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Senzaãní teãka
O skutečně kvalitní tečku za jezdeckou
sezónou se postarali jezdci i pořadatelé
v jezdeckém středisku na Nové Americe
u Jaroměře. Toto středisko se díky úrovni
svého zázemí stalo skutečnou ozdobou
koňařského světa a další a zcela zásadní
impuls získalo příchodem P. Švece do
čela sportovního úseku. Letos má za
sebou již úspěšnou jarní halovou sezónu
a hlavně velmi kvalitně hodnocený 100
denní test plemenných hřebců. Kvalitní
tečkou za rokem 1999 však byly skokové
halové závody pořádané ve dnech 6. - 7.
listopadu.

Na programu obou dní byly soutěže od
110 až do 150 cm a je potěšitelné, že přes
náročnou sezónu např. k soutěži -Snastoupilo celkově 47 dvojic. Ještě potěšitelnější je, že 16 dvojic dokázalo absolvovat základní parkúr bez chyb a ještě 36.
umístěný inkasoval pouhých 8 tr. bodů.
V rozeskakování byli jen dva účastníci
s nulou a rychlejším časem zvítězil J. Jindra se SIRAH (Sp. Poříčí) před Z. Zelinkovou s KRIS KENTAUR (Bost).
Prvou soutěží do 130 cm však bylo
sobotní dvoufázové skákání 120/130cm,
kde v obou fázích bylo bezchybných 12
dvojic a nejrychlejším
časem zvítězil V. Hadžia
s NASSIR z Tarpan
Odolena Voda.
V další „130“ (stupňovaná obtížnost) byl
úspěšný P. Humplík
z MANDY CIMINGA
(Opava Kateřinky), který
byl nejrychlejší mezi
čtveřicí jezdců, kteří získali plný počet bodů.
Pochopitelně nejvíce
sledovanou soutěží však
byla hlavní dvoukolová
Cena CAC Leasing, kterou tvořila soutěž úrovně
-ST- a -T-. Stavitel kursu
Z. Kusý, jistě podpořen
i dosavadními výsledky,
postavil soutěž skutečně
velmi kvalitní za využití
horních výškových hranic.
V prvém kole do
140cm se deset jezdců
vypořádalo s kursem
s max. 4 tr. body a pětice P. Doležal - FLORIDA, J. Jindra - SIRAH,
V. Tretera - LUSSI,
T. Navrátil - CONTENDER, P. Šoupal - GRANNA ARGENTINA postupovala do druhého kola
s nulou. Bohužel do bojů
o závěrečný vavřín sezóny nezasáhl fenomén
letošního roku KRIS
Již dva týdny před závody na Nové Americe byli FLORIDA KENTAUR se Z. Zelinkoa P. Doležal (Sparta s.r.o.) velmi dobří. Vítězství ve dvoukolové vou, kteří udělali v prvém
soutěži -ST- a -T- bylo pro chotýšanskou stáj zároveň i přísli- kole dvě chyby a ve druhém soutěž vzdali.
bem do sezóny 2000.

Druhé kolo očekávaly zaplněné ochozy
s patřičným napětím a o obtížnosti soutěže
svědčí, že tentokrát se nulový výsledek
objevil jen jedinkrát. Diváky s ním dokázal
nadchnout S. Hošák v sedle GRANDINY,
kterou již Svinčice před 14 dny zastihly ve
skvělé formě. Další trojice jezdů T. Navrátil
- CRAZY BOY, P. Doležal - BERCY a
P. Doležal - FLORIDA měli jednu chybu.
Bezchybná FLORIDA z prvého kola tak
spolu s GRANDINOU naopak z prvého
kola zatíženou jednou chybou předvedly
závěrečné rozeskakování. V něm byli oba
aktéři bezchybní, ale o 0,81 s si vítězství
odnesl P. Doležal pro Sparta s.r.o.
P. Macha.

Informace pro
předplatitele
Konec roku je opět na dohled a
s ním přichází i informace o předplatném dalšího ročníku zpravodaje Jezdec. Tak jako každý rok i letos dostáváte s tímto číslem poprvé složenku
na předplatné zpravodaje, ale stejně
jako v uplynulých dvou letech můžete
si objednat další edici Jezdecké
ročenky. Ročenka 1999 bude opět
trochu silnější a i když jsou její hlavní
náplní fotografické reportáže z nejdůležitějších jezdeckých akcí roku 1999,
je v ní připraven i zajímavý rozhovor.
Stejně jako v minulých letech bude
Ročenka pro celoroční předplatitele
zpravodaje Jezdec výrazně levnější a
naši pravidelní čtenáři ji obdrží za 70,Kč. Její cena v případě zájmu o další
výtisky či ze strany ostatních zájemců
je stanovena na 150,- Kč.
Předplatné tradičních 25 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2 000 včetně
poštovného, které bohužel stále stoupá, bylo stanoveno na 490,- Kč resp.
560,- Kč včetně Jezdecké ročenky
pro čtenáře v České republice, 950,pro čtenáře v evropských zemích
(včetně Slovenska) a 1 500,-Kč pro
čtenáře v zámoří, také včetně Jezdecké ročenky.
Stejně jako v minulých letech žádáme všechny abonenty o co nejčitelnější vyplnění složenky. Složenky plaťte
jménem odběratelů zpravodaje a
s adresou, na kterou Jezdce dostáváte. V případě, že složenku ztratíte, či
jste ji náhodou nedostali, použijte prosím složenku typu C. Ti z Vás, kteří se
rozhodnou pro platbu bankovním převodem, nezapomeňte uvést jméno
plátce.

SPORT

REPORTÁŽE

Chotýšany bez CSI
Na základě nedohody s ČJF ohledně
pořádání dvou mezinárodních závodů
v Chotýšanech (CSI-A, CSIO) odstoupila
společnost Sparta s.r.o. od pořadatelství
mezinárodních soutěží v areálu v Chotýšanech pro rok 2 000 úplně. Podrobnosti
o současných vztazích společnosti Sparta
s.r.o. a ČJF přineseme příště v rozhovoru
s majitelem společnosti P. Machem.

Jaroslav Pecháček
v nemocnici
S akutním zánětem slinivky břišní byl na
konci října hospitalizován prezident ČJF
Jar. Pecháček. Bohužel po krátkém období
klidu v domácím ošetření byla jeho hospitalizace v první polovině listopadu opakována a pravděpodobně bude nutný komplikovanější lékařský zákrok. Přejeme brzké
uzdravení.

Podzimní cena
Hřebčína Albertovec

KRIS pro Aleše
Jednání stáje Bost a Franke Sloothaaka ohledně hřebce KRIS KENTAUR se zatím ocitlo
na mrtvém bodě. Podle posledních informací je ze strany F. Sloothaaka zájem o koupi
koně, ale nedošlo k dohodě o ježdění pro stáj Bost. Majitel koně B. Starnovský se proto
dohodl s Alešem Opatrným, který se v roce 2 000 stane KRISovým jezdcem. Aleš Opatrný
se v polovině prosince vrací na vánoční svátky domů. V té době se KRIS přesune do stájí
v Hořovicích a po Novém roce odcestuje spolu s Alešem do SRN. Zde absolvuje zbytek
halové sezóny a na jaře roku 2 000 se spolu s Alešem vrátí do ČR. Sezónu 2 000 totiž plánuje Aleš Opatrný strávit na domácí půdě.

Hodnocení
v Pernarci
Zástupci subjektů ČJF západočeské
oblasti se sešli v sobotu 13. listopadu
v Pernarci k hodnocení roku 1999. V hlavním vystoupení zhodnotil činnost v oblasti
předseda oblasti a místopředseda ČJF
M. Mentlík a současně přítomné seznámil
s aktuálními otázkami, kterými se zabývá
výkonný výbor ČJF. Zúčastnění také obdrželi předběžný sportovní kalendář západočeské oblasti.
Z hodnotící zprávy vyplynulo, že v roce
1999 bylo v západních Čechách registrováno 99 subjektů s 603 licentovanými
členy a 550 koňmi. Počet pořadatelství
jezdeckých soutěží vykazuje v západočeské oblasti vzestupnou tendenci a v roce
2000 je v Karlových Varech plánováno
MČR juniorů a mladých jezdců ve skákání
i drezúře a v oblasti i čtyři důležité mezinárodní závody.
Při mistrovských soutěžích v roce 1999
získali jezdci oblasti dvě zlaté, dvě stříbrné
a pět bronzových medailí, což řadí západní
Čechy mezi nejúspěšnější oblasti.
Při slavnosti v Pernarci se udělovaly i
výkonnostní odznaky ČJF. Novými držiteli
stříbrných se stali J. Jirsová (drezúra) a
T. Kavka (všestrannost) a bronzový si
odnesla L. Hybnerová (drezúra).
-kav-

Hvězdy ve skocích?

Albertovský jezdecký klub byl v sobotu
6. listopadu pořadatelem druhého kola
Podzimní ceny ve skokových soutěžích.
Nutno dodat, že za účinné pomoci Astry
Cinema Ostrava s.r.o. a St. ROCHUS a.s.
Albertovec.
V hlavní soutěži -S- byly po prvém kole
tři dvojice bez chyby a proto se očekávalo,
že se mezi nimi rozhodne ve druhém kole
o vítězi. Předpoklad se splnil a po obou
bezchybných výsledcích a uplatnění svých
zkušeností zvítězil albertovský Vít Holý
s BARIÉROU (0 + 0- 72,18s) před juniorkou L. Gladišovou s KALKOU (JK Gladiš
Bernartice). Ta měla sice ve druhém kole
nejrychlejší čas, ale chyba ji odsunula na
druhou pozici. Se stejnou bodovou penalizací ale horším časem skončil třetí, stejně
jako v prvém kole, D. Fialka s DAJÁNOU
z Orfeus Horní Bludovice.
-jge-

Z iniciativy Jana Kutěje oběhl oblastní
federace návrh nového pojetí při stavbě parkúrů. Jak nám prozradil autor tohoto materiálu, hlavním důvodem je snaha o odstranění velkých rozdílů mezi jednotlivými výkonnostními stupni a vytvoření plynulejšího přechodu mezi nimi, zvláště pro mladé koně.
V druhé řadě by mohla tato úprava odstranit
i rozdílnost úrovně soutěží stejného stupně,
ke které se někdy pořadatelé uchylují. Materiál předpokládá větší diferenciaci rozměrových možností v rámci jednotlivých stupňů,
které by byly od sebe odlišeny počtem
hvězd. Návrh úpravy je nyní zpět u autora
i s připomínkami oblastních svazů a společně s J. Metelkou bude zpracován do paragrafového znění. To by mělo být případně
schváleno jako dodatek národních pravidel
pro rok 2000. Nechme se tedy překvapit zda
se pod stromečkem dočkáme Z, L či S s jednou nebo dvěma hvězdami.

Na halovky do Polska
Čtveřice našich reprezentantů se ve
dnech 10.-12. prosince zúčastní halových
CSI-B v Poznani. Podle našich informací
odcestuje do Polska J. Skřivan (LABE
JEFF LB TECH, NARACONDO PROFISTAV), M. Šoupal (GRANA ARGENTINA),
S. Hošák (GRANDINA, RADEGAST) a
M. Matějka (LINO J).
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Vít Holý - HERNA startoval za JK Trojanovice
-jge-

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Výsledkový pokus v konečné fázi
V počátcích letošního roku jsme na
stránkách Jezdce spustili akci, kterou jsme
pojmenovali Výsledkový pokus. I když
práce na její realizaci trvala déle než jsme
si představovali, dospěli jsme konečně
k určitému výsledku a jsme rádi, že vám
jej již brzy budeme moci poskytnout.
Protože však prošla naše iniciativa
v průběhu roku určitým vývojem, považujeme za užitečné vše ještě jednou připomenout a vysvětlit.
Iniciativa s názvem Výsledkový pokus
byla vedena snahou o podrobné a přehledné informace o výsledcích jezdeckých soutěží v České republice. Prvotním
impulsem k ní byla stále se opakující
nespokojenost některých z vás s tím, že
na stránkách zpravodaje Jezdec otiskujeme jen velmi stručné informace o výsledcích. Z původně prvých tří umístěných
v každé soutěži jsme byli s nárůstem
soutěží v průběhu let nuceni přistoupit ke
zveřejňování pouze vítězů u soutěží do
stupně -ZL-, prvých tří u soutěží do stupně -S- a prvých pěti u soutěží těžších.
I tak jsou naše výsledkové přehledy
v nejfrekventovanějších měsících neúměrně rozsáhlé a dobře víte, že velikost
písma je někdy na hranici čitelnosti.
Navíc jsme začali vydávat fotografickou bilanci jezdecké sezóny s názvem
Jezdecká ročenka (příprava její třetí edice
je v plném proudu), a přes skutečnost, že
tato publikace si zdaleka neklade za cíl
zmapovat úplně náš jezdecký rok, byla
od řady čtenářů vznesena připomínka, že
právě v ročence by bylo místo na kompletnější výsledkový přehled.
Již na počátku roku 1998 jsme se tedy
obrátili na ČJF s návrhem na spolupráci
při vytvoření kompletní výsledkové databáze, která vzniká při tvorbě Přehledu
o sportovních koních a navrhovali jsme
přidat tuto databázi jako přílohu k Ročence na počítačové disketě. Tištěnou
výsledkovou sestavu jsme zavrhli hned
v počátku. Domnívali jsme se, že počítač
je již natolik rozšířeným pomocníkem, že
by měl téměř každý možnost tuto formu
akceptovat. Bohužel časová zaneprázdněnost ČJF a termínové možnosti tuto
spolupráci vyloučily. Protože se nám
však řada výsledkových listin dostane
v redakci přímo do ruky, začali jsme přemýšlet o vlastní výsledkové databázi.
V té době jsme oslovili jednoho z průkopníků počítačového zpracování jezdeckých
výsledků v ČR pana Jaroslava Formandla. Ten v té době přestal vykonávat
vrcholné funkce v ČJF a navíc jako čerstvý důchodce věřil, že mu nově nabyté
časové možnosti umožní vše stihnout
a pustil se do práce na této databázi. Tou
dobou jste také byli na stránkách Jezdce
poprvé seznámeni s naším záměrem
a s opatrným názvem Výsledkový pokus.
Postupně jsme si však uvědomili, že
naše představa, že vytvoření podobného
souboru se setká se 100% podporou, byla
velmi naivní. Sami na stránkách Jezdce
jsme k některým negativním ohlasům přispěli záměrem uveřejňovat seznam nám
chybějících výsledkových listin. Za naší
snahou nebyla rozhodně touha někoho
veřejně pranýřovat, ale skutečně jen informace o tom, že právě tyto výsledky nám
chybí. V části pořadatelské veřejnosti totiž
stále ještě převládá pocit, že redakce
Jezdce je napojena na výsledkové informační toky ČJF, což není pravda.
Bohužel jsme se na závodech setkali
i s názorem, že do toho, jak se kde kdo

umístil, nikomu nic není
a proč by měl mít možnost každý nahlédnout
do sportovní kariéry
jezdce či koně. Naštěstí
tato reakce nebyla příliš
častá, ale zde musíme
říci, že naše stanovisko
z hlediska toho kdo přináší zprávy je zcela
nekompromisní a věříme, že právě to, že bude
moci každý zjistit vše, je
zajímavé a důležité.
Přesto, že celá řada
pořadatelů vyšla naší iniciativě vstříc, cítili jsme,
že zdaleka ne všichni,
kteří jinak celý projekt
verbálně podporovali,
skutečně aktivně pomáhají. Postupně jsme
tento určitý odstup identifikovali a zjistili,
že na straně oficielních představitelů ČJF
vzniká pocit, že chceme na celé akci profitovat a byl nám připomenut článek 119
všeobecných pravidel jezdeckého sportu,
který hovoří o obchodních právech
a o tom, že výsledky jsou majetkem ČJF.
Po zvážení této připomínky jsme přehodnotili svůj záměr. I když jsme od
počátku věděli, že celá aktivita nebude
nijak zisková a naším cílem bylo skutečně
jen doplnění informační mezery a finančním cílem pouhá úhrada nákladů, rozhodli
jsme se pro zveřejnění naší databáze na
internetu, tudíž zcela zdarma.
Respektovali jsme připomínku ČJF
o obchodních právech a o oficielní souhlas s naší prací jsme písemně požádali
VV ČJF, ve kterém jsme současně
vysvětlili naše záměry i nové pojetí. Na
přelomu srpna a září jsme se dozvěděli,
že při srpnovém jednání VV ČJF byl
s naší iniciativou vysloven souhlas.
Práce na databázi se tedy opět rozběhla, ale díky všem těmto peripetiím i skutečnosti, že softwarová vybavenost
systému byla poněkud složitější než jsme
si mysleli, teprve nyní je systém hotov.
Hotov z hlediska systémového, ale zdaleka ještě ne z hlediska datového. V této
fázi jsme však oslovili hlavní osobu celé
akce, tvůrce programu a zadavatele dat
Jaroslava Formandla, aby nás o současném stavu systému informoval:

Jar. Formandl
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Pane Formandle, přestože Vás většina našich čtenářů zná a v našem
zpravodaji jsme již několikrát rozmlouvali, řekněte nám kam až sahají
Vaše první zkušenosti s počítačovým
zpracováním výsledků jezdeckých
soutěží?
Počítačovými výsledky se zabývám od
počátku 70. let a systém na jezdeckých
soutěžích měl myslím premiéru při prvém
československém CSIO v Bratislavě. V té
době však pro to co dnes nosím v tašce
bylo potřeba malé nákladní auto. K počítačovému zpracování výsledků jsem se
dostal přes svého zaměstnavatele Teslu
Multiservis, která poskytovala v tehdejší
době dovezené počítače z Francie
a pochopitelně musela obstarat i softwarové vybavení. První velkou sportovní
akcí bylo pro mě MS v lyžování ve Vysokých Tatrách v roce 1972 a postupně
jsem vytvořil program pro dalších dvanáct
sportů a spolu s nimi absolvoval i většinu
světových a evropských šampionátů,
které se u nás pořádaly, včetně ME
v atletice v Praze na Strahově či čtyřikrát
MS v hokeji. Vedle jezdectví, které je
mým celoživotním sportem, jsem se nejvíce usídlil v cyklistice. Po MS, které bylo
v Československu v roce 1980, jsem od
roku 1981 každoročně vytvářel informační systém pro Závod míru a pro tento
závod pracuji dodnes. Díky mému
zaměstnání jsem také viděl počítačové
zpracování OH v Moskvě, i když tam pracoval systém IBM.
Nyní nám něco řekněte o současné
výsledkové databázi a kdy ji již
konečně budeme moci nabídnout
veřejnosti?
Nejprve k druhé části Vaší otázky. Víte
dobře, že po vzájemné dohodě a po
dohodě s ČJF jsme se rozhodli pro umístění databáze na internet. To sebou přineslo některé další komplikace, ale
věřím, že do konce roku bude celý
systém spuštěn a začne žít svým vlastním životem. Svým vlastním životem
říkám proto, že právě od přístupu všech
zájemců do databáze si slibujeme její
úplnost a správnost. Zde doufáme a věříme v trpělivost prvních uživatelů, protože
jistě i v našem systému bude řada chyb.
Chyby vznikají v prvé řadě při samotném
zpracování na závodech. Další chyby se
mohou vyskytnout při přepisu, protože
drtivá většina výsledků je do systému
zadávána ručně a v nejbližší době pravděpodobně nedojde k zásadní změně.

ZAJÍMAVOSTI
Pro nás bude tedy velmi důležité, aby
každý, kdo objeví faktickou chybu, byl
ochoten nám ji rychle sdělit a byl vůči
nám shovívavý. Chybou rozumím cokoliv
v informacích o jezdcích či koních. Eventuelní chyby ve výsledcích budou muset
být řešeny přes ČJF a hlavního rozhodčího té které soutěže. Předpokládám, že
jakmile se jednou systém rozeběhne,
budeme do něho vstupovat přibližně každých 14 dní a tedy každé dva týdny se
objeví nejen nové výsledky, ale zároveň
budou odstraněny uživateli objevené
chyby.
Co říci o databázi, která je momentálně
hotova a připravuje se její internetová
verze. Po vzájemné dohodě se zpravodajem Jezdec jsem vytvořil systém velmi
podobný systému FEI, který je uveřejňován na internetových stránkách BCM.
Myslím, že náš systém je ještě kompletnější, protože oproti FEI žebříčkům
je u nás otvíratelný každý subjekt
všemi směry. Tzn. že když si uživatel
otevře stranu se závody, může se z ní
dostat na jakoukoliv výsledkovou listinu
soutěže příslušných závodů a z ní ke
kariéře kteréhokoliv koně či jezdce
a z nich opět zpět na soutěže či závody.
V podstatě se jedná o to, že stiskem
klávesy na jménu jezdce se zobrazí kompletní kariéra jezdce, stiskem klávesy
u jména koně kariéra koně a stejně tak
příslušná výsledková listina.
V současné době obsahuje systém
125 000 řádků s výsledky roku 1998
a 1999. Za rok 1998 máme podchyceno
145 závodů s 917 soutěžemi, 18 188
výsledky. Bohužel cca 5 000 výsledků
muselo být vypuštěno pro neřešitelné
chyby. Za rok 1999 máme zatím zpracováno 75 závodů s 514 soutěžemi a
11 425 výsledky. Ještě tak jedna třetina
výsledků, které máme, zbývá zpracovat.
Pochopitelně to nejsou zdaleka všechny
výsledky soutěží pořádaných v ČR, ale
více se nám jich bohužel nepodařilo shromáždit. Doufáme, že vlastní život výsledkové databáze povzbudí i další pořadatele k iniciativě a časem začne být pro
všechny důležité, aby i jejich závody byly
ve výsledkové databázi zachyceny. I listina závodů, které jsou v systému zachyceny, je součástí databáze a každý si
může prohlédnout, které závody máme
a které ne.
Naší další snahou bude v budoucnosti
celý systém neustále doplňovat i směrem
do minulosti např.: o vítěze národních
šampionátů či velkých mezinárodních
závodů. Celý systém je datově schopen
pohybovat se v rozmezí let 1920 až
2020.
I když je dnes internet stále se rozšiřujícím médiem a určitě brzy ovládne svět informací, u nás stále ještě
není přístup k němu 100% rozšířen.
Budou se mít možnost i zájemci bez
internetu k výsledkové databázi nějak
dostat?
Pochopitelně všechna data jsou přenositelná také na disketách a jejich instalace je velmi snadná a rychlá. Systém
pracuje i na zcela zastaralých typech
počítačů. Takový zájemce by si však
musel pravidelně doplňovat svůj systém
o nová data. Pochopitelně kopírování na
diskety je snadné, diskety jsou korunovou záležitostí a tak jediným problémem
by byla distribuce. V případě, že by byl
zájem i o tuto formu, mohla by se stát
distributorem ČJF po svých oblastních
pracovištích. V každém případě si však
myslím, že internet brzy celou situaci
ovládne.
-cin-

TERMÍNY

Chovatelská
alternativa

Koně a Fieracavalli
Nejstarší světová výstava koní se konala
ve dnech 11.- 14. listopadu ve Veroně
a před názvem Fieracavalli byla již číslice
101. Na ploše cca 300 tis. m 2 , kterou
poskytuje téměř 25 hal, probíhal pestrý
program, včetně klasického skokového
CSI-A a CSIO-P Verona. Součástí veletrhu
je však i celá řada dalších atrakcí jako
např. soutěž podkovářů, skoky ve volnosti,
aukce koní apod. Oproti ostatním evropským výstavám zůstává veronský veletrh
stále zaměřen hlavně na chovatelskou přehlídku koní, kterých nabízejí vystavovatelé
obrovské plemenné spektrum, včetně „obyčejným“ odborníkům neznámých plemen.
Letos vystavovalo ve Veroně celkem 492
firem, pochopitelně převážně italských, ale
80 vystavovatelů dorazilo z 25 dalších
zemí.
Během veletrhu došlo i k jednání mezi
pořadatelem italské výstavy Veronafiera
a pořadatelem mezinárodní výstavy Koně
2000 (Pardubice 8.-10. září). Hlavním
tématem schůzky byl návrh spolupráce
mezi oběma výstavami. O závěrech těchto
jednání vás budeme informovat v některém
z příštích čísel zpravodaje Jezdec.
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Již před dvěma lety jsme seznámili čtenáře zpravodaje Jezdec s iniciativou chovatelů v jejímž čele stál Z. Müller, která vedla
k založení Svazu chovatelů Slovenského
teplokrevníka v ČR. Protože po určitém
čase aktivita Svazu opět ožívá, zeptali jsme
se přímo Z. Müllera na důvody a cíle tohoto
sdružení:
Důvody k založení plemenné knihy Slovenského teplokrevníka chovaného v ČR
byly dva. V prvé řadě to bylo přihlášení se
k typu lehčího sportovního koně, kterým
Slovenský teplokrevník vždy byl, ale současně i vytvoření jisté alternativy Českému
teplokrevníkovi, jehož šlechtitelský program
mnoha chovatelům ne zcela vyhovoval.
Zde si je potřeba uvědomit, co Plemenná
kniha chovatelům poskytuje. Buď to může
být jen statistika o narozených koních, která
však pouze duplicitně kopíruje Evidenci
koní, a nebo je skutečným a aktivním odrazem určitého šlechtitelského programu.
Naše aktivita po založení plemenné knihy
Slovenského teplokrevníka poněkud stagnovala a v prvé řadě jsme se pokusili své názory na šlechtitelský program uplatnit v rámci
plemenné knihy Českého teplokrevníka.
Dnes, po několika letech, však vidíme, že
český chov potřebuje výrazný zdroj k akceleraci svého rozvoje. Věříme, že právě konkurenční chovatelský program může být tímto
zdrojem a tak se aktivity chovatelů Slovenského teplokrevníka opět rozrůstají.
Mezi hlavní chovatelské cíle našeho
šlechtitelského programu patří zkrácení
generačního intervalu. To bychom chtěli
docílit v prvé řadě rychlým zařazením
vybraných hřebců do plemenitby na omezenou dobu a omezený počet klisen. V této
době by hřebec pokračoval v testaci své
sportovní výkonnosti a současně čekal na
potvrzení své plemenné oprávněnosti
svými potomky. Tím budou v našem programu zrušeny doživotní plemenné možnosti hřebců, kteří se v chovu neosvědčili.
Zároveň budeme usilovat i o změně
systému testace, kdy za testaci plemenné
hodnoty hřebců považujeme srovnání jednotlivých populačních ročníků, tzn. současný systém KMK, který však je v našem
pojetí vydáván za testaci vlastní výkonnosti
plemenných koní. I proto usilujeme o přístup valachů do tohoto systému, aby byl
vzorek testovaných koní co možná největší.
Věříme, že dva šlechtitelské programy
v ČR vzbudí chovatelskou ctižádost
a pomohou nastartovat plemenářské úsilí.
Příklady dvou plemenných knih v rámci jednoho státu máme i z vyspělých zemí např.
z Belgie kde vedle sebe působí Plemenná
kniha belgického teplokrevníka a Plemenná
kniha belgického sportovního koně.
Budoucnost rozhodne o životaschopnosti
našeho programu. Rada plemenné knihy
Slovenského teplokrevníka chovaného
v ČR (Z. Müller, J. Höck, P. Žlumov,
V. Tlučhoř, E. Duda pozn.red.) rozhodla
o uspořádání výběru 2 a 3 letých ml. hřebců do plemenitby (s omezenou platností na
2 roky a 100 klisen) a 2 až 5 ti letých hřebců do KMK. Výběr se uskuteční 29. prosince ve středisku Nová Amerika. Hřebci
budou posouzeni komisí ve složení P. Žlumov, M. Ondráček, I. Jeník, Z. Müller a
L. Kozák a posuzován bude exteriér,
mechanika a skok ve volnosti. Výběr je
otevřen všem hřebcům. Konečné přihlášky
k výběru je nutno zaslat do 10. prosince na
adresu: ERC Pardubice - Mnětice, Z. Müller, faxem 040/667 08 61 nebo na e-mail:
muller@pce.cz

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

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

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 019/745 19 14

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

Polly Phillipps
a CORAL COVE
uzavřeno
Talentovaná britská jezdkyně Polly Phillipps, která vešla
do povědomí světové veřejnosti díky pozitivnímu nálezu jejího
koně CORAL COVE při loňském světovém šampionátu
v Římě, tragicky zahynula 22.
srpna při soutěži CCI*** Skotského šampionátu. V důsledku
této tragické události FEI zrušila veškeré další projednávání
dopingové aféry a zrušila
i finanční sankce, které byly
P. Phillipps předepsány.

E.T. opět na
scéně
Vídeňská Stadthalle se stala
ve dnech 5.-8. listopadu již po
čtrnácté dějištěm halových
CSI. Pořadatelé si za tu dobu
vybudovali velmi dobrou prestiž, která jim pomáhá zajistit
dostatek finančních prostředků
a letošní jezdecký svátek ve
Vídni měl rozpočet 16 mil. šilinků. Hlavním sponzorem byla
automobilka Audi, která nesla
nejen většinu finančních nákladů, ale do závěrečné soutěže
poskytla i hlavní cenu.

Na startu se sešla světová
jezdecká elita včetně čtyř jezdců z prvé desítky světového
žebříčku. Po delší přestávce
měli možnost diváci vidět H. Simona opět v sedle E.T. FRH,
který se po několikaměsíční
zdravotní přestávce opět vrátil
na kolbiště ve velmi dobré
formě. Hugo Simon zde také
představil novou akvizici stáje,
7letého hanoverského ryzáka
EXPLOSIV. Přes vynikající
výkony chybělo tentokrát
domácímu jezdci kousek štěstí
a dvakrát jej soupeři v rozeskakování odsunuli na druhou příčku. Poprvé se to podařilo dánskému jezdci L. Pedersenovi
s koněm CHINAMPA ASK,
který byl o 0,46 s rychlejší než
Hugo Simon.
V hlavní soutěži, která byla
dotována 1 mil šilinků startovalo 43 dvojic. Šest dvojic absolvovalo základní parkúr bez
chyby. Stejně tak všichni
absolvovali s nulou prvé rozeskakování a tak se diváci mohli
těšit na napínavý závěr. První
bezchybný byl německý jezdec
S. Herroeder (MPS EVITA),
kterého však vzápětí na druhé
místo odsunul vítěz CSIO
Praha 1997 Holanďan R. Bril
(KOR II). Toho přes vynikající
jízdu neporazil ani další bezchybný H. Simon s E.T.FRH,
který skončil opět těsně (0,83s)
druhý.

Velkému diváckému zájmu
se těšily i drezúrní soutěže a
v Kür GP se jezdilo o 500 000
šilinků. Ve dvoukolovém systému soutěže se závěrečným
finále zvítězila podle očekávání
úřadující mistryně Evropy Anky
van Grunsven před G. Dallosem z Maďarska, který předvedl BABOLNA AKTION.
-viet-

Světový
chovatelský
šampionát
V rámci výstavy Fieracavalli
byly ve Veroně rozděleny i
ceny v chovatelském šampionátu sezóny 1998/99.
Mezi drezúrními koňmi byl
nejlépe hodnocen oldenburský
GESTION BONFIRE po Welt
As holandské jezdkyně Anky
van Grunsven a v týmové soutěži zvítězila plemenná kniha
Hanoverského svazu.
V žebříčku koní soutěžících
ve všestrannosti byl nejlépe
hodnocen irský sportovní kůň
SUPREME ROCK po Edmung
Burke xx britské jezdkyně Pippy
Funnel-Noland a i v týmech zvítězila plemenná kniha Irského
sportovního koně .
Mezi skokovými koňmi si
nejlepší místo vybojoval holštýnský CALVARO 005 po
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jezdecká saka,
rajtky, drezúrní fraky,
přikrývky pro koně
ŠEPRA, Šebesta Lumír
Ostruhová 58, 276 01 Mělník
Tel.: 0206/62 54 11

Výsledky
Albertovec 6.11. dvouf.sk.
100/110 4l. (11) 1. Holý - ANATOL A (Albertovec), děti + jun.
(12) 1. Tušlová - ASCANIO (JO
Obora), ostat. (26) 1. Šívr - BURA
(Albertovec), dvouf.sk. 110/120
4l. (11) 1. Špalková - LADA
(Baník), děti + jun. (11) 1. Svěrkoš
- IZRAEL (Šilheřovice), ostat. (28)
1. Schmid - ASCOLI (Duda), -Ldo 5l. (7) 1. Vrubel - AGUUINO A
(Albertovec), ostat. (13) 1. Kubrický - KATHY (Kubricky), -S- (10) 1.
Kubrický - ALS AMIGO (Kubrický), 2. Holý - BARIÉRA (Albert.),
3. Gladišová - KALKA (Gladiš),
Cena Hřebčína Albertovec S+S
(8) 1. Holý - BARIÉRA (Albertovec), 2. Gladišová - KALKA (Gladiš), 3. Fialka - DAJÁNA (Orfeus
Horní Bludovice).
Nová
Amerika
6.-7.11.
stupň.obt. do 110cm (44) 1. Žíla
- LOGIKA (ČJK KV), dvoufázové
sk. 120/130 (51) 1. Hadžia - NASSIR (Tarpan Odol Voda), 2. Skřivan - LABE JAMES (Manon), 3.
Doležal R. - DELFIS (Dražkovice), -S- (47) 1. Jindra - SIRAH
(Spálené Poříčí), 2. Zelinková KRIS KENTAUR, 3. Navrátil CONTENDER (oba BOST),
stupň obt. do 130cm (37) 1.
Humplík - MANDY CIMINGA
(Oapva Kat.), 2. Balcarová MAKEBO (#JK KV), 3. Jindra RAMBELLA (Sp. Poříčí), -ST+T(19) 1. Doležal P. - FLORIDA
(Sparta s.r.o.), 2. Hošák - GRANDINA (Nový Jičín), 3. Jindra SIRAH (Sp. Poříčí), 4. Tretera LUSSI (Tretera), 5. Navrátil CONTENDER (Bost).

Podkovář Jan Bauman
oznamuje změnu adresy
i tel. čísla:
Ostrov 7
508 01 Hořice v Podkrkonoší

tel.: 0606 911 331
Cantus W. Melligera (SUI) a
týmová soutěž patří holandským koním KWPN.

Itálie vede
Po zisku třetího místa v soutěži Samsung Nations Cup
Series při CSIO Washington se
do čela Světového poháru
týmů 1999/2000 dostal tým Itálie.
Ve Washingtonu zvítězilo
družstvo USA před Švýcarskem. Na čtvrtém místě skončil
tým Kanady.¨

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

V¯ROBA A PRODEJ
● PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK
OD ROKU 1999 I NA LEASING
● PRONÁJEM KOMPLETNÍCH
PARKURÒ
● PRODEJNA JEZDECK¯CH
POT¤EB
Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec

Telefon: 048/271 03 44
Fax/zázn.: 048/511 01 47

Inzerce
● Prodám 3 koně, tel.: 02/819 62 687.
● Prodám 7l. klisnu ČT tmavá hnědka KVH 162, vhodná pro
skoky i rekreaci. Cena 45 000,- Kč. Při rychlém jednání
dohoda možná. Tel.: 0602 381 942.
● Prodám hezkého TmHd valacha A1/1, 5 roků, 173 cm KVH.
Prostorné chody, 100% zdravý, lehce ovladatelný. Nejraději
na drezúru, popř. military, tel.: večer 0448/596 873.
● Prodám gobelín 160x165cm - dva cválající koně a dále obrazy, medaile, odznaky, plastiky, staré rytiny i novější grafiku
s námětem koní (malou i větší). Artefakty i s jinými náměty.
Ing. Jiří Soukup, Jungmanova 1437/31, 500 02 Hradec
Králové.
● Prodám levně A1/1 klisnu po Coulstry, březí po Latén,
tel.: 0606-928395.
● Prodám lis na malé balíky, plně funkční. Tel.: 0327/515 235
po 17.00 hod.
● Prod. 6l. kl. HARFA, o: Libero 33, m: po Diktant 27 - výk.
skok -S-. Tel.: 0618/878 197.
● Prodám autobus KAROSA, upravený na převoz 6 koní, nově
vyvařený a nastříkaný, nová spojka, prostor pro seno, sedla
a šaty, 4 lůžka. Cena 140 000,- Kč. Tel.: 0603 538 688.
● Prodám 3 4leté koně, valach, ryzák po Cherson, hřebec,
vraník a klisna hnědka po xx Feuersturm. Od 45-65 000,- Kč.
Tel.: 0603 538 688.
● Prodám šestiletého velkého bělouše, po Div-56, devítiletou hodnou klisnu velmi dobře přiježděnou, učitelka,
tříletou hnědku po Obvod. Cena od 45-80 000,- Kč.
Tel.: 0603 538 688.
● Ustájím koně v prostr. boxech, k disp. písk. jízdárna, pastviny, sedlovna, soc. zařízení a přeprava koní. Od st. metra Zličín jen 5 min. MHD. Tel.: 02/302 57 34, 0603 44 09 19.
● Prodám 6l. kl. A1/2, HPK 7,9b., KVH 162, military, distanční
dostihy, chov. Tel.: 0506/442 561.
● Hledáme ošetř.koní, jezdce, ubyt. a strava zabezpečeny.
Tel.: 05/442 20 715.
● Zprostředkovatelská služba při nákupu sport. koní v zahraničí. Parkúr, drezúra, military aj. Výkonnost do st. -T-.
Tel.: 0602 12 56 39, 0049/171 151 45 85.

Firma Iván

nabízí:

celoroční zásobení stájí krmivem i stelivem (seno luční i vojtěškové,
sláma, oves), s dodávkou do 48 hodin.

Dodáváme za pevné ceny!!!
● seno po celé ČR, železnicí 180 Kč/q, kamiony 210 Kč/q
● sláma 100 Kč/q

Kontakt.: 0602
Od 1.11. 1999 v prodejně v Třebíči prodej
veškerých jezdeckých
potřeb na splátky prostřednictvím DD finanční společnosti Ostrava. Dále zavádíme
prodej koní na splátky.
V současné době vychází nový,
český katalog jezdeckých potřeb
firmy Equisport. Na požádání
zašleme dobírkou.
Naše zboží můžete nakupovat také
v internetovém obchodě
http://www.equi-shop.cz
a připravuje se otevření našeho
obchodu s jezdeckými potřebami
na internetu v obchodním domě
Vltava 2000.
Podrobnější informace - objednávky, na adrese:
EQUISPORT Žižkova 505
Třebíč 674 01
Tel./fax: 0618-84 04 27,
e-mail: equisport@atlas.cz,
equisport@volny.cz
http://:www.mujweb.cz/obchod/equisport

237 354

CN

● kompletní sortiment jezdeckých potřeb
Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec,
tel.: 048/271 03 44, fax: 048/511 01 47.
Radotínská ulice 69, Praha 5
159 00 Velká Chuchle, tel.: 02/57 94 10 79
Ostrovského 23, Praha 5
150 00 Smíchov, tel.: 02/51 56 15 83
Pozor, v obchodě v Praze 5 na Smíchově změna
tel. čísla. Prodej zůstává i po dobu stavby tunelu
Mrázovka nepřerušen

SERVIS PRO VÁS A VAŠEHO
KONĚ
Kompletní sortiment jezdeckých
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

ZÁSILKOVÝ PRODEJ
Vyžádejte si náš barevný katalog v češtině
Při zasílání zboží nad 500 Kč na dobírku
neúčtujeme poštovné
Garantujeme vrácení peněz nebo výměnu zboží

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

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

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

Po - Pá: 10.00 - 19.00 hod
¤ehoﬁova 9, 130 00 Praha 3, tel.: 02/627 98 83
http//konmo:webjump.com
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