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Zasedání Rady âJF
Na svém pravidelném zasedání se ve středu
25. března sešla Rada ČJF. Jejímu jednání předcházela schůze výkonného výboru ČJF, který připravil pro zasedání rady několik doplňujících návrhů k návrhu rozpočtu ČJF pro rok 1998. To byl
také hlavní bod jednání Rady ČJF.
Ze zasedání VV ČJF vybíráme:
● Byl naposledy zkontrolován návrh celkového
rozpočtu ČJF, který je však nutno nazývat rozpočtovým provizoriem, protože ještě není definitivně
známa výše příjmů. Ty budou určeny až po zasedání ČSTV v polovině dubna. Současný návrh
obsahuje čerpání ve výši 6 800 000,00 Kč.
● VV ČJF navrhl dodatečnou změnu financování oblastí ČJF, podle které bude 50% prostředků
získaných v oblasti za licenční poplatky koní deponováno na ČJF pro potřeby oblasti. Ta bude tyto
prostředky uvolňovat na základě zpracovaných
oblastních návrhů, které však budou podléhat
schválení VV ČJF. V případě nečerpání prostředků
pak budou tyto finance převáděny pro potřeby
oblastní federace do dalšího roku.
● Byl dodatečně posílen rozpočet skokového
mistrovství ČR o 100 000,00 Kč pro položku finančních výher, která tedy bude celkem 175 000,-. Tato
částka byla odebrána z dotace pro CSIO 98.
● Bylo schváleno, že v rámci nového informačního systému ČJF budou výsledkové listiny předávány sekretariátu ČJF a výsledky na disketách pak
přímo J. Formandlovi.
● Pro trvale dobré výsledky výukových zařízení
SZŠ Lanškroun, SOU Kladruby n.L. a SZŠ Kroměříž VV ČJF schválil, že absolventům oboru Jezdec,
chovatel bude doklad o úspěšném absolvování
nahrazovat Zkoušky základního výcviku pro udělení jezdecké licence
● VV ČJF byl informován o semináři vytrvalostního ježdění. Ten se uskutečnil 21. března pod
vedením M. Špičáka a sešlo se na něm téměř 45
zástupců této discipliny z celé ČR. Výsledkem jednání je nutnost proškolení kvalitních veterinárních
lékařů, kteří budou dohlížet na korektní průběh
těchto soutěží.
Po zasedání VV ČJF zahájila svoji práci Rada
ČJF. O jejím průběhu nám referoval předseda
západočeské oblasti M. Mentlík:
„V úvodu jednání Rady vyslechli zástupci oblastních federací zprávu o čerpání rozpočtu za rok
1997. Ta sice nebyla doložena zprávou revizní
komise, ale s uspokojením jsem vyslechl odpověď
M. Urbana, který mě ujistil, že ČJF nemá za rok
1997 žádné neuzavřené závazky ani pohledávky.
Rada tedy schválila závěrečný účet ČJF za rok
1997.
Po tomto bodu přišel na řadu rozpočet pro rok
1998. O tom, že se až do zasedání ČSTV, jedná
o rozpočtové provizorium víte. Rada tento návrh
schválila i s doplňujícími dodatky, které posílí
oblastní hospodaření. V každém případě však bude
opětné svolání Rady po definitivním oznámení příjmů nezbytné.

Dále Rada schválila jmenování komisařů pro
Zkoušky základního výcviku. Ty budou probíhat
plně v kompetenci oblastí, které si z tohoto seznamu vedoucího komisaře sami navrhnou.
Naopak Rada podpořila osvědčený systém
Zkoušek cvičitelů, kdy zkušební komisi navrhuje
VV ČJF a schválila i systém, kdy komisaři cvičitelských zkoušek jsou nominováni z jiné oblasti.“
Definitivní tečkou za dvoudenním maratonem
jednání bylo ve čtvrtek 26. března zasedání právě
jmenovaných komisařů pro Zkoušky základního
výcviku. O jejich pořádání je velký zájem a tak
musela být vyřešena téměř dvacítka žádostí
o určení komisařů.

Seznam komisařů obsahuje tato jména:
P. Hudeček, V. Hruška, Z. Fialka, J. Pellar, Jar.
Pecháček, J. Paleček, M. Mentlík, J. Metelka,
J. Šíma, A. Klauz, J. Kuška, J. Trojanec, J. Sedláček, A. Pejos, Z. Beneš, A. Starosta, I. Vencour,
F. Lomský, J. Formandl, L. Jandourek, J. Smékal,
E. Nesňalová a P. Koláček. V budoucnu bude
počet komisařů rozšířen.
Na schůzce byly opět prostudovány směrnice
ZZV a jejím cílem bylo sjednocení pohledu na podmínky i celkovou filosofii zkoušek.
Na návrh oblasti Severní Morava byl přijat
i alternativní parkůr pro zkoušku pořádanou
v hale.

Kdo pojede se Skřivanem?
Velmi dobře zahájil sezónu Jiří Skřivan, který byl
se SÁGOU CAC LEASING nejlepší 21. března
v Humburkách. Zvítězil totiž nejen ve skoku -L-, ale
po něm i v -S-, kde SÁGA absolvovala jako jediná
bez trestných bodů. I druhé místo v této soutěži
patřilo stáji Manon. To získal J. Skřivan v sedle
GARGANO WEPOL. Třetí místo patřilo Z. Zelinkové a stačilo jí k němu 8 trestných bodů, když

všechny další výsledky již byly dvouciferné. To
dokládá, že přes začátek sezóny, parkúry v hřebčíně v Měníku jezdcům ani koním nic neodpustily.
Již o týden později se ve Svinčicích skákalo až
na úrovni -ST-. Dvoudenní závody, které díky počasí byly již téměř jarní, přilákaly do severních Čech
řadu jezdců, včetně reprezentantů.
(Pokračování na str. 2)

Ve Svinčicích v hlavních soutěžích sice dominoval Jiří Skřivan, ale chotýšanské společnosti
Mach Group udělal vítězstvím v soutěži -L- radost M. Půlpán v sedle koně CARMEL
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Za dva roky ve špičce
Naše zápřahová elita se sešla ke svému prvému
treninkovému setkání letošního roku ve dnech 18.21. března. Komise spřežení využila k setkání luxusního prostředí farmy Nová Amerika v Zaloňově.
Po dvou letech spolupráce však letos absenci
ohlásil polský trenér C. Konieczny, který se po těžkém úrazu, jen zvolna zotavuje. Na sklonku loňského podzimu musel být na více jak čtyři měsíce hospitalizován, po nepříjemném pádu při terénní práci
se spřežením. Po určitou dobu nebylo jisté, zda
následkem zranění nebude trvalá invalidita, ale zdá
se, že se vše přeci jen obrací k lepšímu. Přejme
C. Koniecznemu úplné uzdravení.
Komise spřežení tak využila iniciativy M. Šimáčka, který po započaté loňské spolupráci s německým trenérem a top driverem M. Quinklerem, dohodl s tímto špičkovým odborníkem dohled nad celou
naší reprezentací.
Do Zaloňova se tak ve středu 18. března se
svými dvojspřežími dostavili: J. Kohout, L. Jirgala,
K. Kastnerová, J. Nesvačil, J. Pavel, Z. Jirásek,
L. Jelínek, M. Šimáček a s jednospřežím J. Koníř.
M. Quinkler dorazil společně se svým českým spolupracovníkem J. Jelínkem, který se postaral
o odborné tlumočení.
Zcela v duchu jarní fáze přípravy byla v centru
pozornosti drezúra. M. Quinkler vedl práci našich
jezdců a v případě potřeby i sám asistoval s opratěmi v rukou. Většina našich vozatajů se shodla na
tom, že práce byly mimořádně kvalitní a náš nejlepší jezdec na loňském světovém šampionátu
L. Jelínek dokonce prohlásil, že po dvou dnech
pracuje z úplně vyměněným spřežením.
Všeobecně byl pak M. Quinkler hodnocen jako
nesmírně pracovitý a pozorný trenér, který nejen,
že osobně dohlížel nad veškerými maličkostmi, ale
po celou dobu treninku pracoval s mimořádnou
koncentrací.
Ani M. Quinkler neunikl několika našim otázkám:
Jaký máte recept na ideální postup při přípravě mladých koní do spřežení?
„Doporučuji začít ve třech letech a prvé tři měsíce po obsednutí pracovat pod sedlem. Po tomto
období přejít na další tři měsíce k práci v zápřeži.
Potom je ideální vrátit koně na pastvinu a vzít jej
zpět do spřežení v pěti letech.“
Co říkáte našim spřežením, které jste viděl
v treninku?
„Vesměs jsou to velmi dobří koně a jezdci a myslím, že udělali velký kus práce. Mě se se všemi pracovalo dobře i proto, že všichni pozorně sledovali
moje doporučení a trénovali na plný výkon.“
Kdy myslíte, že budou naši jezdci schopni
konkurovat světové špičce?
„Pokud budou pracovat tak intenzivně jako při
tomto soutředění, tak nejdéle za dva roky.“
A jaké jsou Vaše zkušenosti z českými
koňmi?

„Já mám zkušenosti velmi dobré. Ty potvrzuje
i mladá klisna, kterou mám v práci nyní. Pocházi
z Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, je
po hřebci Amoural a práce s ní je velmi příjemná.“
Děkujeme za rozhovor.
Doufejme, že optimismus usměvavého M.
Quinklera ohledně stoupající výkonnosti našich
jezdců bude na místě, a že alespoň někteří budou
v kvalitní práci schopni pokračovat i v domácím
prostředí.
Součástí soustředění bylo i jisté posouzení
výkonnosti jednotlivých jezdců, které vyplynulo
z bodového hodnocení, které si M. Quinkler při
absolvování drezúrní úlohy pořizoval. Jakkoliv je
toto hodnocení neoficielní, bude pravděpodobně
i tento výsledek prvním stupínkem k určení nominace na francouzký start v Saumuru. Širší reprezentační kádr bude nominován po dalším treninkovém
setkání, které je naplánováno na 16.-18. dubna
v Kolesách. Definitivní trojice, která odcestuje do
Francie bude nominována po prvním kvalifikačním
kole Zlaté podkovy v Čejově (8.-10. 5.).
-bar-

-bar-

Kdo pojede se Skřivanem?
(Dokončení ze str. 1)

J. Skřivan a LABE JEFF LB TECH se po zimě
představili v tom nejlepším světle

Jak dál ve Světovém poháru?
Z tiskové konference, která proběhla 14. března
při soutěžích Světového poháru v Dortmundu,
k nám dorazily zprávy o budoucnosti Světového
poháru po odstoupení generálního sponzora automobilky Volvo. Konference se zúčastnil za FEI gen.
sekretář pan Bo Helander, ředitel SP M. Ammann
a ředitel BCM pan H. Brüger.
Tušené bylo konečně vysloveno. Přes optimistický tón M. Ammanna při pražském CSIO, bylo
nepřímo potvrzeno, že se FEI nepodařilo získat
náhradu generálního sponzorství a i Světový pohár
pravděpodobně čeká „utahování opasku“.
Z tiskové konference vyplývá:
● status soutěže Světového poháru získá všech
16 stávajících západoevropských pořadatelů kvalifikačních kol
● přímé sponzorství nabídne FEI pouze devíti
městům: Londýn, Göteborg, Helsinki, Berlin, Dortmund, Paříž, s’Hertogenbosch, Brusel a Ženeva
● s ostatními pořadateli může být uzavřena individuální sponzorská smlouva
● finále roku 1999 bude v jednom z devít sponzorsky přímo zajištěných měst, finále 2000 bude
v Las Vegas a finále roku 2001 zatím není určeno

M. Quinkler, J. Jelínek a J. Kocman (zleva)

● ředitelem SP zůstává M. Ammann, který bude
zodpovědný i za kontakt s médii a publikační činnost SP
● firma BCM přebírá zodpovědnost za technické
zajištění reprezentace sponzorů
● Světový pohár ponese v příštím ročníku název
FEI Světový pohár
● FEI očekává i nadále účast všech lokálních
sponzorů
● velmi nekonkrétně byl formulován bod o sponzorství dalších pořadatelů a v podstatě bylo jen
sděleno, že sponzorské peníze (blíže neidentifikované) mohou být použity i při podpoře SP ve
východní Evropě a dopravě koní těchto zemí
k zámořským soutěžím
● o televizních právech bude s televizními společnostmi jednat FEI společně s BCM
● ještě jednou bude komisí FEI prostudován
bonusový systém zisku bodů, který vytvořila skoková komise FEI
● podpora Světového poháru v drezúře bude
zcela závislá na podpoře skupiny soukromých
sponzorů a ředitelem SP v drezúře zústává
p. J. Bartels

-2-

V nejtěžších soutěžích dominoval opět J. Skřivan, který s LABE JEFF LB TECH zvítězil v sobotním -S- a po boji i v neděli v závěrečném -ST-.
K prvému takto obtížnému parkuru roku nastoupilo
11 dvojic. I když byla obtížnost soutěže (J. Šíma)
trochu ovlivněna začátkem roku, je šest bezchybných výkonů velmi dobrým příslibem.
Zvláště cenným výsledkem je nula na kontě Z.
Zelinkové s FOBOSEM, která nejen, že svým jezdeckým výkonem stačila našim nejlepším jezdcům,
ale některé i předčila. Pochopitelně i další výkony
bezchybných P. Doležala (CRAZY BOY, TURBO),
J. Skřivana (GARGANO WEPOL, LABE JEFF LB
TECH), M. Matějky (LINO J), ale i T. Navrátila
(AKTIV 3 a LE CORDIAL S 4 tr.b.) udělaly ze závěrečné soutěže velmi dobrou podívanou. V rozeskakování byl nejšťastnější J. Skřivan s LABE JEFF,
když o sekundu porazil P. Doležala s TURBEM.
Tomu však patřilo předposlední vítězství závodů
(post.obt. do 130) v sedle KRISE.
Postupný rozjezd české jezdecké sezony
naznačil stabilní výkonnost našich tradičních jezdců, ale i výkonnostní postup několika dalších. To je
v každém případě potěšující informace.
Že však vyšší ambice úřadujícího jezdce roku
1997 nehodlají příliš dlouho otálet dokládá informace, podle které má J. Skřivan zájem zúčastnit se již
24.-26. dubna CSI-B v italské Cervii. Poslední
zpráva však hovoří o potížích se zajištěním pozvání
k účasti a tak uvidíme, zda se J. Skřivanovi
a sekretariátu ČJF podaří tuto překážku zdolat.
I v tom případě však nebude zcela vyhráno, protože pak přijdou na řadu finance. Celkové náklady
budou značné a proto k uskutečnění uvažovaného
zájezdu do Cervie musí J. Skřivan sehnat ještě
minimálně jednoho partnera. A tak se v současnosti hledá další zájemce o italský start.

CDA ve stínu
● Drezúrní komise nabízí všem rozhodčím, kteří
mají zájem o rozhodování drezúrních soutěží
a i zájemcům, které teprve drezúrní zkoušky čekají,
možnost účasti při rozhodování soutěží v roli zapisovatelů a pomocných rozhodčích. Každý kdo má
zájem o tuto praktickou průpravu, může o informace požádat kteréhokoliv člena drezúrní komise.
● Ve dnech 17.-19. dubna se v areálu TJ Žižka
Praha uskuteční soustředění drezúrních jezdců pod
vedením loňských rozhodčích Poháru FEI paní E.
Mouw a pana P. E. Jaqueroda. Drezúrní komise
k soustředění vybrala skupinu jezdců a koní, ze
kterých bude po přihláškách proveden výběr max.
počtu 16 jezdců.
● Drezúrní komise určila soutěže, z jejichž
výsledků bude vyhodnocen Pohár časopisu Jezdectví. Poněkud překvapivě v nich nefigurují naše
jediné mezinárodní drezúrní závody (CDA**)
v Nebanicích, kterým nebyla přidělena ani žádná
premiovaná soutěž. Zdá se, že drezúrní aktivity
západočeských pořadatelů, ani letos nenacházejí
u vedení české drezúrní scény patřičnou podporu.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Konû pro sezónu 1998
JK Baník Ostrava, MGT Ostrava
Oba názvy v titulu jsou na místě, protože ostravský trenér P. Hudeček má
sice ve stáji ve společném sportovním treninku 26 koní. Ti však startují za tyto
dva subjekty. Stáj MGT Ostrava Z. Poláška bude nejvíce v sezoně 1998
reprezentovat S. Rusek, který se objeví v sedle nejen pětiletého MGT GOLD
RIVER (Grand Galopin), ale i dvou čtyřletých nadějí MGT DIAS (Aras) a holštýnského MGT CARAFA (Corofino). Jinak bude i pro tento rok jeho jedničkou
RAMON NICE HORSE (Obvod), který bude startovat i v nejtěžších soutěžích
a dále pak v soutěžích o stupeň nižších 7l. bělouš NEWPORT NESTOR (Kontur).
Dalším jezdcem Baníku je I. Višinka a tomu „zbyl“ do těžkých soutěží jen
VADAR (Servátor-21), když 12l. CHARLIE (Carneol jičínský) ohlásil přestup
do juniorské kategorie. V jeho sedle se tento rok usadí jeho dcera, juniorka
Barbora Višinková. Pro soutěže střední a lehké úrovně chystá I. Višinka 6l.
ÚTESA (Valát) a 5l. AC ATOMA (Prz. Horymír).
Sice za Baník Ostrava, ale na koních firmy MARTEX manželů Špalkových,
bude startovat i letos P. Špalková. Nejvýše míří 10l. JAGA MARTEX (Garut),
která by se měla objevit až v soutěžích -ST-. Možná že se o zdolání podobné
obtížnosti pokusí i 7l. SINDY MARTEX (Dietward-4). O stupeň nižší soutěže
čekají také 7l. TRAMÍNA MARTEX (Dietward-4).
Posledním jezdcem celostátní úrovně v Baníku Ostrava je L. Masár, ale ten
bude v sezoně 1998 disponovat pravděpodobně pouze koňmi pro soutěže
střední úrovně. Mězi těmi jsou nejlepší 8l. BROKÁT (Servátor-21) a 6l.
REZNAK (Ryvok).

Bělouš CHARLIE bude i nadále přinášet potěšení rodině Višinkových

TJ ŠZP Nový Jičín
Po letech v Albertovci je s Novým Jičínem již pevně spojeno jméno rodiny
S. Hošáka. S. Hošák ml. se v loňském roce definitivně usadil v našem
A reprezentačním skokovém týmu. I v tomto roce je jeho jedničkou 14letá
FENOMA (Kordon-32), která bude i letos naším Pohárovým koněm. Soutěže
-ST- by měly definitivně zdomácnět 7l. RADEGASTOVI (Rafael) a novojičínští
by jej chtěli prezentovat i na mezinárodních chovatelských závodech v Mezohegyes, ale koketují i s ambicí na chovatelské ME v Lanaken.
Po těchto dvou koních následuje dvojice 10l. ULRYKA (Genius) maj.
E. Dudy a 11l. LINDURA (Duramus), které by měly také dosáhnout úrovně
-ST-. Celkově má S. Hošák ve sportovním treninku 12 koní.
Ve společném treninku se S. Hošákem pracuje i R. Olšák ze stáje Mustang
J. Kleszczové a V. Csabi. Ti se pod vlivem S. Hošáka zhlédli v hannoverských
koních a momentálně disponují prvotřídní kolekcí hannoverských hřebců. Mezi
starší patří 7l. GRAND (Grando), který by měl startovat v -ST-, ale v budoucnu
se můžeme těšit na kteréhokoliv z mladších. Ať to již budou letos 4letí GRAF
CZECH (Graf Sponeck) a FLEET BEL (Fleetwood) či tříletý GIOM (Granush).
St. Hošák s RADEGASTEM

JK Mělník
Jezdecký oddíl známý svojí aktivitou na poli sportování dětí a mládeže.
S tímto místem je spjat neoficielní topchovatel roku 1997 V. Mestenauser. Ten
se pyšní odchovem obou nejlepších koní ČR (NIGHT CUP, LABE JEFF LB
TECH). Tak vlastně přímo zajistil paradoxní situaci, kdy uprostřed všeobecné
poptávky po zahraničních koní, jsou oba naši nejlepší koňští sportovci, přes
značnou zahraniční konkurenci, českého původu. Dalším jeho přínosem českému jezdectví je bezesporu Z. Zelinková. Juniorka, která ve svých 16 letech
přináší na naše kolbiště západoevropskou kvalitu a která doufejme ve svém
výkonnostním růstu bude i nadále pokračovat. Momentálně má v treninku 11
koní. Z nich nejvýše mohou pomýšlet dva ruští zástupci (maj. Zlatá podkova
Branná u Třeboně) 11 letý BEJBUT ((Biochimik) a 12 letý FOBOS (Baken).
Oba se budou pravidelně objevovat v soutěžích -ST-. Skokovou rutinu v kvalitních závodech budou Z. Zelinkové pomáhat udržovat i tři další koně, kteří
jsou připraveni pro soutěže až do úrovně -S-. Jedná se o 8l. klisny ROSEMARY (Rif du Madon) z hřebčína Dollom a KASTANĚTA (Seal) z hřebčína Albertovec a dále i šestiletého nadějného LABE JAMESE (Lopez z matky Jane,
která je matkou LABE JEFFA). Další koně se budou pohybovat v lehčích soutěžích, ale zvláště nadějná je dvojice pětiletých GRAND ALUMEX (206
Frühesch) a CALEDO WENDI (Calando).
Soustředění mladých jezdců pod vedením Jiřího
Skřivana, které se mělo konat ve druhé polovině
března ve Svinčicích, bylo pro nedostatek přihlášek
zrušeno.
● Ve dnech 21.-22. března se v Hradci Králové
konaly zkoušky cvičitelů. Komise ve složení
P. Hudeček, F. Slavík, P. Hirka a Z. Fialka vydala
z celkově 20 uchazečům 13 nových cvičitelských
oprávnění.
● Dne 7. března se v Poděbradech uskutečnil
●

Z. Zelinková má od letošního jara na svém kontě čisté -ST-

seminář rozhodčích, stavitelů parkúrů a kandidátů
těchto funkcionářských kategorií středočeské
oblasti. Lektorem byl Jaroslav Pecháček a přítomno bylo 65 účastníků.

Drobnosti
Tradiční zasedání Západočeské oblasti se konalo 29. března v Pernatci. Celkově je v západních
Čechách registrováno 105 subjektů. Na schůzce
●
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byl poprvé distribuován již podruhé vydaný Souhr
rozpisů jezdeckých závodů pořádaných v ZČ
oblasti, letos vydaný již na celý rok. Setkání bylo
využito na seznámení všech přítomných se změnami pravidel, byly podány informace o novém informačním systému ČJF, předány bronzové odznaky
(J. Paták, J. Jirsová).
V diskuzi byla kritice podrobena drezúrní komise
pro svůj negativní přístup k nejtěžším drezúrním
závodům ČR CDA Nebanice (viz. CDA ve stínu).

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Naši raději do Polska
Reprezentační schůzka našich militaristů se
konala 18. března v Poděbradech. Její svolání si
vyžádala ambice našich jezdců k účastem při
zahraničních soutěžích, ačkoliv původní plán komise počítal se zahraničními starty až po mistrovství.
Diskuze o zahraničních výjezdech se však záhy
vyvinula v diskuzi o startu při našem CCI* v Hořovicích, kdy řada jezdců projevila raději zájem o start
na CCI** v polském Racotu. Důvodem nechuti
účasti v Hořovicích uváděli jezdci, vedle terénních
podmínek, hlavně výši startovného a dalších nákladů spojených se soutěží.
Členy komise, jak nám sdělil A. Klauz tento
vývoj mrzí, ale komise nehodlá jezdcům cokoliv přikazovat. Jak tedy bude startovní listina v Hořovicích vypadat se zatím neví. To že se naši zástupci
objeví při CCI** Racot je však téměř jisté.
V každém případě je tento start nutností pro trojici Cipra, Súrová, Tajmr, kteří projevili zájem
o start při CCI*** Luhmülen (9.-12.7.). Těm komise
start na tříhvězdičkové soutěži podmínila úspěšným absolvování soutěže o stupeň nižší a termínově vhodný je právě Racot. Úspěšným startem je
doslova míněno: drezúrní zkouška se ziskem do 55
bodů, terénní zkouška bez pádu a vybočení a parkúr s max. třemi chybami.
Stejné nároky budou kladeny i na zájemce
o nominaci na ME ml. jezdců ve Waregemu CCI**
(10.-13.9.) a ME jun. v Bialem Boru CCI* (27.30.8.). Mladí jezdci budou muset svoji úroveň prokázat na soutěži CCI* a vyšší a junioři na CCI*.
Jednou z prvých příležitostí k prověření výkonnosti našich militaristů na domácí půdě budou soutěže v Kolesách (18. 4.). Před těmito závody se
naši nejlepší senioři sejdou pod vedením F. Slavíka
k závěrečné přípravě v Humburkách.
Příprava juniorů a mladých jezdců probíhá po
celou zimu pravidelně v Havlíčkově Brodě, kdy 25
jezdců absolvovalo třikrát drezúrní práci s V. Kadlecovou a stejně jako v loňském roce je ještě čeká
skokové soustředění pod vedením J. Kutěje.

Sportovní
kalendáﬁ
hala
4.4.
4.4.
12.4.

Přední Kopanina

11.4.
11.4.
11.-13.4.
12.4.
17.-19.4.
18.4.
18.4.
18.4.
18.4.
18.4.
18.-19.4.
19.4.
19.4.

drez. Z,L,S,ST
Drásov
Z,ZL,L
Albertovec
Z,ZL,L,S
Mělník
ZL,L,S,PREM.ST
Poděbrady
Z,ZL
Mělník
ZM,Z,ZL,L,S,ST
Hořátev
ZM,Z
Úněšov
ZM,Z,ZL,L
Ústí nad Labem ZL, drez. Z,L
Kolesa
Z,ZL,L Cd
Brno-Líšeň
ZM,Z,ZL
Praha-Tr.ostrov drez.FEI-el.test
Olšany
drez. Z,L,S
Uherčice
Z,ZL,L

Váňa za Žílu

Letos bez Přerova

Po dvouletém působení v NH v Kladrubech nad
Labem ohlásil L. Váňa přestup od 1. dubna na
uvolněné místo po Z. Žílovi v hřebčíně Suchá
Rudolfa Skřivana staršího. Jeho rozhodnutí mělo
za následek posílení stáje Jiřího Pecháčka, kterému poté NH nabídl 5letého hřebce LUBBERS
(Burggraf). Hřebec LUBBERS, který je ověnčen
vavřínem nejlepšího holandského ročka, by měl být
v budoucnu v NH plemeníkem. Sledovat jak si
v barvách Národního hřebčína povede ve stáji Jiřího Pecháčka bude rozhodně jednou se zajímavostí
nadcházející sezóny.

Jak nám sdělil předseda Svazu chovatelů koní
Moravy a Slezska František Horník nedošlo letos
bohužel k dohodě mezi SCHKMS a novým správcem přerovského výstaviště. V letošním roce se
proto v Přerově nebudou konat žádné ohlášené
sportovní ani chovatelské akce. Z přerovského areálu se koně tedy opět vytratí. Alespoň do té doby,
než se změní finanční politika nového správce.

nadějnějších koní, nepřímo potvrdil i jeho majitel
F. Bříza. Ten na naší otázku ohledně CHMELA připustil, že o tohoto koně mají zájem kupci z Německa a Holandska, a že v nejbližších 14 dnech bude
pravděpodobně transakce definitivně uzavřena.
Informaci o tom, že CHMEL asi změní majitele,
dokládá i skutečnost, že při závodech ve Svinčicích, odpočíval CHMEL v chlaponické stáji.

Helsinky za dveřmi

sku. Těm se podařilo k účasti získat světová esa
Ludgera Beerbauma a Franke Slothaaka a tím si
zajistili zdaleka největší návštěvu, která se na jezdecké závody v bývalém východním Německu kdy
dostavila, když během tří dní shlédlo soutěže přes
20 000 diváků.
● Meredith Michaels a Markus Beerbaum
zakoupili a přesídlili do bývalého sídla Gerda Wiltfanga nedaleko Brém. Stáje mají 42 boxů a okolní
pozemky 32 ha.
● Olympijský medailista Conrad Homfeld získal
již podruhé cenu AHSA „Stavitel roku“, kterou uděluje třicet nejlepších amerických skokových jezdců.
● Dvě drezúrní jezdkyně M. Theorodescu a
N. Uphoff přišly o koně. Monice uhynul na koliku
plnokrevný ARAK (loni v SP na 5. místě) a Nikole
ztratila také GP koně SIR LENNOX. Ten uhynul po
„záhadné“ nemoci ve stájích ve Warendorfu a příčina jeho smrti se vyšetřuje. Nikolu Uphoff provází
i problémy v osobním životě, protože momentálně
žije v odloučení od manžela Otta Beckera.
● Pierre Durand, olympijský vítěz ze Soulu,
rezignoval na místo předsedy Francouzské jezdecké federace. Jako důvod ke svému předčasnému
odchodu (v roce 1997 byl zvolen na druhé funkční
období a měl být v čele francouzských jezdců až
do roku 2001) uvedl v emotivním projevu, že byly
zablokovány kroky k reformě federace. Doslova
prohlásil: „Nejsem připraven schvalovat věci příčící
se mému přesvědčení. Tato hra je pro francouzské
jezdectví příliš nebezpečná.“ Bezprostřední příčinou jeho kroku bylo uvedení nových stanov FJF.

Tel.: 0602/21 53 31.

11.4.

S. Rusek a ryzák GOLD RIVER s lysinou velmi
podobnou té, kterou se pyšní E.T.

Tradiční březnové závody, které jsou naplánovány vždy na nejbližší neděli u svátku „Josefa“ proběhly v neděli 22. března v hale Sokola Opava
Kateřinky. Podmínky byly poněkud stíženy zimním
počasím, které nám v závěru zimy příroda nadělila.
V hlavní soutěži -L- Memoriálu J. Zicháčka se
představilo 16 startujících. O vítězi rozhodovaly dvě
rozeskakování, ze kterých nakonec vyšel vítězně
domácí K. Lamich s CREDITEM, když na dalších
místech skončili také opavští J. Hruška (RAMIRO)
a J. Zwinger (TUDOR JÖKABAN).
-jge-

Koupím zachovalou
zemědělskou usedlost
v okolí Prahy nebo
východních Čechách
vhodnou pro vybudování
jezdeckého areálu.

ZM,Z,ZL,L
drez. Z,L,S,T
drez. Z,L,S

otevřená kolbiště

bez CHMELA
Memoriál J. Zicháčka Reprezentace
Šeptané zprávy o prodeji jednoho z našich nej-

Boje o body do světového poháru před helsinským finále vrcholí. Na začátku března byla na
pořadu Paříž (8.3.), kde byl nejúspěšnější Bert
Romp s BURG’S MR. BLUE, který zvítězil před
L. Niebergem s FOR PLEASURE.
O týden později si, po vítězství v Bologni, připsal
na své konto další cenný vavřín René Tebbel
s RADIATOREM, který porazil v Dortmundu
H. Simona a E.T. FRH a W. Melligera s CALVARO
005. V televizním záznamu mohli i diváci Eurosportu zahlédnout v týmu R. Tebbela i A. Opatrného.
A nakonec 20. března v s’Hertogenbosch slavil
hned dvojnásobné vítězství hřebčín Zangersheide,
když první místo získala RATINA Z s L. Beerbaumem a na druhé pozici skončil NISSAN CALVARO Z s Jos Lansinkem. Ten se tak ziskem potřebných 17 bodů stal dalším kvalifikovaným do helsinského finále. Třetí místo patří E. Hendrixovi s TEN
CATE FINESSE.

Němčovice
Plzeň-Bory
Moravany

Ze světa
● Velký úspěch slavili organizátoři závodů v Lip-
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Severní Morava
ve Frenštátě
Březen byl pro frenštátský oddíl velmi rušný.
Hned 1. března se zde konaly, jako jedny z prvních, Zkoušky základního výcviku. Základní podmínku pro udělení licence splnilo všech 20 uchazečů. Garantem za ČJF byl P. Hudeček a komisaři
Z. Fialka a V. Hruška.
O týden později probíhal ve Frenštátu tradiční
Pohár žen (referovali jsme v minulém čísle) a ve
dnech 13.-14. března zde proběhlo školení stavitelů parkúrů.
Hlavním zkoušejícícm byla A. Tůmová, které asistovali opět P. Hudeček, V. Hruška a Z. Fialka.
Zajímavostí školení bylo, že neprobíhalo pouze
v teoretické rovině, ale účastníci stavěli v hale parkúry, přes které se hned skákalo. Školení se
zúčastnilo celkem 20 posluchačů.
-jge-

Redukovaný Sparta Cup
Podle sdělení manažera skokové komise Jar.
Pecháčka bude, pro termínový skluz výstavby areálu v Chotýšanech, zrušeno první kolo plánovaného Sparta Cupu. To se mělo konat 30. května.
Zamýšlený seriál bude tedy mít pouze tři kvalifikace a následné finále.

Blahopřejeme...
...chovateli a trenérovi z Nového Jičína Stanislavovi Hošákovi k 55. narozeninám, které se slavily 1. dubna.
...drezúrnímu trenérovi Jaroslavovi Královi,
který 25. dubna oslaví 70. narozeniny.

Vzpomínáme...
... na Ferdinanda Palyzu, který zemřel náhle 8.
března ve věku 80 let.

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

Aukce sportovních
a rekreaãních koní
wielkopolského plemene
z trakensk˘ch linií
Racot u Poznanû, POLSKO
25. duben 1998

Program:
10.00 - 11.30 Prezentace koní
11.30 - 14.00 Otevﬁené stáje
14.00
Prezentace
chovn˘ch koní
z SK Racot
15.00
AUKCE
Katalogy a informace:
„Polish Prestige“ Co.Ltd
ul. Zlota 63 A/6
00-819 WARSZAWA, POLSKO
Tel.: 0048 22 620 98 17
Fax: 0048 22 624 35 28

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

Chov koní Pedigree Lípa nabízí

RAMBO
(Ramiro-47 - Gazelle po Grossfurst)
chovatel: J. Kutěj, majitel: J. Kutěj
Nejlepší hřebec odchovaný v ČR ve 100denním
testu roku 1997

·PANùLSKÁ
VYSOKÁ
JEZDECKÁ
·KOLA
VE VÍDNI
Jedineãná pﬁíleÏitost
shlédnout ranní
dvouhodinov˘ trénink
jezdcÛ a koní
Jednodenní zájezd - trénink,
okruh po Vídni
27. kvûtna 1998
Cena: 880,- Kã
100 ATS vstupné
Informace a pﬁihlá‰ky
do 15. kvûtna 1998:
CK Antiqua Praga s.r.o.
(ãlen ACK)
Tel./Fax: 02/53 68 32, 53 54 43

PROSTĚJOV
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 prodejců.
● 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

pﬁipu‰tûní tûmito plemenn˘mi hﬁebci

JASPIS
(Jasper - Wiada B po Porter holšt.)
chovatel: KWPN, majitel: ZH Písek
Hřebec holandského chovu, prověřen v Německu ve
skokových soutěžích -TT-. Účastník světových soutěží, např: CSF Boisleroy, CSIO Linz, CSI Palermo

297 FRÜHESCH 2
(Frühesch - Árie po Cent)
chovatel: ZD Humburky, majitel: ZH Písek
Hřebec, který se umístil ve všech svých ročníkových finále KMK, prověřen ve skoku stupně -ST-

Adresa: Pedigree Lípa, Lípa 1, 330 35, tel.: 0182/915 202, ustájení klisen zajištěno.

Výsledky
Humburky 21.3. -ZM- děti (7) 1. Vobořilová - DUBLETA LTZ (Horky), 2. Šťásek
- KARMEN (Šťásek), 3. Nosková KURKA (Nosek), -Z- (28) 1. Bartošová LIÁNA (Černožice), 2. Tomášek - DUEL
(Tomášek), 3. Hoecková - ZASKIA (Stolany), -ZL- (41) 1. Hatla - SAHIB KUBIŠTA (Měník), 2. Brett - TAIŠAR (Brett), 3.
Hodboďová - JURÁŠ (SOUz Kladruby), L- (21) 1. Skřivan - SÁGA CAC LEASING
(Manon), 2. Doležal R. - PATERNA (Smrček), 3. Skřivan - GARGANO WEPOL
(Manon), -S- (11) 1. Skřivan - SÁGA CAC
LEASING, 2. Skřivan - GARGANO
WEPOL (Manon), 3. Zelinková - FOBOS
(Mělník).
Opava 22.3. -Z- jun. (10) 1. P. Hrušková - VERNAR, 2. Bočková - ÉRA SPEEDWAY TRADING (obě Op.Kat.), 3. Pěkníková - DAJÁNA (hor. Bludovice), sen.

(10) 1. Vala - FINN KURÝR (Bruntál), 2.
Petřivalská - FRAM (Velká Polom), 3.
Vala - FINN RIANA (Bruntál), -ZL- dvoučlenné štafety (14) 1. Humlík - MANDY,
Urbanský - HURIKÁN, 2. V. Hrušková FLÍČEK, Hruška - RAMIR, 3. Tylichová HARDY, Zwinger - RWANDA (všichni
Op.Kat.), -L- (16) 1. Lamich - CREDIT, 2.
Hruška - RAMIR, 3. Zwinger - TUDOR
JÖKABAN (všichni Op.Kat.).
Svinčice 28.-29.3. -ZM- 4letí 1.
Matějka - VIKTOR (Chomutov), 2. Hruška - LESANTU (F. Bříza), 3. Hrbková DAFNÉ (Bukovice), dvouf.sk. 100/110
1. Navrátil - MATEA (Polák), 2. Vávra SILAS (Equi Svinčice), 3. Matějka STARLING (Chomutov), -L- 1. Koželuh
- ELITA (Equi Svinčice), 2. Skřivan SLIN HRG (Manon), 3. Zelinková FOBOS (Mělník), -L- 1. Matějka - LIPKA

(Chomutov), 2. Koželuh - BENTO (Equi
Svinčice), 3. Půlpán - CARMEL (Mach),
-S- 1. Skřivan - LABE JEFF LB TECH
(Manon), 2. Matějka - GRAND (Chomutov), 3. Doležal - KRIS (Bost), -ZM- děti
1. Podolánová - BESIL (Equi Svinčice),
2. Macánová - LADNÁ (Boranov), 3.
Rajnišová - MADA (TJ Svinčice), -ZM4letí 1. Hruška - LESANTO (F. Bříza). 2.
Matějka - VIKTOR (Chomutov), 3.
Vávra - DOYLE (Equi Svinčice),
dvouf.sk. 100/110 1. Navrátil - KASKAD (Polák), 2. Zelinková - KASTANĚTA (Mělník), 3. Vávra - QUARTA
(Equi Svinčice), -L- 1. Půlpán - CARMEL (Mach), 2. Skřivan - SLIN HRG
(Manon), 3. Koželuh - MIO (Equi Svinčice), st.obt.130 1. Doležal - KRIS (Bost),
2. Matějka - LINO J (Chomutov), 3.
Skřivan - GARGANO (Manon), -ST- 1.

Skřivan - LABE JEFF LB TECH
(Manon), 2. Doležal - TURBO (Bost), 3.
Skřivan - GARGANO WEPOL (Manon),
4. Doležal - CRAZY BOY (Bost), 5.
Zelinková - FOBOS (Mělník).
Poděbrady 29. 3. -ZM- 4 l. (7) 1. Hermanová – BRIT (Agro Jesenice), 2. Blehová – ARAUDE (Václav Kolín), 3. Dvořák K. - ARTHUR (Slatiňany), -Z- (49) 1.
Plimlová Andrea – VENDULA (JK Poříčí),
2. Neumannová Jana – ARANA (Hořice,
Šk. st.), 3. Němec Jiří – GASTON I (JK
Poděbrady), Vol. dr. 110 (48) 1. Půlpan
Petr – ONDRÁŠ (Chlumec), 2. Neumannová Jana – KEVIN (Šk. st. Hořice), 3.
Nebřenská – BAAL (JK Heroutice), Stup.
obt. 120 (25) 1. Bleha P. – LOTHAR
(Václav Kolín), 2. Půlpán Petr – ONDRÁŠ
(Chlumec), 3. Neumannová – KEVIN (Š.
st. Hořice).
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