
Vašem zpravodaji nad průběhem Konfe-
rence vyjádřili uspokojení, já osobně pova-
žuji jednání za naprosto zmatečné. Tuto
zmatečnost potvrdila i zpráva návrhové
komise, kdy měl její předseda J. Paleček
velký problém naformulovat, na čem se
vlastně konference usnesla. Pro mě
(a jistě nejen pro mě) dosud není jasné,
které připomínky k návrhu stanov vznese-
né na konferenci byly konferencí schvále-
ny a které ne. I když předsedající konfe-
rence M. Mentlík dělal vše, co bylo v jeho
silách, aby se jednání konference neod-
chýlilo ani o krok od předem připraveného
scénáře, bylo jasné, že příprava konferen-

ce byla zcela nedosta-
tečná. Například skuteč-
nost, že konference byla
svolána již za tři týdny
po konání oblastních
konferencí, měla za
následek, že návrhy
z těchto oblastních kon-
ferencí nemohly být
zapracovány do finální-
ho návrhu stanov tak,
aby se s nimi mohli dele-
gáti řádně seznámit.
Pak bychom se zřejmě
vyhnuli složité situaci
zmatečné diskuze kolem
návrhu stanov.

Dále druhý hlavní bod
jednání - volby, byl také
poznamenán tímto chyb-
ně koordinovaným
kalendářem, neboť infor-
mace o stažení kandida-
tury hlavního kandidáta
J. Kušky byla překvape-
ním pro většinu delegá-
tů, kteří se o ní dozvědě-
li až přímo na konferen-
ci. A při tom o důvodech
tohoto rozhodnutí, které
by jistě zajímaly všechny
přítomné a které by
možná ovlivnily i další
průběh konference,
nebylo plénu řečeno
zhola nic. Je však třeba (Pokračování na str. 2)
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Součást í  tohoto č ís la  je  pro ce loroční  předplat i te le  
i  Jezdecká ročenka za zvýhodněnou cenu

Jaroslav Staněk v roli ředitele CSI Poděbrady

Konference ČJF svými dozvuky pomalu
doznívá, ale členové ČJF stojí před další
prací. Stanovy ČJF, ač čerstvě schválené,
byly plénem prohlášeny za jaksi prozatím-
ní a rok 1999 by měl být věnován jejich
další precizaci. Jedním z nejaktivnějších
kritiků Konferencí schválené verze byl
Jaroslav Staněk. Vzhledem k jeho práv-
nickému vzdělání odhalily jeho připomínky
hned několik zcela zásadních nedostatků
základního dokumentu jezdecké organiza-
ce. Proto jsem ho požádali o rozhovor na
téma Stanovy ČJF.

„Dovolte abych se nejprve vyjádřil k prů-
běhu samotné Konference. I když jste ve

přiznat, že nikdo z přítomných ani po tako-
vé informaci nevolal.

Průběh voleb byl vůbec zajímavý. I když
předsedající konference několikrát zdůraz-
ňoval (ač to nikdo nezpochybňoval), že
naše jednání probíhá demokraticky, byla to
v případě voleb demokracie v uvozovkách.
Zdánlivě demokratická nabídka volného
místa na kandidátce, do kterého mohl
každý dopsat svého favorita, ovšem bez
předchozí diskuze, možnost volby jiného
než oficielního kandidáta snížila na mini-
mum, protože pravděpodobnost výskytu
stejného jména bez veřejné prezentace je
nulová.

Na druhé straně je však třeba přiznat,
že tento způsob volby byl v souladu
s volebním řádem, který konference
odsouhlasila. Přitom právě z volebního
a jednacího řádu konference nejmarkant-
něji vyplývala snaha organizátorů udržet
nalinkovaný scénář konference. Vždyť
například diskuze byla dle jednacího řádu
zařazena až jako poslední bod jednání,
místo aby následovala za zprávou o čin-
nosti za uplynulé období, kam by jednak
logicky patřila, ale kde by především
mohla ovlivnit průběh dalších bodů jedná-
ní. Diskuze jako závěrečný bod jednání již
byla naprosto bezcenná, neboť již nemo-
hla nic ovlivnit. Nemohu se zbavit dojmu,
že takový byl vlastně záměr organizátorů.

U systému voleb se musím ještě jednou
zastavit. Je třeba si uvědomit, že nově
zavedený systém přímé volby prezidenta
je zásadní systémovou změnou. Od sovět-
ského systému volby presidia se přechází
k americkému systému volby prezidenta
(i když s jistou modifikací). Za tohoto
systému je rozhodující nejen osobnost
kandidátů, ale především jejich osobní
odpovědnost za splnění volebního progra-
mu. Bohužel tato pozitivní změna se, jak
už bývá v naší republice zvykem, v našich
podmínkách poněkud zvrhla. Přejali jsme
jen to jevové (volí se přímo prezident), ale
nepřejali jsme to obsahové, nevolí se pro-
gram. A tak to i v naší federaci, jako ostat-
ně i v politice, je opět o osobnostech, niko-
liv o programech. Žádný z kadidátů totiž
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(Dokončení ze str. 1)
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nepřednesl svůj program, takže po skon-
čení funkčního období ani nebude co
vyhodnocovat. A podle známé zásady -
kdo mluví česky, zdůvodní všechno - jistě
budou zde opět objektivní podmínky pro
to, aby výsledek byl takový, jaký je.

Průběh voleb prezidenta ani žádnou dis-
kuzi neumožňoval, protože delegáti ještě
ani nezasedli do lavic po polední přestáv-
ce a již se roznášela urna pro odevzdání
hlasovacích lístků. Velmi komicky pak
působila výzva předsedajícího konference
v čase, kdy byly sčítány hlasy, aby se
pauza v jednání vyplnila vystoupením kan-
didátů na nižší funkce ve výkonném výbo-
ru, při kterém by přednesli své představy
o výkonu funkce. Opět však musím kon-
statovat, že průběh voleb odpovídal voleb-
nímu řádu, který si konference schválila.“

Vraťme se však k samotným Stano-
vám ČJF. Řekněte nám své připomínky.

„V první řadě musím říci, že samotné
Stanovy určují jen rámec činnosti. Faktický
obsah dávají lidé, v tomto případě zvolení
funcionáři. Naše Stanovy jsou však tak
stručné, že se do nich dá vtěsnat téměř
vše a lze podle nich pracovat dobře, ale
v souladu s nimi i špatně. Rozdíly od těch
předchozích se mi zdají nepodstatné,
kromě setrvávajících tendencí ke koncetra-
ci moci. Některé z těchto tendencí byly
naštěstí zrušeny na poslední chvíli konfe-
rencí (např.: volba VV samotným preziden-
tem ČJF).“

Na Konferenci zazněla vůči Vám
výtka, proč jste připomínky nevznesl již
dávno a čekal s nimi až na samotné
závěrečné jednání?

„Bohužel jsem se z pracovních důvodů
nemohl zúčastnit jednání oblastní konfe-
rence. To však jistě není podstatné. Prav-
dou je také to, že členská základna byla
v průběhu minulého roku vyzvána, aby
předkládala své připomínky ke stanovám.
Zřejmě mnoho připomínek nebylo. To však
nezbavuje povinnosti a odpovědnosti ty,
kteří z dané funkce odpovídají za přípravu
materiálů pro konferenci. Na konferenci
a i později z některých materiálů zazněl
názor, že těch, kteří kritizují práci funkcio-
nářů je dost, ale těch, kteří pro věc něco
dělají, je málo. Takový názor však musíme
odmítnout, neboť funkcionáři jsou z dané
funkce zavázáni a oprávněni. Kdo kandi-
duje do funkcí, musí již problematiku znát
a ne se ji teprve učit, ale především musí
být odborníkem v oblasti, za kterou má
odpovědnost. Slabinou naší činnosti, a to
bohužel v celospolečenském měřítku, je
amaterismus (nikoli ve sportovním slova
smyslu). I v našem sportu již skončila éra
amaterismu, což je jistě každému srozumi-
telné, pokud jde o sportovní výkony. Ona
éra však skončila i pro oblast funkcionář-
skou, a to si již ne všichni uvědomují.
Proto jsem také navrhoval, aby prezident
ČJF byl profesionální pracovník. Amatér-
ské přístupy mají jen amatérské výsledky.
To, že se členové pléna mají možnost
vyjádřit k problému, nezbavuje odpovědné
orgány připravit své návrhy kvalitně a kva-
lifikovaně. Od toho byly zvoleny a členové
v nich pracující přijali svůj úkol dobrovolně.
Úkolem pléna je naopak jejich práci hod-
notit.“

Jaké hlavní nedostatky tedy součas-
ným Stanovám vytýkáte?

„Stanovy musí v prvé řadě hovořit
o hlavních cílech. Zde postrádám úkol pre-
zentace jezdeckého sportu ve společnosti.

P. Švec pořádá v areálu Nová Amerika
skoková soustředění - viz. str. 5

S tím souvisí stále přetrvávající zaměře-
nost naší organizace dovnitř sama sebe.
V důsledku toho, postavení jezdeckého
sportu ve společnosti stále neodpovídá
jeho možnostem. V tom vidím hlavní úkol
pro nové vedení:

zviditelňovat jezdecký sport na úrovni
vrcholných orgánů státní správy, na úrovni
hlavních sdělovacích médií, v parlamentu,
na ministerstvech apod. Pak se nám jistě
bude lépe dařit přitáhnout k našemu spor-
tu významné sponzory, a tím i zlepšit pod-
mínky financování našich aktivit. Protože
to je velmi obtížný úkol, navrhoval jsem
kromě uvolněného prezidenta i zřízení
komise pro práci se sdělovacími prostřed-
ky, jejíž členové by se zabývali prezentací
jezdeckého sportu nejen v celostátních
sdělovacích prostředcích, ale i v oblastech
a regionech.

Dalším problémem je otázka informova-
nosti členské základny o činnosti orgánů
ČJF. Její dosavadní nedostatečnost byla
nejednou kritizována. Výsledkem jsou pak
možné spekulace o některých rozhodnu-
tích příslušných orgánů. Podle mého názo-
ru je třeba, aby výkonný výbor ustanovil
svého tiskového mluvčího, který by oficiál-
ním způsobem informoval o jeho jednání.

Tendence k omezení informovanosti je
dále ve schválených stanovách naplněna
tím, že jednání jednotlivých orgánů ČJF
nejsou veřejná, jak by samozřejmě měla
ve společenské organizaci být. Je třeba,
aby si členové těchto orgánů uvědomili, že
byli zvoleni členskou základnou a tato
základna má tedy právo na plnou informo-
vanost. Ve stanovách společenské organi-
zace považuji za nepřípustné ustanovení
o tom, komu jsou jednání jejich orgánů pří-
pustné a komu ne, pokud jde o členy orga-
nizace.

Dále je třeba, aby byla zvýšena průhled-
nost finančního hospodaření ČJF. Z toho
důvodu je třeba, aby do kompetence kon-
ference jako vrcholného orgánu byla zařa-
zena pravomoc schvalovat finanční rozpo-
čet na příslušný rok a finanční závěrku za
předchozí rok. Konference proto musí být
svolána na období I. čtvrtletí, aby bylo
možno vyhodnotit uzavřené finanční obdo-
bí a ne tak, jak to bylo nyní, kdy jsou dele-
gáti seznamováni (a to pouze ústně) s díl-
čími hospodářskými ukazateli.

Za jeden z hlavních nedostatků schvále-
ných stanov považuji zcela nešťastně
pochopenou problematiku členství jako
hlavního atributu každé společenské orga-
nizace. Tato problematika byla zcela chyb-
ně pojata v předchozích stanovách, kdy
členy byly pouze jezdecké kluby. Neudrži-
telnost této konstrukce si zřejmě autoři
stávajících stanov uvědomili, avšak výsled-
kem byla velmi kostrbatá směsice indivi-
duálního a kolektivního členství. To pova-
žuji za zásadně chybné, neboť ve spole-
čenské organizaci je základním prvkem
projev vůle jednotlivce se sdružit. Na něj
pak navazuje základní právo člena, a to
volit a být volen. Přitom přímý projev vůle
je vlastní jen jednotlivci, nikoliv kolektivu.
Celá záležitost je v našich stanovách zby-
tečně komplikovaná, když kolem nás
máme celou řadu příkladů jednoduchého
řešení. tím je prostě individuální členství
dokladované členským průkazem. (Pozor -
neplést s licencí jezdce či funkcionáře. Ta
není členským průkazem, ale dokumen-
tem, který opravňuje jejího držitele k urči-
tým aktivitám).

Dalším projevem kostrbatosti současné-

ho řešení členství v ČJF je definice „Člen-
ství právnických a fyzických osob“ v proti-
kladu k individuálnímu a kolektivnímu člen-
ství, přičemž tímto členstvím měl autor sta-
nov na mysli zřejmě členství podnikatel-
ských subjektů.

Dále se chci vyjádřit k radě jako druhé-
mu nejvyššímu orgánu. Považuji ji totiž za
zbytečnou. Stanovami jí přiznané pravo-
moci lze rozdělit mezi konferenci a VV.
V tom však není hlavní problém. Ten vidím
v tom, že za existence rady se význam
konference minimalizuje a stává se více-
méně formální. Podle návrhu stanov totiž
konference schvaluje zprávu o činnosti VV
a hospodářskou zprávu, zprávu dozorčí
komise, stanovy, provádí volbu orgánů
a schvaluje počet oblastí. Pokud by se dle
návrhu stanov konference scházela 1x za
2 roky a pokud by byla svolána před ukon-
čením účetního období jako tato v Humpol-
ci, kdy informace o hospodaření je pouze
dílčí a nikoliv finální, a pokud by zrovna
nebyla konferencí volební, pak by vlastně
neměla co projednávat. U zavedené orga-
nizace se přece stanovy tak často nemění
a totéž platí o počtu oblastí. V tom vidím
opět snahu o centralizaci moci a o omeze-
ní možnosti zasahování členské základny
do dění ČJF.

Ve společenských organizacích je obvy-
kle organizační struktura řešena zcela jed-
noduše, a to tak, že vrcholným orgánem je
konference a v době mezi zasedáními
konference řídí chod organizace jediný
operativní orgán, a to výkonný výbor.
V takové struktuře samozřejmě musí být
VV početnější. Já bych považoval za
vhodné složení VV z těchto osob: presi-
dent, předsedové oblastních výborů, před-
sedové komisí, přičemž předpokládám
mimo jiné zřízení komisí legislativní, eko-
nomické a vzdělávací.

Zdůvodnění předsedajícícho konferen-
ce, že rada a VV jsou vlastně analogií par-
lamentu a vlády je hrubým nepochopením

(Pokračování na str. 3)
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zásad organizace státní moci a správy
a jako taková je neudržitelná.

Ve schválených stanovách dochází
k paradoxní situaci, kdy předseda rady je
nadřízen prezidentovi ČJF, a stává se tak
nejvýše postavenou individuální osobou
v ČJF, ač to zřejmě nebyl záměr autorů
návrhu stanov.

Stanovy dále obsahují celou řadu
pochybení spíše formálního významu,
které však svědčí o nedostatečnosti profe-
sionální úrovně přípravy tohoto základního
dokumentu.

Přestože výtky vznesené k předložené-
mu návrhu stanov byly podle mě zcela
pochopitelné, nabyl jsem dojmu, že větši-
ně delegátů buď srozumitelné nejsou,
nebo spíše jsou jim lhostejné. Jinak si
nemohu vysvětlit skutečnost, že stanovy
jako základní dokument ČJF byly v tomto
nedokonalém stavu schváleny konferencí
jako vrcholným orgánem ČJF. Při hlasová-
ní se spíše nabízela otázka ne kdo je pro,
kdo je proti a kdo se zdržel, ale komu je to
jedno. Za tohoto stavu se o další vývoj
ČJF opravdu bojím. Plně si uvědomuji, že
naše koně nebudou v důsledku kvalitněj-
ších stanov skákat lépe, ale stanovy jako
základní dokument jsou vizitkou každé
organizace. A pokud bych měl odpovědět
na otázku zda volám po změně práce
ČJF, tak odpovídám ano a se vší důraz-
ností a na všech stupních.“

Děkujeme za rozhovor. 
C. Neumann

Staronové i nové komise
Nově zvolení funkcionáři j iž naplno pracují

a v Praze se ke svému jednání sešel 6. ledna nový
výkonný výbor ČJF. Hlavními body, které měl VV na
programu bylo schválení nových sportovních komisí,
které předložili manažeři.

Na jednání bylo před ustanovením těchto komisí
také rozhodnuto, že nebude ustanovena komise
rozhodčích, ale v každé sportovní komisi bude
určen jeden člen, který bude zodpovědný za otázky
související s rozhodováním (v následujícím přehledu
označujeme tohoto člena symbolem -R- ). Rozhodčí
pak bude zastřešovat legislativní komise.

V nových komisích budou tedy následující čtyři
roky pracovat:

skoky A. Starosta (manažer), Jiří Pecháček,
J. Pellar, V. Drbal, F. Lomský, J. Šíma, A. Pejos, J. Kutěj, V. Hruška, p. Svobodo-
vá, J. Metelka -R-.

drezúra Z. Beneš (manažer), V. Kadlecová, J. Perníčková, L. Vítková, S. Honč,
E. Nesňalová -R- a dodatečně jsme se dozvěděli že i M. Čapková.

všestrannost A. Klauz (manažer), Z. Ságl, P. Veselovský, Z. Tumpach,
Z. Grodl, P. Rydval, S. Vrtek, J. Paleček -R-.

spřežení J. Kunát (manažer a -R- ), M. Šimáček, J. Kocman, J. David, I. Hrdlič-
ková, J. Schwarz, J. Trojanec, Z. Prášil.

voltiž J. Golembiovský (manažer -R-), P. Cinerová, M. Hanáková, O. Zdařil,
J. Jablonská, S. Vaverka.

Návrhem na složení komise pro endurance byl pověřen J. Jirsa, který byl na
následném jednání Rady ČJF 13. ledna potvrzen ve funkci manažera discipliny.

Nově byla ustanovena mediální komise do jejíhož čela byl jmenován C. Neu-
mann, který VV ČJF předloží návrh činnosti této komise.

Předsedou disciplinární komise byl jejími členy zvolen M. Theimer a předsedou
dozorčí komise Z. Rajmont.

Všichni manažeři dostali za úkol vypracovat sportovně technické podmínky
MČR, plány mezinárodních výjezdů, návrhy na sbory rozhodčích, soustředění
a tak budeme rozbíhající práce komisí pečlivě sledovat.

VV ČJF dále připraví a projedná podmínky pro hmotnou stimulaci reprezentace
roku 1999 a svolá schůzku reprezentantů.

Všechny úkoly VV pak shrnuje v 15 bodech Usnesení, které jasně a přehledně
stanoví kdo a do kdy je za jaký úkol zodpovědný.

VV ČJF také schválil dodatek k pravidlům a osnovám zkoušek:
Zkoušky zákl. jezdeckého výcviku - teoretická zkouška - 28 správných odpovědí

- splnil
Cvičitelé - uchazeč musí mít jezdeckou licenci (ZZJV)
Trenéři - uchazeč musí být držitelem bronzového odznaku v kterékoliv jezdec-

ké disciplině. Pokud nemohl tento získat, rozhodne o jeho zařazení mezi adepty
VV ČJF, musí však mít za sebou prokazatelnou jezdeckou kariéru v soutěžích min.
stupně -L-.

Na jednání Rady přednesl J. Sedlá-
ček podrobnosti o školení cvičitelů a tre-
nérů v rámci programu Leonardo da
Vinci.

Školení, které budou lektorsky zajišťo-
vat angličtí instruktoři, proběhne ve
dnech 1.3. - 13.4. Bude probíhat ve dvou
cyklech, kdy první cyklus je určen pro
adepty zkoušek cvičitelů a nové stávající
cvičitele. Druhý cyklus bude určen pro
stávající cvičitele a adepty trenérských
zkoušek a trenéry.

Místa a termíny konání školení:
Svinčice
2.-7. 3. 1. cyklus, 10.-14. 3. 2. cyklus
Dosta Brno
17.-21. 3. 1. cyklus. 24.-28.3. 2. cyklus
Nová Amerika
31.3. - 4.4. 1. cyklus, 7.-11.4. 2. cyklus
Program všech školení bude rozdělen

na teoretickou a praktickou část. Přihlá-
šení účastníci si přivezou proto vlastní
koně, případně si koně v místě za úhra-
du zapůjčí.

Ubytování a stravování bude zajištěno
v místě konání v hodnotě cca 300 - 400,-
Kč/den. Poplatek za účast na školení
bude cca 600,- Kč.

Zájemci o účast na školení zašlou své
přihlášky na oblastní výbory nejpozději
do 15. února.

J. Sedláček (úplně vpravo) má na starosti
v novém výkonném výboru vzdělávání

Podrobnosti o Leonardovi

Holštýnský CAROLL se z Mariánských
Lázní přestěhval do Chlaponic

CAROLL mezi juniory
Naše juniorská jezdkyně L. Poláková

bude v sezóně 1999 jezdit desetiletého
plemenného hřebce CAROLL, který se po
svém působení v Mariánských Lázních vrá-
til do Zemského hřebčince v Písku.

CAROLL byl svěřen stáji Polák Strakoni-
ce a stojí ve stájích v Chlaponicích. Nad
jeho prací s naší nadějnou juniorkou trenér-
sky dohlíží J. Jindra ml.

(Dokončení ze str. 2)
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Blahopřejeme...

Sportovní 
kalendáfi

hala
30.1. Albertovec ZM,Z,ZL,L
30.1. Brno Holásky Z,ZL
13.2. Brno Holásky Z,ZL
13.2. Albertovec ZM,Z,ZL,L

Rada ČJF zasedala 13. ledna a předse-
da ČJF zde přednesl zprávu ze zasedání
VV ČJF. Rada přijala informaci o složení
komisí. Bylo dokončeno i složení hospo-
dářské komise (p. Škoda, V. Mráz,
O. Havrlantová, I. Škardová). Legislativně-
právní komise bude sestavena do příštího
jednání VV ČJF. Tato budoucí komise však
již dostala i první termín a tím je 30. červen,
kdy by měl být Radě předložen prvý pra-
covní návrh Stanov ČJF o jejichž dalším
přepracování rozhodla Konference ČJF.

Byli určeni oblastní pracovníci, kteří
budou zodpovědní za schvalování rozpisů
(včetně KMK a PREM.): A - J. Sedláček,
B - M. Moudrý, C - p. Stejskalová, D -
J. Paleček, E - p. Bečvářová, F - p. Novot-

Na Strahov v pondělí a ve středu
ný, G - p. Smékal, H - J. Baloun a V -
J. Schwarz.

Bylo odsouhlaseno prodloužení přestup-
ních termínů na 1.1. - 31. 3 a 1.8. - 31.8.

Stanoveny byly také úřední hodiny
sekretariátu ČJF pro veřejnost. V případě,
že budete cokoliv potřebovat v Praze na
Strahově vyřídit mají pro vás pracovnice
sekretariátu vyhrazeno každé pondělí
a středu vždy od 9.00 do 18.00 hodin.

Rada ČJF také vypsala konkurz na
výsledkové programy. Oblasti mohou do
31. ledna nahlásit jména programátorů
jejichž programy jsou v oblasti používá-
ny. Do 15. února pak bude svolána
schůzka, kde budou jednotlivé programy
předvedeny.

O kalendáři
I když zatím internetová verze sportovního kalendáře není stále ještě spuštěna (ales-

poň 18.1. dosud nebyla) kalendář soutěží roku 1999 je na světě a jeho pracovní verze se
začíná dostávat do oběhu.

Nový výkonný výbor začal sotva pracovat a již zde má jeden zděděný problém, který
se týká právě termínů.

Ve sportovním kalendáři této sezóny totiž nalezneme, že ve dnech 2. -4. července
pořádá mezinárodní závody spřežení CAI - B jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží Národ-
ní hřebčín Kladruby nad Labem a ve stejném termínu jsou vypsány kvalifikační soutěže
Zlaté podkovy, které také obsahují zápřahové discipliny, v nedalekých Kolesách (cca
3 km).

Tento souběh je o to nepochopitelnější, že zástupci obou pořadatelů byli přítomni na
koordinační schůzce pořadatelů mezinárodních závodů v polovině loňského listopadu.

Ve stanovisku Národního hřebčína zaznívá, že NH včas a řádnou cestou o termín
mezinárodních závodů požádal a po prověření středoevropského mezinárodního kalen-
dáře dospěl k nejvhodnějšímu termínu, který mu byl naší federací následně odsouhlasen.

Pořadatel kvalifikačního předkola ZP v Kolesách považuje tento termín zase za svůj
tradiční, na který navazují další předkola Zlaté podkovy a který je pro pořadatele důležitý
i kvůli sponzorským závazkům.

Manažer komise spřežení nechce odpovědnost přijmout, protože nebyl, podle něho
v rozporu se Stanovami ČJF, ke koordinanční schůzce přizván. I když na prahu problému
stála určitě vzájemná rivalita a bezesporu i jistá dávka furianství, Černý Petr tak zbyl
v ruce starému výkonnému výboru, který nebyl schopen rozhodnout v zájmu jezdeckého
sportu a samotných diváků. Tomu ale skončilo volební období a tak si již nemusí s ničím
lámat hlavu.

A tak si naše zápřeže dovolí v roce 1999 luxus z cca deseti soutěží jednu eliminovat,
protože buď pořadatel z nedostatku zájmu soutěž nevypíše či nebudou jezdci moci na
obou současně startovat. Je to o to větší škoda, že obě závodiště patří k našim špičkám
a obě soutěže by měly mít velký význam. Oba pořadatelé se zákonitě dostanou i do pro-
blému se zajištěním dostatku rozhodčích a to již naštěstí podle nových pravidel nebudou
potřeba kočároví arbitři.

Na to, že ochuzen bude především divák a mediální šrám utrpí i prestiž federace,
nemyslel pravděpodobně vůbec nikdo. C. Neumann

Příznivci spřežení si budou muset jednu ze soutěží víkendu 2.-4. července odepřít.

...MVDr. Aleně Černé, která 7. ledna
oslavila narozeninové jubileum.

...výrobci překážek a majiteli firmy Tru-
hlářství Moravec Pavlu Moravcovi k
55. narozeninám, které se v Humpolci sla-
vily 26. ledna.

...k životnímu jubileu rozhodčí Marcele
Šímové z Chebu, které připadá na
22. ledna.

...rozhodčí Janě Zuvačové z Poděbrad
k narozeninám, které připadají na
26. ledna.

Po Úborsku Bernartice
Jako každoročně i letos svolali dva hlavní

iniciátoři Dobrovolného sdružení chovatelů
a přátel koní T. Janda a F. Svoboda chovate-
le západočeské oblasti na výroční setkání.
Konalo se v sobotu 16. ledna v Úborsku
a v rámci programu vystoupil brněnský
MVDr. Jahn s přednáškou na téma virové
onemocnění koní.

Setkání využili i zástupci ZČ svazu chova-
telů koní a ASCHK (Z. Košan, J. Šíma)
k informaci chovatelů o termínech chovatel-
ských akcí a dalších chovatelských aktivitách.

Účastníci byli také pozváni na u nás zatím
ne zcela obvyklou chovatelskou akci. Zápa-
dočeský svaz chovatelů koní pořádá v sobotu
6. března v kryté hale v Bernarticích předsta-
vení všech hřebců působících v ZČ oblasti.
Hřebci budou předvedeni buď pod sedlem či
ve volnosti podle svých možností. Chovatelé
tak získají komplexní a jasnou představu
o kvalitách hřebců svého regionu. Začátek ve
13.00 hodin.

F. Svoboda (vpravo) v rozhovoru s MVDr. Jahnem

Jockey club zve
● IV. Galavečer českého turfu - vyhod-

nocení anket a šampionátů dostihové
sezóny 1998, spolu s vyhodnocením koně
roku 1998 a novinářské ceny Přemysla
Neumanna se koná 29. ledna 1999
v 19.30 hod. v Karlových Varech v hotelu
Imperiál.

● Ples koňařů pořádá JC ČR v Praze
v národním domě na Smíchově 26. února
od 20.00 hodin. Předprodej vstupenek na
JC ČR - O. Faltová, tel.: 02/544 197
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Jezdecká škola Mariánské Lázně
● nákup a prodej sportovních a chovných koní doma i v zahraničí
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií

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

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

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

ny druhy vozíků možnost leasingu

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

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Drezúrním koněm roku 1998 byl zvolen KAMÍR Drezúrní jezdkyní roku 1998 se stala H. Žižková

Koho ocení čtenáři?
Galavečer českého jezdeckého sportu

se blíží. Letos lze setkání v Litomyšli, které
proběhne 20. února tak j iž skutečně
nazvat, protože se na společném večeru
budou vedle tradičních skokanů prezento-
vat již po druhé i drezúristé a letos nově
i jezdci a koně všestrannosti.

Pořadatelský tým se sešel 12. ledna
v Praze a byl sestaven rámec programu,
který bude i letos uvádět K. Šíp. Vedle
hlavních anketních kategorií jezdců a koní
roku 1998 budou uděleny i nové čestné
odznaky, vyhlášeni vítězové ceny časopisu
Jezdectví.

Redakce našeho zpravodaje v minulém
čísle vyhlásila i čtenářskou anketu o osob-
nost roku 1998 a první vámi vyplněné
kupony již proudí do redakce. Zatím je
spektrum uváděných jmen velmi široké
a tak jsme sami zvědavi, kdo se stane nej-
populárnější osobností roku 1998.

Své vítěze skrývá i skoková komise a jí
nominované osobnosti, trenéry, jezdce
a koně jsme již uvedli. V dalších komisích
však již bylo rozhodnuto. Drezúristé a jezd-
ci všestrannosti vyhlašují vítěze v katego-
riích Jezdec a Kůň roku.

V drezúře si ocenění za rok 1998 pře-

vezmou H. Žižková a KAMÍR a ve vše-
strannosti N. Knopová a MARKÝZO.

Nebudou chybět ani vítězové soutěží
KMK. Zatímco ve skocích letos konkurenci
převálcovala stáj Bost, která přebere oce-
nění ve všech věkových kategoriích
(CANTO Z, COLUMBIE, KRIS), v kategorii
pětiletých a šestiletých koní soutěží vše-
strannosti a drezúry se na jeviště Smetano-
va domu dostaví majitelé ILUZE a IMÁGA
(drezúra) a GOYA a DIORA (všestrannost).

Největší pořadatelský problém však při-
náší kapacitní možnosti sálu a tak bude
nezbytné zajistit si vstupenky předem.
Zatím však není rozhodnuto jakým způso-
bem bude objednávání probíhat a tuto
informaci vám přineseme v příštím čísle.

MANON
Firma Manon nabízí:
● trenink koní pro parkúro-

vé soutěže
● skokový trenink jezdců,

pro skupiny i jednotlivce
● nákup, výcvik a prodej

sportovních koní
Informace a objednávky 

přijímá 
stáj Manon,  

J. Skřivan, Litomyšl. 
Tel.: 0464/3302, 
0602/45 19 18
fax 0464/3220.

Sportovní a obchodní stáj
Vondráček - Starosta

p ř i j m e

o š e t ř o v a t e l e  o š e t ř o v a t e l e  
n e b o  p o m o c n í k a  n e b o  p o m o c n í k a  
k  p ř í p r a v ě  k o n ík  p ř í p r a v ě  k o n í

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

02/365 200 po 20.00 hodině.

SSSSkkkkooookkkkoooovvvváááá    ssssoooouuuusssstttt řřřřeeeedddděěěěnnnníííí     nnnnaaaa    NNNNoooovvvvéééé    AAAAmmmmeeeerrrr iiiicccceeee    
pod vedením Petra Švece

13.-14. 2. 1999 a 27.-28. 2. 1999
Cena: Účastník s jedním koněm 1850 Kč, každý další kůň 800 Kč

V ceně je zahrnuto: 1x ubytování, 2x polopenze (oběd + večeře, snídaně + oběd), 2x ustájení koně + seno a pro
každého koně jedna treninková hodina denně. Cena pro doprovod: 850 Kč. Přihlášky do 6. 2. 1999

Bližší informace na telefonních číslech: 0437/94 320, 0602 22 64 32, fax: 0437/94 109
Každý kůň musí být vybaven platným veterinárním osvědčením!

Soustředění je určeno jezdcům a koním s minimální zkušeností alespoň z parkuru stupně -Z-.

Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích hotelu *** Nová Amerika!

Sekretariát ČJF v Praze na
Strahově oznamuje změnu
tel. čísla 02/35 30 71 na 

02/333 543 99



●● LANDRUF-18 holštýnské linie Ladykiller xx, vlast. výkon. -S- 180cm vysoký hnědák, připouští
klisny v SK-Jasná, 298 32 Hrubý Jeseník, tel.: 0325/588 491, mobil 0602 821 494 (pí. K. Dlaba-
lová).

●● Prodám perspektivní vysoké klisny 5let po Boruschkin, 6 let po 43 Shagya mimoň. 9, vše-
stranné, pracovité vhodné i na drezuru. Tel.: 048/51 47 328 večer

●● Prodám: 5-ti let. chovnou holšt. klisnu březí po Landos a 11-ti let. chovnou oldenb. klisnu
s odstaveným hříbětem - hřebec (i jednotlivě). Tel.: 0602 490 134 (večer).

●● Prodám valacha - 6 let, výkonnost -S- (jen pro dobrého jezdce) cena 100 000,- Kč. Tel.: 0602
84 57 27

●● Prodám temperamentního v sezoně 99
6.let. val., o: A1/1 326 Lokaj, m: VČ 740
Pamela po 1055 Doremit-10, parkur -Z-,
-ZL-, cena dohodou. Tel.: 0603 71 65 93
po 20 hodině.

●● Hledám spolehlivého kočího pro jízdy
v Praze. Tel.: 0602 28 88 13.

●● Prodám hřebečka (český teplokrev-
ník) nar.: 30. května 1998, o: 270 Dik-
tant slatiň. (TRISTAN), m: 87 Dik-
tant I. (výkonnost skok -S-). Tel.:
0324/65 10 47, 95 455.

●● Prodám 8 let. valacha o: Quoniam 145,
m: Norodom, šiml, výk. -L-. Vhodný pro
děti, KVH 172cm. Tel.: 0306/98 31 78.
Cena dohodou.

●● Prodám 5l. val., o: Zorro, m: Mája (výk.
skok -ST-), vhodný pro military. Tel.:
0445/54 54 28.

●● Prodám seno, slámu a oves, včetně
dopravy. Tel.: 0602 23 73 54.

Inzerce

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

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 10, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.:0616/ 22774 tel.: 07/81 52 30

JEZDEC, jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj. Vydává Vydavatelství CIN, Vladislavova 24, Praha 1, 110 00 tel. 0603 517 242,  02/57 21 26 79,
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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 probí-
há ve spolupráci s profesionál-
ními jezdci ing.J. Hanulayem
a J. Skřivanem.

● Na veškeré zboží poskytuje-
me odborný a kvalitní záruční
a pozáruční servis.

● Naše výrobky si můžete kou-
pit ve všech dobrých prodej-
nách v ČR. Žádejte je u svých
prodejců!

● V našem katalogu se můžete
přesvědčit o neustálém rozši-
řování naší nabídky.

● Zavolejte nám, objednané
zboží Vám zašleme na dobír-
ku nebo Vám poradíme nej-
bližší prodejnu ve Vašem
okolí, která Vás obslouží.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Prodejna 

a velkoobchodní sklad:
Domamyslická 59, 
798 01 Prostějov

Tel./Fax: 0508/362 267
Tel./Fax: 0508/362 483

Tel.: večer: 0508/332 107
mobil: 0602 72 10 15

Prodejna Brno: 

Veveří 109, PSC 618 00, 
Tel.: 05/41 21 16 17

PROSTĚJOV

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

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

CCNN

Výherce vánoční soutěže o jezdecké sedlo se stal:
Zdeněk Koplík, Tochovice

SSEERRVVIISS  PPRROO  VVÁÁSS
AA VVAAŠŠEEHHOO  KKOONNĚĚ

Kompletní sortiment jezdec-
kých  potřeb v prodejnách

v Praze a Plzni
●● Equiservis Praha

Na Celné 8, Praha 5 Smíchov
Tel.+Fax: 02/54 75 96

●● Equiservis Plzeň -
Chovatel
Habrmanova 52, Plzeň Slovany
Tel.+Fax: 019/744 50 78

Vyžádejte si náš barevný katalog v češtině
Při zasílání zboží na dobírku neúčtujeme poštovné
Garantujeme vrácení peněz nebo výměnu zboží

ZÁSILKOVÝ PRODEJ

Upozornění předplatitelům – jak získat 
Jezdeckou ročenku?

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 vysta-
víme 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. pro-
since. 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 vyplně-
ní 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.

v˘bûr 184 barevn˘ch odstínÛ

Maro Kralovice tel./fax: 0182/397418

Na ve‰keré typy moÏnost leasingu

nabízíme nov˘ celolaminátov˘ koÀsk˘
pfiepravník Big Star za zavádûcí cenu

139 000,- Kã + DPH

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
KoÀské pfiepravníky pro 3 a 4 konû


