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Je to neuvěřitelné, ale další rok je za námi. Pro zpravodaj Jezdec je
již sedmý. Jaký tedy byl rok 1999? Určitě to byl pro české juniory
a mladé jezdce rok evropských šampionátů. Česká účast byla na ne-
uvěřitelných pěti mistrovstvích Evropy. Mezi nimi, když poněkud nespra-
vedlivě preskočíme tradičně dobré voltižní cvičence, to byl v prvé řadě
rok pro skokové juniory Z. Zelinkovou  (vpravo dole) a A. Opatrného.

Určitě to byl rok pro senzačního KRIS KENTAUR (vpravo dole - foto
T. Holcbecher), který pro stáj Bost získal řadu vítězství a umístění.

S tímto koněm je spojen i P. Doležal a určitě rok 1999 byl i jeho
rokem. Jeho bleskový návrat do čela skokové elity, po letní změně
stáje jen málokdo očekával (vlevo).

Rok 1999 byl bezesporu rokem J. Hatly, který nejenže stanul na
místě nejvyšším mezi skokany, ale udržel si vedoucí postavení i mezi
jezdci všestrannosti (vpravo - foto T. Holcbecher).

Rok 1999 byl také rokem fenomenálního TRISTANA a J. Cipry, kteří
potvrdili svoje kvality vítězstvím při CCI**, které bylo současně národ-
ním šampionátem všestrannosti. Pro fanoušky tohoto koně a plemení-
ka (vlevo dole - foto J. Bělohlav) máme však i smutnou zprávu, že pro
něho to byl i rok poslední. TRISTAN byl 7. prosince po akutním zánětu
slepého střeva ve veterinární nemocnici v Brně utracen.

Většinu důležitých okamžiků roku 1999 jsme se snažili zachytit ve
třetím ročníku Jezdecké ročenky, která je pro mnohé z Vás již sou-
částí tohoto čísla.

Tentokrát se vyhneme hodnocení roku, protože rekapitulací sezóny
se podrobně zabývá v našem rozhovoru předseda České jezdecké
federace pan Jaroslav Pecháček. Přenecháme tedy tentokrát slovo
jemu a za redakci Jezdce pouze přeji všem našim čtenářům vše nej-
lepší do Nového roku a klidné prožití vánočních svátků.

Cyril Neumann
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Pohár národů České jezdecké federace

Závěrečné slovo roku většinou patří v našem zpra-
vodaji předsedovi jezdecké federace Před rokem se
zde s nejvyšší funkcí ČJF rozloučil J. Kuška. Letos tak
poprvé, za sedm let trvání Jezdce, předáváme slovo
Jaroslavu Pecháčkovi. Zastihli jsme ho v jeho kance-
láři, hned první den po delší hospitalizaci. Problémy se
slinivkou břišní jsou snad zdárně zažehnány. O dva-
náct kilo chudší Jar. Pecháček má za sebou řadu
nepříjemných procedur a zdravotních testů a před
sebou nejméně 12 měsíců přísné diety.

Pane Pecháčku, přejeme Vám i za čtenáře Jezd-
ce opět poněkud klidnější zdravotní stav. Konec
roku však nečeká a proto za Vámi hned po Vašem
propuštění z nemocnice spěcháme, abychom Vás
požádali o zhodnocení Vašeho prvního roku ve
funkci předsedy ČJF.

Začnu tedy tím, co se nám nepovedlo. V první řadě
je to stále absence generálního sponzora. Jakkoliv se
stále snažíme silného ekonomického partnera pro ČJF
zajistit, zatím jsme nebyli úspěšní. Absolvovali jsme již
několik jednání, ale zatím neúspěšně. V konkurenci
ostatních sportů není pozice jezdectví nejlepší a situace
se bude i nadále komplikovat. ČJF bohužel nemá
mnoho co nabídnout, ale přeci jen určité nápady máme
a doufám, že se nám je podaří uskutečnit.

Dalším naším zásadním neúspěchem bylo pochopi-
telně zrušení CSIO. Tato kauza je ve Vašem zpravo-
daji velmi podrobně prodiskutovaná a ani já se pocho-
pitelně nezříkám odpovědnosti. Zastavit bych se
snad chtěl jen na úhlu pohledu prezentovaném
p. P. Machem v rozsáhlém rozhovoru v čísle 23 vaše-
ho zpravodaje. Nechci a nebudu s panem Machem
komunikovat prostřednictvím tisku. Protože však v jeho
rozhovoru nejsou některé skutečnosti uvedeny zcela
pravdivě a objektivně, přeci jen na ně chci krátce zare-
agovat.

Domníval jsem se, že jsme si s p. Machem všechny
věci vysvětlili v odpovědi na jeho dopis zaslaný mně
a ing. Pellarové. Pravděpodobně tomu tak není a tudíž
jen opakuji, že jsem kdykoliv ochoten, a jsem přesvěd-
čen že i celý VV ČJF, s panem Machem osobně jednat
bez jakéhokoliv osočování a invektiv.

Dobrá, to vše je nyní za námi. Pan Mach však
v rozhovoru vyjádřil i určité pochybnosti nad tím,
jaké kontrolní mechanismy a finanční garance ČJF
od nového pořadatele CSIO 2000 má. Jak je tedy
zajištěn dozor nad přípravou CSIO?

Je pravda, že jsme o určitých i třeba finančních
zárukách uvažovali. V době, kdy VV ČJF rozhodoval
o pořadateli CSIO to však Rada ČJF jako striktní pod-
mínku neuložila. Nyní se však připravuje pořadatelská
smlouva a její součástí bude i podmínka vytvoření har-
monogramu prací, které jsou pro zdárný průběh CSIO
nezbytné. Tento harmonogram bude pochopitelně
obsahovat i termíny a tak bude mít ČJF možnost dozo-
ru nad průběhem příprav. Všechny nedostatky Podě-
brad, které p. Mach uvádí, si VV ČJF uvědomuje
a také byly budoucímu pořadateli tlumočeny již při prv-
ním jednání s p. Jar. Staňkem.

Podpora ČJF CSIO 2000 dozná určitých změn. Pro-
tože pořadatelem bude akciová společnost Lázně
Poděbrady, nebude se ČJF finančně podílet na CSIO,
ale bylo předběžně dohodnuto, že ČJF se stane spon-
zorem Poháru národů, který má předepsanou výši

dotací 30 000 Sfr, která je však u tříhvězdičkových
Pohárů ve východní Evropě snížena na 50%, resp.
50% celkové dotace Velké ceny. Pořadatele v Podě-
bradech však v prvé řadě čeká vytvoření zdatného
pořadatelského týmu a první kontrolní zkouškou budou
pochopitelně jarní CSI-C.

Dále se nám nepovedl uskutečnit záměr s mediální
komisí. První jmenovaný vedoucí této komise odstoupil
a druhý bude nyní v nejbližší době odvolán. Řešení
tohoto problému tedy dále hledáme a spočívá nyní
v prvé řadě na osobě šéfa komise. Člověka, který by
byl schopen samostatné práce, který by věděl co chce
a co je potřeba dělat a byl schopen věci nejen prosa-
dit, ale i dotáhnout do konce. I když se osobně co
mohu snažím jednat se zástupci největších médií ve
prospěch jezdectví, nemohu stačit vše a tak člověka
k vedení mediální politiky ČJF hledáme.

Bohužel se nám nepovedla ještě další komise, a to
hned poněkolikáté, a to je komise vytrvalostního ježdě-
ní. V letošním roce vystřídal ve vedení komise pan
Jirsa pana Špičáka, ale ani tato změna nepřinesla
kýžené výsledky. Mezi vyznavači této discipliny panují
určité rozpory a tak se jejich práce nedaří. Proběhla
sice určitá školení, jedno dokonce za účasti britské
veterinární lékařky, ale nakonec byl i nový manažer
odvolán. Nyní se práce v komisi chopila B. Křtěnská
a uvidíme zda se věc pohne kupředu. V prvé řadě
čeká tuto komisi dodání nových pravidel aby se stihla
vydat v souhrnu se všemi dalšími disciplinami.

To znamená, že nás čeká nové vydání pravidel?
Ano, na přelomu roku bychom chtěli vydat nová pra-

vidla. Pokud vím, tak všechny další discipliny již mají
nové verze předány a můj pobyt v nemocnici byl vypl-
něn dokončováním nových verzí všeobecných a sko-
kových pravidel. Jediný problém vidím, tak jak jste
psali i v minulém čísle Jezdce, že je docela možné, že
Generální zasedání FEI schválí návrh na analýzu pří-
nosu nových pravidel všestrannosti a v platnost se
navrátí stará pravidla. Ale zatím nebudeme předbíhat.

Jak dopadl nápad s rozdělením skokových sou-
těží do určitých obtížnostních podskupin?

Tato idea nebude realizována nějakými přidělenými
hvězdami u obtížnostního stupně soutěže, ale zástup-
ci skokové komise přizpůsobili návrh tabulky s para-
metry, kde poněkud zvětšili některá obtížnostní rozpě-
tí. Stavitel a technický delegát tak budou mít větší
možnost obtížnostní variability podle společnosti na
startu.

Do oblasti ne snad již nepovedených věcí, ale zatím
stále ještě nedořešených, patří i stálá absence jasných
kvalifikačních či nominačních kritérií pro největší repre-
zentační výjezdy, v prvé řadě pro evropské a světové
šampionáty. Myslím, že právě letošní sezóna, kdy se
ČR zúčastnila snad největšího počtu šampionátů,
jasně ukázala, že by tato pravidla a kritéria měla být
známa dlouho dopředu. Myslím si, že by všechny
komise měly zpracovat představu kdo a za jakých pod-
mínek může pomýšlet na reprezentaci ČR, aby se pře-
dem vyhnuly zákulisním dohadům a kuloárovým zpo-
chybňování nominačních rozhodnutí. Stejně tak by měli
manažeři disciplin iniciativněji pracovat s potencionál-
ními reprezentanty a nenechat se odsoudit do role
těch, kterým jsou jen oznamovány reprezentační plány
jednotlivců. ČJF se podle svých možností snaží výraz-
nou měrou přispívat na reprezentační starty našich
jezdců a i když se musí sami závodníci někdy na
nákladech podílet, neznamená to, že nejsou v prvé
řadě reprezentanty České republiky a tudíž musí být
předpoklad dobrého výkonu.

To v prvé řadě, ale ve druhé řadě podle mého názo-
ru musí všichni adepti o zahraniční reprezentaci také
respektovat domácí pořadatele mezinárodních soutěží.
Absentovat na mezinárodních domácích závodech
a současně požadovat důvěru k reprezentaci v zahra-
ničí je přinejmenším nesolidní právě k domácím pořa-
datelům a zcela jistě k domácímu publiku.

Dotkl jste se naší účasti na evropských a světo-
vých šampionátech. V roce 1999 byla skutečně
masivní. Vedle českých zástupců na MS dvojspřeží
a ME ve voltiži, byli aktivní hlavně junioři a mladí
jezdci. Vedle ME ve skocích, byla Česká republika
přítomna i na šampionátech juniorů i mladých
jezdců ve všestrannosti, šampionátech juniorů
i mladých jezdců v drezúře a dva čeští zástupci
byli ve finále juniorského mistrovství Evropy ve
skocích. Jak jste spokojen s touto aktivitou?

Pochopitelně s tak masivní aktivitou všech účastní-
ků jsem spokojen a všichni zasluhují uznání za práci
a v mnohých případech i za finanční náklady, které
byly s reprezentací spojeny i když opakuji, zvláště
v případě šampionátů, ČJF náklady buď zcela plně
hradila či se na jejich úhradě výrazně podílela. Účasti
bohužel nepřinesly žádné převratné výsledky. I když

manažeři komisí i na stránkách Jezdce většinou vyjad-
řují uspokojení, já osobně bych odložil tyto růžové
brýle a maximálně bych mohl souhlasit, že naši jezdci
vesměs neudělali ostudu. Výjimkou jsou skokoví junio-
ři, kteří byli oba ve finále a zvláště v případě A. Opatr-
ného nám místo v prvé desítce, které by bylo velmi
cenné i z hlediska finančního ocenění ze strany ČSTV,
uniklo jen o kousek, a velmi dobré výsledky odvedli
tradičně i voltižní reprezentanti při ME v Nitře. Ostatní
čeští zástupci se museli, v případě že soutěž dokončili,
spokojit s umístěními ve druhých polovinách startov-
ních polí či na jejich konci. To rozhodně není nic na co
bychom mohli být nějak obzvláště hrdí.

Nemyslíte, že v představách mnoha vašich spo-
lupracovníků v ČJF přetrvává pocit, že reprezenta-
ce je spojena právě s největšími světovými soutě-
žemi? Možná je to pozůstatek z dob, kdy byly reál-
né jeden dva výjezdy do roka a tudíž se vše upína-
lo právě k šampionátům. Nemyslíte, že sbírat zku-
šenosti na šampionátech, když evropský kalendář
je přeplněný i jinými soutěžemi, není tou nejlepší
cestou?

Svoje pocity jsem již vyjádřil, když jsem hovořil
o tom, že by manažeři komisí měli aktivněji vstupovat
do těchto diskusí s reprezentačními plány a vyhledávat
v kalendáři i jiné alternativy. VV ČJF se zabývá myš-
lenkou podpořit zodpovědnost k vlastnímu výjezdu
zpracováním určitých pravidel, která by výši účasti
úhrady nákladů spojených s výjezdem odstupňovala
podle dosaženého výsledku. Tak by se prostředky
dostaly právě k těm nejlepším a nejzodpovědnějším.
Zatím je to však jen úvaha. V každém případě budu
chtít systém kvalifikací a nominací pro všechny šampi-
onáty již pro příští rok a budu vyžadovat výrazně větší
zodpovědnost manažerů komisí na výkonnosti repre-
zentačních jezdců.

S tím vším je spojena další moje nespokojenost.
Manažeři komisí musí také výrazně zodpovědněji
nakládat se svěřenými finančními prostředky a sami si
být vědomi výše čerpání přidělených financí. Letos se
nejednou stalo, že náklady překročily plánovanou výši.
Pokud např.: skokané nejeli do Kiskunhalas, kde bylo
plánováno sto tisíc a startovali v Rakousku ve Villachu
a utratili 250 tisíc, musí buď další výjezd oželet, nebo
najít něco lacinějšího, eventuelně se na dalších nákla-
dech podílet. Stejně tak drezúrní soustředění, na které
je plánováno 50 tisíc nemůže stát nakonec o dvacet
více. To musí manažer uhlídat a o navýšení nákladů se
musí podělit účastníci.

A nyní co se Vám povedlo?
V prvé řadě si myslím, že pokračujeme v dobré

práci s juniory a proběhla všechna plánovaná soustře-
dění a i když jsem se o výsledcích na šampionátech již
vyjádřil, tak to, že byla ČR zastoupena na pěti šampio-
nátech juniorů a mladých jezdců, je obrazem zvýšené
starosti o mladé jezdce.

Spokojen jsem byl i z průběhem drezurní akce
World Challenge Cup. Pro naši drezúru je setkávání se
zahraničními odborníky důležité a jenom mě zaráží
opět jen velmi malý zájem ze strany našich národních
rozhodčích. Já osobně jsem na začátku své rozhod-
covské dráhy cestoval podle svých možností i po světě
a všude jsem se snažil něco okoukat. A věřím, že jsem
řadu věcí skutečně odkoukal. I co se týče organizace
apod. Bohužel naše rozhodčí, kteří zrovna nerozhodu-
jí, na soutěžích vídám jen velmi zřídka.

Velmi spokojen jsem byl s průběhem seriálu jarních
soustředění Leonardo da Vinci, kde si, myslím, řada
jezdců získala řadu nových poznatků a podnětů a celá
akce byla ku prospěchu českého jezdectví. Zde má
hlavní zásluhu na zdaru akce J. Sedláček a ještě jed-
nou mu chci poděkovat.

Pro příští rok máme zatím dvě zajímavé nabídky na
školení stavitelů parkurů a tratí a také na soustředění
pro jezdce. Prvá přišla z Pardubic. Dostihové závodiš-
tě plánuje pro příští rok zásadní vstup na sportovní
scénu a vedle soutěží všestrannosti chtějí pořádat
i větší skokové závody. Přes své kontakty spojené
s Velkou pardubickou mají pro ČJF nabídku z Belgie
na pomoc při úpravě trati pro soutěže všestrannosti,
spolu se školením stavitelů a dokonce je zde nabídka
čerpání grantu ze strany FEI.

Druhou nabídku jsme dostali při výstavě Kůň v Lysé
nad Labem ze strany francouzské zástupkyně organi-
zace UNIC G. Aupee, která nám nabídla francouzské-
ho odborníka Frederica Cottiera, který by byl ochoten
uspořádat u nás školení určené opět bud stavitelům či
jezdcům. Tato nabídka však přes jistou spoluúčast
UNIC je finančně náročnější a tak ji zatím zvažujeme.

Za další klad sezony 1999 považuji po letech opět
společné mistrovské soutěže seniorů ve skocích a dre-
zúře, což mělo pozitivní dopad zvláště pro drezúru
a její diváckou podporu. Spokojenost je demonstrová-
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na i tím, že všichni chtějí ve spojených šampionátech
pokračovat a pro rok 2000 se dokonce podařilo spojit
již i juniorský šampionát (Karlovy Vary). Senioři budou
o medaile společně soutěžit v Opavě.

Za záslužné považuji revizi a společné vydání všech
dokumentů platných v ČJF jako jsou Stanovy, regist-
rační řád, přestupní řád apod. Vše je vydáno formou
stejnou jako Pravidla, tzn. v kroužkovém bloku pro
eventuelní možnost výměny. Tento materiál je již
zájemcům dostupný na oblastních výborech ČJF.

Dalším materiálem, který ČJF v roce 1999 vydala, je
metodický dopis zpracovaný I. Vencourem, věnovaný
přípravě ke zkouškám cvičitelů a nyní jej následuje
další metodický dopis pro pořadatele závodů.

Zde jen opakuji další úspěch dokončení prací na
nových Pravidlech, která budou vydána v počátku roku
2000.

Na počátku roku jsme také vypsali výběrové řízení
na počítačové zpracování výsledků ze závodů. Bohu-
žel doteď není vše vyhodnoceno, ale věřím, že vše
bude hotovo do začátku sezóny. Myslím, že jasno je
ve všestrannosti, kde nejlépe slouží softtware p. Urba-
na z Pardubic, který chodí zcela bez problémů. Cílem
je pak rozšířit tento softtware masově a tím tak usnad-
nit práci se zpracováním výsledků.

Dalším úspěchem bylo setkání s náměstkem minist-
ra školství Dr. L. Malým, při kterém proběhlo prvé kolo
jednání ohledně změny statutu živnosti na provozování
jezdeckých středisek z živnosti volné na živnost váza-
nou. Doufám, že práce na novele příslušného zákonu
nebude tak náročná a že i tato iniciativa ČJF bude
úspěšná a ve svém konečném důsledku povede ke
zkvalitnění doposud živelně nabízených služeb.

A přes skutečnost, že absence televizního přenosu
byla jednou z hlavních příčin neuskutečnění letošního
CSIO, považuji za úspěšné i jednání s vedoucím zpra-
vodajství ČT P. Feldsteinem, který zajistil v průběhu
roku řadu krátkých zpravodajství, která přeci jen poda-
la široké veřejnosti nejdůležitější informace o jezdec-
kém sportu v ČR.

Mluvili jste spolu ještě někdy teď na podzim
a máte představu o televizním přenosu roku CSIO
2000?

Mluvili jsme spolu, ale p. Feldstein mi jasně řekl, že
v případě termínové kolize s OH v Sydney není v ČT
na přenos z CSIO žádná šance. A odkázal mě na
komerční televize.

A jsme u CSIO 2000. Harmonogram činností
bude tedy zpracován. ČJF bude dohlížet na průběh
prací, osloveny budou komerční televize a doufej-
me, že se seženou sponzoři, kteří to vše zaplatí.
V ideálním případě vyroste v Poděbradech v průbě-
hu několika let evropské závodiště se zázemím
lázeňského města, snadno dosažitelné z Prahy, bez
negativních velkoměstských problémů, dopravních
kolapsů apod. P. Mach ocení práci organizátorů,
přestane alespoň pro nejbližší leta usilovat o pořa-
datelství CSIO, vrátí se k pořadatelství CSI-A a jez-
dectví se bude chlubit i tímto areálem.

Jakkoliv jsme však v průběhu posledních let byli
se stavem našeho doposud centrálního kolbiště
v Praze na Trojském ostrově nespokojeni, pro mě
osobně je stále místem velmi cenným. V každém
případě svoji historií. Přes osmdesát let se zde
konaly nejdůležitější jezdecké akce. Pro jezdce byl
Trojský ostrov něco jako Velká Chuchle pro příz-
nivce turfu. Pokusí se ČJF nějak ovlivnit další
budoucnost Trojského ostrova?

Bohužel, zde je situace velmi komplikovaná. Jakko-
liv v uplynulých desetiletích považovali jezdci celé
České republiky Trojský ostrov za svůj společný maje-
tek, faktickým majitelem byla československá armáda.
Ta na přelomu padesátých a šedesátých let předala
tento majetek (společně s krytou jízdárnou na Pohořel-
ci) TJ Žižka Praha, resp. veškerý nemovitý majetek.
Pozemky jsou v trvalém užívání a patří státu. Tzn. že
momentálně je celý objekt v majetku TJ Žižka Praha
a ČJF nemá žádnou možnost další osud Trojského
ostrova ovlivnit. Věc nadále ještě zkomplikovala stavba
kryté haly TJ Respin Praha. Té TJ Žižka Praha postou-
pila některé pozemky, které do té doby užívala. TJ
Respin Praha není schopen stavbu dokončit a podle
neoficielních zpráv se spojuje z dalšími subjekty a do
hry vstupují noví majitelé. Stavba však nadále „stojí“
a vše je jen daleko komplikovanější. Za ČJF jsem pod-
nikl určité kroky a komunikujeme s Ministerstvem
financí ohledně precizace pozemkového vlastnictví,
protože nechceme, aby se Trojský ostrov stal předmě-
tem spekulací. Zatím po třech měsících nemáme žád-
nou odpověď. V případě, že je vše tak jak jsem nazna-
čil, obávám se, že CJF nebude mít ani v budoucnu
žádné možnosti cokoli ovlivnit a že osud Trojského
ostrova je plně v rukou současných majitelů a správců.
Zda s ním budou nakládat jako s majetkem morálně
příslušejícím českému jezdectví, ukáže budoucnost.

Děkujeme za rozhovor a za čtenáře Jezdce Vám
přejeme v roce 2000 hlavně pevné zdraví.

C. Neumann

K rozhovoru s p. Machem
Pro upřesnění - k tomu, který byl zveřejněn v č. 23

sedmého ročníku zporavodaje JEZDEC.
To, že pan Mach učinil nabídku na záchranu CSIO

1999 v Praze na Trojáku, se skutečně Organizační
výbor závodů nedozvěděl. Byl bych velmi rád, aby
lidé, kteří u toho byli, toto jednoznačné tvrzení pana
Macha buď veřejně odmítli jako nepravdivé, nebo -
a nejlépe opět ve zpravodaji JEZDEC - uvedli důvody
proč tuto informaci Organizačnímu výboru CSIO-
W Praha 1999 neposkytli. Já osobně jsem byl panem
prezidentem Pecháčkem informován v tom smyslu, že
pan Mach chtěl pořádat CSIO 1999, ale FEI nesouhla-
sila se změnou místa - to je něco zcela zásadně jiné-
ho!!! (A o změnu pořadatele, si myslím, není třeba FEI
žádat).

Pan Mach má plnou pravdu v popisu průběhu
schůzky pořadatelů mezinárodních závodů pro rok
2000 (i když on tam osobně nebyl). Mýlí se ovšem,
když si myslí, že k rozhodnutí o místě konání CSIO
2000 byla svolána Rada ČJF. Zcela naopak. Rada
ČJF pověřila VV ČJF, aby on (tedy VV ČJF) rozhodl
o místě konání CSIO 2000. Tuto informaci mám
z dopisu generální sekretářky ČJF žadatelům o pořá-
dání mezinárodních závodů a Mistrovství ČR v roce
2000 ze dne 21. 9. 1999, kterým se oznamuje seznam
Radou ČJF schválených MZ a pořadatelů MČR, i pří-
padné neakceptační nabídky tyto závody uspořádat.
Místo toho, aby VV ČJF rozhodl jak byl pověřen, obe-
slal členy Rady ČJF, aby písemně vyjádřili svůj názor,
kde se má CSIO 2000 konat - v Poděbradech nebo
v Chotýšanech? Je s podivem, že se žádný ze členů
Rady ČJF k této písemné výzvě neodmítl vyjádřit
s poukázáním na rozhodnutí Rady ČJF. Šlo, podle
mého názoru, o jednoznačné nerespektování rozhod-
nutí Rady ČJF ze strany VV ČJF. Tak by to fungovat
nemělo! Nebo šlo jenom o alibi? J. Žižka

Vyjádření předsedy ČJF 
Jar. Pecháčka ke stanovisku J. Žižky

Již v předchozím rozhovoru jsem řekl, že  nebudu
komunikovat přes tisk, když cesty nevedou k osobní-
mu jednání. Bohužel musím reagovat na výše uvede-
né stanovisko.

Musím potvrdit, že i já jsem vždy chápal záchranu
CSIO 1999 od p. Macha tak, že je ochoten ho pořádat
v Chotýšanech, a to při rozhovoru v Herouticích. Proč
by ČJF požádala FEI o změnu místa konání, když by
p. Mach chtěl uspořádat CSIO na Trojském ostrově?
Kdyby se měl měnit pouze organizační výbor, tak ČJF
samozřejmě ví, že o tuto změnu žádat nemusí, pouze
ji nahlásit FEI v dostatečném předstihu.

Ke konci srpna mně osobně p. Mach naznačil, že
kdyby Žižka Praha požádala o spolupráci, že by se jí
nebránil. Pan Žižka předtím žádal o finanční pomoc,
která nebyla malá, a to jsem p. Machovi řekl. Bohužel,
během jednoho měsíce se částka, která chyběla,
měnila třikrát na vyšší.

Pokud jde o kritiku p. Žižky ohledně schvalování
pořadatele CSIO 2000 nemá pravdu a chce jen
poškodit jednání VV ČJF, ačkoliv má na krachu CSIO
1999 největší podíl. Pro ilustraci cituji podstatnou část
dopisu, který jsem napsal jako reakci na dopis p.
Macha dne 7. 10. 1999.

„Je pravda, že do 18. 9. 1999, tj. schůzky všech
pořadatelů mezinárodních závodů v roce 2000,
o pořádání CSIO v ČR nikdo nepožádal a ani na této
schůzce na můj dotaz nikdo o pořadatelství neprojevil
zájem. Jistě víte, že podle „Stanov ČJF“ odsouhlasuje
mezinárodní kalendář Rada ČJF. Do jejího zasedání
dne 15. 9. 1999 zažádala o pořádání CSIO ještě akci-
ová společnost Lázně Poděbrady, prostřednictvím její-
ho generálního ředitele Judr. ing. Staňka Csc. S tím,
že definitivní stanovisko a písemnou žádost podají po
zasedání představenstva a.s. 20.9. 1999. O tom všem
jsem Vás osobně informoval a Vy jste mi osobně sdě-
lil, že na CSIO netrváte, neboť chcete hlavně CSI-
A a žádáte, aby ČJF získala pro tyto závody „Světový
pohár“. Toto Vaše stanovisko jsem přednesl Radě
ČJF a proto byl „Radou“ pověřen VV ČJF, aby rozhodl
o místě konání CSIO. Domníval jsem se tedy oprávně-
ně, že rozhodování bude velmi snadné.

Bohužel při našem osobním setkání na jezdeckých
závodech v Praze dne 19.9. 1999 jste mi sdělil „přání“,
ale ne kategoricky, že jste připraven pořádat oboje
závody tak, jak jste o ně zažádal. Proto VV ČJF roz-
hodl, že požádá členy Rady o jejich vyjádření prefe-
rence k místu konání, protože vždy dva, včetně před-
sedy, jsou volenými zástupci jednotlivých oblastí. Pro-
tože drtivá většina členů Rady ČJF se přiklonila
k Poděbradům rozhodl VV ČJF, že do kalendáře FEI
požádá o CSIO do Poděbrad a pro Vás bude žádat
o CSI-A zařazený do „Světového poháru“, jak jste i Vy
požadoval.“

Máme
rádi 

zvířata
I když to tak někdy nevypadá, většinu

z nás přivedla ke koním láska ke zvířatům.
Mnozí se nespokojili pouze s koňmi a tak
se při závodech rozeznáváme i podle
našich čtyřnohých kamarádů. 

Berte naši připomínku věnovanou právě
koňařským psům i jako malou pozvánku
k fotografické rekapitulaci jezdeckého roku,
které přináší naše Jezdecká ročenka. 

Využívám této možnosti a chtěl bych říci,
že mojí přítomnost na závodech mnozí
poznají podle labradora Matěje. Bohužel
se  na závodech vyskytují i jiní labradoři
a tak prohlašuji, že drtivou většinu průšvi-
hů, které jsou podsouvány Matějovi, má na
svědomí labrador pana J. Kočího ze stájí
v Hořovicích. C. Neumann
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Říká se, že pes je podoben svému pánovi.
Dokládají to ladné křivky psa i jeho pána
M. Balcara z Karlových Varů.

Rozsáhlé pozemky v okolí Uněšova potře-
bují zdatného hlídače, kterého si proto
pořídíla E. Mentlíková - foto na str. 3 dole.

Manželé Zelinkovi mají rozdílný přístup
k výchově, který je v závislosti na pohlaví
pravděpodobně geneticky zakódován - foto
dole a vpravo dole.

Zlí jazykové tvrdí, že rozhodování drezúry
je zvláště v ČR velmi nebezpečné. Neví-
me, zda to, že se rozhodčí V. Jáchimová
vyskytuje při soutěžích se svým miláčkem,
toto tvrzení nepotvrzuje.

Psa K. Regnera koně nebaví

Při troše trpělivosti bude společník
J. Schwarzové v příštím roce obsluhovat
časomíru
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Blahopřejeme...

ŠEPRA, Šebesta Lumír
Ostruhová 58, 276 01 Mělník

Tel.: 0206/62 54 11Jezdecká 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. 00420-165-62 31 53, 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70, 62 65 59
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: 019/745 19 14

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

jezdecká saka, 
rajtky, drezúrní fraky, 

přikrývky pro koně

Sportovní stáj
v Tuchoměřicích

(okraj Prahy v dosahu
MHD) nabízí ustájení
koní, hala k dispozici.

Tel.: 0602 628788

CSI-B Poznaň
Ve dnech 10.-12. prosince bylo v krásné spor-

tovní hale poznaňského výstaviště pořádáno
mezinárodní halové mistrovství Polska ve skocích
a jak bylo ohlášeno, zúčastnili se ho i naši
zástupci. Českou republiku zde zastupoval J.
Skřivan - LABE JEFF, LABE JAMES (Manon), M.
Šoupal - GRANNA ARGENTINA (1.SPZ Pardubi-
ce), S. Hošák - GRANDINA, RADEGAST (Nový
Jičín) a M. Matějka - LINO J (Chomutov). Vedle
našich jezdců přijeli do Poznaně i zástupci z Bel-
gie, Velké Británie, Holandska, Německa a Litvy.

Cesta do Polska poněkud poznamenala LI-
NA J a i jeho výkon v zahajovací soutěži 130cm
s rozeskakováním (12tr. bodů) tomu odpovídal.
Nejlépe z našich si vedl M. Šoupal a GRANNA
ARGENTINA, kteří po dvojnásobné nule obsadili
2. místo.

V sobotu si tato dvojice vedla opět velmi dobře
a po další nule v soutěži do 140cm na čas skon-
čila na 8. pozici. K bezchybnému výsledku se již
nikdo z našich nepřipojil.

V neděli byla na programu v prvé řadě dvouko-
lová Grand Prix (140+150). GRANNA ARGENTI-
NA pokračovala v prvém kole ve svém bezchyb-
ném tažení. K ní se tentokrát připojil i LABE
JAMES J. Skřivana. M. Matějka a LINO J shodili
dvakrát a vůbec se prvé kolo nepovedlo S. Hošá-
kovi a GRANDINĚ (20 tr.b.). Ve druhém kole se
již M. Šoupalovi a GRANNĚ bezchybný výsledek
nepodařilo zopakovat. Tradičně obtížný parkúr
v polském stylu  byl již nad její síly, ale i tak je
celkových 16 tr. bodů dobrým výsledkem.

Zkušenější J. Skřivan a LABE JAMES skončili
s jednou chybou a celkové 4. tr. body znamenaly
krásné 3. místo pro ČR. LINO J M. Matějky
absolvoval i podruhé s 8 tr. body.

Celkovým vítězem se stal S. Lawens s koněm
HEROS z Belgie.

Dárek 
pod stromeček
Už se trochu stydíme, ale nemějte

nám to za zlé. Být průkopníkem není
lehké. Ale zdá se, že cesta je prokopa-
ná a díky Jar. Formandlovi, který pra-
coval na tvorbě databáze, a Tomáši
Tenglerovi, který je v České republice
mužem číslo jedna v hipologickém
internetu a díky němu máme Equi-
channel, vám můžeme představit
prvou verzi výsledkového pokusu.
A tak vzhůru k rekapitulaci sezony
1999 na adrese: 

http://www.jezdec.cz/vysledky

. i  za oblastní výbor Vysočina panu
Zdenku Kotenovi, předsedovi TJ Vystrkov
a spoluorganizátorovi Zlaté podkovy
v Humpolci k 45. narozeninám, které připa-
dají na 25. prosince.

Rozhodnuto
Stáj Bost, do jehož týmu patří bezesporu

nejsledovanější kůň letošní sezóny KRIS KEN-
TAUR, ale i další špičkoví koně, se na konci
listopadu přestěhovala do stájí v Hořovicích.
Stáj Bost obohatil i další špičkový kůň JETRO.
Po dohodě uspíšila rozhodování A. Opatrného,
který se i proto rozhodl na jaře příštího roku
vrátit zpět do ČR. Koně stáje Bost se tak sta-
nou základním kamenem jeho budoucí stáje.

A. Opatrný se také o víkendu 4.-5. prosince
osobně v Hořovicích přesvědčil o schopnos-
tech koní stáje Bost. Po předchozí dohodě
bylo potvrzeno, že KRIS KENTAUR se na pře-
lomu roku přestěhuje do SRN, kde ve trojici
koní A. Opatrného nahradí GARGANA
WEPOL. Ten se pravděpodobně přesune zpět
do Čech, ale zatím nevíme, jaký bude jeho
další osud. A. Opatrný s ním začátkem listopa-
du absolvoval několik těžkých parkúrů
v Holandsku s dobrými výsledky, ale poté
nedošlo k dohodě o prodeji koně. KRIS KEN-
TAUR se tak připojí ke koním V. Vasiljeva
CARDINAL a PANTHA RHEI.

Jak nám sdělil A. Opatrný důležité je, že
odchod ze stáje R. Tebbela byl již s tímto špič-
kovým jezdcem a současným Alešovým
zaměstnavatelem prokonzultován a nic nebrá-
ní další úzké spolupráci. V rámci budoucích
kontaktů se stájí R. Tebbela je již i pro zimu
2000/2001 plánován pobyt nejlepších koní
A. Opatrného pro halovou sezónu v SRN.

Lady Cup
v Bernarticích

Již po třetí patři l  mikulášský
víkend v západočeských Bernarti-
cích ženám v krásné hale v Bernar-
ticích uspořádali manželé Rédlovi
skokové halové závody pro dívky a
ženy. Ve třech soutěžích -Z- a -ZL-
se představilo celkem 44 dvojic.
Letošní vítězkou Lady Cupu se
mezi 17 dvojicemi stala I. Daňková
s koněm ŠOTEK (JS Schneider),
po rozeskakování s H. Ulíkovou
(MORAVA) z Němčovic. Závěr dne
pak patřil soutěži masek

Mezi sedmi maskami se pán-
ské porotě pochopitelně nejví-
ce líbila dívka lehčích mravů.
Schválně zda poznáte, která
naše známá jezdecká dvojice
v soutěži masek v Bernarticích
zvítězila.

Skokový 
šampionát dětí?
Na posledním zasedání skokové komise padl

návrh na pořádání šampionátu dětí již v příštím
roce. Nyní probíhají horečné diskuse a uvažuje
se o termínu a sportovně technických podmín-
kách. Jak dopadnou tyto úvahy, zda budou jezdit
děti stylové soutěže či klasické parkury, zda bude
šampionát v rámci juniorského mistrovství či
odděleně a zda již v příštím roce vůbec, uvidíme
po Novém roce.

Setkání v sedle
Už 26. setkání bývalých aktivních jezdců

Opavska proběhlo 27. listopadu v Novém Jičíně.
Hostitel S. Hošák zajistil pro ty odvážnější
i vyjíždku zimní krajinou. Spokojení účastníci
vyjádřili dík i hlavním organizátorům těchto setká-
ní M. Koláčkovi a V. Tolochovi. -jge-



Výsledky

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
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Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod

Vážení zákazníci, firma Ken-
Taur vám i letos děkuje za
spolupráci v uplynulém roce
a přeje mnoho štěstí, zdraví
a úspěchů v novém roce.

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

Veslařská 25, 637 00 Brno 
(v areálu Zemědělského družstva Jundrov) 

telefon 05/41 22 13 68, nebo 0602 595 292 
(naproti autosalonu Opel BS auto, tramvaj číslo 1, 3, 11)

Kompletní sortiment potřeb 
pro jezdecký sport

● možnost zásilkového prodeje Otvírací doba: 
● množstevní rabat Po - Pá 9.00 - 18.00
● výhodné ceny So 9.00 - 12.00

Nová 
prodejna 

Jezdeckých potřeb 
v Brně

Stáj Pradar Chlaponice 
pořádá ve dnech 

28.-30.1.2000 
skokové soustředěni pro
mladé koně s A.Starostou 

a ve dnech 
17.-20.2.2000 

skokové soustředěni pro
jezdce ve věku 12-21 let
s Jiřím Pecháčkem. 
Další informace na telefonu:
Motyginová 0602/215331,

0362/210245, 
e-mail: pradar@prachen.cz

Nabízím podkování 
menšího počtu koní na
území Praha 5 a Praha
západ. Pomalejší pečlivá
práce, u zdravých kopyt
záruka 5 týdnů. Vyžaduji
3 dny kopytní náboje. 
500 Kč za koně + cestu.

Nejsem kouzelný dědeček,
ani krotitel zkažených koní.

J. Bárta 
tel.: 02/581 05 33

Podkovářství Vinčálek
nabízí parkurové, dostihové,
westernové podkovy. Podko-
váky fy Mustad, Amondial,
podkovářské nářadí fy Mus-
tad Diamond „GE“. 

Tel.: 0602/758 660 
0602/770 562.

Bernartice 4. 12. Lady Cup
-Z- jun., ml. jezdci (16) 1.
Kafuňková - JITŘENKA (St.
Role), -ZL- (11) Švejdová -
QUENS BOY (Roline Cheb),
-ZL- Lady Cup (17) 1. Daňková
- ŠOTEK (JS Schneider).

●● Prodám Avii na koně + přívěs
s lam. střechou. Dohoda jistá.
Tel.: 0603 879 980.

●● JK Mělník přijme jezdce, byt
2+1 k dosp. Možnost zaměst.
pro manžele. 
Tel.: 0602 234 448.

●● Prodám poníka pro děti, velmi
hodný a Avii na přepravu 4
koní, výborný stav. Tel.:
0602/329 439.

●● Hledám prac. jezdce pro par-
kurové koně, odměna možná.
Jezdecké centrum u Buštěhra-
du. Tel.: 02/572 13 689.

Informace
předplatitelům

V dnešním čísle opakujeme
informace o předplatném zpravoda-
je Jezdec pro rok 2000. Stejně jako
v uplynulých dvou letech můžete si
objednat další edici Jezdecké
ročenky . Tak 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 2000
včetně poštovného, které bohužel
stále stoupá, bylo stanoveno na
490,- Kč resp. 560,- Kč včetně Jez-
decké ročenky.

Stejně jako v minulých letech
žádáme všechny abonenty o co
nejčitelnější vyplnění složenky. Slo-
ženky 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.

Všechny zájemce o vystavení
faktury žádáme o sdělení IČO
a DIČ.

V případě jakýkoliv nestandard-
ních plateb žádáme plátce o sděle-
ní, jakou úhradu platba představuje.

Firma Iván n a b í z í :

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 237 354

SSEERRVVIISS  PPRROO  VVÁÁSS  AA VVAAŠŠEEHHOO
KKOONNĚĚ

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

Vyžádejte si náš barevný katalog v češtině
Při zasílání zboží nad 500 Kč na dobírku 

neúčtujeme poštovné
Garantujeme vrácení peněz nebo výměnu zboží

ZÁSILKOVÝ PRODEJ

Od 1.11. 1999 v pro-
dejně v Třebíči prodej

veškerých jezdec-
kých potřeb na splátky

prostřednictvím DD finanční spo-
lečnosti 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 - objednáv-
ky, 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

DDDDIIIIMMMMEEEEXXXX,,,, s.r.o.
Kublov 232 - 267 41, Tel./Fax: 0316 595282-3

V‰e nejlep‰í v roce 2000
vám pfieje vá‰ dodavatel
‰piãkové technologie pro

chov a ustájení koní


