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PROSTĚJOV
Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod
Prodejna a velkoobchodní sklad:
Domamyslická 59, 798 01 Prostějov
Tel./Fax: 0508/362 267, 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

Albertovec v konkursu
V neděli 30. ledna 2000 proběhla na
Albertovci dražba organizovaná p. Býmou
a firmou EIA. Před dražbou jsem za asistence policie upozornil kupující i dražitele,
že neoprávněně prodávají můj majetek,
který zabezpečuji do konkurzu.
Tímto článkem upozorňuji i ostatní
zájemce, že v případě uzavírání smluv s p.
Býmou se vystavují nebezpečí neplatnosti
smluv. Seznam 210 koní v mém majetku je
k nahlédnutí přímo u mne na tel.:
0602 55 19 60.
Pociťuji lítost nad událostmi poslední
doby, udělám však vše, abych nedopustil
rozkrádání stáda a dalšího majetku hř.
Albertovec. Ve spolupráci s Ministerstvem
zemědělství, Pozemkovým fondem i orgány činnými v trestním řízení učiním vše, co
je v silách slušného člověka. V současnosti je s těmito orgány připraven dobrý
a realistický plán pro záchranu a rozvoj
hřebčína
MVDr. Vít Holý
Protože jsou tvrdá slova V. Holého adresována i V. Býmovi, který v současnosti
stojí v čele hřebčína, požádali jsme jej
o reakci.
(Pokračování na str. 2)

Čtenářská anketa

✄

Opakujeme, že se zájemci o vstupenky
na slavnostní vyhlášení koní a jezdců
roku 1999 mohou obrátit na tel.:
0606/836 449, nebo fax: 0464/61 32 20.
Vstupenky budou zasílány na dobírku a jejich cena je 165,- Kč.
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Jak jsme informovali v minulém čísle, vyhlašujeme čtenářskou anketu o osobnost roku. Na přiloženém kupónu zašlete na adresu redakce (CIN vydavatelství, Vladislavova 24,
110 00 Praha 1) jméno osobnosti, která podle vašeho
názoru nejvíce obohatila jezdecké dění uplynulého
roku. Svého kandidáta můžete sdělit i elektronickou poštou na adresu:

C

Osobnost roku 1999
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V době, která
je pro mě velmi
obtížná, cítím
povinnost informovat širokou
veřejnost o situaci v Hřebčíně
Albertovec. Po
10 let jsme
s manželkou
jako
fyzické
osoby věnovali
veškeré úsilí
a majetek pro
zachování hřebčína. Věříme, že
se nám podařilo v návaznosti na práci
našich slavných předchůdců vychovat řadu
velmi dobrých koní. Podařilo se shromáždit
a zachránit přes 30 vynikajících starých
rodin, v čele se zástupci trakénského plemene.
Dosáhli jsme vrcholného uznání ze strany světové Trakehner Verband, která nám
dala doporučení k vedení samostatné plemenné knihy. Trakénští plemeníci Topas
a Quoniam III se stali špičkou v republice.
Quoniam III je dokonce již 9-ti násobným
šampiónem plemeníků ČR.

V roce 1999 nás velmi tíživá situace
dovedla k uzavření společenství, které se
ukázalo jako ne zrovna šťastné. Pan Býma
z Míškovic a p. Krupka z Prahy, kteří
postupně zastupovali firmy Energoimp
a.s., Albertovec a.s., EIA a.s. a Argonaut
s.r.o., neinvestovali do podniku slíbené
částky, naopak se snaží rozprodejem
majetku prostředky získat. Zamýšlí rozprodat cca 200 koní. Za této situace jsem
žádal o odstoupení od dohod o spolupráci.
Oba odmítli, a tak mi nezbylo, než po tragickém půlroce vyhlásit na svou osobu
konkurz a připojit se tak k návrhu Pozemkového fondu. Na své společníky jsem
podal trestní oznámení, já osobně mám
díky tomu zákaz vstupu do areálu, který je
nyní proti mně hlídán bezpečnostní agenturou. Firma EIA a.s. v zastoupení p. Býmy
chtěla zřejmě zabránit konkurzu zákazem
mého přístupu k mému vlastnímu majetku
a účetnictví. Jsou si vědomi skutečnosti,
že během konkurzu mohou být všechny
jejich smlouvy a nároky zpochybněny se
zpětnou platností.
V současnosti probíhá neřízený prodej
a drancování stáda koní bez odborné asistence a většina kvalitních sportovních koní
je již prodána.

✄

Na stránkách posledního Jezdce jste
nalezli i reklamu na aukci koní pořádanou
ve dnech 29.-30. ledna v Albertovci. Protože kolem situace našeho proslulého hřebčína kolovaly celý minulý rok kuloární
debaty zajímalo nás, jaký důvod měla tato
dražba, která slibovala pouze symbolické
ceny.
Podle účastníků akce bylo zájemcům
nabídnuto 45 koní (včetně hříbat) velmi
různé kvality, z nichž bylo 17 vydraženo za
ceny od 7 do 32 tisíc Kč. Průměrná prodejní cena byla 18 000,- Kč.
Na dražbě však bylo poprvé zcela veřejně odhaleno, že mezi novými albertovskými partnery zástupci firmy EIA a.s. Praha
a současným majitelem hřebčína V. Holým
panuje hluboká rozepře. Vít Holý byl na
sklonku roku zbaven ředitelské funkce
a podle vlastního vyjádření nemá v současnosti přístup do hřebčína. Dražba byla
zahájena za asistence policie, kdy byl přečten dokument V. Holého. Obsah tohoto
dokumentu přibližuje stanovisko V. Holého
pro náš zpravodaj, které čtenářům předkládáme.
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Albertovec v konkursu
(Dokončení ze str. 1)
Po přečtení
článku, který vypracoval pan
MVDr. Vít Holý o
situaci v hřebčíně Albertovec mi
nezbývá, než na
jeho obsah reagovat. Nechtěl
jsem se k této
situaci veřejně
vyjadřovat, protože by toto mé
vyjádření nevrhlo
dobré světlo na
jméno MVDr.
Víta Holého, který se zpočátku skutečně
snažil o rozvoj hřebčína Albertovec. Pan
MVDr. Holý si zřejmě však nevšiml, že v
České republice již není socialismus, že
situace v chovu koní není taková, jaká byla
snad ještě před několika léty. To mi jistě
potvrdí každý, kdo se chovem koní zabývá a
výsledky jistě nejsou závislé pouze na
úmyslu, ale hlavně na podmínkách, které si
každý z chovatelů dokáže vytvořit. Pan
MVDr. Holý kromě chovu koní, na který je
bezesporu odborníkem, dokázal především
dovést hřebčín Albertovec k ekonomickému
krachu. Nebyl schopen vytvořit podmínky
pro ekonomický rozvoj a za cenu zachování
kvantity nebyl schopen vytvořit ekonomické
podmínky pro kvalitu. Podle mého názoru i
názoru současného provozovatele hřebčína
Albertovec obchodní společnosti EIA a.s., se
dopustil MVDr. Vít Holý několika podvodů,
jak vůči nám, tak i vůči chovatelské veřejnosti. Nesrovnalosti v evidenci chovu koní
dokládají jednoznačně, že někteří koně byli
prodáni MVDr. Vítem Holým několikrát, za

každý z prodejů inkasoval finanční prostředky, nebo se jednalo o formální prodeje. Zda
a s jakým úmyslem to udělal musí rovněž
prokázat orgány činné v trestním řízení.
Je pravdou, že proběhla ve dnech 29. 1.
a 30. 1. 2000 v prostorách hřebčína Albertovec dražba koní. Jedná se o součást plánovaného revitalizačního programu, který má
vytvořit podmínky pro další rozvoj chovu. Do
této dražby bylo zařazeno 46 koní, nejen
však těch, kteří spadají do chovu hřebčína
Albertovec. Na doporučení a se souhlasem
inspektora chovu zde byla zařazena sestava
koní, která pro chov hřebčína Albertovec
není důležitá. Vyvolávací ceny odpovídaly
skutečnému stavu současné doby, kdy široká veřejnost zabývající se chovem koní ví,
že zájem o chov koní upadá a trh není pružný. K veškerým draženým koním byly prověřeny nabývací tituly a vlastnická práva.
Můžeme se tedy jen domýšlet, kam aktivity
MVDr. Víta Holého směřují, dovolím si však
tvrdit, že tento směr není v zájmu rozvoje
chovu, ale pouze v zájmu udržení si „jména
chovatele“ u veřejnosti. Bylo zapotřebí se v
zájmu hřebčína postarat, aby v krátké době
budovy nespadly a bylo dost potravy pro
koně.
Jak vyplývá z obsahu článku MVDr. Víta
Holého, pokud si ho čtenář pozorně přečte,
jde pisateli snad pouze o majetek. Pojmy
jako rozkrádání stáda jsou použity MVDr.
Vítem Holým cíleně, lze však doložit, že
pokud by nebylo MVDr. Vítu Holému zabráněno v přístupu do areálu, možná by už
žádné stádo hřebčína Albertovec nebylo,
bylo by jen stádo MVDr. Víta Holého. A za
ním pouze dluhy, které by mohly vést k
ukončení chovu a likvidaci koní. A to je to,
co já osobně a společnost EIA a.s., nedopustíme.
Vladan Býma

Do Říma a Hartpury
Jako poslední svým hodnocením uzavírá
rok 1999 manažer komise všestrannosti
Antonín Klauz.
Rok 1999 zahájila pro jezdce všestrannosti soustředění v Humburkách, v Čejově,
ve Smrčku i v Žabčicích se zaměřením na
drezurní přípravu a skokovou gymnastiku.
Naši junioři a mladí jezdci se zúčastnili
také soustředění v rámci programu Leonardo da Vinci ve Svinčicích a byli kladně hodnoceni.
Celkově bylo v roce 1999 v ČR uspořádáno 19 národních soutěží, většinou s velmi
dobře zajištěnou organizací. Ve všech věkových kategoriích jsme s uspokojením zaznamenali nárůst počtu startujících a současně
vzestup výkonnosti. Přes tento vzestup však
v ČR stále přetrvává amatérská úroveň, výjimečně poloprofesionální. Pro vyšší mezinárodní soutěže má většina našich jezdců jednoho koně a pouze na jeho výkonnosti
a zdravotním stavu pak závisí naděje na
udržení se mezi českou elitou. Pro jakýkoliv
vstup do povědomí na mezinárodní scéně to
pochopitelně nestačí vůbec, protože v silách
našich dvojic je absolvování maximálně
dvou či tří kompletních soutěží ročně. Rozvoj
všestrannosti tak v České republice stále
závisí na nesmírné obětavosti a vytrvalosti
nejen jezdců, ale všech členů militaristické
společnosti. Přes tyto skutečnosti máme za
sebou velmi bohatou sezónu i na mezinárodních závodištích.
Naši mladí se zúčastnili v minulém roce
dvou evropských šampionátů. Junioři ve
francouzském Vittelu a mladí jezdci v irském

Necarne Castle. Výsledky již byly publikovány a i když našim jezdcům chybělo i trochu
štěstí věřím, že pro mladé účastníky šampionátů byla „evropská“ zkušenost obrovským
přínosem. Že jsme se i zde opírali o obětavost a entuziasmus účastníků svědčí skutečnost, že část nákladů na oba náročné zájezdy ležela na bedrech soutěžících. I za to
zaslouží uznání.
Výkonnost seniorů se v ČR stabilně pohybuje na úrovni CCI**, a proto i v loňském
roce byla hlavní pozornost upírána k CCI**
v Humpolci. Stejně tak důležitá jsou i CCI*,
ke kterým se do Koles, ale hlavně do Karlových Varů sjela silná zahraniční konkurence.
Měřítkem mezinárodní kvality a tím i našeho postavení v mezinárodní konkurenci je
světový žebříček jezdců všestrannosti. Již
druhý rok je tento prestižní žebříček sponzorovaný firmou Husky. Zde se z českých
jezdců nejlépe umístil M. Slezák. Ten figuruje na druhém místě východní zóny s 95
body. Jakkoliv je toto umístění po loňské
převaze polských jezdců pěkné, o poměrech
na mezinárodní scéně vypovídá, že východoevropskou skupinu vyhrála řecká reprezentantka Heidi Antikadzidis se 167 body
a celkově získal letošní prvenství Mark Todd
(NZL) s 515 body.
Přes všechny tyto poměry naznačila loňská sezóna mírný výkonnostní vzestup, především pak u juniorů a mladých jezdců.
Zlepšila se organizace soutěží a v souladu
se světovými trendy se zvýšil důraz na bezpečnost jezdců i koní.
Vstup do sezóny 2000 výrazně zkompli-
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koval návrat mezinárodních pravidel ke „starému“ hodnocení drezury a terénní zkoušky.
Tyto zásadní změny ztížily přípravu nové
kompletní edice pravidel jezdeckého sportu,
ale opět díky obětavosti všech zainteresovaných budou staronová pravidla všestrannosti vydána včas. Pro národní soutěže je
základní „novinkou“ povinnost používat
ochrannou jezdeckou vestu. U drezúrních
zkoušek až do úrovně -ZL- je to pak povinnost použití uzdečky.
Jako již několikrát v minulosti bude i letošní sezóna zahájena soustředěnými přípravami jezdců pod vedením polských odborníků.
V Humburkách bude vybraným seniorům
(cca 20) radit ve dnech 9.-12. března
M. Szlapka. Junioři a mladí jezdci, které také
vybrala komise všestrannosti se sejdou
30. března až 2. dubna ve Smrčku a jejich
trenérem bude T. Kowala.
Do mezinárodního kalendáře přispěje
i letos ČR dvěma soutěžemi CCI* v Kolesách a Karlových Varech a tradičním CCI**
v Humpolci. Ten bude, také stejně jako
v minulých letech, opět i mistrovskou soutěží
seniorů. Zásadní novinkou pro nás bude
vstup pardubického závodiště na pořadatelskou scénu soutěží všestrannosti, kde bude
po úvodním kvalifikačním kole Zlaté podkovy
uspořádáno i Mistrovství dětí, juniorů a mladých jezdců ČR 2000. Stejně jako v drezúře
a ve skocích i komise všestrannosti navrhla
pro rok 2000 dětský šampionát. Jeho premiéra se v ČR bude týkat pouze 14letých jezdců (4.-6. srpna) a pro ně bude v Pardubicích
připravena soutěž národní úrovně -Z-.
Věřím, že díky světovému věhlasu i možnostem pardubického závodiště dojde k další
popularizaci soutěží všestrannosti především u naší domácí veřejnosti.
Naše mezinárodní cíle směřují u mladších
kategorií opět na evropské šampionáty.
Naši junioři budou usilovat o start v Římě
v Pratoni del Vivaro (13.-16. června) a mladí
jezdci mají svůj šampionát v britském Hartpury (23.-27. srpna). V letošním roce by se
za hranice měly vydat i děti, pro které plánujeme start v rámci polského dětského
šampionátu v Bruchně ( 18.-20. července).
Pro seniory zůstává i letos mezinárodním
vrcholem naše CCI** v Humpolci, po němž
by mohla následovat účast na CCI** v Bialem Boru či Waregemu. Pokud by výkonnost některého z našich reprezentantů
zaznamenala větší nárůst, nebudeme bránit
i startu ve tříhvězdičkové soutěži. Stejně
jako v minulých letech budou pilířem naší
domácí militaristické sezóny soutěže seriálu
Zlaté podkovy, kde výraznou úlohu pro rozvoj všestrannosti sehrávají soutěže pro 4-5
leté koně.
Přes všechny naše domácí militaristické
problémy, ale zároveň pro neutuchající
odhodlání a nadšení všech zúčastněných,
se na sezónu 2000 můžeme těšit a já osobně přeji všem zdravé koně a bohaté sponzory. Všem divákům pak mnoho hezkých
a napínavých sportovních zážitků a všem
společně pak chci adresovat dík za minulou
i budoucí práci pro rozvoj a popularizaci
všestrannosti.

Švec na roztrhání
S velkým zájmem se setkalo soustředění
sportovních koní, které ve dnech 23. - 30.
ledna pořádal v jezdeckém středisku na
Nové Americe Petr. Švec. K práci se zde
sešlo celkem 43 koní různých stupňů úrovně z celé ČR. Moravu zastupovali zástupci
stáje Bolka Polívky, řada jezdců byla
z východních Čech, ale převážnou většinu
účastníků tvořili jezdci z Prahy. Týdenní
práce byla dalším stupínkem v budování
prestiže nejen jezdeckého střediska, ale
i samotného P. Švece.

ZE ZAHRANIČÍ
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PÛjãte si parkúr
I když ještě před dvěma lety jméno Dublet
nikdo neznal, minulé dvě sezóny znamenaly
pro firmu tohoto jména úspěšný vstup na
český trh s překážkami. Kompletní parkúr či
jeho některé skoky již při soutěžích překonala
většina našich skokových jezdců. Firma totiž
překvapila českou jezdeckou společnost
velmi dobrým nápadem a celou sestavu překážek může zájemce nejen koupit, ale hlavně
lze skoky i půjčit. Současným majitelem
a organizátorem společnosti Dublet je Aleš
Suchánek, kterého jsme požádali o rozhovor.
Pane Suchánku, v loňském roce jste
udělal již druhou zkušenost s půjčováním
parkurových překážek. Jak vypadá situace letos a co nového pro Vaše partnery
chystáte?
„ I když se někteří moji přátelé dívali na
podnikání ve výrobě skokových překážek
skepticky, musím říci, že se mi zatím moje
záměry daří realizovat. Firmu jsme založili
před třemi lety s mým přítelem, ale v průběhu
času jsme se rozešli a tak nyní jsem majitelem společnosti Dublet s.r.o. pouze já. Firma
se od počátku zabývá výrobou parkurových
překážek a tréninkového materiálu pro výcvik
koní. Je pravda, že vyrobit kvalitní dřevěnou
překážku není maličkost a i ceny tomu odpovídají. Současná koupěschopnost organizátorů jezdeckých soutěží není často zrovna nejlepší a tak jsme velmi záhy pochopili, že
cesta by mohla vést v zapůjčování celého
vybavení pro závody. Tzn. v naší nabídce
jsou nejen blendy, bariéry a ploty, ale i čísla
a praporky, a v případě potřeby vyrobíme na
skoky i reklamní poutače. I když se nám
podařilo několik překážek prodat, většinou
však do zahraničí, o naší „skokovou půjčovnu“ začíná být takový zájem, že pro sezónu
2000 již vyrábíme dva kompletní parkúry,
které budou cestovat po našich kolbištích
současně.
Na kolika kolbištích stál vloni Váš parkúr?
Zatímco v roce 1998 jsme začínali na 14
závodech, v loňské sezóně jich bylo již přes
dvacet. Pro rok 2000 počítáme s téměř dvojnásobným nárůstem a proto i dvěma parkúry.
Oba parkúry budou úplně stejné?
Ne, to nebudou. Protože v loňském roce
stály naše překážky či jejich části i na velmi
prestižních závodech (např.: CSI Poděbrady)
a stavěly se z nich již velmi obtížné skoky,
vyrábíme nyní pro sezónu 2000 jeden parkúr
pro soutěže základní a lehčí a druhý pro
středně těžké a těžké skákání.
Hlavním motivem pro stavbu dvou parkúrů
však byla skutečnost, že nás oslovila Středočeská jezdecká federace, která po zkušenostech s problematickým skokovým materiálem
doporučila některým pořadatelům, aby svoji
situaci řešili zapůjčením našeho parkúru a ve
svých úvahách jde až tak daleko, že možná
některým pořadatelům s nekorektním překážkovým materiálem závody prostě nedovolí
pořádat.
Řada pořadatelů toto doporučení skutečně
využila a věřím, že ještě využije a proto
budou muset být letos parkúry dva.
Co stojí půjčení Vašeho parkúru?
Pořadatel zaplatí 3 000,- Kč a dopravu. Tu
si může buď zajistit sám, a nebo mu ji zajistí
společnost Dublet.
Z čeho se kompletní parkúr skládá?
Parkúr obsahuje cca 30 stojanů, 30 sloupků, 80 bariér, 6 výplňových prvků (zavěšovací
ploty v různých podobách) a pochopitelně
další věci - háky, praporky a čísla. Ty oba
minulé parkúry neměly žádnou zeď, hlavně
kvůli její obtížné transportovatelnosti, ale nyní
uvažujeme do parkúru pro těžší obtížnost

i s touto překážkou. Ještě jedna informace je
důležitá a sice skutečnost, že po skončení
sezóny je celý parkúr za velmi příznivé ceny
rozprodán a pro novou sezónu se vyrobí parkúr nový.
Co když se něco zničí?
V tom případě musí zničenou překážku
uhradit pořadatel. Musím však říci, že je to
spíše výjimka a v loňském roce se to týkalo
jen několika barier.
Kdy a kde v letošním roce začínáte?
V současnosti se právě dokončuje termínová listina pro parkury firmy Dublet. Tzn. že
asi do 15. února nás mohou ještě i další
zájemci o náš parkúr kontaktovat. Jinak jsou
naše aktivity již téměř tradičně svázány s kolbištěm ve Staré Boleslavi a i letos bychom
zde měli začínat, tentokrát v polovině dubna.
S oddílem ve Staré Boleslavi nás pojí již
velmi hluboké vztahy. Pro letošní sezónu byl
rozšířen tým Dublet a proto koně v treninku
L. Jandourka budou startovat v barvách tohoto týmu. I když firma má sídlo v Liberci, já
v současnosti bydlím v Brandýse nad Labem
a tak mám do jezdeckého oddílu ve Staré
Boleslavi velmi blízko. Bohužel letos jsme se
těšili, že za tým Dublet bude startovat i nejlepší kůň stáje KIRRÉ. Ten však poslední
lednový týden, přesně 24. ledna, uhynul na
koliku. Po těžkém průběhu zažívacích problémů cestoval KIRRÉ narychlo do Brna, kde
úspěšně absolvoval operaci, ale následně
uhynul pravděpodobně na selhání srdce. Ale
to jsou koně.
Za poslední dva měsíce bylo takových
zpráv až příliš mnoho. Doufejme, že bude
zase chvíli klid. Ale zpět do Dubletu. Jaké
obchodní cíle si kladete?
Chceme pokračovat v našem výpůjčním
systému. Jinak připravila naše firma ještě
jednu novinku a začali jsme stavět i stacionární dvojboxy pro koně. První prototyp stojí opět
ve Staré Boleslavi a ve výrobě jsou další.
Oproti již u nás vyráběným podobným boxům,
je náš výrobek kompletně zateplený, tzn., že
jeho stěny jsou dvojité s izolační výplní. Jelikož je to opravdu žhavá novinka v našem sortimentu, připravili jsme pro první pololetí tohoto roku našim zákazníkům i velice zajímavé
podmínky při nákupu těchto boxů.
Vedle této novinky doufáme, že se bude
dobře rozvíjet i naše spolupráce s firmou Jan
Hauzr, se kterou jsme otevřeli další pobočku
Sedlářství Jan Hauzr v Liberci a tudíž v prostorách firmy Dublet nabízíme i kompletní
sortiment jezdeckých potřeb. Za zmínku stojí
naše akce s poskytováním slev při nákupu
veškerého zboží v naší, ale i v ostatních prodejnách firmy Jan Hauzr jezdcům, kteří se
umístí na předních místech soutěží, při kterých se skáče přes náš parkúr. Tato soutěž
měla v loňském roce premiéru a budeme v ní
pokračovat i letos.Všechny příznivce koní ze
severních Čech však zvu do naší prodejny již
nyní a těším se na setkání se všemi v sezóně
2000 na našich kolbištích.
Děkujeme za rozhovor.

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
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Aleš Suchánek

Výsledky se všemi
a pro všechny
Ve středu 19. února se v v sekretariátu
ČJF konala schůzka zástupců ČJF (Jar.
Pecháček, M. Mentlík, A. Pellarová, I. Hůlková), ASCHK (K. Kratochvíle, M. Mentlík)
a tvůrců projektu s názvem Výsledkový
pokus, které shromáždila naše redakce
(J. Formandl. T. Tengler, C. Neumann).
Podrobnou informaci o průběhu schůzky
naleznete na webové stránce ČJF.
Zúčastnění se shodli na systému, podle
kterého se pokusí společně vytvářet od roku
2000 výsledkovou databázi. Za její správnost
bude ručit ČJF, která bude také veškeré
práce koordinovat.
Při tvorbě systému byli zúčastnění vedeni
snahou, aby výsledková databáze byla co
možná nejrychleji umísťována na internet,
aby vedle všech svých oficielních úkolů sloužila i k informovanost široké veřejnosti.
ČJF dokončí práce na výběru nejlepších
softwarových programů, které práci na tvorbě
databáze usnadní. Postupně pak bude vytvořena síť, po které budou výsledky na ČJF co
nejrychleji dopravovány. Protože se i v roce
2000 očekává, že značná část výsledků bude
k dispozici pouze v písemné podobě, bude
sekretariát ČJF koordinovat jejich nejrychlejší
přepis do elektronické formy a po něm umístění na internet.
Tím, že se do celého systému zapojí vedle
tradičního shromážďování výsledků ČJF
i zpravodajské možnosti naší redakce
a s prací se zavázali pomoci i zástupci
ASCHK, můžeme předpokládat, že přístup
veřejnosti k výsledkům se výrazně zrychlí
i zkvalitní. Pochopitelně se všichni neobejdou
i bez aktivní pomoci celé jezdecké veřejnosti
a tak Výsledkový pokus pokračuje. V roce
2000 však již, doufáme, přestane být pokusem a stane se standardní součástí naší
moderní jezdecké informatiky.

Do Kolína na ples
Již XX. jezdecký ples pořádají 19. února
v Kolíně stáj Mareček, stáj Luka a stáj Václav. Začátek ve 20.00 hodin. Předprodej
vstupenek u M. Prokůpkové na tel.:
0321/234 71, 0321/268 67

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

F. Cottier na závûr
Stejně jako v minulých letech začne sezóna
2000 řadou oficielních soustředění. O přípravách jezdců všestrannosti ve svém referátu
informoval A. Klauz. Drezúristé si naplánovali
soustředění pro vybrané nadějné juniory
a mladé jezdce na 18.-26. února. Cca 15 jezdců se sejde ve Svinčicích k práci pod vedením
Z. Beneše a V. Kadlecové. Jejich příprava
bude zakončena ve dnech 25.-27. února školením specializovaných a vybraných drezúrních
rozhodčích (celkem 20), kterým budou mladí
jezdci pomáhat při praktických částech školení.
Kurs rozhodčích povede mezinárodní rozhodčí
a lektor FEI Polák J. Lawin. Vedoucím školení
je E. Nesňalová.
Celkově 15 juniorů a mladých jezdců si na

základě podzimního soustředění v Albertovci
vybral pro jarní práci i vedoucí trenér našich
skokových juniorů Jiří Pecháček. Pro ty je připraveno soustředění na dny 13.-17. března
také ve Svinčicích, které bude zakončeno
18. března veřejným treninkem.
Od 17.-21. března budou společně trénovat
naši skokoví senioři. Pro ty připravila ČJF soustředění pod vedením francouzského internacionála F. Cottiera. Skoková komise vybrala
celkově na základě přání lektora 12 jezdců
a příslušný počet náhradníků z naší skokové
špičky, kteří budou mít možnost pracovat
s tímto skokovým fenoménem 80tých let v jezdeckém středisku na Nové Americe. F. Cottier
je další v řadě velkých osobností světového
sportu, které se
zúčastní jezdeckého
života v ČR. V jeho
sbírce je řada medailí z evropských i světových šampionátů,
které získal jak
v soutěži týmů, tak
jako jednotlivec.
Z největších úspěchů jmenujme alespoň
bronzovou
medaili
z
OH
v Soulu, ME 1986
v
Cáchách
či
z evropského šampionátu roku 1983.
Dále pak evropské
stříbro ze St. Gallen
v roce 1987 nebo
dokonce prvenství
francouzského týmu
Francouzský tým ve složení (zleva) P. Durand, P. Rozier, M. Robert a v Dublinu, jehož byl
F. Cottier po vítězství v Poháru národů pří CSIO La Baule v roce 1987
roku 1982 členem.

Aktivní Tursko
Jezdecké středisko v Tursku připravilo
pro letošní sezónu rozpis Seriálu jezdeckých setkání. Rozpis je rozdělen na tři
časová pásma (zima-jaro, léto a podzimzima) a na tři úrovně (Jezdecké závody ve
skocích a drezúře, Pohár jezdeckých nadějí a Jezdecké hry).
Pohár jezdeckých nadějí, který je pořádán pod záštitou Jana Vávry, bude samostatně vyhodnocen na základě výsledků
z jezdeckých soutěží. K ohodnocení výkonů je připravena převodní tabulka a body
do Poháru bude možné získat ve všech
soutěžích pořádaných v Tursku. Pro vítěze
Poháru je pak připravena atraktivní cena přívěs pro přepravu koní.
Samostatnou součástí pak budou Jezdecké hry, které obsahují discipliny jako
např. předvedení koně na ruce, posouzení
jezdce (sed a pomůcky) nebo předvedení
dětí na pony či koních vodící otěži. Pořadatelský záměr je pořádat soutěže každý
druhý víkend v měsíci v průběhu celého
roku.
První závody jsou plánovány na 12.-13.
února ale podle neoficielních informací se
pořadatel potýká s nedostatkem přihlášek.
Zda bude tedy Seriál jezdeckých setkání
v Tursku v polovině února zahájen teprve
uvidíme.
V Tursku však sezónu zahájili již v sobotu 29. ledna, kdy zde bylo oblastní federací
Praha uspořádáno školení rozhodčích
k zavedení staronového systému rozhodování drezúrních soutěží úrovně -Z- a -Ljednou známkou. Celý systém, schválený
VV ČJF v polovině ledna, vysvětloval
zúčastněným člen VV ČJF Jar. Sedláček

a přednášku zaměřenou na posuzování
základní škály, doplněnou videem a praktickým předvedením řídil A. Fráter. Škoda
jen, že příležitosti diskutovat o základních
problémech práce rozhodčího, přijalo jen
velmi málo účastníků.

Sportovní
kalendáﬁ
hala
12.-13.2. Tursko
12.2.
Albertovec

Z,ZL
Z,ZL,L

Ročenka o sportovních
koních
Každoroční edice výkonnostních žebříčků,
statistik a chovatelských přehledů, známá
pod názvem Ročenka o sportovních koních
za rok 1999, je připravena k tisku, ale její
vydání je zdrženo přednostním tiskem
nových jezdeckých pravidel. Za tvůrce
Ročenky, která vzniká ve spolupráci ČJF,
ASCHK a NH Kladruby n.L., nám A. Pellarová prozradila, že nejúspěšnějším skokovým
koněm roku 1999 byla na základě 32 !!
výsledků v klasických soutěžích hodnocena
SIRAH (Sp. Poříčí), před zástupci stáje Sinus
Bříza AKTIVEM (12 soutěží) a LE CORDIAL
(7 soutěží), kteří stihli bodovat ještě před
svým letním odchodem do USA. Na dalších
místech se umístili KRIS KENTAUR (Bost)
a LABE JEFF (Manon).
Mezi drezurními koňmi si nejlépe v roce
1999 vedl WINDOS (St. Role) před VERONOU (Př. Kopanina) a POZOREM (Žižka
Praha). Žebříček koní startujících ve všestrannosti vede ZAK (Velké Meziříčí) před BONNY
(JK Loštice) a IVORY COUNT (Měník).
V soutěžích KMK vedle již publikovaných
skokových vítězů ALOUBE A (Orfeus Horní
Bludovice), CANTO Z a COLUMBIE (Bost
Praha) se mezi 5l. drezúristy nejlépe umístila
ATIKA (JK Fojtov) a mezi 6l. MANGIA
(St.Role) a mezi stejnými věkovými kategoriemi koní soutěžících ve všestrannosti to byla
SYMPATIKA (Pegas Loučany) a SZALENIECZ (Ostrawski). Ročenka o sportovních
koních vyjde tiskem do konce února.

Blahopřejeme...
...panu Leopoldovi Jelínkovi chovateli
z Rosic, k 55. narozeninám, které oslavil
28. ledna.
...panu Janu Haasovi, chovateli a hipologovi z Pardubic, který ve zdraví slaví 7.
února své 85. narozeniny. Jan Haas pracoval až do roku 1958 jako hlavní zootechnik
v hřebčinci v Nemošicích a je jedním
z pamětníků tragických událostí zásahu
policie proti Selské jízdě v Nechanicích
z roku 1947.
Pro
mnohé
z nás šokující
zpráva
přišla
25. ledna z Havlíčkova Brodu.
Zde ve věku 38 let
zemřela po dlouhé nemoci Jana
Fichtnerová, rozhodčí a neúnavná
příznivkyně vozatajského sportu. Jana Fichtnerová nejednou svými poznatky přispěla k informovanosti čtenářů zpravodaje Jezdec. Byla
členkou týmu naší nejznámější společnosti na výrobu kočárů pana Ivo Exnara.
Nejen vedle něho zůstane v naší vozatajské společnosti po Janě Fichtnerové
prázdné místo. Rozloučení se zesnulou
se konalo 2. února v děkanském chrámu
Páně v Havlíčkově Brodě.

A. Fráter
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Zástupce firmy Böckmann

Dnes naposled

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: 019/600 79

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. 00420-165-62 31 53, 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70, 62 65 59
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

Z Rady ČJF
Ve středu 19. ledna zasedala
v Praze na Strahově Rada ČJF. Na
programu jednání bylo hlavně
schválení sportovního kalendáře
pro rok 2000. Kalendář je hotov
a jeho písemná verze bude na
oblastních výborech k dispozici
v průběhu února. Od začátku února
je k dispozici na webové stránce
ČJF, stejně jako kompletní sportovně technické podmínky všech
národních šampionátů. Oproti
původním návrhům byly na základě
souběhu s výstavou Koně v Pardubicích (8.-10. 9.) přeloženy šampionát spřežení v Bolehošti na 14.-17.
září a voltižní mistrovství na 23.-24.
září. Součástí sportovně technických podmínek drezúrních šampionátů jsou i vybrané kvalifikační
závody.
Dalším důležitým bodem byla
kontrola průběhu prací na nových
pravidlech jezdeckého sportu. Pravidla jsou dokončena a na konci
ledna byla dána do tisku pravidla
všeobecná, skoková, endurance,
spřežení a pravidla všestrannosti.
U drezúrních pravidel zbývá ještě
dokončit překlady nových drezúrních úloh. Jak nám sdělil manažer
drezúrní komise Z. Beneš, prvá
verze a jejich korekce je již hotova
a v tisku je nulté vydání nových drezúrních úloh. Jedná se pochopitelně
o všechny nové mezinárodní úlohy,
ale také o nové národní úlohy. Zde
se drezúrní komise opřela o německý systém. V roce 2000 budou naši
drezúristé soutěžit podle úloh,
jejichž obtížnost již i v jednotlivých

stala za Bulharsko startující Novozélanďanka Samantha McIntosh
(ROYAL DISCOVERY), která se
kvalifikovala do Las Vegas spolu
s Litevcem G. Silinsem (SALANA
RADIANT).
Za Kanadu se kvalifikují tři jezdci
a jsou jimi B. Underhill (ALTAIR),
I. Millar (IVAR, PLAY IT AGAIN,
FUTURE FOLY) a A. Vince
(CATCH 22).
V jihovýchodní části Asie se
nejvíce dařilo E. Banbangovi
z Indonesie, který s koněm GALLYPOLI obsadil prvé místo a vybojoval
právo účasti v Las Vegas.
První rok organizovaná centrální
asijská liga se soutěžemi v Kirgistanu, Kazachstanu a Uzbekistanu
přinesla vítězství kazašskému
S. Suranchinovi (MAN).
Jižní část jihoamerické ligy
umožňuje kvalifikaci dvěma jezdcům a v letošním roce to jsou
M. Dopazo (EL CAPRICHO CALVARO) z Argentiny a B. C. Resendes Alves (MARIANO DO AMIR,
VISA TUCU TUCU) z Brazílie.
V jižní Africe byl nejlepší a do
Las Vegas přijede B. Taylor
(CHECKPOINT,
SUNDAY’S
EAGLE) a z Japonska dorazí
T. Sugitani (ISLAND LOVE).
Situace v ostatních ligách je
zatím otevřená. Nejvíce kvalifikovaných tradičně dodá západoevropská liga (18). Před závěrečnými
koly si zatím nejlépe vedou
C.O. Nagel (48 b.), C. Huis in’t Veld
(44) a německá dvojice R. Schneider a L. Gripshöver (42).
Ve východní části USA, které
obsadí 7 míst, je po šesti kolech
(z celkem deseti) na čele L. Howard

stupních stoupá. Tzn. že drezúrní
úloha Z1 je lehčí než úloha Z3
apod. Vedle německých úloh použili
naši drezúrní odborníci do systému
našich národních úloh i starší mezinárodní úlohy. Doufejme, že nové
úlohy budou již záhy k dispozici
i vzhledem k tomu, že prvé drezúrní
halové závody jsou skutečně za
dveřmi. Z. Beneš věří, že se vše
(včetně tisku) podaří stihnout nejpozději v průběhu února.

Trošku vedle
V minulém čísle zpravodaje se
objevily dvě chyby, které dnes uvádíme na pravou míru:
● schůzka adeptů reprezentačních výjezdů ve všestrannosti se
koná v Humpolci v pátek 11. února
a ne 13. 2. jak jsme uvedli a
● v prvém šampionátu dětí, čeká
adepty na mistrovský titul dvoukolová soutěž -ZL- a ne -Z- jak bylo
řečeno v rozhovoru s A. Starostou.

Kdo do
Las Vegas?
Před letošním finálem světového
poháru skokových jezdců v Las
Vegas je sedm regionálních lig,
z celkového počtu čtrnácti, již ukončeno. Kvalifikovaní finalisté jsou již
známí ve střední Asii, centrální
Evropě, jihovýchodní Asii, Kanadě,
jižní části Jižní Ameriky, Jižní Afriky
a Japonska.
V centrální Evropě se soutěží
zúčastnilo 141 jezdců. Vítězkou se
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dostávají zpravodaj i ti z vás,
kteří dosud neuhradili předplatné pro rok 2000. Bohužel,
nedorazí-li jejich platba nejpozději do 16. února, budeme to muset považovat za
odhlášení odběru Jezdce.
Pro poslední z vás tedy
ještě jednou a již skutečně
naposledy opakujeme předplatní podmínky 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 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.
Všechny zájemce o vystavení faktury žádáme
o sdělení IČO a DIČ.
V případě jakýkoliv nestandardních plateb žádáme plátce o sdělení, jakou úhradu
platba představuje.
před A. Firestone a D. Cheska.
V západní části USA je odježděna půlka z osmi kol a největší
šance na tři postupová místa mají
zatím R. Spooner, F. SteinwedellCarin a N.Shahinian-Simpson.
Dva jezdci se kvalifikují z Austrálie, kde po 14 kolech (z 18) vede
dvojice V. Roycroft a Ch. Chung.
Posledním místem světa, kde se
soutěží o body do Světového poháru, je Nový Zéland. Tomu náleží
také jedno místo ve finále a po
sedmi soutěžích (z 9) má již cestu
do Las Vegas jistou J. Cottle.

Za Fritzem
Thiedemannem
Ve věku 81 let zemřel legendární
německý jezdec Fritz Thiedemann. F. Thiedemann byl jedním
z posledních jezdců, kteří dokázali
být světově úspěšní ve skokových
i drezúrních soutěžích současně.
Trojnásobný účastník OH, držitel
mnoha titulů a medailí, sbíral své
nejcennější vavříny v letech 1950
až 1962. Jméno tohoto jezdce,
jehož životní pouť se uzavřela 8.
ledna, má již v dějinách jezdeckého
sportu pevné místo.

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

Tel.: 0602 628788

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 10,
591 02 Žďár n. S.,
tel.:0616/ 22774

Jezdecké stﬁedisko
Nová Amerika

- 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

nabízí v˘cvik mlad˘ch koní
pod vedením

Petra ·vece
V cenû je zahrnuto:
krmení, o‰etﬁování, kování,
základní veterinární o‰etﬁení

Inzerce

Cena 7 500,- Kã
● Prod. 3,5l. tm. hnědku se skok. a drezur. předpoklady, m:výkon.ST po Quoniam, o:Dietward
Tel.: 0602/226 432
a 6l. hnědku po Watergate, stupeň L. Tel:040/518030.
● Prodám klisnu 6 let, hnědka, o: Aloube Z, m: A1/1 po Behistoun, menšího vzrůstu, temperamentní, vhodná pro dobrého jezdce nebo do chovu, zapsaná v PK ČT. Tel.: 0455/63 20 63.
● Muž 32 let hledá práci u koní s bytem. Řidič. průk. B a T. Vyučen v SOU Kladruby n.L., 3 r. praxe s koněm v lese. Manželka
praxi u koní, trenérskou a jezdeckou licenci, nyní na mat. dov. Tel.: 0627/352 450.
● Prodám 2 klisny vhodné pro sportovní účely se skokovými schopnostmi, obě zdravé, hodné. 4l. tm. hdka (DUHAM - m: po
MACAO), 2letá hdka (LANDOS - m: po PRZEDSWIT-X-83). Tel.: 0327/51 52 35 po 17.00 hod.
● Zkušenému a spolehlivému řidiči-automechaniku, který by ve svém volném čase pečoval o náš vozový park (traktor, nákl. vůz
aj.) a disponoval s ním, nabízíme protihodnotou ježdění na koních, jihozápad. od Prahy v dosahu MHD. Tel.: 02/35 36 01 84,
02/579 600 92.
● Prodám 4-letou klisnu A1/1, vítězku dostihu. Je z rodiny PERUÁNA-2x vítěz Velké pardubické. Zdravá-pro překážky. Otec: Prince Westport (USA), matka: Pokra po Caramel. Cena 60 000,- Kč. Tel.: 017/32 29 091 po 12.00 hodi.
● Spolehlivého valacha, A1/1, parkur -S-, military -ZL-, o: Amyndas. Prodám zkušenému i začínajícícmu jezdci - jezdkyni. Tel.:
0602 813 032.
● Prodám přepravník na 2 koně, lišty a háky na parkurové překážky - sleva. Tel.: 0603 87 87 05.
● Koupím koně 6-8 let, pro dívku, spolehlivě min. -ZL-. Tel.: 02/72 65 02 85.

SERVIS PRO VÁS
A VAŠEHO KONĚ

CN

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

● 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

Nová
prodejna

Jezdeckých potřeb
v Brně
Veslařská 25, 637 00 Brno

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

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
● krmný bob 600 Kč/q

Kontakt.: 0602

237 354

FIRMA JH PLUS CZ s.r.o.
nabízí cca 50 typů kočárů za koně
● maratonské vozy ● drezurní ● lovecké, WIS a WIS
● landauer, Victoria ● pro volný čas, atd.
● dle individuální objednávky
Dodáme kočáry za pony, velké koně, malé koně, podle přání
zákazníka. Dodací lhůta 30 dní od objednávky, 6 měsíců záruka.

(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
● množstevní rabat
● výhodné ceny

Otvírací doba:
Po - Pá 10.00 - 18.00
So 9.00 - 12.00

Podrobnosti se dozvíte na

čísle 0602 453 497
Adresa:
JH PLUS CZ s.r.o.
Na Svobodném 37
Kolín VI, 280 00
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