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I spﬁeÏení do Litomy‰le?
Sezóna jezdců spřežení zahajuje tradičně „Jarním seminářem“. I když v sobotu
3. března to na jaro ještě nevypadalo, sjela
se k setkání příznivců zápřahového sportu
do Humpolce téměř stovka jezdců, majitelů
a všech dalších příznivců spřežení.
Před samotným seminářem proběhlo
zasedání komise spřežení, kde byl upřesněn program setkání.
Ten byl zahájen manažerem komise
spřežení zhodnocením sezony 2000, na
které navázalo i představení reprezentačních plánů roku 2001.

V rámci jarního semináře předal člen komise spřežení a předseda Rady ČJF J. Trojanec čestné odznaky ČJF J. Schwarzovi
(uprostřed) a Z. Prášilovi
Komise spřežení připravuje v letošním
roce pro jednospřeží dva výjezdy do
Rakouska a sice na CAI-A Altenfelden
(7.-10. června) a CAI-A Weer (28. června 1. července)
Oba výjezdy by měly splnit především
přípravnou funkci pro světový šampionát
jednospřeží, který se koná v příštím roce
ve francouzském Conty (28. srpna - 1. září
2002).
Pro dvojspřeží bude letošní rok rokem
Mistrovství světa. Kvalifikace českých jezdců probíhají již od loňské sezóny a zájemci
o účast museli v roce 2000 úspěšně absol-

vovat Finále DA poháru v Humpolci a Mistrovství ČR v Bolehošti. Komise spřežení
kladně hodnotí, že dva z jezdců, kteří tyto
podmínky splnili L. Jelínek a M. Šimáček, již
nyní oznámili, že s účastí na MS nepočítají.
V širším výběru pro světový šampionát dvojspřeží 2001 v německém Riesenbecku (15.19. srpen) tak zůstává šestice L. Jirgala,
J. Kohout, J. Nesvačil st., J. Nesvačil ml.,
J. Hrouda a A. Soukup. V letošním roce se
od nich očekává vzájemné měření sil opět

při CAI-A Altenfelden a poté při CAIA v Nebanicích (20.-22. července). Po této
soutěži rozhodne komise spřežení o nominaci českého týmu na MS Riesenbeck.
Jezdci spřežení se budou, stejně jako
jednospřeží, v letošním roce připravovat na
světový šampionát roku 2002, který proběhne v rámci Světových jezdeckých her
ve španělském Jerez de la Frontera
(Pokračování na str. 2)

2000 startů v Kreuthu
Čtveřice českých jezdců P. Doležal (LE
CORDIAL, CURIER (dříve FINN KURÝR),
POMPÓS), J. Skřivan (GUYANE ORLING,
TACOBERY, DAISY), R. Chellberg
(BEACH GIRL, FRESKA, LEONIQUE) a
V. Macánová (LISETTE, MARKIES) se ve
dnech 22.-25. února zúčastnila halových
skokových závodů v bavorském Kreuthu.
I když jsme na soutěžní maratony zvyklí
již i u nás, německá realita nám ukazuje,
že ještě rozhodně nejsou vyčerpány všechny možnosti. V průběhu čtyř dní se totiž ve
dvou halách v Kreuthu konalo 36 soutěží !!
s průměrným počtem cca 50 - 60 startujícími. Jednoduchými počty dojdeme k neuvěřitelnému výsledku téměř 2000 startů. Aby
pořadatelé vše zvládli znamenalo to začínat nejpozději v 8.00 hodin a jen málokdy
končil denní program před 22.00 hodinou.
I když se jednalo o “pracovní„ závody
s poměrně divácky méně atraktivními soutěžemi, ani zde nechyběly soutěže do 150
cm. O kapacitních možnostech Německa
vypovídá, že i zde byla na startovních listinách stejně rozsáhlá pole s cca 120 koňmi.
Proto byla i hlavní soutěž dělena na oddělení.
Naši jezdci se rozhodně neztratili
a domů přivezli řadu umístění a nechyběla
ani vítězství. R. Chelberg zvítězil s BEACH
GIRL v soutěži do 140 cm na čas
a s FRESKOU v „malé túře“ (do 130) dokázal být jednou druhý a dvakrát první.
Vítězství si z Německa odnesl i J. Skřivan ve skoku do 130 cm se žolíkem na
GUYANE ORLING.
V. Macánová soutěžila výhradně v juniorských soutěžích a z šesti startů získala
pět umístění.
P. Doležal sice nezvítězil, ale zato byl
z našeho týmu nejlepší v hlavní soutěži do
150 cm, když mu 0,5 tr. bodu za čas stačilo

na 11. místo. R. Chelberg ve stejné soutěži
skončil s LEONIQUE po jedné chybě na
13. místě.
Celkově se celá naše výprava vrátila
domů spokojená a skupina sdružená okolo
P. Doležala (R. Chelberg a V. Macánová)
si německý výjezd zopakuje koncem března, kdy se bude skákat v hale v Baden
Badenu. Spolu s nimi se tentokrát do SRN
vypraví tým z ČJK Karlovy Vary Z. Žíla a
D. Balcarová.

R. Chellberg - LEONIQUE

SPORT

REPORTÁŽE

I spřežení do Litomyšle?
(Dokončení ze str. 1)

gala a Z. Jirásek. ČJF také udělovala
Čestné odznaky a ty si z Humpolce odnesl
(11.-21. září 2002). I čtyřspřeží budou letos
Z. Prášil za celoživotní zásluhy o rozvoj
reprezentovat ČR v Rakousku na
spřežení a J. Schwarz, který byl vedle
CAI-A Altenfelden a Weer. Součástí plánu
svých dlouholetých zásluh odměněn i za
reprezentačních výjezdů bylo i seznámeni
kvalitní výkon funkce ředitele Finále Dunajpřítomných se změnami hmotné zainteresko-Alpského poháru v loňském roce.
sovanosti při reprezentaci ČR.
V rámci diskuse pak příznivci spřežení
Shromáždění bylo využito i ke stručnému přednesení některých novinek v meziotevřeli i otázku, zda by nebylo vhodné pro
národních pravidlech
jako např.: každá započatá vteřina strávená
v překážce bude od
letošního roku penalizována 5 tr. body a stejná
penalizace čeká jezdce
za částečné opuštění
obdélníku při drezurní
zkoušce. Komise spřežení se rozhodla veškeré
změny mezinárodních
pravidel zatím nezapracovávat do národních
pravidel a se změnou
domácích
předpisů
vyčká až na zhodnocení
přínosu změn po letošní
sezóně.
Součástí setkání byla
i slavnostní vyhlašování
vítězů Pohárů spřežení
roku 2000 a předávání
čestných i výkonnostních
odznaků ČJF.
Vítězem Poháru spřežení, sponzorovaném
výrobcem kočárů I. Exnarem, se mezi jezdci
jednospřeží za rok 2000,
stal J. Koníř před T. Bartákem ml. a K. Valáš- Vítězem Českého poháru jednospřeží se stal J. Koníř, kterému
kem. Ve dvojspřeží si cenu předal reprezentační trenér J. Kocman a zástupkyně
Pohár odnesl J. Nesvačil firmy Exnar I. Matoušková
jun., který zvítězil před
J. Kohoutem a L. Jirgalou a nejlepší jezdpříští roky tato slavnostní vyhodnocení nejcem čtyřspřeží se před K. Kastnerovou
lepších jezdců a funkcionářů vyhlásit
a Z. Jiráskem stal P. Vozáb.
v rámci slavnostního galavečera jezdeckéDržiteli Zlatých výkonnostních odznaků
ho sportu v Litomyšli. Další jednání v roce
se stali T. Barták st., J. Nesvačil st., L. Jir2001 tedy přinesou odpověď i na to, zda
bude galavečer roku 2002 opět o další jezdeckou disciplinu bohatší.

Kočárová historie
i současnost
Na sobotu 24. března odpoledne je
v Praze Horních Počernicích v areálu hotelu Čertousy plánována přednáška G. Rosnera ze SRN, odborníka na historické
i současné kočáry. Dopolední čas pak
bude patřit H. von Senden, který je odborníkem na výuku jízdy se spřežením.
Součástí celé akce bude i návštěva
Kočárovny Ctěnice, kde si budou moci
účastníci prohlédnou sbírku historické hipomobilní techniky.
Bližší informace na tel.: 0603 269 705
L. Gotthardová.

Soustředění
s Alešem
Letošní sezóna ukáže, zda nové století
bude ve znamení i nově nastupující generace jezdců spřežení, v jejichž čele stojí
L. Nesvačil ml.

Jezdecká stáj Opatrný - ranč Hořovice
pořádá na konci března skokové soustředění pod vedením Aleše Opatrného. Podmínkou je jeden kůň minimální výkonnosti
-S-. Předběžné písemné přihlášky na fax
0316/513 417, informace o přesném termínu na tel.: 0602 939 298, 0602 311 712.
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Po AKTIVOVI
KRIS KENTAUR
V reprodukčním centru ERC Mnětice byl
po vypršení karantény na odběrech spermatu pro inseminaci z USA zpět dovezený
hřebec AKTIV. Nyní se tedy již začíná, ve
stájích P. Doležala ve Svinčicích, připravovat na sezonu 2001.
Po něm nastoupí na dráhu plemeníka
i nejsledovanější hřebec posledních let
působící ve sportu KRIS KENTAUR
(Goodtimes). Majitel stáje Bost B. Starnovský přehodnotil možnosti koní stáje
a upustil od plánované účasti na finále
Světového poháru v Göteborgu. KRIS
KENTAUR tak bude k dispozici českým
chovatelům pro inseminaci klisen čerstvým spermatem. Od pátku 16. března
cca jeden měsíc bude, podle zájmu chovatelů, KRIS přivážen do střediska ERC
Z. Müllera v Mněticích až třikrát týdně
(pondělí, středa, pátek).
Zájemci o připuštění klisen tímto špičkovým hřebcem zaplatí 6 000,- Kč za připuštění klisny a po zjištění březosti pak doplatek 9 000,- Kč. Podrobnosti získáte přímo
v ERC Mnětice na tel./fax: 040/667 08 61.

MISS ORLING
Nová Amerika
V sobotu 3. března se konala halová
premiéra roku 2001 i na Nové Americe
u Zaloňova. Ve třech soutěžích (-Z- až -L-)
se představilo cca 50 dvojic s celkovým
počtem 110 startů.
Pořadatelé využili prostoru haly na Nové
Americe a v části zřídili opracoviště. Vyvrcholení jezdeckého odpoledne, které uspořádala společnost R.C.C. Nová Amerika
byla soutěž -L- s 16 startujícími, ve které
zvítězil J. Skřivan na MISS ORLING ze
stáje Manon Litomyšl.

Španělská jízdárna
ohrožena?
V rámci každoročního setkání chovatelů koní Kinských se 17. února v Chlumci
nad Cidlinou uskutečnila i přednáška
našeho slavného krajana Jaromíra Oulehly, ředitele Španělské jezdecké školy ve
Vídni. I když se jeho přednáška věnovala
především seznámení s podporou Evropské unie, která je věnována malým populacím zvířat (plemena počet jejichž
zástupců v Evropě nepřesáhne 4000 ks),
posluchači vyslechli od J. Oulehly i neuvěřitelnou informaci o zásadních změnách pohledu rakouské státní administrativy na světoznámou vídeňskou španělskou jezdeckou instituci, v jejíž čele J.
Oulehla stojí.
Po nedávných volbách dochází ke stále
větším tlakům na úsporu státních prostředků a prvními škrty byly postiženy především kulturní instituce jako muzea, galerie
a divadla. Tato vlna se nevyhnula ani takovému světovému klenotu jakou je dvorní
jízdárna ve Vídni a začíná se diskutovat
o komercionalizaci této unikátní jezdecké
školy.
Stávající zastánci jízdárny se vzniklou
situaci snaží všemožně odvrátit, ale nikdo
se zatím neodvažuje předpovědět jakým
směrem se bude další vývoj ubírat. Účastníci tak alespoň s uspokojením vyslechli
uznání českého přístupu, kdy byl Národní
hřebčín, včetně starokladrubských koní,
uznán státní kulturní památkou.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Jak dál v „dopingu“?

ce a předpisy Jockey Clubu. Tyto jsou
v případě dopingu právním předpisem,
který je oporou disciplinárnímu orgánu při
jeho jednání a rozhodování.
DK konstatovala, že sice platí zásada
neznalost zákona neomlouvá, ale v daném
případě závazná pravidla ČJF ohledně
dopingu neexistují, není tedy s čím se
seznámit a zejména čím se řídit a dodržovat.
Na základě shora uvedeného DK odložila podnět MVDr. H. Pokorné o čemž účastníky jednání informovala a tito berou rozhodnutí DK na vědomí. V souvislosti s tímto
DK konstatovala, že umístění Jany Pejosové na MR ČR 2000 na koni CITA zůstává
v platnosti.
Byl projednán podnět MVDr. H. Pokorné
na Štěpánku Koblížkovou, kde u koně
ARIE byla rovněž na MR ČR zjištěna zakázaná látka clenbuterol. Tato jezdkyně předložila veterinární zprávu 457/197 u VFU Klinika chorob koní, ze které je zřejmé, že
kůň ARIE ve dnech 20.6 až 27. 6. 2000 byl
na Klinice hospitalizován a majitelce bylo
doporučeno dlouhodobě užívat clenbuterol
ve specialitě Ventipulmin.
Majitelka koně nebyla upozorněna
na to, že clenbuterol se nachází na listině zakázaných léků pro sportovní
koně. tato skutečnost byla přizvanými
hosty potvrzena v rámci jednání.
Ze stejných důvodů jako u koně
CITA byl podnět odložen jako bezpředmětný, neboť jezdkyni Š. Koblížkové
nebylo prokázáno, že by měla možnost
se v rámci ČJF či jinde seznámit se
zakázanými léky u sportovních koní.
Bylo konstatováno, že její umístění
na MR ČR zůstává v platnosti.
Tolik výňatek se zápisu DK.

Jedním z hlavních bodů, které je v rámci
Sedalin není doping a není na seznamu
jezdeckého sportu nutno zajistit, je zcela
zakázaných prostředků.
jasně vyloučit jakékoliv formy dopingu.
Dále uvedl (red. předpokládá že
I z hlediska veřejného mínění je tato zásaA. Pejos), že nejsou k dispozici Veterinární
da ražena celosvětově mezinárodní jezpravidla, na které je odkaz ve Všeobecdeckou federací FEI a stejně tak se k ní
ných pravidlech ČJF a rovněž tak ČJF
hlásí i ČJF. Že však není vše zcela jasné
nevydává seznam zakázaných látek.
ukázaly v minulosti případy „dopingových“
Po přerušeném jednání bylo na sekretaafér v Evropě, ve kterých figurovala ta nejriátu ČJF zjištěno, že Veterinární pravidla
známější jména. I FEI musela v několika
nejsou vůbec k dispozici v české verzi, tolipřípadech kapitulovat před argumenty na
ko na sekretariátu v angličtině.
občansko právním poli, protože tyto přípaMVDr. Z. Žert a a MVDr. Jahn jako
dy se v širších souvislostech dotýkají přímo
odborní poradci, které si DK přizvala na
osobní cti obviněných. Stále více se tak
své jednání, pak jednoznačně potvrdili, že
ukazuje, že pro řešení těchto případů již
rezidua apromazinu mohla být v moči koně
dnes nestačí vnitrospolková, v našem příCITA 50 hodin po jeho aplikaci. Vzhledem
padě vnitrofederační pravidla a směrnice.
k tomu, že v laboratoři v Kolíně nad Rýnem
Při současné medializaci se ze sporu
je možné určit pouze zda se látka v moči či
v rámci určitého spolku či sdružení okamžikrvi zvířete nachází či nikoliv, nelze však
tě stává zcela standardní občanskoprávní
určit její množství, nebylo možné pí. Pejospor, ohrožující dobré jméno a pověst
sové prokázat, že látka byla koni podána
nejenom příslušníka příslušného spolku, ale občana jako takového. FEI,
a jak se nyní ukázalo i ČJF, tak stojí
před úkolem sjednotit své postupy při
řešení těchto situací nejen v rámci
svých pravidel a Stanov, ale
i s občanským právem.
Dokládá to i poslední česká „dopingová“ aféra. I když probíhá již od léta
2000, čekali jsme s jejím zveřejněním, právě pro řadu nevyjasněných
skutečností, až na samotný závěr.
Ten proběhl při jednání disciplinární
komise ve středu 28. února v Brně.
Ale začněme od začátku.
V rámci dopingových kontrol byly
Jako první jsme o vyjádření požádak antidopingové zkoušce při Mistrovli oficielní veterinární lékařku FEI v ČR
ství ČR v Opavě vybráni i koně CITA
MVDr. Helenu Pokornou. Ta vyjádřila
jezdkyně J. Pejosové a ARIE Š. Kobpolitování nad tím, že nemohla být přílížkové.
tomna prvnímu jednání DK, protožeV obou případech byly nálezy pozidlouho před ním DK sdělila pro ni
tivní. Informace pak proběhla věstníky
nepřijatelné termíny. Přesto bylo jedoblastních federací a ti z vás, kteří
nání svoláno právě v jednom z těchto
k nim mají přístup tak byli s touto skudní. Podle názoru H. Pokorné by pravtečností seznámeni.
děpodobně nesouhlasila se zněním
K obou případům se 16. října konazápisu z jednání DK, který v podstatě
lo v Brně zasedání disciplinární komicelou věc uzavřel i na základě vyjáse (dále jen DK). O výsledku tohoto
dření jejichž pravost nikdo neověřoval.
jednání již nechme hovořit oficielní
Navíc za svoji osobu nechce figurovat
zápis z jednání, který nám poskytl
jako osoba podávající podnět k discippředseda disciplinární komise M. Theilinárnímu řízení, protože jako pověřemer. Z něho vybíráme stati hovořící
ná veterinární lékařka FEI spočívala
právě o obou případech pozitivních
její role v Opavě pouze v tom, že na
nálezů:
přání ČJF odebrala vylosovaným
Disciplinární řízení zahájeno z podkoním vzorky moče a odeslala na
nětu MVDr. H. Pokorné, kdy u koně
Jak
dál
při
antidopingových
kontrolách
v
rámci
ČJF
si
vyšetření do Kolína nad Rýnem. ČJF
CITA byla na MR ČR dopingovou
budou
nyní
lámat
hlavu
nejen
veterináři
v
čele
na základě zprávy pak předala dál
zkouškou zjištěna látka apromazin.
s
H.
Pokornou
(vlevo)
celý případ k šetření Disciplinární
K tomuto p. Pejos uvádí následující:
komisi. Návrh DK ke zveřejnění
Kůň CITA je neklidný a proto mu
v jiné souvislosti, než jak bylo uvedeno,
seznamu zakázaných látek považuje za
byla dne 13.7. 2000 aplikována MVDr.
a to za účelem zklidnění koně na přepravu.
nekompetentní, protože tyto seznamy jsou
Čápem, veterinárním lékařem, látka SedaNa základě zjištěných závažných nedourčeny výhradně pověřeným laboratořím.
lin (dva dílky) za účelem zklidnění koně pro
statků v disciplinárním řízení proto DK
Pro veřejnost jsou určeny seznamy skupin
přepravu. O této skutečnosti pan Pejos
navrhuje:
látek ovlivňující organismus koně.
informoval MVDr. Pokornou při odběru
1.Opětovně: Každý rok prostřednictvím jedJak již před časem při rozhovoru pro
moče na doping.
notlivých oblastí informovat členy ČJF o aktuJezdec uvedla, filosofie tohoto přístupu se
Vzhledem k tomu, že na MR nebyla
alizovaném seznamu zakázaných látek.
opírá o skutečnost, že taxativně vymezený
veterinární přejímka, nemohl (A. Pejos)
2.Vzorky na doping zasílat na akreditoseznam přípravků by vedl pouze ke snaze
o této skutečnosti informovat předem vetevanou specializovanou laboratoř v Newuvedené látky v těle zvířat skrýt. Logika
rinárního lékaře. Moč byla odebrána 50
marketu, kde se zjistí nejenom přítomnost
věci spočívá v tom, že kůň před výkonem
hodin po aplikaci.
samotné látky, ale také její množství.
nesmí užívat žádné léky.
K tomuto předkládá přípis OVS v Trutno3.Prostřednictvím oblastí informovat
I proto souhlasila se svoji účastí na jedvě ze dne 13. 10. 2000, ve kterém je uvečleny o Veterinárních pravidlech, na která
nání DK 28. února 2001, které se konalo
deno, že OVS nemá k dispozici seznam
se odkazují Všeobecná pravidla a to
jako revize podzimního jednání na základě
zakázaných antidopingových látek pro
v české verzi.
písemného požadavku VV ČJF. Bohužel
sportovní koně, přípis ÚSKVBL (Ústav stát4.Konkretizovat Všeobecná pravidla,
až při něm se ukázalo, že současné přední kontroly veterinárních biopreparátů
která jsou v tomto směru velmi obecná
pisy ČJF již žádné takové opakované jeda léčiv) ze dne 12. 10. 2000, ve kterém je
a naprosto nedostačující. V tomto směru
nání v rámci ČJF neumožňují, což ovšem
uvedeno, že Ústav se touto činností již
DK předkládá legislativní komisi k pozornijak neovlivnilo její vnitřní lékařské přeněkolik let nezabývá a veterinární osvědčenosti dostihový řád České klusácké asociasvědčení.
ní MVDr. Jana Čápa, který upozorňuje, že
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ZAJÍMAVOSTI
„Nejen jako představitel FEI, ale i jako
veterinární lékař se nemohu smířit se skutečností, že v ČR existuje legislativní stav,
který umožňuje situaci, při které kůň podá
sportovní výkon, v jeho těle je zjištěna
nedovolená látka a přesto nelze tuto situaci řešit. Zde se mi nejedná o výši trestu
jako spíše o celou logiku věci.“
Jak vyplývá ze stanoviska H. Pokorné,
na základě žádosti VV ČJF se 28. února
2001 konalo další kolo celé kauzy. Opět
vybíráme ze zápisu z jednání.
1.Jana Pejosová
Přítomna osobně se svým trenérem
A. Pejosem a právním zástupcem dle udělené plné moci JUDr. Ing. J. Staňkem, Csc.
Dle platných předpisů ČJF DK rozhodla
na svém jednání dne 16. 10. 2000, kdy
podnět odložila (věc ukončila) a tím, že
rozhodla na základě předložených materiálů (viz zápis z jednání) a vzhledem k tomu,
že účastníci řízení vzali rozhodnutí na
vědomí a vzdali se práva odvolání, rozhodnuto bylo pravomocně dne 16. 10. 2000.
Jakýkoliv další podnět v této věci považuje
dle Disciplinárního řádu ČJF za bezpředmětný a celé řízení v rámci DK považuje za
definitivně ukončené.
2.Štěpánka Koblížková
Přítomna osobně se svým právním
zástupcem JUDr. T. Pohlem, advokátem
dle udělené plné moci.
v podstatě totožné znění - celá věc je
ukončena
Disciplinární komise je opětovně nucena
konstatovat závažné legislativní nedostatky, které spočívají zejména v nesouladu
Disciplinárního řádu a Stanov ČJF.
Zde opět jen na vysvětlenou. Stanovy
ČJF neumožňují VV ČJF odvolání proti
rozhodnutí DK. Proti rozhodnutí DK se
může odvolat pouze aktér řízení.
O stanovisko k celému případu jsme
požádali i předsedu DK Milana Theimera:
“Morálně jsem velice pobouřen a nesouhlasím se závěry DK, ale procedurálně
nelze nic jiného dělat.„
A nakonec jsme chtěli slyšet jaké stanovisko zaujal prezident ČJF Jaroslav Pecháček. Ten sice odmítl vydat oficielní vyjádření, ale i on je zklamán, že se nepodařilo
dokončit celý případ potrestáním majitelů
a jezdců koní s pozitivním nálezem. Potvrdil nám skutečnost, že v době řešení celého případu nebyly k dispozici Veterinární
pravidla v češtině. V současnosti jsou připravena a jejich součástí bude i vymezení
okruhů zakázaných látek pro sportovní
koně. (příloha č. 4)
Složitější otázkou zůstává nesrovnalost
mezi Disciplinárním řádem a Stanovami
ČJF, jejíž vyřešení (zásah do Stanov ČJF)
bude muset vyřešit Valná hromada ČJF.
A nakonec bude určitě nutné ve všech
bodech disciplinárního řádu pamatovat i na
občanské právo.

Benešovský
sborník
Po loňském premiérovém souhrnném
vydání rozpisů jezdeckých závodů pořádaných v okrese Benešov, vychází i v roce
2001 centrální sborník rozpisů. Stejně tak
budou centrálně přijímány i přihlášky na
všechny závody. Zájemci o Souhrn rozpisů
stejně tak o následné přihlášení k soutěžím
musí kontaktovat paní Věru Benešovou na
adrese Erbenova 134, OTS, 256 01 Benešov. Za úhradu nákladů pak získáte kompletní informace o veškerém dění na okrese Benešov. Podrobnější informace také
získáte na tel./fax: 0301/72 80 77.

TERMÍNY

Závěr v Albertovci
Třetí a poslední kolo a finále zimního
albertovského kriteria proběhlo v sobotu
24. února v hale hřebčína Albertovec.
Tříkolové kriterium bylo vyhodnoceno
tak, že z každého kola byly výsledky ohodnoceny kladnými body a jejich součtem
pak určen vítěz. Při rovnosti bodů se při
finále mohlo konat rozeskakování a v letošním kritériu to potkalo kategorii čtyřletých
koní. A tak se musel vítěz třetího kola
domácí V. Holý na AMOR rozeskakovat
s R. Šipošem na LIWII (Gesomont Bohumín). V. Holý byl nakonec úspěšnější
i v rozeskakování a stal se i celkovým vítězem kriteria.
R. Šipoš si vše vynahradil celkovým
vítězstvím mezi pětiletými na TRIANA a nejlepším ve skupině šestiletých se stal mezi
pouhými čtyřmi účastníky této kategorie
T. Bajnar na LADA z Baníku Ostrava. -jge-

Mělník na webu
Příznivci akcí JK Mělník mohou bohatou
nabídku letošních závodů, soustředění
i treninků aktuálně sledovat i na nově založených internetových stránkách na adr.:
www.jkmelnik.cz
Aktuální jsou již zejména soustředění
pod vedením V. Mestenhausera určená
dětem, juniorům a mladým jezdcům ve
dnech 12.-15. března, hoby jezdcům ve
dnech 16.-19. března, mladým koním ve
dnech 20.-23. března a jezdcům s pony ve
dnech 27.-30. března. Tradiční veřejné treninky se na Mělníku konají ve dnech 31.
března a 1. dubna a první jezdecké závody
s názvem Austrofin Cup 13.-16. dubna.
Podrobnosti získáte na tel.:0602 234 448.

Sportovní
kalendáﬁ
hala
10. 3.
17.-18.3.
10.3.
17.3.
24.3.
24. 3.
25.3.
25.3.
31.3.
31.3.
31. 3.

Turskoveřejný trenink
Hořovice
Frenštát
Bernartice
Jemčina
Svinčice
Poděbrady
Opava
Plzeň-Bory
Světlá Hora
Všemily

ZM-S
ZM-L
Z-L
Z-S
Z-L
ZM-L
Z-L
ZM-L
ZM-L
Z-L

V Herouticích
o pony
Ve dnech 2.-4. března proběhlo z iniciativy a pod vedením V. Mestenhausera pracovní setkání skupiny příznivců jezdectví na
pony. Skupina téměř padesáti lidí využila
pohostinnosti manželů Perníčkových v jezdeckém středisku v Herouticích a po tři dny
pracovala na přípravě všech budoucích
dokumentů, které budou tvořit nejen legislativní rámec jezdectví s pony, ale i celé další
koncepce rozvoje pony sportu. Veškeré
další současné informace o přípravách
a koncepci jezdeckého sportu na pony
naleznete na stránkách equichannell.cz

V. Kadlecová
na oblastech
Drezurní soustředění pro děti, juniory
a mladé jezdce oblasti Vysočina pod vedením V. Kadlecové proběhlo ve dnech 2.-4.
března v Humpolci. V. Kadlecová se nyní
chystá do Koles, kde bude dohlížet na drezuristy východních Čech ve dnech 16.-18.
března.

Dražba v Tlumačově
Zemský hřebčinec v Tlumačově pořádá
dražbu koní, která se bude konat 30. března od 9.00 hodin v kryté hale. Předvedeni
budou 4letí a starší koně pro výkonnostní
sport, zápřež i rekreaci.

Cesty ke koním
Na konci února vyšel další ročník Cest
ke koním. V letošním roce je tento adresář
všech hipologických institucí, chovů, prodejen jezdeckých potřeb atd. obohacen
o anglický překlad.
Příručku je možné objednat na dobírku
na tel.: 0603 269 705 či lze zakoupit ve
většině prodejen jezdeckých potřeb.

Den koní
Letošní slavnosti koní v rámci založené
tradice Den koní připadnou na neděli 27.
května. Hlavním organizátorem zůstává
i nadále L. Gotthardová, která informace
o všech akcích shromažďuje na adrese:
Bezdědice 53, 267 24 Hostomice a žádá
všechny organizátory o sdělení základních
údajů o jejich akci v rámci Dne koní do
20. března.
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V Herouticích má sport na pony své místo
a J. Perníčková vystoupila i v rámci dětské
exhibice při CSIO Poděbrady

Drobnosti
z východních Čech
V pátek 2. března se konala v Hradci
Králové konference východočeské oblasti
za účasti prezidenta ČJF Jar. Pecháčka.
Ve zprávě o činnosti bylo konstatováno, že
ve východních Čechách bylo za uplynulý rok
uspořádáno přes 30 ZZV, soustředění a školení a 68 závodů. Jezdeckou licenci získalo
150 nových jezdců a v oblasti je 16 nových
cvičitelů. Úspěšní byli východočeši i na
národních šampionátech, ze kterých přivezli
7 zlatých, 6 stříbrných a 1 bronzovou medaili.

Blahopřejeme...
... rozhodčímu a dlouholetému členovi
JK Zlín Bohumilu Kladivovi, který 4. března oslavil devadesáté narozeniny.

Sportovní stáj
v Tuchoměřicích
a hřebčín Albertovec
menší sport či rekreaci

● přijme ošetřovatele koní
pro středisko v Tuchoměřicích i pro hřebčín
v Albertovci

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

Tel.: 0602 628788

Top Driver Awards
jednospřeží
Komise spřežení FEI oznámila, že světoznámá firma na
výrobu kočárů Kühnle bude
sponzorovat v letech 2001 až
2005 soutěž Top Driver
Awards pro jezdce jednospřeží.

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

Philippaerts
vede
Belgický reprezentant L. Philippaerts (foto dole) posílil své
vedoucí postavení na čele
západoevropské ligy Světového poháru, když zvítězil nejen
v prvé kvalifikaci k soutěži světového poháru v Paříži-Bercy
(2.-4. března) na VERELST
OTTERONGO V/D KOPSHOEVE, ale nakonec i v samotném Grand Prix Rolex započítávaného jako kvalifikace
k finále SP na RBG PARCO.
L. Philippaerts si tak odnesl
obě první ceny v celkové výši
přes 140 000 FFR. Další body
pro Góteborg získal druhý
M. Whitaker na HANDEL II
před J. Smit (ITA) s JAMIRO,
J. Kurten (IRL) na PAAVO N a
L. Beerbaumem s GLADDYS S.
Hlavní soutěž v Paříži-Bercy
GP Ericsson získal po rozeskakování deseti koní Švýcar
B. Mändli na POZITANO před
svým krajanem W. Melligerem
s CALVARO 005 a J. Topsem
(Hol.) s ROOFS.
Další kolo kvalifikace k finále
do Göteborgu (12.-16.4.) probíhá tuto sobotu (10. března)
v Dortmundu a pak již budou
mít jezdci možnost získat body
jen při závodech v holandském
s’Hertogenbosch (24.3.) a španělském Oviedu (31. 3.).

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

Inzerce
● Hřebčín hledá odpovědného ošetřovatele (ku) a jezdce koní. Informace na tel.: 0338/324 920,

po - pá 8.00 - 15.00 hodin.
● Prodám 8l. val. ryz. po Diktant Písecký, skok -L-, drz. -L-, klidný hodný, spolehlivý v terénu,

tel.: 0608 514 806.
● Prodám 10l., val. hdk. po Meander, skok -L-, drez -L-, řada umístění, skvělý kůň pro dítě nebo

juniorku, tel.: 0602 623 380.
● Nabízím boxové ustájení pro Vašeho koně. Kompletní odborná celodenní péče (40 let praxe),

7ha. výběhů,v dosahu MHD ze st. metra Skalka (okr. Praha východ). Možnost pestrých vyjížděk v okolních rozlehlých lesích. Individuální přístup. Cena 4000Kč-vč.základního ošetření.
Tel.přes den 0606/455064,večer-02/9972346
● Prodám hydraulický trenažér modelující jízdu na divokém koni a býku. Dovoz USA. Tel.:
049/611 938, 0604 967 406.
● Prodám kl. ČT, 4 r., licence r. 2000, m: parkur -S- po Diktant, o: 29 Q II 69. Velká hdka, skokové předpoklady dobré, cena dohodou. Tel.: 0303/84 43 79 večer, 0723/59 12 53.
● Prodám KAROSA B 731, skříň. přepr. na 6 koní, boční vstup - levně. Tel.: 0602 427 399,
0362/831 761.
● Prodám Avii přest. na přepr. 3 koní, motor + celkově po GO. Cena 75 000,-. Tel.: 0604 484 046,
0504/42 44 39.
● JK Poděbrady prodá skříň. Aviii na 4 koně. Cena dohodou. Tel.: 0604 113 615.
● JK Poděbrady nabízí ustájení, k dispozici krytá hala a písk. jízdárna, 4 000,- /měs. Tel.:
0604 113 615.

● PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK OD ROKU 1999 I NA LEASING ● PRONÁJEM
KOMPLETNÍCH PARKURÒ ● PRODEJNA JEZDECK¯CH POT¤EB

Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec
Tel.: 048/271 03 44, fax/zázn.: 048/511 01 47
Firma Dublet vyzývá zájemce

o pronájem parkuru v sezoně 2001
k zaslání závazných objednávek do 31. března 2001
na adr.: Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec.
Tyto včasné objednávky zvýhodní firma Dublet
výraznou slevou.
Dále upozorňuje všechny zájemce o produkty firmy Dublet na otevření nové
prodejny na adrese:
Brand˘s nad Labem
- Stará Boleslav
areál nákupního stﬁediska Norma
(St. Boleslav)
tel.:
0608 11 23 12
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V¯ROBA
A PRODEJ

✄

● prodá několik koní pro

- 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

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

PROSTĚJOV
Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod
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

Výsledky
Albertovec 24.2. -ZM- (15)
4l 1. Šipoš - GRAWITA (Gesomont Bohumín), ost. 1. Wluka IRMA (Kondziolka), -Z- (29) 4l.
1. Holý - AMOR (Albertovec),
jun. 1. Durčáková - ASCOTIC
(Dolní Domaslovice), ost. 1.
Tošenovská - LUK (Krnov), ZL- (25) 5l. 1. Biolková - MARION (Trojanovice), jun. 1. Gladišová - JERMETIEU (Bernartice), ost. 1. Živníček - URANIE
(Hradec n.M.), -L- (9) 6l. 1.
Bajnar - LADA (Baník Ostrava), jun. 1. Gladišová - JERMETIEU (Bernartice), ost. 1.
Šipoš - SULIKA (Gesomont
Bohumín).

Nová Amerika 3.3. -Z- (46)
1. Abík - STEFFANI (Václav
Kolín), .-ZL- (48) 1. Kmínek PELINA (Malý Praskačka), -L-

(16) 1. Skřivan - MISS
ORLING (Manon), 2. Sedláček
Z. - MELODIE (Černožice), 3.
Vítek M. - LORD (Končiny).

JEZDECKÉ
A CHOVATELSKÉ
POT¤EBY
V‰e pro jezdeck˘ sport
Tyr‰ova 2071, Obchodní pasáÏ, 1. patro, 256 01 Bene‰ov
Tel/fax: 0301 / 729 079 Po - Pá 9 - 12 13 - 17 h So 8 - 11 h

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

jezdecká saka,
rajtky, drezúrní fraky,
přikrývky pro koně

ZÁSILKOVÝ PRODEJ

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

Prodejny:
Equiservis Praha
Na Celné 8, Praha 5
T+F: 02/57 31 67 82
02/57 32 94 38
po-pá: 9-18, so: 9-13
Equiservis Plzeň
Habrmanova 52
Plzeň-Slovany
T+F: 019/74 450 78
po-pá: 9-17

ŠEPRA, Šebesta Lumír
Ostruhová 58, 276 01 Mělník
Tel.: 0608 976 606

PÁD
CEN

Největší výrobce a dovozce
potřeb pro jezdecký sport
v České republice.
● Vlastní výroba více než 100
druhů jezdeckých potřeb,
jejichž vývoj a testování probíhá ve spolupráci s profesionálními jezdci ing.J. Hanulayem
a J. Skřivanem.
● Na veškeré zboží poskytujeme odborný a kvalitní záruční
a pozáruční servis.
● Naše výrobky si můžete koupit ve všech dobrých prodejnách v ČR. Žádejte je u svých
prodejců!
● V našem katalogu se můžete
přesvědčit o neustálém rozšiřování naší nabídky.
● Zavolejte nám, objednané
zboží Vám zašleme na dobírku nebo Vám poradíme nejbližší prodejnu ve Vašem
okolí, která Vás obslouží.
●

GARANTUJEME:
SUPER NABÍDKA
a NÍZKÉ CENY

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Prodejna
a velkoobchodní sklad:
Domamyslická 59,
798 01 Prostějov
Tel./Fax: 0508/362 267
Tel./Fax: 0508/362 483
Tel.: večer: 0508/332 107
mobil: 0602 72 10 15
Prodejna Brno:
Veveří 109, PSC 618 00,
Tel.: 05/41 21 16 17

Od 1.11. 1999
v prodejně v Třebíči prodej veškerých jezdeckých potřeb na
splátky.
Nový český katalog jezdeckých potřeb firmy Equisport
na požádání zašleme na
dobírku.
Naše zboží můžete nakupovat
také v internetovém obchodě
http://www.equi-shop.cz
http://www.v2000/sedla.cz

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.equisport.cz

J e z d e ck ý a r e á l

Tu r s k o
Petr Švec
nabízí výcvik mladých
koní, výcvik koní a jezdců
a ustájení koní v renovovaných stájích. Krytá hala,
dvě otevřené jízdárny
(pískové), výběhy.

Tel.: 0602 188 810
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