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Leonardo da Vinci do âech
Do nového roku 1999 vstupuje ČJF
s novým výkonným výborem a v čele jezdecké organizace stojí i nový předseda,
kterým je Jaroslav Pecháček.
Většině z našich čtenářů jej není třeba
představovat, ale pro ty z vás později narozené, či pro nové příznivce jezdectví jsme
Jaroslava Pecháčka požádali o stručné
curriculum vitae.
„Narodil jsem se v roce 1942 a poprvé
jsem na koni seděl ve 12 letech v Dašicích
u Pardubic.
Aktivně jsem začal jezdit v roce 1959
v Praze na Pohořelci v JO Žižka Praha,
kde jsem také od roku 1961 jezdil závodně.
V Žižce jsem působil až do roku 1969
a odtud jsem přešel v roce 1970 do Kladna. Po 17 letech v Kladně jsem se vrátil do
Prahy do PJK Gabrielka. Aktivně jsem jezdil parkúry až do roku 1986. S koněm
FAUST (Diadém A1/1 - Savana) jsem
absolvoval i soutěž -T-. Největším mým
úspěchem bylo pravděpodobně vítězství

v jedné ze soutěží při CSI Praha a účast
při reprezentaci Československa na mezinárodních soutěžích v Belgii a Lybii.
Funkcionařit jsem začal již v JO Žižka
Praha, kde jsem byl asi tři roky i předsedou. Po příchodu do Kladna jsem v TJ
zastával funkci místopředsedy i předsedy.
V tehdejším Československém jezdeckém
svazu a Českém jezdeckém svazu jsem
zastával funkci předsedy skokové technické komise. Byl jsem i předsedou Českého
jezdeckého svazu a před tím předsedou
Středočeského jezdeckého svazu.
V České jezdecké federaci jsem začal pracovat v roce 1994 jako předseda legislativní komise a manažer skokové komise.“
Z Vaší odpovědi je vidět, že žijete
koňmi doslova celý život. Nyní jste se
ocitl ve funkci nejvyšší. I když jste byl
členem minulého VV ČJF, je prezidentská funkce v tomto orgánu zcela zásadní. Řekněte mi upřímně, přemýšlel jste
někdy v minulosti o tom, že budete stát
v čele ČJF a o tom jak
byste v takovém případě jednal?
„O tom jsem zcela
vážně nepřemýšlel, protože si myslím, že na
reprezentaci naší federace jsou zajisté vhodnější
osobnosti. Já totiž
nemám rád schůzování
a různé oficiality. Byl
jsem přesvědčen, že
bude kandidovat a opět
zvolen Jiří Kuška a byl
jsem ochoten mu v tom
pomoci.“
Nyní však v této
pozici stojíte a o své
budoucí práci již druhý
měsíc přemýšlíte. Jak
se díváte na Konferenční diskusi o koncepci a k čemu jste
dospěl?
„To co zaznělo na
Konferenci ČJF např.:
od p. L. Gotthardové

Ještě mnoho diskusí čeká Jar. Pecháčka (vlevo)

(Pokračování na str. 2)

Aleš Opatrný zahájil sezónu 1999 starty
v těžkých skokových soutěžích v Německu. Zdá se, že pro tuto sezónu budou jeho
preference jasně ve prospěch skokového
sportu. Blíže v článku na straně 4.
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Leonardo da Vinci do Čech
(Dokončení ze str. 1)
v souboru 50 otázek jsou nadhozená témata k ev. řešení a zpracování koncepce.
Bohužel musím konstatovat, že některé
věci již běží, nebo jsou publikovány
a nejsou využívány.
Vím, že třeba staré metodické dopisy již
většina subjektů nemá k dispozici. Zpracovali jsme tedy nový metodický dopis „Výcvik
jezdce začátečníka“, který by měl být v nejbližší době vydán, a budeme pokračovat.
Chci tím tedy říci, že koncepcí rozvoje
ČJF se bude VV jistě zabývat a to jak po
stránce vzdělávání, tak i výcviku. Bohužel
ke všemu jsou potřeba zkušení a zapálení
odborníci, kteří dokáží na těchto věcech
spolupracovat. Kritiků jak by se co mělo
máme dost.
Jinak se pochopitelně vše momentálně
točí kolem peněz. Těch je v současné době
na účtu ČJF kritický nedostatek a musím
říci, že z těchto absolutních počtů je moje
výchozí pozice výrazně horší než pozice
mých předchůdců. Proto zásadním problémem k vyřešení bude marketingová koncepce ČJF a zisk generálního sponzora.
Bohužel i v tomto bodě je moje pozice
obtížnější, protože doba, kdy většina sportovních organizací takového partnera hledala a na „sponzorském“ trhu bylo volněji,
je již nenávratně minulostí.
Při této práci bude nejdůležitější na úrovni celé ČJF dohodnout co může naše organizace eventuálnímu zájemci nabídnout
a jakým způsobem se budou všichni
zúčastnění na spolupráci podílet. V každém případě jsme sport malý, i když náš
rozvoj nepostrádá dynamiku, a zisk finančních prostředků v řádu milionů nebude
snadný. Na tom zda budeme úspěšní pak
závisí celý další rozvoj ČJF.“
Jak bude vypadat v případě, že budete úspěšní a jak v případě, že o sponzorství jezdectví nebude na našem trhu
zájem?
„Myslím, že rámcové plány a směry další
činnosti ČJF jsou v obou případech stejné
a peníze jen tento rozvoj buď akcelerují či
zbrzdí.
Mojí prioritou bude i nadále rozvoj jezdecké vzdělanosti. Ta by měla v budoucnu
ovlivňovat všechny směry jezdeckého rozvoje v ČR a tak bude ČJF nepřímo působit
na všechny oblasti jezdeckého sportu od
těch sportovně rekreačních až po vrcholový sport.
V prvé řadě to bude školení všech pedagogických kádrů, čímž mám na mysli
všechny trenérské úrovně, ale i rozhodčí,
stavitele tratí ap.“
Myslíte tedy, že budou v nejbližší
době spuštěny i zkoušky druhého trenérského stupně? Zatím máme u nás
jen cvičitele a o trenérech se, přes
mnohé proklamace, již dlouho nemluví.
„Základní pojetí nároků na trenéra
a pojetí zkoušek je již přes rok hotovo.
Téměř určitě však ještě tato předloha
dozná změn. Pomůže k tomu již i v Jezdci
avízovaný program komise pro sjednocené
evropské vzdělávání. První zkoušky trenérů by chtěli uspořádat v jarních měsících
v severních Čechách. Možná ale, že bude
lepší s nimi počkat až po kurzech zahraničních komisařů, které nám určitě pomohou
odhalit některé nedostatky.“
Řekněte nám o tomto kursu Komise
pro sjednocené vzdělávání něco bližšího.
„Jedná se o iniciativu této komise, která
má své centrum v Británii a zde vznikla
myšlenka pomoci jezdecky méně vyspělým

zemím ukázkou toho, jak mají kursy
a zkoušky jednotlivých trenérských stupňů
vypadat. Program má název Leonardo da
Vinci a spolu s ČR je do ní zatím zařazeno
i Španělsko a Finsko. V jeho průběhu přijede v březnu do ČR skupina deseti britských odborníků, kteří by měli na třech
místech uspořádat deseti až dvanáctidenní
vzorová školení a ukázky zkoušky. VV uvažuje, že by tyto kursy probíhaly ve Svinčicích, ve středisku Nová Amerika u Jaroměře a pravděpodobně v areálu Dosty v Brně.
I když britští odborníci budou u nás působit
zdarma, budou náklady spojené s pobytem, tlumočením ap. poměrně vysoké a tak
i to mi momentálně klidu nepřidává. V každém případě tyto kursy, určené cvičitelům,
nebudou zadarmo a tak prvou prověrkou
opravdovosti našeho zájmu o vzdělání
bude, zda bude dostatek zájemců o tato
školení.“
A teď poněkud z jiné strany. Vaším
předchůdcem J. Kuškou byl v rozhovoru v závěrečném čísle Jezdce minulého
roku kritizován tlak na omezení pravomocí VV ČJF. Když jsem analyzoval příčiny, které k této veřejné náladě přispěly, mám pocit, že značný podíl na těchto
tlacích má CSIO Praha a vztah minulého
VV ČJF k němu a z něho vyplývající
souvislosti. Jak se díváte na CSIO Vy
a jaká bude spolupořadatelská pozice
ČJF pod Vaším vedením?
„O tom je zatím předčasné hovořit,
i když pochopitelně hlavně pro letošní ročník musí být spolupořadatelské pozice
velmi brzy vyjasněny.
Protože veškerá zahajovací zasedání
nových orgánů ČJF teprve proběhnou,
mohu hovořit jen sám za sebe. V každém
případě však vím, že si v budoucnu nebudeme moci dovolit tak nákladná CSIO jako
v uplynulých dvou letech. Za sebe pak
mohu říci, že jsem příznivcem CSIO, ale ve
svých představách o jeho budoucnosti
jsem velmi flexibilní a rozhodně si dovedu
představit i zcela nová a netradiční pojetí.
Víc Vám ale v současné době neřeknu.“
V minulosti jsem se J. Kušky dotazoval na jeho osobní prezidentské priority.
Jaké problémy jsou prioritní pro Vás?
„Myslím, že zde neřeknu nic nového. Je
to v prvé řadě celá vzdělávací linie a ve
druhé řadě preference juniorského jezdectví. Zde bych chtěl prosazovat pokračování
systému soustředění, která by měla směřovat k tvorbě juniorské reprezentace. Ta
bohužel, přes nesporný talent některých
našich juniorských jezdců, bude i letos
trpět nedostatkem kvalitních koní, kteří by
pomohli naší zemi prosadit se v evropské
konkurenci.
Z podobného důvodu zatím neuvažujeme ani o návratu mezinárodních závodů
pro juniory a mladé jezdce do našeho sportovního kalendáře, protože mám obavu, že
malé počty našich jezdců schopných
absolvovat náročnější soutěž nás k takovému pořadatelství neopravňují.“
Zmínil jste Sportovní kalendář. Kdy
bude veřejnosti k dispozici?
„Sportovní kalendář pro rok 1999 je již
hotov a od ledna by měl být přístupný na
internetových stranách ČJF. Zatím tomu
brání nějaké drobné technické potíže, ale
věřím, že již brzy ožije naše internetová
stránka s adresou: jezdectví@cstv.cz“
Doufejme, že s tímto vstupem do tak
dynamicky se rozvíjejícího informačního média současného světa zahájí i celá
ČJF novou etapu svého rozvoje. Děkuji
Vám za rozhovor.
-cyn-
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Stejně jako v roce 1997 patří zahájení
halové sezóny v západní Evropě R. Tebbelovi. Po vítězství v Berlíně (foto) zvítězil
i v Olympia Hall v Londýně.

Předvánoční Evropa
Předvánoční shon se v celé západní Evropě
nijak nedotkl sportovního jezdeckého kalendáře
a stejně jako každý rok se řada jezdců vypravila
na tradiční vánoční soutěže.
● CSI-W, CDI-W Ženeva (10.-13.12.)
Pro vítězství v hlavní soutěži ženevského
konkúru si přijel irský reprezentant T. Coyle
(CRUISING), který zvítězil před Belgičanem
F. Mathy Jr. (FIOR) a francouzským J.M. Nicolasem (VONDEN). Teprve čtvrté místo zbylo na
domácího W. Meligera na CALVARO 005.
Drezúrní scéna patřila německým jezdcům
když v GP i v kvalifikaci SP obsadila prvá dvě
místa dvojice I. Werth (NISSAN ANTHONY
FRH) a J. Wirths (SOUVERAEN W). Na třetím
místě v GP se umístila Ch. Stückelberger
(AQUAMARIN) a třetí ve SP byl britský reprezentant R. Darison (HISCOX ASKARI)
● CSI-A, CDI-W Frankfurt (11.-13.12.)
Celkově čtyři vozy věnovala pro hlavní soutěž firma Mitsubishi. Bohužel její sponzorský
zápal muselo mrzet vítězství J. Lansinka na
NISSAN CARTHAGO Z. Na druhé pozici se
umístil Američan D. Winkler (SAKRUS).
V drezúře byli i zde neporazitelní Němci,
když v GP patřila prvá dvě místa N. Capelhmann Biffar (FARBENFROH) a N. Uphoff
(B. RUBINSTEIN) a v kvalifikaci světového
poháru zvítězila N. Uphoff (B. RUBINSTEIN)
před M. Klimkem (WHITE FOOT).
● CSI-W Londýn (17.-21.12.)
Prvým vrcholem tradičního vánočního turnaje
v londýnské Olympia Hall byla kvalifikace
v západoevropské lize světového poháru
(36 000 GBP), která proběhla v režii bratrů Whitakerových. Zvítězil John na nestárnoucím V.V. GRANNUSCH. Michael byl na
V.V. ASHLEY třetí a mezi tyto stálice britské
i světové jezdecké scény se vklínil B. Mändli na
POOK BOY (SUI). Opět 4. místo obsadil
W. Meliger a CALVARO 005.
Velmi úspěšný byl letošní Londýn pro
R. Tebbela. Ten nejprve s REMORNETTO
absolvoval nejvyšší překážku (213cm) v soutěži
mohutnosti a k tomuto vítězství připojil i vavřín
nejvyšší, když s RADIATOR zvítězil i ve Velké
ceně. Zde se mu podařilo porazit nejlepší konkurenci, o čemž svědčí jména na dalších pozicích: L. Beerbaum (P.S. PRIAMOS), N. Skelton
(V.V. HOPES ARE HIGH), A.A. De Miranda
Neto (ARISCO ASPEN) a F. Sloothaak
(S.P. JOLY).
● CSI-A Malmö (18.-20.12.)
Sever Evropy mohl jen obtížně konkurovat
britskému tradičnímu turnaji a tak o 435 000,švédských korun přijela bojovat přeci jen poněkud méně hvězdná společnost. Z vítězství i druhého místa se radovalo Německo díky H. Lutherovi (LITTLE GUN) a G.O. Nagelovi (L’EPERON). Třetí příčku hlavní soutěže obsadil Švýcar T. Fuchs (INTERPANE ADELFOS).

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

48. L’Année Hippique
Konec roku je vždy spojen s příjemným
očekáváním nové edice světově proslulé
jezdecké ročenky L’Année Hippique, které
vyšlo v roce 1998 již 48. vydání.
Výpravná publikace přináší na
více než čtyřista stranách informace i hodnocení uplynulé sezóny.
V té poslední se pochopitelně
vše točí kolem Světových jezdeckých her v Římě.
Vedle článků a obrazových
reportáží však L’Année Hippique
tradičně obsahuje i vlastní hodnocení jezdců a koní a její specialitou je i hodnocení pořadatelů.

Všestrannost patří Britům

Jezdci, koně, národy

V hodnocení pořadatelů soutěží všestrannosti získala nejvíce bodů ostrovní

Vedle hodnocení pořadatelů však
L’Année Hipique hodnotí i další kategorie.
V té skokově jezdecké je po
letošní vynikající sezóně v čele
Rodrigo Pessoa před H. Simonem, L. Beerbaumem, T. Pomelem a F. Sloothaakem.
Mezi národy si nejlépe vedlo
Německo, před Francií, Velkou
Británií, Švýcarskem a Brazílií.
Nejlepší desítku skokových koní
světa (v abecedním pořadí) tvoří:
BALOUBET DU ROUET, CALVARO, E.T., GRANNUSCH, HOPES
ARE HIGH, JOLY COEUR, LIANOS, THOR DES CHAINES,
TWIST DU VALON, V&L DE
SJIEM.
Nejlepší jezdkyní byla vyhlášena A. Firestone (USA) před D.
Lampard (GBR) a H. Weiberg
(GER).
Drezúrní jezdecký žebříček
vede Isabell Werth (GER) před
A.van Grunsven (NED) a U. Salzgeber (GER). Do prvé pětky patří
i L. Nathorrst (SWE) a K. Rehbein
(GER).
Národní hodnocení vede opět
Německo před Holandskem,
Švédskem, USA a Dánskem.
Ve všestrannosti roku 1998
dominuje Nový Zéland. Nejlepším
jezdcem je B. Tait. Za ním je to
další Novozélanďan M. Todd,
následuje sice Brit Ch. Bartle, ale
další dvě místa patří opět zástupcům Nového Zélandu V. Jefferisovi a A. Nicholsonovi.
O vítězi národního hodnocení
tak není pochyb a za Novým
Zélandem následuje Velká Británie, USA, Francie a Australie.
Nejlepší jezdkyní je P. Tornquist
ze Švédska před dvojicí Angličanek P. Phillips a K. Gifford.
Desítku nejlepších koní tvoří BAMBI DE
BRIÉRE, BOUNCE, BROADCAST NEWS,
CORAL COVE, EAGLE LION, MONAGHAN, NEW YORK, READY TEDDY, RED
a WORD PERFECT II.
Poslední hodnocenou kategorií jsou
spřežení.
Ve čtyřspřeží je na prvém místě mistr
světa z Říma Werner Ulrich (SUI) před
M. Freundem (GER), I. Chardonem,
T. Monthemiusem (oba NED) a Ch. Sandmannem (GER).
Ve dvojspřeží jsou nejlepší Maďaři, když
první je V. Lazar a druhý I. Hegedus. Třetí
příčka patří P. Jungovi (FRA) a dále jsou
A. Schlagbauer a R. Pointl z Rakouska.
Nejlepší zemí v zápřežích (společné
hodnocení) je pak Německo (1. v párech
a druhé ve čtyřspřežích). druhé místo zaujímá Nizozemí (1. ve čtyřspřežích, ale až
sedmé v párech). A dále jsou Švédsko,
Maďarsko a Švýcarsko.

Na Cáchy je každý krátký
Anketa se opírá o hodnocení
55 nejlepších jezdců světa, ale
vedle jejich subjektivních pocitů
obsahuje i některé jasné body
jako je např. výše dotací.
I proto je jasné, že v čele stojí
nejbohatší závody světa a posledních deset let zde hegemonní
postavení zaujímají v kategorii
závodů na otevřeném kolbišti
CHIO Aachen. Ty dopadly nejlépe
i v roce 1998. Na druhém místě
jsou velmi dobře dotované soutěže v mexickém Monterey a na dalších pozicících stojí Calgary (KAN),
Valkenswaard (NED), Lucern
(SUI), Donaueschingen (GER),
Cannes (FRA), Wiesbaden (GER),
Dublin (IRL) a St. Gallen (SUI).
Nejhlubší propad zaznamenaly
závody v britském Hicksteadu,
které z předních pozic předchozích let (1990 4. místo, 1992 3.
místo) byly v roce 1998 hodnoceny až jako 12 závody světa.

Haly jsou vyrovnané
V halových soutěžích již taková
hegemonie není a o nejlepší
místa spolu tradičně soutěží Londýn,
Zürich, Ženeva, Maastricht, Stuttgart
a další. V ročníku 1998 byl nejlépe hodnocen Stuttgart před Ženevou, Zürichem,
Londýnem a Maastrichtem.

dvojice Burghley (66) a Badminton (64). Na
třetím místě se umístil Achselschwang
(GER) a dále Pratoni del Vivaro (ITA), Luhmülen (GER), Boekelo (NED) a Punchestown (IRL).

L’Année Hippique ve vaší knihovně
V případě, že máte zájem publikaci
vlastnit, je možné kontaktovat hlavního
vydavatele, kterým je firma BCM na tel.:
0031 499 398 115, faxu 0031 499 398 325
či E-mail: trudy@bcm.nl
Rodrigo Pessoa bude určitě na rok 1998
vzpomínat celý život. Vedle prvenství při
finále Světového poháru v Helsinkách získal i zlatou medaili při MS v Římě
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ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

A. Opatrný versus L. Beerbaum
Předvánoční setkání spojené s přehlídkou koní své stáje uspořádal 16. prosince
v Hořovicích majitel stáje D. Vasiljev.
V průběhu večera bylo ukázáno deset
koní, které pod sedlem předvedl A. Opatrný. Jedním z nich byl i dánský 9letý valach
CARDINAL (Charmeur - po Aspirant),
který posílil stáj teprve před několika dny.
Akce byla spojena s nabídkou koní
a zájemci z řad diváků mohli o kteréhokoliv koně projevit zájem. Podle průběhu
předvádění však bylo patrné, že prodej
koní není hlavním bodem akce a uvidíme,
zda toto setkání v příjemném prostředí
hořovického střediska bude základem skutečných aukcí výkonnostních sportovních
koní.
A. Opatrný přijel na tuto společenskosportovní show přímo z Německa, kde trávil zbytek roku ve stájích R. Tebbela
s koňmi PANTA RHEI, LA MANCHE
a COSWORTH. Právě nový kůň stáje
CARDINAL se hned po vánočních svátcích
připojil ke skupině koní A. Opatrného
v německém Ensbüren, aby se zúčastnil
novoročních závodů.
Vstup A. Opatrného do
roku 1999 byl tak skutečně sportovně přeplněný
a náš junior číslo jedna
absolvoval během víkendu 2.-3. ledna hned několik soutěží do 150 cm.
Nejlépe si vedl právě
s dánským CARDINAL,
který se v sobotním
honebním skákání do
150cm umístil po bezchybném výsledku čtvrtý
a v klasickém -T- po chybě
v rozeskakování devátý.
K nedělní Velké ceně
tak nastupoval A. Opatrný společně s L. Beerbaumem na prvém místě
soutěže o nejúspěšnějšího jezdce těžkých soutěží, pro kterého byla připravena zvláštní cena osobní automobil.

V závěrečné Velké ceně však na posledním skoku A. Opatrný chyboval a z auta se
radoval L. Beerbaum, který s koněm
IT’S ME v soutěži, i celkově, zvítězil. Na
CARDINALA zbylo 15. místo.
Z dalších koní byla velmi dobrá i PANTA
RHEI, která získala v soutěži do 140cm na
čas jedno 4. místo. Méně úspěšný byl LA
MANCHE, který absolvoval soutěže do
140cm vždy s jednou chybou a jedním
zastavením.
V každém případě byly závody v Ensbüren dalším stupínkem A. Opatrného na
cestě do evropské konkurence. O tom, že
byla skutečně evropská, vypovídají i jména
na startovních listinách (např.: L. Beerbaum, R. Tebbel, T. Frühmann, L. Nieberg).
Ve stáji R. Tebbela se nyní plánují další
starty a A. Opatrný stráví v Německu pravděpodobně celé zimní období. Možný je i
start v Rakousku. Jeho možnosti v těžkých
soutěžích v nejbližší době posílí DIETWARD I-2, který byl pro A. Opatrného
zakoupen v JK Smrček.

Equitana
’99
Přípravy na největší světovou výstavu
koní a hipologického průmyslu Equitana
jsou již v závěrečném finiši. Letošní ročník
proběhne na výstavišti v Essenu ve dnech
6.- 14. března a jedním z nosných témat
bude dětské jezdectví. Vstupenky budou
stát od 30,-DM (denní) do 90,- DM (pětidenní). Děti do šesti let budou mít vstup
zdarma a děti do 17 let v případě zakoupení vstupenky do 12. března mají 50%
slevu.
Veškeré podrobnosti o výstavě můžete
nalézt na internetové adrese:
www.equitana.de

Samsung před
přestávkou
Poslední loňský Pohár národů se konal
při CSIO Mechelen (26.-30. 12.). Rozhodně se zde body nezískávaly snadno
a o vítězi nakonec rozhodlo až rozeskakování tří celků. S celkově 8 tr. body do něho
postoupil domácí belgický celek, vítěz
posledních dvou let celek Holandska a tým
Francie. Francouzský celek ve složení
R-Y. Bost (BONNE ESPOIR), E. Couperie
(VERV EINE DE SURY), X. Caumont
(BALADINE DU MESNIL) a J. M. Nicholas
(CALOUBET DU ROUET) předvedl v rozeskakování nulu a zaslouženě zvítězil před
Belgií (4) a Holandskem (8). Další body získalo Švýcarsko, Německo a Rakousko.
V soutěži i nadále vede USA se 14 body
před Kanadou (11), Švýcarskem (10),
Francií (8,5), Irskem (6) a Švédskem (5).
Nejlépe hodnoceným jednotlivcem je
rakouský reprezentant A.M. Bauer s
5 body a mezi koňmi je nejlepší MYNTHA
Heleny Lundback.
Nyní čeká Samsung Nations Cup Series
zimní přestávka a další soutěž bude až při
CSIO La Baule (FRA) 6.-9. května.

Militaristé v teple

FEI proti dopingu

Zimní setkání

Viceprezident FEI F. Serpiery a zástupci
FEI M. Stone a F. Sluyter (FEI veterinář)
reprezentovali 27. listopadu FEI v Laussane
na přípravném setkání s pořadateli Světové
konference o dopingu ve sportu, která bude
2.-4. února. Během setkání se FEI přihlásila
ke všem hlavním zásadám boje proti dopingu, které budou na programu jednání.

● Sdružení chovatelů a přátel koní Klatov-

ska pořádá tradiční setkání svých členů
16. ledna v Úborsku. Zahájení ve 13.00
hodin.
● Selská jízda Nechanice pořádá 30. ledna
ve sportovní hale v Hněvčevsi Ples selské
jízdy. Začátek v 19.30 hodin. Oblečení společenské, kroje vítány.

Zatímco listopad patřil v militaristickém
světě Jižní a Střední Americe, prosinec byl
již plně v režii protinožců a soutěže se
konaly na Novém Zélandu a v Thajsku proběhly Asijské hry.
Zatím k nám dorazily pouze výsledky
z Nového Zélandu, kde 14. prosince zvítězil v soutěži CCI** J. Pedersen (CLARK
KENT) a v CCI*** F. Pottingen (GOOD
FUN). Pochopitelně se jednalo o domácí
jezdce, protože za těmito soutěžemi se
většinou na Nový Zéland necestuje.

PERFORMANCE SALES
INTERNATIONAL
opět úspěšná
19. ročník vrcholné aukční události, kterou je PSI aukce U. Kasselmanna a P. Shockemöhleho v Ankumu, proběhl 6. prosince 1998.
Oproti loňsku byly docílené ceny přeci jen poněkud „rozumější“ i když
celkově utržená suma je jen o několik stovek tisíc DM menší (přes
13 mil. DM).
Průměrná cena skokových koní byla 302 826 DM a nejvyšší částku 1 301 000 DM - zaplatil zájemce z Hongkongu za šestiletou klisnu CAPRAMIRA (Carthago - Ramona po Lord) - foto vlevo. Na druhém místě se
umístil stejně starý valach FIBONACCI (Frühlingsball - Ballerina po Bariton), který stál 1 100 000 DM a jeho nový majitel pochází z Arabských emirátů.
Z drezúrní kolekce byl největší zájem o oldenburského čtyřletého
hřebce LAUDATIO (Landadel - Tira po Trajan), za kterého zaplatil thaj-
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Zástupce firmy Böckmann

Sportovní a obchodní stáj

Vondráček - Starosta

firma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všechny druhy vozíků možnost leasingu
BÖCKMANN

p ř i j m e

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)
Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

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

ošetřovatele
nebo pomocníka
k přípravě koní
Tel.: 02/206 104 19,
02/209 504 65 přes den
02/365 200 po 20.00 hodině.

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

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ov á
Velkoobchod s jezdeckými potřebami
Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 0618-820 577 mobil. tel.: 0602-723325
-zásobuje prodejny a prodejce nejširším sortimentem veškerých potřeb pro
koně a jezdce v České republice
Katalog a ceníky prodejcům na požádání zašleme, u nových prodejců uvítáme
osobní nebo alespon telefonický kontakt

Sedla CTD – španělský Stübben opět na našem trhu
– kompletní řada za velmi výhodných cen
skoková sedla – hluboká, kontaktní, speciály, všestranná i drezúrní sedla

Špičková jezdecká výstroj od švýcarské firmy STÜBEN - celoživotní záruka na kvalitu
Stübben nerez program - udidla, třmeny, ostruhy, vysoká kvalita z nerezavějící ušlechtilé oceli za výhodné ceny
Žádejte naše zboží u svých prodejců
Rádi zodpovíme veškeré Vaše telefonické i písemné dotazy
Maloobchodní prodej - Equisport-Studenec, Žižkova 505, 674 01 Třebíč - Tel.: 0618/840 427, fax: 0618/26 128

Prodejna jezdeckých potřeb
Keltičkova 57, 710 00 Ostrava
Mobil: 0602 744 429, Fax: 069/62 42 357

NOVÁ AMERIKA
s.r.o.

PETR ŠVEC
N A B Í Z Í

ustájení, trenink jezdců, koní
výcvik mladých koní
Tel.: 0437/94320, 0602 22 64 32
Fax: 0437/94320

V¯ROBA A PRODEJ
PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK
TRENINKOVÉHO MATERIÁLU
PRONÁJEM KOMPLETNÍCH
PARKURÒ
VoronûÏská 144, 461 71 Liberec 1

Tel./Fax: O48/521 72 42

Mnoho úspěchů v osobním životě i ve vaší práci přeje do nového
roku našim zákazníkům a všem příznivcům jezdeckého sportu
firma Truhlářství Moravec a syn
Žebříčky FEI
...16. ledna uplyne 20 let od náhlé smrti
zakladatele časopisu Jazdectvo a organizátora závodů Grand Prix Bratislava Stanislava Paličky.

Osobnost roku 1998
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Jak jsme informovali v závěrečném
čísle roku 1998, vyhlašujeme čtenářskou anketu o osobnost
roku. Na přiloženém kupónu
zašlete na adresu redakce
(CIN vydavatelství, Vladislavova 24, 110 00
Praha 1) jméno osobnosti, která podle
vašeho názor u
nejvíce obohatila jezdecké
dění uplynulého
roku.

✄

✄

Čtenářská anketa

Za poslední období 12 měsíců od 14.
prosince 1997 do 14. prosince 1998 získal
nejvíce bodů a na čele skokových jezdců je
L. Beerbaum, který vede před H. Simonem,
J. Lansinkem, W. Meligerem a R. Pessoou
V drezúře je nejlépe hodnocena
I. Werth před A. van Grunsven, L. Nathhorst, U. Salzgeber a K. Rehbein.

Eqvalan World
Breeding Rankings
Světový chovatelský žebříček za
rok 1998 vede ve skokových koních
E. T. FRH (Espri), v drezúrních GESTION BONFIRE (Welt As) a ve všestrannosti BROADCAST NEWS
(Time’l Tell).
Plemenné knihy na prvních místech žebříčků koní jsou: skoky HOLST., drezúra - HANN., všestrannost - ISH.
U. Salzgeber - RUSTY
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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
Cestovní kancelář Pegason s.r.o.
Ve Lhotce 23, 142 00 Praha 4 Tel/Fax: 02/496 301, Fax: 02/401 61 79
pořádá zájezdy

3. - 7.2. KÖRUNG - PŘEDVÝBĚR HŘEBCŮ - Hertogenbosch - Holandsko Cena: 4.710,- Kč
ZÁJEZD SE KONÁ VE SPOLUPRÁCI S ASOCIACÍ SVAZŮ CHOVATELŮ KONÍ ČR
Velkolepé třídenní předvádění a výběry nejlepších hřebců - vynikající příležitost pro chovatele, znalce a obdivovatele koní
Cena zahrnuje: STANDART PEGAS (3 noci)
Uzávěrka přihlášek 30 dní před datem odjezdu.

CN

PF ’99
Hana Kutějová
Purkyňova 10
591 01 Žďár n. S.
tel.: 0602/745 538

Radotínská ulice 69, Praha 5
159 00 Velká Chuchle, tel.: 02/54 38 67
Ostrovského 23, Praha 5
150 00 Smíchov, tel.: 02/90 00 40 50

Oblečení pro Vás
i Vašeho koně

Maro Kralovice tel./fax: 0182/397418
nabízíme nov˘ celolaminátov˘ koÀsk˘
pﬁepravník Big Star za zavádûcí cenu
139 000,- Kã + DPH

KoÀské pﬁepravníky pro 3 a 4 konû

Na ve‰keré typy moÏnost leasingu

V roce 1999 zůstává i nadále
cena řádkové inzerce 100,- Kč
za řádek A4, která je však od
1. listopadu 1998 zatížena DPH
22%.
Cena plošné černobílé inzerce
byla stanovena na 27,- Kč +
DPH za 1cm2.

● Prodám přepravník na 2 koně (nový)
●

●

v˘bûr 184 barevn˘ch odstínÛ

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

Dále nabízíme pﬁepravníky pro 2 konû

KoÀsk˘ pﬁepravník s laminátovou
stﬁechou cena 98 800,- Kã + DPH
KoÀsk˘ pﬁepravník s plachtovou
stﬁechou cena 89 900,- Kã + DPH

PROSTĚJOV
Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod

●

●

cena 79 000,- Kč. Tel.: 0602/34 09 02,
0366/38 23 79.
Nabízím ustájení i výcvik sportovních koní a trénink jezdců. Volat po
20.00 hod. Tel.: 069/64 324 36.
Prodám balíkové seno vč. dopravy.
Tel.: 0602/215 484, 0321/79 70 73.
Prodám 3 val. a 3 hřeb. stáří 3,5 let.
po hřebcích 440 Ascot, 2504
Duman, 514 Renomee a 71-Quoniam
II-125, zdraví, hodní. Tel.: večer po
18.00 hodině 0327/51 52 35. Cena
dohodou.
Prodám líbivého 5l. valacha, v sezóně 98 skok -Z-, drezúra -Z-, vynikající skokové schopnosti. Tel.:
0603 71 27 72.

Upozornění předplatitelům – jak získat Jezdeckou ročenku?
Konec roku se blíží a s ním přichází i tradiční informace předplatitelům. Stejně jako v loňském roce naše redakce pro vás připravila
Ročenku 1998, která fotografickými reportážemi dokumentuje jezdecký rok 1998 v ČR. Váš loňský zájem nás povzbudil a tak letošní
Ročenka má o 12 stran více. Z celkových 56 stran je pak 20 barevných. Stejně jako vloni i letos je cena Ročenky pro plátce celoročního
předplatného o 50,- Kč nižší a tak zájemci o tuto publikaci mohou uhradit vše společně. Předplatné za 25 čísel zpravodaje JEZDEC pro
rok 1999 bylo stanoveno na 357,- Kč a cena letošní Ročenky je 95,- Kč. Obě ceny jsou zatíženy 5% DPH a tak všem plátcům na požádání vystavíme daňový doklad. Tedy každý z vás, který nám uhradí částku 452,- Kč (21,50 DPH), obdrží od nás vedle 25 čísel zpravodaje v roce 1999 i Jezdeckou ročenku 1998. Její distribuce začala 3. prosince. Cena Ročenky pro ty, kdo nejsou předplatiteli Jezdce, či
té kterou budete chtít navíc, je 147,- Kč. Zájemce o vystavení faktury žádáme o sdělení IČO a DIČ.
Předplatitelé ze zahraničí si mohou náš časopis objednat za 693,- Kč (Evropa, včetně Slovenska) a nebo za 1070,- Kč (zámoří),
včetně ročenky.
Všechny abonenty žádáme o co nejčitelnější vyplnění složenky a upozorňujeme, že zpravodaj bude zasílán na adresu uvedenou na
složence.
V případě, že jste náhodou nedostali naši složenku, použijte prosím složenku typu C. Ti z Vás, kdo se rozhodnou pro
platbu bankovním převodem, nezapomeňte uvést jméno plátce.
JEZDEC, jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj. Vydává Vydavatelství CIN, Vladislavova 24, Praha 1, 110 00 tel. 0603 517 242, 02/57 21 26 79,
Fax: 02/24 94 85 09, E-mail: jezdec@mbox.vol.cz Redakce Cyril Neumann, Ivana Kovaříková. S redakcí spolupracují J. Gebauer -jge-,
Opava, E. Nesňalová -nes-, Brno, M. Barešová -bar-, M. Čištínová -čiš-, J. Souček, Lysá n/Labem, O.Havrlantová, Frenštát p/Radhoštěm.
Te. skup. 14 A/B 6, reg. značka MK ČR 6473. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha č.j. NP 2893/1994 ze dne
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