninám, které oslavil 3. března.
...řediteli Národního hřebčína v Kladrubech
nad Labem Norbertovi Zálišovi, který oslaví
své 55. narozeniny 12. března.

Konû pro sezónu 1998
Hřebčín Měník Humburky
S tímto místem je jezdecky spojen již několik let Jaroslav
Hatla. I on se v jezdeckém sportu pohybuje mezi všestranností
a skákáním. Pro militaristickou sezónu 1998 připravuje 5letého
polského SZIALENCE (Colorado), pro kterého, jak nám prozradil
jeho majitel M.S. Ostrawski, připravují pro rok 1998 především
starty v kvalifikacích pro polský šampionát 5letých militaristů ve
Wroclavi. Druhým želízkem v militaristickém ohni je IVORY
COUNT (Miami Count), který by měl absolvovat soutěže podobné
úrovně jako SZIALENEC (-L-), ale v ČR.
Ve skocích může J. Hatla počítat nejvýše s PRÁTEREM (Visconsin) a TEPNOU (Taarlo) - foto vpravo, kteří se budou pohybovat
v soutěžích stupně -ST-. Nováčkem stáje je plemeník SAHIB KUBIŠTA (Sahib I), který by měl soutěžit na středních úrovních.

Stáj Jiří Pecháček
Jiřího Pecháčka jsme zastihli při treninku v hale hřebčína
v Měníku, kam za ním ke společné týdenní práci dorazili i jezdci
z JS Horky nad Jizerou, JS Chotýšany a Remark Poříčí.
Jeho stáj letos obohatil, i když zatím jen zkušebně, velký LATINUS (Landgraf) společnosti ERC Z. Müllera (na snímku dole).
Jinak je pro vyšší skákání našemu nejznámějšímu jezdci k dispozici irský MORNING STAR STING (Golden Dun) a FINN KOREA (Konsulent-7). Soutěže střední obtížnosti obsadí FINN VAL (Landruf),
když oba „Finni“ patří společnosti Spolfinn Bruntál. Irská LAUGHTON’S LADY je pro letošní sezonu určena k chovu a ke sportu by se
vrátila jen při případném neúspěchu chovatelských záměrů.

Šlechtitelský chov koní Měník
J. Kubišta, Humburky 34,
Nový Bydžov 504 01
Tel.: 0448/52 11 79
rozšiřuje svoji nabídku hřebců pro sezónu 1998
623 LANDPRINZ II (Landgraf I - Simona po Masetto)
holštýnský bělouš, sportovní výkonnost -T- dosažená v SRN
linie 4800 - Ladykiller
206 FRÜHESCH (Frühlingsrausch - Esche H po Escorial)
bavorský teplokrevník plavé barvy
linie: 3 500 - Flingarth, která je na prvém místě v žebříčku linií
otců matek v hodnocení za posledních deset let
otec drezúrního koně roku 1997 NIGHT CUPA
BARBAKAN (Cubaryk /Pol./ - Bandera)
anglický plnokrevník, vítěz Čs. Derby 1992, licentován pouze
pro A1/1

ostatní hřebci hřebčína Měník - Humburky jsou
představeni v Jezdecké ročence 1997
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Hřebčín
Equus
Kinsky

Výhradní zástupce firmy Böckmann v ČR
BÖCKMANN

firma EKVITAN PLZEŇ nabízí přívěsné vozíky pro koně
za velice příznivé zaváděcí ceny.
Nejkvalitnější přepravníky koní v Evropě!
Na všechny druhy vozíků možnost leasingu!

SCHKK a ČZU Praha
pořádají seminář
ENDO A EKTOPARAZITÉ
U KONÍ
MIKROKLIMA VE STÁJI
středa 18. března, 10.00 hod
Zámecká restaurace, Chlumec nad Cidlinou

Informace a přihlášky:
Hřebčín EQUUS KINSKY

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

503 51 Chlumec nad Cidlinou

Tel.: 0448/59 60 35
Sportovní a obchodní stáj

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

Vondráček - Starosta
n a b í z í
ustájení koní v areálu na okraji Prahy - Tuchoměřicích
● výcvik koní a jezdců dle dohody
● prodej 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.

Bez věcných cen v penězích
Seminář rozhodčích uspořádala dne 22. února ČJF. Do Prahy se sjela přibližně stovka rozhodčích z celé ČR, aby se zúčastnili diskuze o problematice rozhodování. Bohužel, jak nám sdělil předseda komise rozhodčích J. Formandl, přestože právě hlavně k diskuzi na řadu ožehavých témat trápící naši jezdeckou
scénu bylo setkání svoláno, většina rozhodčích nabídnutý prostor nevyužila
a diskuze byla většinou iniciována pořadateli.
Prvým tématem byla etika rozhodování a vztah rozhodčích k závodníkům.
Výsledek diskuze lze shrnout do definice, která praví, že rozhodčí není centrem
soutěže, ale pouze koordinátorem a dohližitelem nad shodností podmínek soutěžících.
Druhé téma se nazývalo - drezúra - a následná debata prokázala, že je
u nás skutečným problémem. Nejen, že v podstatě vyplnila téměř většinu
času, který měl být věnován i další problematice, ale velmi rychle pochopitelně
odkryla i problémy trápící drezúrní disciplinu jako celek. Bohužel tato rozprava
nedovedla diskutující k cíli a v různých návrzích se nedospělo k žádným konsenzům.
Konstatováno však bylo, že procentické vyjádření výsledku soutěže vede při
porovnávání různých soutěží mezi různými regiony k nepřesnostem při sestavování žebříčků. Absolutní bodové ohodnocení může být a zpravidla i bývá v závislosti na úrovni startovního pole různé. Proto je připravován nový systém sestavování výkonnostních žebříčků, který by měl vycházet spíše z umístění jezdců,
než jejich procentického zisku bodů.
Poté ještě stačili účastnící probrat téma organizace závodů a soutěží a již jen
velmi schématicky organizaci práce rozhodčího sboru. Ale řada témat zbyla na
příští setkání.
Rozhodčí byli také informováni o změnách pravidel pro rok 1998.
Několik změn dopadá na ekonomickou stránku soutěží:
● organizátor soutěže musí zajistit, že dotace soutěže bude minimálně 50%
vybraných poplatků (zápisné + startovné)
● pro rok 1998 je zrušen pojem „věcná cena v penězích“ a naše pravidla již
znají pouze čestné nebo finanční ceny. Tím je odstraněn problém komu připadnou vyhrané peníze, protože finanční cena je jasně určena majiteli koně
● v soutěžích -ST- a vyšších musí být finanční ceny, a to v minimální celkové
výši 5 000,- Kč.
Další změny se týkají i dalších oblastí, které byly v minulosti kritizovány:
● soutěž může mít maximálně 60 startujících. V případě většího zájmu je
nutné rozdělit soutěž do oddělení, ovšem se stejnou výší celkové dotace (výjimkou jsou mistrovské a premiované soutěže)
● v soutěžích hodnocených podle stupnice -C- má jezdec, který se chce
zúčastnit pouze treninkově a nemá zájem bojovat o prvenství, povinnost oznámit svůj záměr pořadatelům před sestavením startovních listin (bude zařazen do
čela soutěže). V případě, že rozhodčí sbor posoudí výkon jezdce, který svůj
úmysl neohlásil, jako nesoutěžní, má právo takového jezdce ze soutěže vyloučit.
● limit pro odstartování mezi pokynem ke startu se ze 60s zkracuje na 45
sekund
● seznamy drezúrních úloh byly v drezúře doplněny o „Základní úlohu FEI“,
ve všestrannosti o tři úlohy (CCI*, CCI** a CCI***) a ve spřežení o úlohu č. 6
● ve skokových pravidlech jsou kategorii dětí zpřístupněny soutěže pouze do
úrovně -L- (včetně)
● naše národní pravidla přejala i veškerá pravidla FEI ohledně velikosti
a umístění reklamních log na výstroji koní i oděvu jezdců.
Účastníkům semináře byla oznámena i nominace rozhodčích pro mezinárodní
soutěže a šampionáty roku 1998 a přednesena informace o připravovaném
informačním systému ČJF. K tomu se však vrátíme později v samostatném rozhovoru s J. Formandlem.
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O otevření střediska Nová Amerika v Zaloňově u Jaroměře
jsme se již ve zpravodaji zmínili. Naší návštěvu tohoto impozantního objektu splňujícího veškerá nejpřísnější kritéria, jak
po sportovní tak po společenské stránce, urychlilo jezdecké
soustředění, které zde uspořádal Jiří Skřivan. Třídenní práci
více než 20 koní zde sledovala řada diváků a tak Nová Amerika začíná přicházet do povědomí. A my jen dodáváme. Doporučujeme vidět!

- 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

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

Cestovní kancelář Pegason, Ve Lhotce 23
142 00 Praha 4 - Tel/Fax: 02/496 301
pořádá zájezdy
23.–26. 4. HANSEPFERD – výstava koní – HAMBURG
3.900 Kč
Po zrušení letošní EQUITANY návštěva významné německé výstavy koní
23.–27. 4. SAUMUR – FRANCOUZSKÁ VYSOKÁ JEZD. ŠKOLA
5.300 Kč
CADRE NOIR - + MILITARY CCI***, PAŘÍŽ – PROHLÍDKA MĚSTA
7.–20. 5. NEJVĚTŠÍ EVROPSKÉ SVÁTKY KONÍ – JEREZ DE LA FRONTERA –
ŠPANĚLSKO
25.450 Kč
TÝDENNÍ JEZD. SLAVNOST, CDI***, KRÁLOVSKÁ JEZDECKÁ ŠKOLA, CORIDA NA KONÍCH, 5 DNŮ U MOŘE, MAROKO, POZNÁVACÍ CESTA PO ŠPANĚLSKU – MADRID • ZARAGOZA • CORDOBA • SEVILLA • GRANADA • MALAGA •
CADIZ • BARCELONA • GIBRALTAR
15.–17. 5. CENA NEJLEPŠÍCH – JEZD. ZÁVODY – WARENDORF
3.480 Kč
PROHLÍDKA TRENINKOVÉHO STŘ. NĚMECKÉ REPREZENTACE
22.–25. 5. NĚMECKÉ SKOKOVÉ A DREZUR. DERBY – HAMBURK
3.290 Kč
5.– 7. 6. EQUITANA-AIR- (NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ)
3.600 Kč
NEUSS - (DOSTIHOVÁ DRÁHA) NĚMECKO
DOSTIHY – SOUTĚŽE – RŮZNÉ JEZDECKÉ AKTIVITY – TRHY –
ZA ZRUŠENOU LETOŠNÍ EQUITANU ORGANIZÁTOŘI POŘÁDAJÍ TUTO AKCI
13. 6. NO NAME CITY – ZÁJEZD PRO DĚTI – WESTERN
1.480 Kč
MĚSTEČKO S BOHATÝM WESTERNOVÝM PROGRAMEM – MNICHOV –
NĚMECKO
19.–20. 6. ŠPANĚLSKÁ JEZDECKÁ ŠKOLA – VÍDEŇ – RAKOUSKO
2.750 Kč
OPAKOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉHO ZÁJEZDU DO ŠPANĚLSKÉ JEZDECKÉ ŠKOLY
Uzávěrka přihlášek 30 dní před datem odjezdu.

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

Inzerce
● Prodej pouze do dobrých rukou! Jemný, elegantní malý sportovní kůň 145cm s výborným charakterem, valach, 7 let, o: Bran-

co, m: Fursina (po Cent). Výborný skokan s dobrou mechanikou. pro jezdce (jezdkyni) do cca 55 kg váhy. Tel.: 0602/430 452.
● Hřebčím Tlumačov s.p. přijme do zaměstnání ošetřovatele koní - jezdce (muže), včetně zájemců o civilní vojenskou službu.

Tel.: 067/79 29 085.
● 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.
Prodám 8l. valacha, původ SRN, výkonnost v roce 97 - ST-. Tel.: 0326/94 436.
Ranch „H“, 538 09 Vápenný Podol, přijímá do komisního prodeje vše, co souvisí s jezdeckým a dostihovým sportem.
Prodám 3l. klisnu ČT, po LE BARON (holšt.), z JAGY po Amon, obsednutá, vhodná pro western - menší, cena 25 000,- Kč. Tel.:
05/41 23 23 36 celý den.
Prodáváme sportovní koně na různých výkonnostních úrovních. Tel.: 0618/840 427, 0618/820 675.
Prodám sportovní koně - 5l. val. po RAMIRO 47 z A1/1 po Scotisch Rifle, 3l. val. po RAMIRO 47 z A1/1, 12l. kl. po MARIN
SUCHÝ připuštěnou HUGBEN II a dále pak dvě hříbata, hř. po 366 TAARLO a kl. po TAARLO KUBIŠTA. Tel.: 0303/52 340 večer.
Prodám valacha A1/1, 9 let, o: MIAMI COUNT, hodný, všestranný. Tel.: 0314/59 10 27 večer.
Ustájím koně v Praze, v dosahu MHD. Tel.: 02/900 40 639.
Equicentrum - zámek Kundratice prodá mladé nadějné koně pro skok i drezúru se zajímavými původy po: Langruf, Noble Sire,
Quoniam III, Quoniam V a Valát. Tel.: 0187/59 32 90 celý den.

Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.
Pořádá v pátek 3. dubna 1998 od 10.00 hodin v areálu hřebčince v Tlumačově

AUKCI KONÍ
k prodeji je připraveno 30 koní tříletých a starších.
A d r e s a : Zemský hřebčinec Tlumačov s.p., Dolní 115, 763 62, tel.: 067/79 29 085

Pavel Pazdera
Újezd 61, 671 39 Běhařovice, tel.: 0624/23 19 60
nabízí připouštění šampionem překážkových koní 1997
ROOKERY HILL (GB), hnědák, nar. 1979.
o: Dance in Time po Nothern Dancer z Allegro, m: Lindy Sue po Major Portion z Fragrant Nymph, nejúspěšnější potomci: VRONSKY, vítěz Velké Pardubické, VINNY, druhá ve Velké pardubické. Přip.
poplatky: plnokrevné klisny 8 000,- za zjištěnou březost, ČT a polokrevné klisny 2 000,- skočné a dále
DURAMUS II (Duell II - Gudula H), vlastní výkonnost -ST-, potomstvo -STPřipouštěcí poplatek: 1 600,- Kč.
Ustájení klisen možné 60,- Kč/den

Výsledky
Albertovec 28.2. Finále Albertovského
zimního kritéria 4letí (23) 1. Holý IMPORT (Albertovec), 2. Vala - FINN
ARNOLD (Bruntál), 3. Nevařilová - SÁRA
(Albertovec), 5letí (20) 1. Šopíková LÉRY (Horymas Hor. Město), 2. Holý GOLDBERG, 3. Holý - ARAMIS (Albert.),
6letí (7) 1. Živníček - MERCURY LESI
(Hradec n.M.), 2. Nevařilová - QUARTET
(Albert.), 3. Šopíková - LION (Hor.Město),
post. obt. 90/100 (12) 1. Holý - IMORT,
2. Nevařilová - SÁRA, 3. Kulhánková QUICK STAR (všichni Albert.), 100/110
jun. (7) 1. Gladyšová - ASCANIO (Gladyš), 2. Kincl - FINIŠ, 3. Šopíková - LÉRY
(Hor.Město), 4letí (11) 1. Holý - IMPORT
(Albert.), 2. Vala - FINN ARNOLD (Bruntál), 3. Kulhánková - COSTA BRAVA
(Albert.), 5letí (9) 1. Holý - GOLDBERG
(Albert.), 2. Šopíková - LÉRY
(Hor.Město), 3. Holý - ARAMIS (Albert.),
110/120 5letí (10) 1. Holý - GOLDBERG,
2. Holý - IKAR (Albert.), 3. Šopíková LÉRY (Hor.Město), ostatní (8) 1. Šopíková - LION (Hor.Město), 2. Živníček MERCURY LESI (Hradec n.M.), 3. Gladyšová - ASCANIO (Gladyš), -L- (5) 1. Živníček - MERCURY LESI (Hradec n.M.), 2.
Šopíková - LÉRY (Hor.Město), 3. Nevařilová - QUARTET (Albert.).
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