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Konference âJF
V sobotu 25. března se v Humpolci konala
Konference ČJF. Té před rokem připravila
minulá Konference jako hlavní bod programu
schválení definitivní podoby Stanov ČJF. Kdo
však čekal, že bude tento bod programu již perfektně připraven, čekal marně. Ale k samotné
schůzi.
Po volbě pracovního předsednictva, ve kterém zasedli J. Trojanec, Jar. Pecháček, A. Pellarová, M. Mentlík a P. Hudeček, přednesl zprávu o činnosti předseda ČJF Jar. Pecháček.
Vedle vyzdvihnutí některých důležitých momentů ze sportovní činnosti informoval přítomné
delegáty o problémech CSIO, které jsme již na
stránkách Jezdce podrobně přinesli.
Po této zprávě přednesl Z. Rajmont zprávu
dozorčí a revizní komise o čerpání a příjmech
rozpočtu ČJF za rok 1999. Komise neshledala
žádné nedostatky a konstatovala, že hospodaření skončilo přebytkem, když čerpáno bylo
7 009 843,- Kč a na straně příjmů se objevilo
8 151 812,- Kč. K 31. prosinci 1999 bylo na
účtě ČJF 2 533 000,- Kč.
Konferenci byl pak předložen i provizorní
návrh rozpočtu pro rok 2000. Ten je koncipován jako rozpočet vyrovnaný a v případě, že
bude potvrzen očekávanými příjmy, jejichž definitivní verzi schválí až valná hromada ČSTV
v dubnu, měl by dosáhnout výše 9 973 000,Kč. Z těchto prostředků je 6 260 000,- Kč plánováno pro aktivity tělovýchovy a sportu a druhou zásadnější část tvoří náklady s administrativou, pro které je plánováno 2 110 000,- Kč.
Se všemi podrobně rozpracovanými čísly se
mohou členové ČJF seznámit prostřednictvím
oblastních federací.
Následovala kontrola usnesení z minulé
Konference, které provedl J. Trojanec. Z úkolů,

které stále trvají a k datu konání Konference
2000 se je nepodařilo dokončit, jmenujme alespoň stále ještě nedokončenou práci na vytvoření dlouhodobé koncepce činnosti ČJF.
J. Metelka přednesl zprávu mandátové komise, která konstatovala 96,36% přítomnost delegátů a tudíž právoplatnou usnášeníschopnost
Konference a tedy nic nestálo v cestě schválení
nové verze Stanov ČJF.
Novou verzi Stanov, která měla vzniknout
prací v loňském roce specielně ustanovené
komise, měli všichni delegáti k dispozici.
Ke značnému překvapení přítomných však
se do otevřené diskuse přihlásil jako první člen
této pracovní komise Jar. Staněk a přednesl
k této verzi řadu připomínek. Tou zcela zásadní
bylo stanovisko diskutované již vloni a sice
obhájení verze Stanov, která počítá se zrušením Rady ČJF a rozšířením VV ČJF o zástupce
z oblastí. Vedle této zásadní změny však byla
součástí jeho vystoupení i řada dalších připomínek. Tento diskusní příspěvek delegáty Konference značně rozladil a Jar. Staňkovi bylo
vytknuto, proč s takovými připomínkami přichází až na Konferenci a proč se nestaly předmětem práce komise. Na stejnou otázku jsme se
Jar. Staňka zeptali i za zpravodaj Jezdec:
„Odpověď je zcela snadná. Naše komise
byla sice VV ČJF v roce 1998 pověřena zpracováním nové verze Stanov, ale delegátům
letošní Konference byl předložen návrh zcela
jiný. Naše komise zpracovala jediný návrh,
podle mého soudu právně precizní, ale k mému
údivu to není návrh, který dostali ke schválení
delegáti Konference. To jsem se snažil vysvětlit, ale nikdo mě nechtěl poslouchat. Náš návrh,
jak jsme slyšeli zde v Humpolci, byl „prý diskutován na oblastech a nezískal podporu“. To
považuji za skandální.
Rada a VV ČJF si tak
osvojili právo cenzury, přestože pravomoc k hodnocení našeho návrhu má
podle dosud platných Stanov pouze Konference.
Nejvíc mě však zarazilo, že
vystoupit s obhajobou naší
práce měl předseda komise J. Metelka, který se
však o obhajobu naší roční
práce ani nepokusil. Ze
všech těchto důvodů jsem
se rozhodl rezignovat na
funkci člena této komise,
neboť mé úsilí o zvýšení
právního vědomí orgánů
ČJF považuji nadále za
marné.“
Takto jasně a zřetelně
se však Jar. Staněk při diskusi vyjádřit nedokázal

a jeho osoba se stala potom, co diskusní příspěvky sklouzly do téměř hádavého tónu, pro
delegáty Konference jen obtížně akceptovatelná. V diskusní vřavě tak zapadly i ty návrhy formálních nedostatků Stanov, které mohly být
Konferencí snadno změněny, ale bohužel delegáti Konference již nechtěli Jar. Staňka poslouchat.
Stejně tak neuspěl další člen pracovní komise V. Nágr, který nedostatky práce komise zdůvodnil tím, že komise sice dostala za úkol zpracovat nový návrh Stanov, ale nedostala žádné
nové koncepční zadání budoucí činnosti ČJF.
Mezi tyto základní nezodpovězené otázky řadí
V. Nágr: Chce ČJF sdružovat a řídit zájemce
o veškeré jezdectví či jen výkonnostní sportovce? Je plánována a uvažována spolupráce a tvorba výsledkových dat ve spolupráci
s ministerstvem zemědělství a je plánována
a uvažována spolupráce s ministerstvem
školství v oblasti vzdělávání?
Konferenci tedy oslovil pouze A. Pejos, který
navrhl drobnou změnu Stanov, kterou Konference bez problémů schválila.
Pochopitelně nás zajímal i názor muže z čela
legislativní komise Jana Metelky. Ten sice
odmítl diskutovat s názorem p. Staňka přes
stránky tisku, ale objasnil nám průběh práce
legislativní komise. Komise, která je pouze
poradním orgánem VV ČJF, dostala za úkol
zapracovat do návrhu nových Stanov připomínky minulé Konference. Je pravdou, že v průběhu diskusí zvítězil v komisi návrh Stanov pana
Staňka, který komise předložila VV ČJF. Ten ,
protože se jednalo o návrh koncepčně zcela
odlišný (bez Rady ČJF), postoupil tento materiál oblastem CJF a Radě ČJF. Jejich stanovisko
bylo až na východočeskou oblast negativní.
Návrh Stanov předložený Konferenci se tedy
vrátil k loňským, které byly schváleny Konferencí jako prozatímní a je doplněn o některé novinky. J. Metelka považuje stanovisko oblastních
svazů a Rady za dostatečně legitimní a s tímto
postupem se ztotožňuje.

(Pokračování na str. 4)

LE CORDIAL
a AKTIV do
Las Vegas
Poslední kola ligy světového poháru
západního pobřeží USA již jen potvrdila
výkony „našich“ koní AKTIV a LE CORDIAL
a jezdkyně Misti Cassar se umístila na třetím a postupovém místě ligy. Spolu se svým
třetím koněm BEACH GIRL má tak cestu na
finále Světového poháru do Las Vegas (19.23. dubna) otevřenou. Spolu s ní si postup
vybojoval i R. Spooner a H. Hansen.
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Kdo bude ředitel?

Opět Anky
Brabantská hala v s’Hertogenbosch se
stala ve dnech 23.-26. března dějištěm finále
Světového poháru v drezúře. Vedle elitních
skokových jezdců, pro které bylo připraveno
další kvalifikační kolo Světového poháru
západoevropské ligy, se do Holandska sjeli
nejlepší drezúristé světa.
Postupový systém do drezúrního finále
Světového poháru je snadný. Ze všech
regionálních lig, kterých je vedle západoevropské ještě šest, postupuje pouze vítěz. Pro
jezdce ze západní Evropy je vyhrazeno 8
postupových míst. Účast má zajištěnu
i poslední vítěz a pořadatelé mohou udělit
i divokou kartu a jedno místo navíc má i hostitelská země.
V s’Hertogenbosch se tak sjela elitní
sedmnáctka drezúrních jezdců: centrální
Evropa E. Sidneva (RUS), USA Ch. Reiber,
Kanada G. Smith, Pacifická liga R. Ryan
(AUS), Asijská liga M. Yagi (JPN), Jižní
Amerika M. Almasy. Divokou kartu dostala
Astralanka R. MacMillan, pozvání z hostující
země B. Koof a nechyběla ani loňská vítězka
domácí Anky van Grunsven. Ze západní
Evropy se na postupových místech seřadili:
C. van Baalen (NED), I. Werth (GER),
J. Wirths (GER), A. Teeuwissen (NED),
H. Schmidt (GER), R. Davison (GBR),
H. J. Nürgard (DEN) a S. Peter (AUT).
Postavení Anky van Grunsven bylo v této
společnosti naprosto dominantní a obhájkyně titulu proplula jistě soutěžemi až ke
konečnému vítězství v GP Kür. Oldenburský
GESTION BONFIRE nedal konkurenci šanci
a zvítězil před dalšími dvěma holandskými
dvojicemi C. van Baalen (OLYMPIC
FERRO) a A. Teeuwissen (GESTION GOLIATH T). Teprve další místo patřilo I. Werth
(NISSAN ANTONY FRH) a potvrdila se tak
současná drezúrní nadvláda Holandska.
Vítězka centrální ligy E. Sidneva z Ruska
(PODCHOD) skončila ve finálové soutěži na
13. místě.

O situaci okolo CSIO 2000 v Poděbradech
jsme vás podrobně informovali v minulém
čísle. V uplynulých 14 dnech proběhlo jednání
předsedy ČJH Jar. Pecháčka s J. Odcházelem, který reprezentuje Lázně Poděbrady a.s.
a s primátorem Poděbrad. Podle vyjádření
Jar. Pecháčka jednání s J. Odcházelem se
neslo přesně v duchu již přinesené informace.
Lázně se chtějí CSIO zúčastnit jako partner,
ale rozhodně nehodlají převzít pořadatelské
břímě.
Jednání s nejvyšším zástupcem města přineslo pouze příslib podpory, z které však
nevyplývá žádný zásadní závazek.
Podle vyjádření Jar. Pecháčka vše nasvědčuje tomu, že pořadatelství CSIO nakonec
zbyde na ČJF. V této chvíli má předseda ČJF
představu o člověku, kterého by rád viděl
v čele organizačního týmu, ale na jeho vyjádření zatím čeká. Do té chvíle nechce jeho
jméno prozradit.

CSIO bude
Vítězného M. Matějku dekoruje v hale na
Nové Americe zástupce firmy Gama Fobos
pan L. Jirucha.

KAŠMÍR začal dobře
Soutěže od 110 cm do 130 cm byly připraveny pro účastníky halových závodů na Nové
Americe ve dnech 25.-26. března. Štědrá
dotace firmy Gama Fobos, přilákala na start
velmi kvalitní konkurenci a tak se obě hlavní
soutěže staly první prověrkou našich nejlepších jezdců.
V sobotním -S- se rozeskakovalo osm dvojic a první vítězství si zajistil rychlejší z dvojice
bezchybných M. Matějka s GRAND POHONA
před M. Šoupalem na GRANNA ARGENTINA. Na třetím místě se umístil R. Chelberg
s FRESKOU, který navíc pobavil diváky i při
dekorování. Když totiž nedobrovolně opustil
sedlo FRESKY, neztratil duchapřítomnost
a procválal čestné kolo bez koně.
Nedělní vyvrcholení závodů bylo však skutečně strhující. Z 24 startujících dokončilo
základní kolo bez chyb sedm dvojic a v prvém
rozeskakování pokračovali bez problémů
jezdci M. Matějka (KAŠMIR), J. Jindra (RAMBELLA) a M. Šoupal (ČARAS). Diváci tak
viděli i druhé rozeskakování, kde na překážkách do 150cm byl opět nejlepší M. Matějka
s KAŠMÍREM před také bezchybným J. Jindrou. M. Šoupal po lehké chybě rozeskakování
nedokončil.
Závody znamenaly velmi dobrý začátek
sezóny pro M. Matějku, ale i většinu dalších
jezdců a nezbývá než se těšit na vyvrcholení
jarní halové sezóny, které přináší na Nové
Americe ve dnech 8.-9. dubna i prvou letošní
soutěž -ST-.

Halovky
ve Světlé Hoře
Členové jezdeckých klubů Horymas Horní
Město a Jantar s.r.o. Bruntál byli v sobotu
25. března ve Světlé Hoře pořadateli halových závodů ve skokových soutěžích. Na startu se představili jezdci 11 oddílů, převážně
z míst kde chybí krytá hala a trochu to bylo
znát i na dosažených výsledcích.
Výjimkou nebyla ani hlavní soutěž -L-, ve
které startovalo deset dvojic a nikdo nebyl bez
chyby. Nejlepšího výsledku dosáhla Lenka
Gladišová s AMARCORDEM (JK Gladiš Bernartice), která shodila jen jednou, před
P. Varešem s PAMELOU (SOUz Horní Heřmanice), který dokončil se 7,75 tr. body. Třetí
místo obsadil K. Lamich se SKAZKOU
(Opava Kateřinky).
-jge-

Anky van Grunsven a GESTION BONFIRE

L. Gladišová - AMARCORD
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Přesto se nám podařilo zjistit, že na ČJF
proběhlo jednání se zástupci JK Poděbrady
a V. Hrnčiarem jako zástupcem společnosti
S&B. Jak nám potvrdil V. Hrnčiar, i když se
jednání týkalo CSIO, nakonec z něho vyplynulo, že společnosti S&B a Tarpan s.r.o. se stanou spolu s JK Poděbrady a ČJF pořadateli
CSI-C. Závody tak nahradí tradiční letní Velkou
cenu Tarpan Odolena Voda a hlavní soutěž
letošního CSI-C v Poděbradech ponese název
Cena Tarpan s.r.o. Na naši otázku, zda je on
tím zamýšleným mužem pro CSIO, V. Hrnčiar
odpověděl: „O tom nebudu hovořit, žádná
jména nepadala. Mohu jen prohlásit, že letošní
CSIO 2000 v Poděbradech určitě bude.“

Česká účast
v Klagenfurtu
Na pozvání rakouského pořadatele se čtveřice jezdců P. Švec (BAVIERA, TAMPEY,
ATOM), M. Vítovec (BORUVKA), M. Vítek
(LEWISIE) a M. Šoupal (ALOIS, GRANNA
ARGENTINA) zúčastní ve dnech 14.-16.
dubna skokových soutěží v Klagenfurtu.

Doležal versus
Chelberg
Skok stupně -S- byl 1. dubna vyvrcholením
halových skokových závodů ve Svinčicích.
Mezi 13 koňmi se do rozeskakování dostalo
sedm dvojic. Nejúspěšnější byl v základním
kole R. Chelberg, který postoupil se všemi
svými koňmi STELLA ARTOIS, LEONIQUE
a FRESKA. I když i v rozeskakování předvedl
s FRESKOU a LEONIQUE další nulu, musel
se nakonec spokojit se druhým místem (LEONIQUE), když si vítězství odnesl P. Doležal
s EASTERLIGHT (Sparta Chotýšany). Na třetí
příčce skončil Z. Žíla a PRETTY WOMAN
(ČJK Karlovy Vary).

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Jedna škola z Polska
Ve dnech 30. března až 2. dubna se ke společné práci sešli naši mladí militaristé. Po trenérovi našich seniorských reprezentantů F. Slavíkovi, kterému v Humburkách pomáhal M. Szlapka, se do ČR dostavil další polský odborník. Jar.
Grodl si ke společné práci povolal trenéra juniorské reprezentace našich severních sousedů
Tomáše Kowala. Celkově 22 dětí, juniorů a mladých jezdců využilo k práci jezdeckou halu ve
Smrčku u Slatiňan. Ta sice ještě stále nepostrádá duch zamýšlené luxusnosti, nicméně nezadržitelně chátrá a v krátké době se pravděpodobně stane nedokončené staveniště jen
mementem jednoho z finančních skandálů naší
doby.
Tak jako většina zahraničních odborníků se
i Tomáš Kowala ocitl v centru naší pozornosti.
V úvodu rozhovoru jsme ho požádali o krátké
curiculum vitae:
„Pokud mám vzpomenout na svoji sportovní
minulost, tak vrcholem mé kariéry byla léta 80 84 kdy jsem byl členem užšího reprezentačního
výběru Polska v military. V té době jsem získal
i několik pěkných umístění v rámci Polska
i v zahraničí.
Po ukončení sportovní kariéry jsem se stal
nejprve asistentem trenéra a později hlavním
trenérem v centrálním výcvikovém centru
v Drzongově.
Co to znamená centrální výcvikové centrum?
Polská jezdecká federace je v rámci celého
Polska součástí systému, kdy stát podporuje
nejlepší sportovce a umožňuje jim sportovní rozvoj od dětského věku. Tzn. že v takovém centrálním sportovním areálu chodí děti do školy,
bydlí v internátu a sportují. Až do ukončení
středního vzdělání mají pobyt hrazen ze státních
prostředků. Pokud chtějí ve středisku setrvat
i po maturitě, musí být již skutečně velmi dobří
a nebo již musí jejich pobyt zde někdo hradit.
Pro jezdce je takové středisko právě v Drzongově. Spolu s jezdci se zde cvičí i pětibojaři
a stolní tenisté.
V tomto středisku jsem hlavní trenér a v současnosti mám v práci 25 jezdců do 18 let a 8
starších a cca 60 koní. Druhé centrum pak
máme v Bialym Boru, ale to je zaměřeno na
chov a jeho cílem je prověření kvality plemenných hřebců. Tím, že jsem trenérem v juniorském centru jsem současně i státním trenérem
polské juniorské reprezentace ve všestrannosti.
Polsko je velmi velká země. Jak vypadá
práce státního trenéra v tak obrovském regionu?
Mým úkolem je především sestavit plán startů, který tradičně vrcholí evropským šampioná-

tem. Před tímto vrcholem mají polští junioři 2-3
kvalifikační starty. Jedním z těch domácích je
vždy polský šampionát. Po něm je již téměř
jasno a vybraná skupina pak absolvuje i jeden
zahraniční start. Pochopitelně ne všichni jezdci
jsou u nás v Drzongově a vzhledem k velkým
vzdálenostem se setkáváme v podstatě jen při
soutěžích.
Reprezentační tým je vybírán tradičně tak
z dvacítky jezdců. Nominovaná skupina se pak
posledních šest týdnů před šampionátem připravuje společně v našem středisku a pod mým
vedením.
Mohou do takové práce zasahovat i domácí trenéři?
Pochopitelně všichni zainteresovaní mají po
celou dobu přípravy do střediska přístup a vedle
trenérů jsou to i rodiče. S vzájemnou komunikací
s trenéry nemám žádné potíže.
Jak ve srovnání s polským juniory dopadla
ČR?
Zde ve Smrčku se sešla velmi dobrá skupina
jezdců. Všichni se velmi snaží a chtějí se učit.
Spokojen jsem i s kvalitou koní. Všeobecně je
radost s takovými dvojicemi pracovat. Nedostatkem je, že každý jezdec jezdí jinak a to ukazuje
absenci jednotné jezdecké školy v ČR.
Nejste první kdo toto českým jezdcům
vytýká. Jak je možné, že v tak velké zemi
jakou je Polsko se daří udržet jednotný styl?
V současnosti pracuje na území Polska několik centrálních trenérů a většina z nich pochází
od trenéra J. Wiezchowieckieho. Tento jezdec,
olympionik a trenér má na jednotné škole polských jezdců značné zásluhy a je jistě jedním
z jejich zakladatelů.
Další otázka směřuje již na Jar. Grodla.
Jak hodlá česká juniorská reprezentace nově
navázaného kontaku s p. Kowalou využít?
Chtěli bychom v započaté práci pokračovat.
V letošním roce jsme již byli pozváni na dětský
šampionát Polska, který je určen dětem do 15
let. Tento ročník je u nás poměrně silný a tak si
myslím pozvání využijeme. Oplátkou jsme pak
polské dětské reprezentanty pozvali k účasti
kvalifikací naší Bronzové podkovy. Ještě zajímavěji však zní nabídka T. Kowaly k účasti našich
adeptů evropského šampionátu ke společné
šestitýdenní přípravě v Drzongově. To musí sice
p. Kowala ještě doma konzultovat, ale v případě,
že by to bylo možné, jedná se o velmi zajímavou
nabídku. Pochopitelně budeme polské juniorské
reprezentanty zvát i k účasti při našem národním
šampionátu CIC v Pardubicích. V každém případě doufám, že je práce zde ve Smrčku začátkem dlouhodobější spolupráce.
Děkujeme za rozhovor C. Neumann

Soustředit se,
soustředit se,
soustředit se
Skutečná záplava soustředěných příprav
v zimní a jarní části letošního roku, která
jasně ukazuje na stále větší oblibu společných prací, mě přiměla k definování názoru,
který mě se stále větší intenzitou pronásleduje již delší dobu.
Předem podotýkám, že nemluvím o soustředěních, která pořádají soukromé osoby
a která jsou postavena na čistě komerčních
základech. Stále častěji se však zamýšlím
nad soustředěními, která pořádají oblastní
svazy či sama ČJF na celorepublikové úrovni.
Pořádání těchto kursů vychází bezesporu
z úvahy, že práce s všeobecně uznávaným
odborníkem české či cizí národnosti pomůže
šířit jezdeckou vzdělanost do všech koutů
naší vlasti. Myslím, že přes přítomnost soustředěných prací i ve vzdálenější minulosti,
odstartoval fenomén soustředění s velkým -SK.-H. Streng na sklonku roku 1995. Od té
doby jsme pak měli možnost pozorovat při
práci další velká esa světového sportu
a dveře si u nás podávají zahraniční lektoři
dodnes.
Myslím, že pět let je již dostatečně dlouhá
doba na určité zhodnocení výsledných efektů.
Podle mého názoru byla první velká soustředění s K.-H. Strengem poučná především
proto, že se podařilo prorazit jednu z bariér
minulosti, a že se všichni smířili se skutečností, že rady stojí peníze. Možná si již ani
nevzpomenete, že do té doby bylo žádání
honoráře v řádu stovek korun za trénování
považováno málem za neslušnost. Najednou
zde byl člověk, který stál v řádu desítky tisíc
a výrazně tak pomohl jasnému pohledu na
ekonomickou nesmyslnost minulosti.
Pokud se týče přínosu soustředěných
prací, a to již nejen se zahraničními lektory,
k vzestupu naší celkové jezdecké vzdělanosti,
již si nejsem jejich úspěšností tak docela jist.
V prvé řadě postrádám jakoukoliv koncepci
při získávání zahraničních odborníků, s výjimkou již téměř tříleté práce našich vozatajců
s p. Koniecznym. Odborníky nám do České
republiky přinášejí náhodná setkání či soukromé osobní kontakty, anebo k nám vzdělávací
kampaně přicházejí z iniciativy zahraničí (FEI
test, či Leonardo da Vinci). Pětiletá zkušenost
nám však ukazuje, že tyto kontakty mezi ČJF
a zahraničními trenéry dlouhodoběji využívány nejsou.
Práce s domácími osobnostmi se většinou
omezuje na jedno setkání na podzim a jedno
na jaře, leckdy ovšem s různými trenéry a na
pravidelný dohled v rámci sezóny již síly
nezbývají.
Žádný byť sebevětší odborník však nemůže
přinést skutečný efekt, pokud nemá jeho
práce déletrvající a soustavný základ. Jezdecká poznání se pak, podle stupně odborné
vzdělanosti frekventantů zákonitě rychleji či
pomaleji vytratí. Ještě skeptičtěji by se mohlo
říci, že v jistých případech a při určité nepřipravenosti frekventantů sice ke krátkodobému
efektu dojde, ale ke skutečnému poznání jezdec vůbec nedospěje.
Jinak by se nemohlo stávat, že při návštěvách takových akcí slýchám většinou stále
stejné rady, vídám většinou velmi podobné
a již i u nás známé systémové tréninkové
postupy (leckdy publikované i v češtině již
před mnoha lety), ale bohužel, a to považuji
za nejhorší, slýchám stále stejné udivení
účastníků nad sdělovanými základními jezdeckými pravdami.
Podle mého názoru by se měly v případě
našich špičkových reprezentací jednotlivé
komise disciplin, pokud došly k závěru, že
v České republice není dostatečně erudovaný
odborník, rozhodnout po dohodě s reprezentanty pro jednoho člověka. Ten by potom měl

(Pokračování na str. 6)
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Horké léto
v Humpolci
Zda bude letošní léto horké ještě nevíme,
v každém případě však bude skutečně náročné
pro pořadatele soutěží v Humpolci. Těm tradiční
rytmus CCI** (27.-30. července) a po něm Finále Zlaté podkovy (25.-27. srpna), obohatí tentokrát ještě 11.-13. srpna Finále Dunajsko-alpského poháru dvojspřeží. O přípravách a záměrech
před těmito vrcholnými událostmi nás informoval
člověk, kterým především žije závodiště v Humpolci, pan Zdeněk Ságl.
Stavbou tratě CCI** je opět pověřena dvojice
A. Kříž a H. Rath. I v letošním roce se dočkáme
nových překážek. Pro Dunajsko-alpský pohár
bude připraveno čtyři až pět nových překážek
a ty budou stavěny tak, aby se daly využít i pro
soutěže všestrannosti. Pro kočáry bude využito
i nové jezírko na vzdálenější straně závodiště.
Největší novinkou je zbudování nového travnatého obdélníku před hlavní tribunou, který
bude využíván jak pro sedlové tak pro zápřahové discipliny.
Změny chystají v Humpolci i v zázemí. Zlepšena bude tribuna důležitých hostů a pravděpodobně bude propojena s rozhodčí věží, která
bude také vylepšena. Pro všechny tři důležité
soutěže, kdy v rámci CCI** bude opět i národní
seniorský šampionát ve všestrannosti, chtějí
pořadatelé výrazně zlepšit propagaci a připravují
se proto na větší divácký zájem. Zkušenosti
z finále Dunajsko-alpských pohárů navíc naznačují, že pro tuto událost musí očekávat humpolečtí dva až tři tisíce diváků ze zahraničí.
Zlepšení se po kritice sociálního zázemí jezdců a ošetřovatelů dočkají i samotní účastníci
a ve stájích je plánováno umístění koupelnových
buněk.
Zatímco finále Dunajsko-alpského poháru je
pořadatelsky v kompetenci komise spřežení
a pořadatelé v Humpolci zatím vědí jen, že se
očekává cca 30 spřežení, o soutěži CCI** roku
2000 již mají v Humpolci přesnější představu.
Letošní CCI** bude pořádat sám JK Humpolec
a pořadatelé hodlají oslovit národní federace cca
deseti evropských států. V případě, že se podaří
shromáždit alespoň 50 startujících, bude program plně vyplňovat soutěž CCI**. V případě
menšího zájmu je možné vypsat i národní soutěž -L-. I když sponzorská jednání zatím nejsou
ukončena, rozpis již deklaruje dotaci CCI**
100 000,- Kč.

Z. Ságl (vpravo) a F. Hála

Drobnosti
● Školení pro vozataje pod vedením Jana

Jelínka bylo uspořádáno ve dnech 5.-9.
dubna v Nebanicích.
● Další soustředění pod vedením A. Starosty
se koná v Chlaponicích ve dnech 22.-23.
dubna. Zakončeno bude veřejným treninkem
s názvem Velikonoční skákání, při kterém
bude o zábavu postaráno. Pořadatelé připravují některé netradiční zajímavosti jako volbu
Miss a Missák, soutěž pro psy, program pro
děti s pony apod. Pořadatelé zvou srdečně
všechny diváky.
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Zlatá podkova 2000
Ve čtvrtek 30. března proběhlo v Humpolci zasedání pořadatelů kvalifikačních
předkol a finále již 35. ročníku Zlaté podkovy. O plánech této soutěže, která tradičně
vyvrcholí na konci srpna v Humpolci, nás
informoval František Háva.
Pro rok 2000 je vypsáno šest kvalifikačních předkol v ČR a tradičně i jedno na
Slovensku. Účastníci si v letošním roce
zkusí dvě nové tratě. Jedna se připravuje
na dostihovém závodišti v Pardubicích, kde
bude 29.dubna.-1. května prvé předkolo
pořádat Glod Čejov náhradou za soutěže
v Čejově. O kvalitě tohoto závodiště není
pravděpodobně pochyb. Za prvé bude
moci celý organizační tým využívat výborného zázemí pardubického závodiště, a za
druhé zde pracuje zkušený pořadatelský
tým z Čejova. Ten navíc přizval společně
s Dostihovým spolkem Pardubice ke spolupráci i skutečně světově uznávaného
odborníka na tratě všestrannosti pana
Toma Ryckewaerta.

Mezi Pardubicemi a Sydney
T. Ryckewaert je skutečně špičkovou
osobností světového sportu. Nejen, že je
ředitel Waregem Equestrian Blosocenter
a současně i organizátor Waregem CCI**,
je i technický delegát a stavitel tratí FEI
a jako takový byl Zone Steward při OH
v Barceloně, Chief Steward při OH v Atlantě a tato funkce jej čeká i v Sydney.
I proto se návštěva T. Ryckewaerta
v Pardubicích, která proběhla ve dnech
20.-21. března, díky jeho letošní vytíženosti
omezila jen na první konzultace. Skutečná
práce se rozběhne až při přípravě letošního šampionátu juniorů a mladých jezdců,
který je plánován do Pardubic na 5.-6.
srpna. O tom jak se dá pro spolupráci získat stavitel olympijské trati a co diváky
i jezdce čeká na závodišti v Pardubicích,
nám blíže referoval J. Grodl: „S Tomem
Ryckewaertem jsme se seznámili v roce
1998 při evropském šampionátu na závodišti v belgickém Waregemu. Na dostihovém závodišti ve Waregemu se každoročně pořádají i soutěže všestrannosti a soutěže spřežení, a protože takové plány mají
i na dostihovém závodišti v Pardubicích
zelenou, může odborník z takového místa
přinést neocenitelné zkušenosti. Proto
jsme pana Ryckewaerta pozvali na loňskou Velkou pardubickou, kdy viděl závodiště poprvé. Přes ČJF jsme pak požádali
olympijský fond FEI o podporu. Ten nám
vyšel vstříc a panu Ryckewaertovi hradí
letenky při cestách do ČR.
Prvé dojmy T. Ryckewaerta jsou velmi
dobré a na základě i jeho úvah nebude
první soutěž v Pardubicích příliš obtížná.
Nejen, že to bude první soutěž sezóny,
ale také první zkušenost jezdců s touto
tratí.
Vedle překážek z dostihových kursů,
včetně Velké pardubické, budou tratě vedeny i přes mobilní skoky, které se po soutěži
opět rozeberou. Takto bude například vyplněno pardubické „náměstí“, kde nelze nic
budovat natrvalo. Dva z nich jsou již hotové
a vytvořil je náš spolupracovník Jar. Merunka z Hybrálce a myslím, že se mají diváci
i jezdci na co těšit. Kurs žádné ze soutěží
se nebude křížit a tak se v žádném případě
nebudou moci jezdci střetnout.
Hotova je již i dohoda s pracovníky uzavřeného televizního okruhu na závodišti
a celý program nejenže bude přenášen na
televize v tribunách, ale zároveň si bude
každý jezdec moci nechat natočit svůj
výkon na kazetu.“

Military na Dvorečku
Další novou tratí v systému kvalifikací Zlaté
podkovy je závodiště Dvoreček, kde bude
soutěž pořádat Spolek soukromých chovatelů Jindřichův Hradec a stáj Dvoreček
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a soutěže se tak přesunou i do méně aktivních jižních Čech. Zde je skupinou pořadatelů Zlaté podkovy plánován ještě jeden
kontrolní den, který pořadatelství na základě způsobilosti tratě definitivně potvrdí.
Tato soutěž, v pořadí druhá, by měla proběhnout 26.-28. května.
Sponzorské krytí všech soutěží je stejné
jako v loňském roce a soutěže Zlaté podkovy zajistí tradičně Zemské noviny, Stříbrnou podkovu Česká pojišťovna, Bronzovou
podkovu Město Humpolec a Soutěž nadějí
Agrostroj Pelhřimov. Bez sponzora je
bohužel i nadále soutěž o Mistra opratí
a malý zájem o uspořádání kvalifikačních
předkol mají i pořadatelé. Letos bude
vypsáno jen předkolo v Lošticích. Nezájem
o soutěže spřežení vysvětlují pořadatelé
nezájmem účastníků a nejednou se
v minulosti stalo, že připravená soutěž se
nakonec neuskutečnila pro malý počet
startujících. V loňském roce měla dvojspřeží vedle předkol Zlaté podkovy téměř dvě
desítky domácích soutěží. Spolu se zahraničními výjezdy je tak program spřežení
skutečně nabitý a pořadatelský nezájem
v rámci Zlaté podkovy je pravděpodobně
namístě. I tak však do budoucna pořadatelé soutěže spřežení neopouštějí a zájem
o budoucí uspořádání předkol projevují
noví pořadatelé např.: Ruda-Lány či Fiakr
Brno.
Všechny informace o seriálu soutěží Zlaté
podkovy naleznete v souhrně vydaných
rozpisech Zlatá podkova 2000. V případě
vašeho zájmu můžete o zaslání rozpisu
požádat na adr.: JK Humpolec, F. Háva,
škol. statek , 396 01 Humpolec.

Konference ČJF
(Dokončení ze str. 1)
Konference poté také nevyslyšela diskusní
příspěvek R. Skřivana, který obhajoval Stanovy
ze začátku 90. let a jehož názor opět prezentoval návrh východočeské oblasti tzn. bez Rady
ČJF.
Čtyřiceti třemi hlasy pro, dvěma proti a osmi,
kteří se zdrželi hlasování pak Konference
schválila předloženou verzi Stanov ČJF.
Ta ve své podstatě, přes ujištění, že byla
verze konzultována s legislativními odborníky
ČSTV, přináší několik kuriózních situací.
Např.: podle odstavce 5 článku V se říká, že
volit a být voleni mají být pouze členové, jejichž
členství vzniklo podle odstavce 2 a 3 tohoto
článku. To se však týká členství občanských
sdružení a právnických a fyzických osob z podnikatelské sféry a podle výkladu J. Staňka tak
nemohou být právně voleni do funkcí fakticky
fyzické osoby.
Ve Stanovách není členské základně dáno
právo iniciovat svolání Konference a toto právo
má pouze Rada či VV ČJF.
Opakuje se vloni diskutovaná situace, kdy
Výkonný výbor a prezident ČJF jsou sice voleni
nejvyšším orgánem tzn. Konferencí, ale při
svých rozhodnutích jsou povinni respektovat
rozhodnutí Rady, jejichž zástupci jsou voleni
nižším článkem tj. valnými hromadami oblastí.
Díky této podřízenosti by vlastně předseda
Rady měl být nejvyšším představitelem ČJF.
V každém případě nelze dokument, jakým
jsou Stanovy, přeceňovat a vždy zůstane jen
dokumentem. Přesto jsou některé úvahy
o stavbě Stanov logické a pozorovatel Konference, ale pravděpodobně i většina delegátů
nechápali, proč jejich zapracování do nově
předložené verze nebylo možné.
Závěrem schválila Konference Usnesení,
které ukládá VV ČJF pokračovat ve vzdělávacích aktivitách, v úsilí o získání generálního
sponzora, bere na vědomí přednesené zprávy
a schválení Stanov a také vyzývá k vyvinutí
maximálnímu úsilí pro zdar CSIO Poděbrady
2000.
C. Neumann
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Rytířská ulice a koně
V Jezdecké ročence 1999 byl uveřejněn
i inzerát fotolabu Kodak Expres Profako s.r.o.
v Rytířské ulici 27 v Praze 1. Ten nabízí slevy
za výrobu fotografií z filmů, které obsahují
alespoň jeden obrázek s koněm. Protože
nastává sezóna, kdy i mnozí naši čtenáři začnou ve větší míře fotografovat koně při soutěžích, ale i při rekreačních příležitostech, obrátili jsme se na jednoho z majitelů laboratoře
pana Bojana Dimitrijeviče, aby nám přiblížil
proč se v centru zájmu ocitli právě koně.
Pocházím z Jugoslávie a u nás je koní
velmi mnoho. V posledních letech také dochází k velkému vzestupu popularity jezdeckého
sportu, i když válečné události a následné
ekonomické problémy vše značně komplikují.
V Bělehradě je velký hipodrom a na dostihy
chodí značné množství lidí. Pochopitelně jak
dostihy tak jezdecký sport je častým námětem
pro profesionální i amatérské fotografy a tak
vedle mého osobního zájmu jsem se často
s koňmi setkával i v profesních souvislostech.
Pochopitelně krásný pohyb koní je nutné
zachytit na kvalitních materiálech a tak jsme
se u nás ve fotolabu rozhodli podpořit tvorbu
fotoamatérů i profesionálů okolo koní.

slibujete při vyvolání filmu alespoň s jedním obrázkem koně slevu. Jaké výhody
fotografům koní nabízíte?
Naše fotolaboratoř poskytne každému fotografovi koní 10% slevu při vyvolání filmu a 5%
slevu při následném nákupu materiálů
a všeho dalšího zboží. Navíc nabízíme další
zajímavé výhody. Za vyvolání fotografií každého třetího filmu obdrží náš zákazník zdarma film Kodak Gold 200-36. Vedle již rozšířených Kodak karet připravujeme i náš vlastní
systém tzv. Kouzelných karet, které umožní
další zákaznické výhody.
Vaše laboratoř pracuje se značkou
Kodak, vyvoláváte i jiné filmy?
Pochopitelně vyvoláváme všechny filmy,
i když jsme přesvědčeni, že materiál firmy
Kodak je nejlepší. A pro krásu koní je potřeba
využít toho nejlepšího materiálu.
Děkujeme za rozhovor a zveme všechny
fotografy do studia KODAK Expres Profako v Rytířské ulici 27 v Praze 1.

V domě se dvěma medvědy v Rytířské ulici
v Praze sídlí nejen Maďarské kulturní centrum, ale i fotolab Profako, kde fandí koním

República Checa na Portoriku
Tak je nazývána Česká republika na Portoriku a tuto zkušenost udělaly naše jezdkyně
L. Poláková a M. Hájková, které v rámci
svého amerického pobytu startovaly na
koních P. Blaha i na tomto karibském ostrově.

Co tedy může Vaše laboratoř nám všem
nabídnout?
Spektrum služeb naší laboratoře je velmi
široké. V základní nabídce je pochopitelně
tvorba barevných fotografií všech různých formátů až do velikosti 50x75cm. Vedle plných
fotografií jsme schopni ve všech formátech
vytvářet i jakékoliv výřezy. Do velikosti 20x30
cm nabízíme hodinový termín, u větších formátů potřebujeme více času, maximálně však
24 hodin. Při osobních domluvách jsme
schopni přijímat zakázky kdykoliv i mimo
obvyklou pracovní dobu, tzn. nejen večer, ale
i v sobotu a v neděli.
Ve Vašem inzerátu v Jezdecké ročence

®

ANKA

PREMIUM QUALITY
D O G A N D C AT F O O D

ŠPIČKOVÁ
GRANULOVANÁ KRMIVA
PRO PSY A KOČKY
Výhradní registrovaný dovozce:
Kanadská obchodní společnost,
Osecká 319, 751 31 Lipník nad Bečvou,
tel./fax: 0641/77 33 41 nebo 77 33 42
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Zájezd obou jezdkyň jistě nepostrádá exotiku. Po kratším zimním zastavení ve středisku
P. Blaha ve státě New York následoval zhruba měsíc na Portoriku. Zde startovaly obě
dívky v soutěžích do 120cm buď na koních
P. Blaha nebo na koních
dalších majitelů. V současnosti pokračují měsíčním
pobytem na Floridě, který
je opět rámován účastí při
soutěžích do 120cm.
Poslední část pak bude
opět na farmě P. Blaha
u New Yorku. Ze svých
startů vytěžily již obě jezdkyně několik umístění a
M. Hájková i jedno vítězství.
Návrat do ČR je plánován na polovinu června
a L. Poláková chce stihnout juniorský šampionát
8.-9. července v Karlových
Varech.
V České republice čekají
L. Polákovou koně KASKAD
a MATEA, kteří jsou ve stájích na Mělníku a podle
dohody je do českého mistrovství bude při soutěžích
jezdit Z. Zelinková.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Ještě jednou Cottier
Jak jsme slíbili v minulém čísle, vracíme se
ještě jednou k setkání s francouzským odborníkem Frederickem Cottierem na Nové Americe, tentokrát očima účastníků školení stavitelů
parkúrů. O dojmy ze školení jsme požádali
účastníka kurzu Pavla Hudečka.
„Myslím, že i pro stavitele parkúrů bylo školení velmi zajímavou zkušeností a setkáním
s poněkud odlišnou školou než jsme zvyklí.
Přes skutečnost, že F. Cottier měl k některým
našim kolegům zcela zásadní výtky, nemyslím, že jsme v jeho očích dopadli všichni tak
špatně, jak vyznělo z úst našich jezdců.
První den se stavitelé rozdělili na čtyři části
a každá skupina měla za úkol postavit halový
parkúr pro GP. Naše moravská verze byla
první a myslím si, že k ní neměl F. Cottier
zásadní připomínky. Je pravda, že potom došlo
na další parkury, kde objevil několik zásadních
chyb a problémů. Jeho následná nespokojenost se staviteli jako celkem byla možná
i následkem nepřístupnosti některých frekventantů k jím sdělovaným poznatkům a názorům.
Pojetí stavby parkuru F. Cottiera bych nejlépe charakterizoval jako vstřícné koním, podporující jejich růst. Razí zásadu nestavět parkury pro to, aby někdo vyhrál, ale zásadně
proto, aby rostly výkony koní. Zde je opět
velmi tenká hranice mezi obtížností a nekorektností. Myslím, že s tímto pojetím neměli
potíže žádní stavitelé, kteří jsou buď stále
jezdci a nebo trenéry, a kteří si mohou každodenně v práci ověřit co je a co není možné.
Zásadně vytýkal příliš tvrdé obraty, distance
doporučoval stavět spíše v obloucích, skutečně razil zásadu nepřehánět to s distancemi
pro mladé koně. Zde se však diskuse rozvinula i mezi jezdci a většina z nás si myslí, že
kratší pravidelná distance na tři nebo čtyři
cvalové skoky je pro koně i jezdce přijatelnější
než delší cval mezi samostatnými skoky.
V každém případě mohlo být setkání s F. Cottierem opět velmi důležitým kamínkem do celkové mozaiky poznání každého odborníka.“
O uveřejnění svého názoru na reakce jezdců o stavitelích tratí nás požádala i stavitelka
parkurů Anežka Tůmová. Ta, přestože patří
ke špičce našich stavitelů, nebyla na seminář
s F. Cottierem pozvána a jak se nám svěřila
toto opomenutí ji poněkud mrzelo. Přesto cítí
potřebu za stavitele parkurů reagovat.

Soustředit se ...
(Dokončení ze str. 3)
být našim nejlepším nápomocen radou,
evropským nadhledem, ale hlavně svými kontakty po delší dobu tzn. minimálně dvou tří let
a teprve po zhodnocení jeho přínosu eventuelně vyměněn, jako v případě koučů u jiných
sportů. Námitku, že by to bylo nad naše ekonomické možnosti, je potřeba nejprve prověřit.
Daleko důležitější se mi však jeví vzdělávání nejširší jezdecké veřejnosti. Zde by měla
drtivá část informací směřovat především
k trenérům. Přítomnost jezdců na oblastně či
celostátně organizovaných soustředěních bez
jejich cvičitelů a trenérů by měla být vyloučena. Právě oni musí v prvé řadě akceptovat
sdělované vědomosti, protože svojí každodenní přítomností ovlivňují vybraného jezdce,
ale většinou i celou řadu dalších, nejvíc. Vnášení nových poznatků „mezi“ jezdce a trenéra
může vést jen ke vzájemné ztrátě důvěry
a následné řevnivosti mezi centrálním odborníkem a ostatními trenéry a je plané uvažovat
nad tím čí je to vina.
V neposlední řadě pak, v případě že je přítomen zahraniční odborník, by si měli všichni
účastníci sami dostatečně zodpovědně zvážit,
zda rady udělované jim v němčině či angličtině již někdy neslyšeli v češtině a zda akceptace zahraničního trenéra není jenom důkazem
toho, že „doma není nikdo prorokem“. C. Neumann

„Vzhledem k tomu, že jsem nebyla přizvána
k účasti na semináři pro vybrané stavitele parkurů pod vedením pana F. Cottiera, nemohu
se vyjádřit k obsahu a rozsahu semináře.
V zájmu objektivní informovanosti české jezdecké veřejnosti však musím reagovat na
poněkud příkré vyjádření jezdců k trendům
stavby parkurů v Česku.
Konstatuji, že renomovaným zástupcem
FEI v oblasti stavby parkurů je pan O. Peterson, uznávaný špičkový stavitel nesčetných
světových a evropských parkurů (OH, MS,
SP, VC apod.). ČJF dlouhodobě a systematicky uplatňuje do podmínek českého jezdeckého sportu pravidla a předpisy FEI - pochopitelně tedy i české předpisy pro stavbu parkurů
jsou zpracovány v tomto duchu. Skutečnost,
že názor pana F. Cottiera, který je v této problematice bezesporu zkušeným odborníkem,
je v určitých detailech odlišný, nic nemění na
povinnosti ČJF respektovat oficiální trend FEI.
Zásadně tedy odmítám byť jen náznak
toho, že by trend stavby parkurů u nás
„v několika posledních letech“ neodpovídal
současnému světovému trendu - podle mého
názoru ani nelze činit takovéto jednoznačné
závěry na základě dvoudenního semináře.
Současně podotýkám, že mi není známa skutečnost, že by kdokoli z české jezdecké
odborné veřejnosti „v několika posledních
letech“ vznesl proti uplatňovanému trendu
stavby parkurů u nás námitky ve smyslu
názoru pana F. Cottiera.
Je zřejmé, že mezi zahraničními odborníky
pro stavbu parkurů probíhá nekonečná diskuse k této problematice a samozřejmě připouštím, že je možné tuto problematiku prodiskutovat i v rámci české odborné veřejnosti a případně české předpisy doplnit. Zdůrazňuji
však, že podněty a názory k diskusi sice lze
případně zohlednit, ovšem na druhé straně je
nutné důsledně respektovat stanovený oficiální trend FEI.“

Slovník jezdectví
a vozatajství na trhu
Nová publikace, která usnadní komunikaci
a četbu v německém a anglickém jazyce,
vyšla v březnu. Obsahuje 175 stran a řadu
obrázků. Hesla jsou seřazena významově
přehledným způsobem a zařazena do následujících hlavních kapitol: obecné pojmy (obsahuje základní hipologické termíny jako popis
koně, nemoci, plemena, jezdecké vybavení
a další), výcvik jezdce, výcvik koně, závody
a vozatajský sport. První kapitola je nejobsáhlejší a všechna hesla jsou v ní doprovázena
v němčině gramatickými charakteristikami,
v angličtině výslovností. Ostatní kapitoly obsahují ve velké míře frazeologická a idiomatická
spojení, která jsou běžně používána při výcviku. Pro jednodušší orientaci je připojen jmenný rejstřík v českém, německém a anglickém
jazyce. Publikace je k dostání na dobírku na
adrese: Ing. František Lomský, Jeronýmova
23, 397 01 Písek, za cenu 198 Kč (včetně
poštovného 43,- Kč).

Beničtí zvou
Hřebčín FAVORY a Svaz soukromých chovatelů starokladrubského koně pořádá 16.
dubna v hřebčíně FAVORY v Benicích chovatelskou přehlídku. Začátek ve 13.00 hodin.

Podkováři do Jaroměře
Střední odborné učiliště v Jaroměři připravuje na 12.-13. května Setkání kovářů a podkovářů a všech zájemců o podkovářskou
tématiku. Vedle odborných seminářů bude
pro zájemce připraven prodej všech podkovářských potřeb a nebude chybět ani podkovářská soutěž.
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Sportovní
kalendáﬁ
hala
8.-9.4.
8.-9.4.
9.4.

Tursko
Z-L, drez. Z-T
Nová Amerika
ZL-ST
Spálené Poříčí
Z-L

otevřená kolbiště
8.4.
8.4.
8.4.
8.4.
8.4.
9.4.
14.-16.4.
15.-16.4.
15.-16.4.
15.4.
15.4.
15.4.
15.4.
15.4.
16.4.
17.4.
21.-23.4.
22.4.
22.4.
22.4.
22.4.

Přední Kopanina drez. Z-ST
Ústí nad Labem
ZM-ZL
Drásov
ZM-ZL, voltiž
Albertovec
zrušeno
Hradec nad Moravicí
ZM-L
Mělník
Z-ZL
Mělník
ZM-ST
Praha
Z-L,drez.L-ST
Kolesa
CN/Z-L
Frenštát p.R.
voltiž
Hořátev
ZM-ZL
Netolice
ZM-L
Úněšov
ZM-L
Litomyšl
ZM-ZL
Mikulov
ZM-L
Uherčice
Z-L
Ostrava
ZM-S
Přední Kopanina
drez Z-ST
Poříčí-Mrač
ZM-L
Bohdaneč
ZM-L
Heřmanův Městec
A(A+C)/1,2,4
22.4.
Milotice
ZM.L
22.-23.4. Stará Boleslav
zrušeno
23.4.
Poděbrady
Z-L
23.4.
Loštice
Z-L
24.4.
Hostomice
drez.Z-L

PRINZ pro Irenu
Jaroslav Jindra se v sezóně 2000 neobjeví
v sedle nadějného PRINZ CONDE, kterého
majitel převezl do střediska v Bernarticích.
Hřebec se bude v sezóně 2000 věnovat ve
větší míře plemenitbě. Dobrou zprávou pro
sportovní veřejnost je, že majitel hřebce pan
H. Leuchter není proti sportovnímu využití
koně a v jeho sedle začala sezónu 2000 zkušená Irena Kostová. Tak se můžeme v roce
2000 těšit na zajímavou dvojici do mistrovské
soutěže žen.

Gabrielka nebude
Letos bude poprvé po třiceti letech přerušena tradice Ceny Gabrielky (plánovaný termín
6.-7. května), na kterou si zvykli jezdci již
z třetí jezdecké generace, a to nejen z Prahy.
Důvodem je stavba kryté haly, která by velmi
zkomplikovala pohyb účastníků po areálu.

V Boleslavi zrušeno
Všichni jste v minulém Jezdci viděli, jak
vypadal jezdecký areál ve Staré Boleslavi při
povodni na začátku března. Proto nepřekvapuje, že nás boleslavští požádali o oznámení zrušení obou dubnových závodů. Pro nezpůsobilý
terén se tak nebudou konat soutěže ve Steré
Boleslavi plánované na 23.-24. a 30. dubna.

Začátek za hranicemi
Zahájit sezónu za hranicemi se rozhodla
militaristická dvojice Naděžda Knopová
a Milan Theimer, kteří s koňmi MAJÁLES
a VAŽEC startují ve dnech 7.-9. dubna na CIC
v rakouském Ebreichsdorfu.

Blahopřejeme...
...rozhodčímu a jezdci Jiřímu Stříbrskému
z Kutné Hory k 50. narozeninám, které připadají na 8. dubna.

Zástupce firmy Böckmann

Pojištění koní

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

na úhyn a utracení
v důsledku nákazy, živelní události a havárie
vozidla; na riziko úrazu;
na riziko odcizení. Odpovědnost za škody při jezdeckých závodech, výcviku koní, přenechání jezdeckého zvířete cizí
osobě atd. V případě
zájmu vám zdarma
poskytnu veškeré informace přímo u Vás.

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

Ing. Jaroslav Lauterbach,
Generali Pojišťovna, a.s.,

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

P¤EKLADATELSK¯

● 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

S E R V I S

●
●
●
●
●
●
●
●
●

S K ¤ I VÁ N E K , s . r. o .

mobil: 0602 26 00 94.

Jezdecká škola Mariánské Lázně

překlady,
tlumočení,
37 jazyků

kvalita + rychlost
soudní AJ - NJ- expres
rodilí mluvčí
technické+odborné texty
bez příplatku
výuka jazyků
kvalifikovaní lektoři
firemní výuka
intenzivní individuální výuka

Překladatelský servis
skřivánek, s. r. o.
Milady Horákové 108, Praha 6

Tel: +42 02 333 20 561-2
Fax: +42 02 333 22 373

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

Výsledky
Světlá Hora 25.3. -ZM- děti (3) 1. Kincl
- DIKWA, 4l. (5) 1. Šopíková - NANY (oba
Horymas Horní Město), -Z- děti a jun. (6)
1. Kopecká - BLANKA (Horymas Horní
Město), 4. a 5.l. (4) 1. Gladišová - PAVIÁN (Jantar s.r.o.), ost. (13) 1. Chlandová
- DELLA (Penzion Omega Sobotín), -ZL(25) 1. Šopíková - DANILA (Horymas
Horní Město), -L- (10) . Gladišová AMARCORD (JK Gladiš), 2. Vereš PAMELA (Horní Heřmanoce), 3. Lamich SKAZKA (Opava Kat.).
Plzeň-Bory 25.3. -ZM- 4l. (9) 1. Fencl DEBORA (Egrensis Cheb), děti (6) 1. Straka
- URŠULA (Němčovice), -Z- (44) 1. Zahrádka - KASKADÉR (Strakonice), -ZL- (45) 1.
Kavka - IMAGA (Kavka Fojtov), -L- (21) 1.
Žíla - PRETTY WOMAN, 2. Balcarová LOGIKA (oba ČJK Karlovy Vary), 3. Jindra COWLEY KENTAUR (Spálené Poříčí).

Nováková - FOR (Louny), stupň.obt. do
120cm 1. Doležal - GOLDWING (Sparta
Chotýšany), 2. Žíla - PRETTY WOMEN,
3. Balcarová - MAKEBO (oba ČJK KV), S- 1. Doležal - EASTERLIGHT (Sparta
Chotýšany), 2. Chelberg - LEONIQUE
C (Žižka Praha), 3. Žíla - PRETTY
WOMEN (ČJK KV).

Nová Amerika 25.-26.3. stupň. obt.
do 110 (46) 1. Pejosová - LIBERO (Trutnov), -L- (40) 1. Tretera - NIKITA (Tretera), 2. Matějka - LIPKA UNIREN (Chomutov), 3. Sedláček - MELODIE (Černožice), -S- (21) 1. Matějka - GRAND POHONA (Chomutov), 2. Šoupal - GRANNA
ARGENTINA (1.SPZ Pardubice), 3. Chelberg - FRESKA (Žižka), -ZL- (38) 1. Polachová - FANY (Chomutov), stupň obt.
do 120 (36) 1. Matějka - LIPKA UNIREN
(Chomutov), -S- (24) 1. Matějka KAŠMIR (Wrbna), 2. Jindra - RAMBELLA
(Sp. Poříčí), 3. Šoupal - ČARAS (1.SPZ
Pardubice).
Svinčice 1.4. -ZM- 1. odd. Mazánková
- AGAPY (Inestservis Chomutov), 2. odd.
1. Černohorský - MARLON (Kalek),
stupň. obt. do 100cm 1. Mazánková AGAPY (Inestservis Chomutov), -ZL- 1.

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

SERVIS PRO VÁS
A VAŠEHO KONĚ
ROZŠÍŘENÁ PRODEJNA V PRAZE
Na Celné 8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Tel.+Fax: 02/57 31 67 82, 02/54 75 96

FIRMA JH PLUS CZ s.r.o.

● Zdvojnásobená prodejní
plocha
● Rozšířený sortiment pro
jezdce a koně

nabízí cca 50 typů kočárů za koně
● maratonské vozy ● drezurní ● lovecké, WIS a WIS
● landauer, Victoria ● pro volný čas, atd.
● dle individuální objednávky

Otvírací doba: Po-Pa: 9.00–18.00
So: 9.00–13.00
e-mail: equiservis@equiservis.cz
http://www.equiservis.cz

Dodáme kočáry za pony, velké koně, malé koně, podle přání
zákazníka. Dodací lhůta 30 dní od objednávky, 6 měsíců záruka.

Nejlepší spojení:
● Autem z „výpadovky“ na Strakonice (Zborovská-Svornosti) a z Hořejšího nábřeží
(výpadovka do Prahy), možnost parkování.
● Metrem B: cca 300m od stanice Anděl,
výstup Anděl ulicí Na Bělidle a Na Celné
● Tramvají č. 4 a 7 do stanice Zborovská,
cca 150 m ulicemi Lidická, Svornosti, Na
Bělidle a Na Celné

Podrobnosti se dozvíte na

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

ZÁSILKOVÝ PRODEJ Z BAREVNÉHO KATALOGU
Další prodejna:
Chovatel-equiservis, Habrmanova 52, Plzeň - Slovany, T+F: 019/74 450 78
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Ing. J. Kutěj
Purkyňova 10,
591 02 Žďár n. S.,
tel.:0616/ 22774

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služba při nákupu sportovních koní doma
Ing. J. Hanulay i v zahraničí
Farského 6
851 01 Bratislava - pomoc při nákupu plemenného matetel.: 07/81 52 30 riálu v zahraničí

Inzerce
● 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.
Prodám valacha 8 let, výkonnost -S-, o: Gamar a valacha 6 let, výkonnost -ZL-, o: Ronald (Burgraf
x Lemexico), m: Kornet. Tel.: 0606 609 319.
Máte problém s ustájením koní a chcete podnikat v chovu?. Máme pozemky, stáje. Hledáme pro
spolupráci šikovné ruce, vítán manželský pár, zn: Šumava. Tel.: 0602 118 113.
Vyměním 6l. val., krásného vraníka, dovezeného ruského trakéna, vhodného pro distanční jízdy,
western a malé military, za koně s předpoklady pro vyšší parkurové skákání. Tel.: 0602 301 220.
Prodám perspektivního 2-letého hřebce, šimla po Gottward z matky A1/1, případně vyměním za
vozík na 2 koně + doplatek. Tel.: 0507/24 630 po 20 hod., 0604 830 527.
Prodám 3l. valacha po Ascot, velký, charakterní hněd. Bez odz., skokové předpoklady. Cena dohodou. Tel.: 0606 406 705.
Prodám klisnu ČT 5 let, černá, mohutná, KVH 170 cm, otec 387 Arras (Aloube Z), matka po Furioso
XLVIII-31. Charakterní, skokové předpoklady. Připravovaná na parkur. Rodinné důvody.
Tel.: 019/531 108 po 21 hod.
Prodám koně připraveného do žákovských mistrovských soutěží, precizně ovládá drez. Soutěže st.
-S-, připr. -ST-, výborně jezditelný, charakterní, pracovitý, zdravý. Cena 90 000,- Kč. Dovoz možný.
Tel.: 0438/24 224.
Zam. hl. 21 l. vyuč. v oboru + 3l. nást. trenér., cvič. pr., jezdec. lic., hiporeh.st., ŘP - B, tel.: 02/644 79 42.
Prodám lišty a háky na parkurové překážky - sleva. Tel.: 0603 87 87 05.
Prodám holandského teplokrevníka KWPN, 12 let, šiml. Výkonnost S,ST. Vyšší cena, pouze vážný
zájemce. Telefon : 0604 829 589

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

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

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

CN

Jezdecké stﬁedisko
Nová Amerika
nabízí v˘cvik mlad˘ch koní
pod vedením

Petra ·vece
● 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

jezdecká saka,
rajtky, drezúrní fraky,
přikrývky pro koně
ŠEPRA, Šebesta Lumír
Ostruhová 58, 276 01 Mělník
Tel.: 0206/62 54 11

Firma Iván

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

Cena 7 500,- Kã
Tel.: 0602/226 432
nabízí:

celoroční zásobení stájí krmivem i stelivem (seno luční i vojtěškové,
sláma, oves), s dodávkou do 48 hodin.
● seno po celé ČR od 220 Kč/q
● sláma od 130 Kč/q

Kontakt.: 0602

237 354

Prodejna
jezdeckých potřeb

HAPPY HORSE
v Karlových Varech (areál
dostihového závodiště)
nabízí kompletní sortiment
jezdeckých potřeb.

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

Zasíláme i na dobírku.
Otevřeno:
pondělí - pátek 9.30 - 18.00
sobota
9.30 - 13.00

Naše adresa: Happy Horse, Jaroslava Haškovcová
kpt. Jaroše 29, 360 06 Karlovy Vary.
Tel.: do prodejny: 017/43 275
mobil: 0602 41 52 06, privat: 0468/58 52 95
Dále nabízíme výcvik a ustájení koní ve stáji p. Jana Bubna - Vysoké Mýto

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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