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Zatímco jezdecký galavečer k rekapitulaci sezóny 1998 nás teprve čeká, dostihoví přízniv-
ci mají svoji bilanci již za sebou. Slavnostní vyhlášení anket nejlepších koní, jezdců a
osobností dostihové společnosti roku 1998 uspořádal Jockey club v hotelu Imperiál v Kar-
lových Varech 29. ledna.
Jedním z ocenění byla i tradiční novinářská cena, která nese od letošního roku název
Cena Přemysla Neumanna. Jejím prvým držitelem se stal M. Vlček, šéfredaktor Turf
magazínu, kterému na snímku blahopřeje P. Trávníček. -foto čiš-

Dnes naposled
dostávají zpravodaj Jezdec ti z Vás,
kteří doposud neuhradili předplatné
pro rok 1999. Předplatné   bylo stano-
veno na 357,- Kč a cena Ročenky ’98
je 95,- Kč. Obě ceny jsou zatíženy 5%
DPH a tak všem plátcům na požádání
vystavíme daňový doklad. Tedy každý
z vás, který nám uhradí částku 452,-
Kč (21,50 DPH), obdrží od nás vedle
25 čísel zpravodaje v roce 1999 i Jez-
deckou ročenku 1998. Cena Ročenky
pro ty, kdo nejsou předplatiteli Jezd-
ce, či té kterou budete chtít navíc, je
147,- Kč. Zájemce o vystavení fak-
tury žádáme o sdělení IČO a DIČ.

Předplatitelé ze zahraničí si mohou
náš časopis objednat za 693,- Kč
(Evropa, včetně Slovenska) a nebo za
1070,- Kč (zámoří), včetně ročenky.
Všechny abonenty žádáme o co nejči-
telnější vyplnění složenky a upozorňu-
jeme, že zpravodaj bude zasílán na
adresu uvedenou na složence. Všich-
ni dosavadní dlužníci obdrželi s tímto
číslem i složenku k uhrazení předplat-
ného.

V případě, že jste náhodou
nedostali naši složenku, použijte,
prosím, složenku typu C. Ti z Vás,
kdo se rozhodnou pro platbu ban-
kovním převodem, nezapomeňte
uvést jméno plátce.

V Praze na Strahově se v pondělí
1. února sešly všechny zainteresované
strany, aby se pokusily vyřešit spor o ter-
mín, se kterým jsme seznámili čtenáře
Jezdce v minulém čísle ve sloupku
„O kalendáři“. Pro ty z Vás, kteří jste minu-
lé číslo nečetli připomínáme, že v našem
sportovním kalendáři vznikla situace, kdy
v jednom termínu (2.-4.7.) jsou vypsány
mezinárodní soutěže CAI-B jednospřeží,
dvojspřeží a čtyřspřeží v Národním hřebčí-
ně v Kladrubech nad Labem a ve stejném
termínu plánují pořadatelé z nedalekých
Koles kvalifikační kolo Zlaté podkovy, jehož
součástí jsou také soutěže dvojspřeží.

Bohužel, schůzka nepřinesla nic nové-
ho do této situace a postupně byla
zavrhnuta všechna uvažovaná či navrho-
vaná řešení od autoritativního rozhodnutí
ČJF až po společně pořádanou soutěž.
Účastníci schůzky se tak po dvou hodi-
nách rozešli, aniž by do patové situace
vnesli cokoliv nového a v současné chvíli
je i nadále nejreálnější možnost vypsání
obou soutěží, které spolu budou v konku-
renčním postavení a pouze zájem roz-
hodne, která z nich bude pro jezdce při-
tažlivější. Tento souboj bude posléze
sveden i o diváky a jakkoliv je to v této
situaci pravděpodobně jediné možné

řešení, rozhodně to není pro soutěže
spřežení ani pro jezdectví nic pozitivního.

Při této příležitosti jsme oslovili starono-
vého manažera komise spřežení Jiřího
Kunáta a požádali ho jako prvního o krát-
kou rekapitulaci jeho minulého funkčního
období a stručný výhled do budoucnosti
českého vozatajství.

Pane Kunáte, v úvodu se ale nemůže-
me vyhnout Vašemu hodnocení situace
termínové kolize Kladruby versus Kole-
sa.

„V každém případě je to chyba, která se
stala a její počátek stojí jasně při loňské



schůzce pořadatelů mezinárodních závo-
dů. Jak jsem vám ale sdělil, já jsem nebyl
na tuto schůzku přizván a tak nemohu
mluvit o tom jak vše probíhalo a kdo co
řekl, či neřekl. V každém případě se však
ztotožňuji s názorem, že tehdejším arbit-
rem měla být ČJF a tento souběh neměla
dopustit. Dnes však chápu nové vedení
ČJF, že nechce do sporu direktivně vstou-
pit, protože mezi tím vznikla řada nových
souvislostí a dnes není možné spravedli-
vého soudu a již vůbec nelze jedné ani
druhé straně cokoliv nařizovat. Stejně jako
další účastníci schůzky pozitivní řešení
nevidím.“

Nemyslíte, že část viny na chybách
v komunikaci nese i komise spřežení
tím, že odmítá ve
svých řadách zástupce
našeho nejdůležitější-
ho majitele čtyřspřeží
Národního hřebčína
v Kladrubech? Z vněj-
šího pohledu se jeví
téměř neuvěřitelné, že
tak důležitý subjekt,
nejen z pohledu krá-
lovny vozatajského
sportu, ale i z celospo-
lečenského hlediska,
není ani v dalším
volebním období,
v orgánech ČJF
zastoupen.

„Na to není snadná
odpověď. Pokusím se
vyjádřit co nejsmířlivěji,
protože rozhodně
nemám zájem na vyvo-
lání dalších kol neshod.

Práce celé komise
spřežení za minulé roky
byla, a doufám, že
i v budoucnu bude,
vedena snahou o preferenci celospolečen-
ských zájmů ve prospěch českého voza-
tajství.

Ze strany NH však cítíme nadřazenost
vlastních zájmů a priorit, které jsou vyvy-
šovány nad jiné problémy. O nekompro-
misních snahách při prosazení těchto
zájmů jsme se měli v minulosti možnost,
při jednáních komise se zástupci hřebčína,
přesvědčit.

V případě takových nátlaků, a to platí
obecně, máte pouze dvě možnosti. Buď
stále ustupovat, nebo tzv. vymezit z hle-
diska všeobecných zájmů prostor, kam ten
druhý ve svých nekompromisních posto-
jích může a kam už ne. A z tohoto důvodu
pramení jistá ostražitost při spolupráci
s NH.

Přesto věřím, že se v budoucnu podaří
najít mezi komisí spřežení a NH společnou
řeč ku prospěchu vozatajského sportu
v ČR.“

Přejme českému zápřahovému spor-
tu, aby tyto bariéry brzy rozboural, a to,
že je to nezbytné, dokládá i nepříjemná
situace kolem prvního červencového
víkendu v kalendáři soutěží spřežení.
Ale nyní k samotnému hodnocení uply-
nulých čtyř roků. Co se komisi spřežení
podařilo a co ji ještě čeká?

„Rozhodně došlo v minulých čtyřech
letech k výraznému nárůstu sportovní
úrovně našich dvojspřeží a pozitivně se
projevila naše náročnost na zlepšení dre-
zúrního projevu. České páry se v průbě-
hu těchto let staly nedílnou součástí stře-
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Jiří Kunát (vlevo) v rozhovoru s předsedou jezdecké federace

doevropského prostoru a počet našich
zahraničních startů dosahuje téměř dvou
desítek ročně. Česká republika také
uspořádala školení pro mezinárodní roz-
hodčí a stavitele tratí, čeští rozhodčí roz-
hodovali v SRN, Francii, Rakousku, Pol-
sku a SR. Tím vším se stále více začle-
ňujeme do evropské společnosti. Myslím,
že se nám podařilo vybudovat dobrý tým
pořadatelů, jezdců i funkcionářů a že
o budoucnost spřežení v ČR nemusíme
mít obavu.“

Dobrá to vše se týká dvojspřeží.
I když chápeme všechny důvody, které
vedou k preferenci této discipliny, přeci
jen vrcholem jsou čtyřspřeží. Jak hod-
notíte situaci zde?

„U čtyřspřeží ještě nějaký čas potrvá
problém s počtem soutěžících. Těžištěm

stále zůstává NH, kterému z dalších tří
českých čtyřek může konkurovat zatím
jediná K. Kastnerové. Nárůst počtu spře-
žení, který je zaviněn výhradně ekonomic-
kou náročností discipliny, ovlivnit nedoká-
žeme a tak nám nezbývá než doufat, že
se po bok těch několika našich jezdců brzy
přiřadí i další.“

Jaké hlavní úkoly tedy komisi spřeže-
ní v budoucnu čekají?

„V prvé řadě je to příprava Dunajsko-
alpského poháru, který byl ČR svěřen
a i to je pro nás dokladem o prohlubují-
cím se kontaktu s evropskými struktura-
mi. To bylo také hlavním bodem prvého
jednání komise spřežení, která se sešla
20. ledna v Humpolci. Zde byl založen
organizační výbor Dunajsko-alpského
poháru a byl již i navržen termín této pro
nás tak význačné akce. Evropská elita by
tedy u nás měla být ve dnech 6.-9. čer-
vence roku 2000.

Pokud bych měl hovořit o těch nejvyš-
ších mezinárodních cílech, tak vedle této
akce bych rád, aby ČJF ve spolupráci
s komisí spřežení uspořádala v ČR i tradič-
ní Prezidentské konsílium, na kterém se
každoročně scházejí všichni manažeři
spřežení národních federací členských
zemí FEI. Toto shromáždění bychom u nás
rádi přivítali v roce 2001.

Ze sportovních cílů nejbližší budoucnosti
doufám v zabydlení našich dvojspřeží
v prvé půlce evropského žebříčku
a pochopitelně dále budeme pracovat na
rozšíření členské základny spřežení. Tomu

bychom chtěli pomoci i navrhovanými sou-
těžemi pro neregistrované jezdce a koně,
které by se tak mohly stát předstupněm
skutečného soutěžního zájmu.“

A po výhledech do vzdálenější
budoucnosti nám prozraďte něco
o letošní sezóně.

„Součástí jednání v Humpolci bylo i sta-
novení sportovně technických podmínek
letošních mistrovských soutěží. Pro dvoj
a čtyřspřeží bude předepsána drezúrní
úloha FEI č.6. Stanoveny byly také kvalifi-
kační podmínky mistrovských soutěží. Pro
dvojspřeží je to dokončení tří kompletních
soutěží a pro čtyřspřeží dvou. V jedno-
spřeží letos mistrovskou soutěž nevypisu-
jeme, ale rozvoj této discipliny budeme
nadále podporovat a sledovat a mistrov-
ská soutěž bude pravděpodobně v roce
2000.

Ohledně reprezentačních aktivit bude
jednat schůzka reprezentantů, která je
naplánována na 6. února a místem konání
jsou Štoky u Havlíčkova Brodu. Reprezen-
tanti zde budou seznámeni i z kvalifikační-
mi podmínkami FEI pro účast při MS ve
dvojspřeží v Kecskemetu.

Na jaro připravujeme i reprezentační
soustředění, které proběhne ve dnech 17.-
21. března v areálu Nové Ameriky u Jaro-
měře a vedoucím bude opět náš dlouhole-
tý spolupracovník C. Konieczny.

V plném proudu je i práce na legislativě
a do začátku sezóny musí platit nová
národní pravidla, která budou sjednocena
se všemi mezinárodními dodatky roku
1998 a 99.

V každém případě bych chtěl, aby spře-
žení i nadále zůstala disciplinou slušných
lidí.“

Děkujeme za rozhovor. C. Neumann

Kolegové 
hlaste se!

Jak jsme již uvedli, novou komi-
sí v rámci ČJF je mediální komi-
se, jejímž sestavením byl pověřen
C. Neumann. Práce na sestavení
této komise se zatím nalézá ve
stádiu prvého návrhu činnosti,
který na své schůzi 3. února pro-
jednával výkonný výbor ČJF.
O závěrech tohoto jednání, ale
i další precizaci práce této komise
vás budeme informovat. Nejlepší
by však bylo, kdybyste práci na
popularizaci jezdectví zaregistro-
vali sami na stránkách vašich oblí-
bených celostátních a regionálních
tiskovin, v rozhlase či televizi.

Návrh práce mediální komise
však obsahuje důležitý bod, kte-
rým je založení sdružení novinářů
píšících o koních, zatím s pracov-
ním názvem Aliance hipožurna-
listů. Vyzýváme proto všechny
kolegy novináře i externí spolupra-
covníky veškerých médií v ČR,
aby v případě zájmu o členství
v této alianci zaslali svá kontaktní
spojení na adresu redakce, či
jakoukoliv jinou formou se s námi
spojil i. Zakládající schůzi této
Aliance plánujeme na březen
a hlavní výhodou členství v ní by
měl být rychlý a okamžitý přenos
informací z centra ČJF.



Vaše koňařské dětství na toto zaměření
nějaký vliv?

„To bych si netroufl tvrdit, ale je pravda, že
naše celá firma je zaměřena na jízdu mimo
silnici tzv. off road. Naší výhodou oproti ostat-
ním dealerům je, že se specializujeme i na
následné dovybavování vozů příslušenstvím,
které zvyšuje jejich průchodivost, funkčnost
a výkonnost. Osou těchto dodatečných vyba-
vení jsou výrobky americké firmy WARN,
která se specializuje na automobilové navijá-

ky. Díky těmto, ale i dal-
ším zařízením, jsme pak
schopni udělat zákazníko-
vi auto v podstatě na
míru.

Celkově nabízíme velmi
širokou škálu pěti modelo-
vých řad terénních vozů.
Tyto vozy pak dokáží
uspokojit téměř každého
zájemce, od skutečně
pracovních typů Hilux až
po luxusní Land Cruiser
100, který je jakousi vlaj-
kovou lodí firmy Toyota.
Na některé tyto vozy
mohou navíc podnikatelé
uplatnit odpočet DPH.

I když luxusní typy patří
k cenově velmi náročným,
dokážeme uspokojit téměř
každého zákazníka podle
jeho finančních možností.
V případě zájmu o vůz
vhodný pro tahání přívěsu
s koňmi máme již značné
zkušenosti.“

Zatím se Vaše vozy
představily v Plzni,
chystáte i nějaké další
jezdecké prezentace?

„I díky informacím
z Vašeho časopisu jsme
se dozvěděli o dalším
galavečeru v Litomyšli
a po dohodě s pořadateli
budou naše vozy vítat
20. února návštěvníky
Smetanova domu. Před
nadcházející sezónou se
tak všichni diváci večera
Kůň, jezdec roku 1998
budou moci seznámit
s možnostmi, které firma

Toyota a naše prodejna u terénních vozů
nabízí. V případě zájmu budou naši řidiči při-
praveni předvést auta i v praxi.“

Děkujeme za rozhovor a za účastníky
večera se těšíme na další zpestření této
dnes již tradiční koňařské akce. 

C. Neumann
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TOYOTA a FURIOSSO ŠLAJS 
– jak se to rýmuje?

Jedním ze sponzorů jezdeckých soutěží JO
Slavie VŠ v Plzni byla v loňském roce i firma
Toyota Dajbych s.r.o. Jméno majitele plzeň-
ského autosalónu je obsaženo v názvu firmy.
I když Petra Dajbycha znají převážně koňaři
z Plzně a západních Čech, pochází tento příz-
nivec koní a sám aktivní jezdec z význačné
koňařské rodiny. V západních Čechách určitě
všichni dříve narození znají jméno V. Šlajse,
který byl v poválečném období pojmem nejen
na plzeňsku a v západních Čechách, ale díky

Petr Dajbych s vlajkovou lodí terénních vozů značky Toyota
Land Cruiser 100 před svým obchodem v Pařížské ulici v Plzni

svému působení v Netolicích rozšířil svůj vliv
i na jih Čech. Jméno tohoto chovatele a hipolo-
gického odborníka se dostalo i do plemenných
knih a každý chovatel zná plemenného hřebce
jménem FURIOSSO ŠLAJS.

„V. Šlajs byl můj strýc“, prozradil nám
P. Dajbych, „a u něho jsem začal sbírat prvé
jezdecké zkušenosti. V poválečné Plzni měl
jedno z největších povoznictví a v dobách
jeho největší slávy stálo u něho ve stájích
přes 40 koní. Bohužel tyto doby již nepama-
tuji a rodinný statek v Koterově u Plzně brzy
podlehl zestátňovací mašinérii. Osud pak
strýce zavál do jižních Čech a já jsem tak trá-
vil nejedny prázdniny na Žitné v Netolicích,
kde jsem měl o koňskou společnost postará-
no. Jezdectví jsem se pak v juniorském věku
věnoval i závodně a tak mám koně ve svém
povědomí dostatečně hluboko.“

Díky Vaší prezentaci při soutěžích
v Plzni, ale i Vaší reklamě v Jezdecké
ročence 1998 víme, že Váš autosalón se
specializuje na terénní vozy, které jsou
vhodné i pro tahání přívěsů s koňmi. Mělo

Pokolikáté již takto stál Pavel Hudeček
v albertovské hale? -jge-

Soustředění
na Albertovci

Severomoravská oblast je již známá tím,
že jsou zde každoročně pořádána zimní
soustředění jezdců a koní. To letošní první
proběhlo ve dnech 18.-21. ledna v hřebčí-
ně Albertovec pod vedením Pavla Hudeč-
ka.

Přihlášení byli jezdci se 40 koňmi, ale
pro omezenou kapacitu ustájení se jich
zúčastnilo 25 a všichni zúčastnění jezdci
měli již závodní zkušenosti. Koně byli
v rozmezí zkoušek základního výcviku až
stupně výkonnosti -S-.

Třídenní soustředění mělo svůj pevný
řád a první den byl zaměřen na uvolnění,
kontrolu a nápravu sedu jezdců, cvičení
přes klusové a cvalové kavalety. Ve dru-
hém dni se zaměřil vedoucí soustředění na
skoky z klusu a různé varianty skokové
gymnastiky podle schopností a stupně
výcviku koní. Třetí den absolvovali jezdci
a koně parkúr o šesti překážkách se skoky
z klusu i cvalu. Další soustředění jsou
naplánována na únor a březen a zájem
bude pravděpodobně opět větší než budou
pořadatelé schopni uspokojit. -jge-

Mráz zdržel začátek
Poslední lednová neděle patřila v ČR již

prvým halovým závodům sezóny. O tento
termín projevili zájem pořadatelé na severní
i jižní Moravě. Zatímco v Albertovci však
silný mráz nakonec pořadatele i soutěžící od
prvých soutěží roku odradil, v Brně-Holás-
kách se 31. ledna soutěžit skutečně začalo.

Závody uspořádal JK Avarus J. Holub.
Zde ani silný mráz neodradil 52 soutěžících
z 13 jezdeckých oddílů nejen jižní Moravy,
ale také ze středních, jižních a západních
Čech.

Prvým vítězem roku 1999 v jezdeckých
soutěžích se stal v postupné obtížnosti do
100cm bez žolíka T. Kavka s IMAGOU z JK
Kavka Fojtov. Úspěšný byl i M. Půlpán,
který se zde prezentoval v sedle ARKA ze
stáje svého nového zaměstnavatele. Tím se
po stáji P. Macha v Chotýšanech stala stáj
Remark Poříčí nad Sázavou.

P. Půlpán vyměnil stáj v Chotýšanech za
stáj Remark v Poříčí nad Sázavou
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Sportovní 
kalendáfi

hala
13.2. Brno-Holásky Z,ZL
13.2. Albertovec ZM,Z,ZL,L
27.2. Měník ZM,Z,ZL,L
27.2. Brno-Holásky Z,ZL
27.2. Albertovec ZM,Z,ZL,L
6.3. Svinčice ZM,Z,ZL,L,S
6.3. Frenštát p.R. ZM,Z,ZL,L
6.-7.3. Nová Amerika ZM,Z,ZL

Oznámení ASCHK
Oznamujeme všem majitelům koní, že

vyšel „Seznam plemenných hřebců“ pro
rok 1999. Tento seznam je k dostání na adre-
se ASCHK, Budějovická 497, 397 01 Písek
nebo u jednotlivých inspektorů koní. Zároveň
se omlouváme všem majitelům hřebců,
jejichž plemenní hřebci v roce 1998 prokazo-
vali sportovní výkonnost a tato není uvedena
v tomto seznamu. Tato chyba byla způsobe-
na tím, že Česká jezdecká federace do uzá-
věrky seznamu hřebců ještě neměla zpraco-
vané výsledky za rok 1998. Dále se omlouvá-
me majiteli a držiteli hřebce 709 JASPIS
(Jasper - Wiada B) za uvedenou sportovní
výkonnost skok -L-. Dokladovaná sportovní
výkonnost je správně -T-. Zároveň oznamuje-
me, že seznam hřebců sportujících na úrovni
-ST- a výše, nebo jejich potomstvo, dále pak
žijících hřebců, kteří mají ASH 0,65, bude
zveřejněn v březnovém čísle časopisu Koně. 

K. Kratochvíle sekretář ASCHK

František Bříza (vpravo) zahájil přípravu své
stáje pro sezónu 1999 v novém působišti

Sinus Bříza na cestách
Jedna z našich nejlepších stájí Sinus

Bříza F. Břízy se po krátkém působení
v jezdeckém středisku v Tursku opět stě-
hovala. V polovině února se překvapivě
přesunula do stájí farmy Tvrz Michael
v Nedvězí. Pro ty z vás, kterým tento název
dosud nic neříká napovíme, že se jedná
o objekt, který dříve obýval se svým cho-
vem JZD Neveklov T. Barták. V součas-
nosti je farma velkolepě zrekonstruována.
Její dosavadní zaměření bylo spíše na jez-
deckou turistiku. Uvidíme, jak se zde bude
dařit vrcholovému sportu.

Mändli v čele
První místo v elitní společnosti skoko-

vých jezdců světa dosavadního hodnocení
FEI Světového poháru (dříve Volvo Cup) je
po šesti evropských kolech a třech severo-
amerických Švýcar Beat Mändli se ziskem
55 bodů, které dosáhl i díky vítěství při CHI
Berlín. Na druhém místě je Ir T. Coyle se
40 body za dvě vítězství v Mil lstreet
a Ženevě. Těsně třetí je Brit M. Whitaker
(39) se dvěmi třetími místy v Millstreet
a Londýně. Dále jsou J. Tops (NED),
R. Bril (NED), J. Fisher (GBR), W. Meliger
(SUI), E. Doyle (IRL), O. Jouanneteau
(FRA) a R. Tebbel (GER).

Seriál světového poháru pokračuje
14. února ve francouzském Bordeaux
a letošní finále je plánováno opět do Göte-
borgu na 21.- 25. dubna 1999 a jeho sou-
částí bude i veletrh Euro Horse 99.

Beat Mändli v sedle LITESSO při jednom
z loňských vítězství, v tomto případě při
CSIO v Calgary

Welští pony v Asociaci
Společnost chovatelů a milovníků welš-

ských pony a cob byla založena dne
12. prosince 1998 na ustavující schůzi
v Lázních Bohdaneč. Společnost se zařadila
do Asociace svazů chovatelů koní. Podrob-
né informace zájemcům o členství v této
společnosti podá: Lenka Býmová, stáj Mys-
tery, tel.: 0653/79 13. První členská schůze
se konala 6. února v Lázních Bohdaneč.

Spokojenost 
ve Stuttgartu

Závěrečnou statistikou zhodnotili pořada-
telé mezinárodní hipologickou výstavu Pferd
98, která se konala ve dnech 19.-22. listo-
padu 1998 při tradičních jezdeckých závo-
dech v Hanns - Martin - Schleyer Halle.

Výstavu navštívilo 82 000 diváků, kteří
shlédli expozice 347 vystavovatelů ze 60
zemí. 85% návštěvníků bylo zároveň
i kupujícími a 96% diváků hodnotilo výstavu
„dobře“ či „velmi dobře“.

Kůň, jezdec
roku 1998
Litomyšl 20. 2. 1999

Kam pro vstupenky?
Jak jsme slíbili, přinášíme informaci

o možnosti objednání vstupenek na akci
Kůň, jezdec roku, která se koná
20. února ve Smetanově domě v Lito-
myšli. Distribucí vstupenek byla opět
pověřena firma Litex, která je jedním
z pořadatelů večera a všichni zájemci si
mohou vstupenky objednat na telefonním
čísle 0464/34 31.

V případě zájmu o nocleh budou v Lito-
myšli k dispozici hotely Zlatá Hvězda
(0464/23 38) a Dalibor (0464/618 584).

Program večera nabídne průřez nej-
důležitějšími body jezdecké sezóny
1998 pomocí videoprojekce, vyhlášení
anket skokové komise i dalších a dou-
fejme i dobrou zábavu.

Do Kolína na ples
XIX. jezdecký ples v Kolíně pořádají

Equusteam Mareček Kutná Hora, stáj Luka
Chotouň a stáj Václav Kolín 20. února. Zahá-
jení ve společenském domě v Kolíně ve
20.00 hod. Objednávka vstupenek na tel.:
0321/234 71, 0321/268 67 (p. Prokůpková).

Jezdectví na Internetu
Internetová verze sportovního kalendáře

je již na webových stránkách a všichni uži-
vatelé internetu jej naleznou na adrese:
http://webhouse.cz/jezdectvi/ Internetová
adresa České jezdecké federace je: jez-
dectvi@cstv.cz

Equitana ’99 ve finiši
Přípravy letošní výstavy

koní Equitana se dostaly
do závěrečného finiše.
I pro organizátory této
akce se poslední rok toho-
to tisíciletí stal nosným

motivem a nejzřetelněji se projeví při pom-
pézní večerní Hop Top Show.

Ta je letos pojata jako průřez historií lid-
stva, kterou mu z velké části pomáhal
budovat právě kůň. Za použití mnoha kulis
a světelných efektů bude návštěvníkům
večerního programu předvedena prehisto-
rie spojení koně a člověka v asijské stepi,
řecké a římské jezdecké hry, islámští váleč-
níci i křižácké výpravy. Cesta civilizací se
pochopitelně zastaví v barokní době s před-
vedením práce barokních plemen pod sed-
lem i v zápřeži. Nebudou chybět ani wes-
ternoví jezdci a Indiáni a vše vyvrcholí kla-
sickým jezdeckým projevem za účasti svě-
tových es jako je N. Uphoff či K. Balkenhol.

Sportovní stáj KUBRICKÝ Kunín
a ing. Vladimír Brus

Vás srdečně zvou na

AUKCI
KONÍ

sportovních a jiných

v sobotu dne 27. února 1999 
od 11.00 hodin

aukce se uskuteční v areálu spor-
tovní stáje Kubrický v Kuníně

občerstvení zajištěno

Iva Rosická oznamuje všem přátelům
změnu adresy: 

Řisuty 46, 273 78 okr. Slaný
tel.: 0314/58 91 55
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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

Jezdecká
škola 

Mariánské
Lázně

● nákup a prodej sportov-
ních a chovných koní
doma i v zahraničí

● připouštění chov. klisen
(včetně ustájení před
a po porodu) hřebci svě-
tových sportovních linií
s prověřenou výkonností

● ustájení a výcvik spor-
tovních koní ve vlastním
areálu s krytou halou
a ubytováním

tel.: 0165-31 53 
(69 13 12), 

0602 44 99 72, 
fax: 0165-62 20 70
U Krakonoše 53,
353 01 Mariánské

Lázně

f irma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všech-

ny druhy vozíků možnost leasingu

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 019/600 79

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Hfiebãín ve v˘stavbû

Va‰e ‰ance na trvalé 
zamûstnání vyÏadující 

osobní pfiístup a odpovûdnost

Chováme arabské konû pro závody a pfied-
vádûní. Pro tento chov hledáme angaÏova-
ného správce podniku nebo manÏelsk˘ pár,
kter˘ má bohaté zku‰enosti s chovem koní.
Znalost nûmeckého nebo anglického jazy-
ka je Ïádoucí.

Nabízíme trvalé zamûstnání, odpovídající
finanãní ohodnocení a bydlení v krásném
novû renovovaném domû chebského stylu.
Oãekáváme osobní pfiístup, vysoké pracov-
ní nasazení, zodpovûdnost a organizaãní
schopnosti. Potfiebná personální podpora
jiÏ existuje.
Písemné nabídky a reference zasílejte, pro-
sím, na adresu DOUBRAVSK¯ ARAB,
s.r.o., Lipová - Doubrava 15, 350 02 Cheb

privátní jízdárna v nádherném přírodním prostředí
neveklovských rybníků a Slapské přehrady

n a b í z í
j e z d c ů m :
● týdenní a víkendové rekreační pobyty s výcvikem v jízdě na

koni, ubytování, stravování
● jednodenní a dvoudenní výlety na koních
● celoroční dětské výcvikové tábory s výukou jízdy, teorie o koních

(farma je specializována na vedení dětských táborů již několik
let a je v tomto oboru vyhlášená)

● individuální jízdy dle stupně jezdecké zdatnosti: výcvik začáteč-
níků na lonži, vyjíždky do přírody

● specializovaný výcvik na jízdárně pod vedením zkušeného tre-
néra (drezúra, skákání) k dispozici krytá jízdárna

m a j i t e l ů m  k o n í  a c h o v a t e l ů m :
● prodej kvalitních sportovních koní - výkonnost skok ZL - S
● připuštění vašich klisen kvalitními plemeníky ALDAN a BUENOS
● ustájení privátních koní, odchov hříbat
● přepravu koní speciálním přepravníkem
● prodej jezdeckých a chovatelských potřeb
● podívanou při sportovních akcích pořádaných farmou v roce

1999, sedmkrát jezdecké závody, podzimní Hubertova jízda

V sezoně 1999 působí na farmě Heroutice dva plemenní hřebci -
plnokrevný BUENOS a holštýn ALDAN.
BUENOS A1/1, narozen v SRN, o: Aspros, m: Bonna (po Salvo),
v SRN na dráze vynikající kariéra, v ČR šampion debutujících ple-
meníků na dráze (1998), v loňské sezóně připustil 38 klisen
Druhým plemeníkem je nejlepší holštýnský hřebec v ČR ALDAN,
nar. v SRN. o: Athlet, m: Phiona (po Fasolt), v SRN výkonnost
skok -T- (v 7 letech), výkonnost potomstva skok -T-. Umístěný
v „TOP 20“ nejúspěšnějších mladých hřebců SRN.
Oba hřebci mají licence na klisny A1/1 a ČT a jsou k dispozici jako
partneři i pro vaši klisnu (možnost ustájení, sonografické vy-
šetření).

Farma Heroutice, Miloslav a Jana Perníčkovi, Heroutice 11,
257 56 Neveklov, Tel./fax: 0301 - 741 392



Výsledky

Inzerce

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 10, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.:0616/ 22774 tel.: 07/81 52 30

JEZDEC, jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj. Vydává Vydavatelství CIN, Vladislavova 24, Praha 1, 110 00 tel. 0603 517 242,  02/57 21 26 79,
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Cestovní kancelář Pegason, Ve Lhotce 23
142 00  Praha 4 - Tel/Fax: 02/496 301, 401 61 79

pořádá zájezdy

Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod

● Největší výrobce a dovozce
potřeb pro jezdecký sport
v České republice.

● Vlastní výroba více než 100
druhů jezdeckých potřeb,
jejichž vývoj a testování probí-
há ve spolupráci s profesionál-
ními jezdci ing.J. Hanulayem
a J. Skřivanem.

● Na veškeré zboží poskytuje-
me odborný a kvalitní záruční
a pozáruční servis.

● Naše výrobky si můžete kou-
pit ve všech dobrých prodej-
nách v ČR. Žádejte je u svých
prodejců!

● V našem katalogu se můžete
přesvědčit o neustálém rozši-
řování naší nabídky.

● Zavolejte nám, objednané
zboží Vám zašleme na dobír-
ku nebo Vám poradíme nej-
bližší prodejnu ve Vašem
okolí, která Vás obslouží.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Prodejna 

a velkoobchodní sklad:
Domamyslická 59, 
798 01 Prostějov

Tel./Fax: 0508/362 267
Tel./Fax: 0508/362 483

Tel.: večer: 0508/332 107
mobil: 0602 72 10 15

Prodejna Brno: 

Veveří 109, PSC 618 00, 
Tel.: 05/41 21 16 17

PROSTĚJOV

SSEERRVVIISS  PPRROO  VVÁÁSS  AA VVAAŠŠEEHHOO
KKOONNĚĚ

Kompletní sortiment jezdeckých 
potřeb v prodejnách v Praze a Plzni

●● Equiservis Praha
Na Celné 8, Praha 5 Smíchov
Tel.+Fax: 02/54 75 96

●● Equiservis Plzeň - Chovatel
Habrmanova 52, Plzeň Slovany
Tel.+Fax: 019/744 50 78

Vyžádejte si náš barevný katalog v češtině
Při zasílání zboží nad 500 Kčna dobírku neúčtujeme poštov-

né

ZÁSILKOVÝ PRODEJ

26. - 27.2. ŠPANĚLSKÁ JEZDECKÁ ŠKOLA - trénink - Vídeň - Rakousko
+ návštěva u MIloše Welde-Zavadila Cena: 1.650,- Kč

11. - 14.3. EQUITANA - světový veletrh jezdeckého sportu - Essen - SRN
Cena: 4.130,- Kč

1. - 5.4. CAMARQUE - Poslední evropský ráj divokých koní - Arles - Francie 
Cena: 6.400,- Kč

22. - 26.4. SAUMUR + CADRE NOIR = JEZDECKÁ LEGENDA (+MILITARY, CCI***)
- Francie Cena: 5.950,- Kč

CELOROČNÍ PROGRAM ZÁJEZDŮ NA VYŽÁDÁNÍ ZAŠLEME

Brno-Holásky 31.1. post.obt.do
100cm bez žolíka (27) 1. Kavka -
IMAGA (Kavka Fojtov), 2. Chábko-
vá (JK Sága), 3. Krčalová - MAS-
CARELL (Fortuna Brno), -Z- (26) 1.
Krčalová - MASCARELL (Fortuna
Brno), 2. Půlpán - ARKO (Remark
Poříčí), 3. Kavka - IMAGA (Kavka
Fojtov).

●● Prodám AVIA 31, upravená k přepravě koní (3 koně + prostor pro přespání) a dále 3 klisny
3 - 5 let, ceny od 30 000,-. Tel.: 0602 246 493.

●● Prodám valacha, 7 let po Quoniam II-201, běl., výkon. -ZL-, hodný, i pro zač. Tel.: 0362/26 59 12.
●● Prodám klisnu, 6 let, plavka po Dux lipský, KVH 167, HPK, zdravá, všestr. využ. Tel.: 0362/26 59 12.
●● Prodám koně jakékoliv velikosti, či jakéhokoliv stupně výkonnosti. Tel.: 0314/58 91 55.
●● Prodám vynikající klisničku pro děti, 149 cm KVP, velmi úspěšná ve sportu dětí.

Tel.: 0314/58 91 55.
●● Welšské pony, ročáky bělouše a plaváka, koníky pro děti, dorostence i dospělé s plným

původem zadám: tel. večer: 0311/685 113.
●● Prodám val., ryz., roč. 1992, výk. skok -S- a dále 4l. val. čer. hnědáka, připraven pro první

sezónu, výkonnost matky -ST-. Tel.: 0301/74 13 92.
●● Trenér Josef Váňa přijme prac. jezdce - ošetřovatele k překážkovým dost. koním. Praxe mili-

tary, parkúry + váha nad 65 kg vítána. Ubyt. pro svobodné zajištěno. Tel.: 0602/429 629, večer
0169/39 62 38.

●● Prodám 4l val., odznakový hnědák, o: Dietward (skok -T-), m: po Marin 11 (skok -S-), velký,
mohutný, hodný, zdravý. Po zákl. výcviku, výborná skoková potence. Tel.: 0461/23 367,
0461/22 552, mobil 0603 511 435.

●● Stáj Wrbna prodá kl. 10 let, o: Quoniam II, m: po Obvod. V roce 1998 15x -S- parkúr, cena
60 000,- Kč. Tel.: 02/80 53 92 večer, nebo 0305/591 812 nebo osobně - Stáj Wrbna, Líšnice 21,
Praha - západ.

●● JO prodá: Valach 7 r., m: Dixi po Diktant 57, o: Przedswit X-80, mohutný, hodný, 100%
zdr.stav, parkúr -ZL-, drezúra, zápřah, cena dohodou. Tel.: 068/52 22 377.

Sportovní a obchodní stáj
Vondráček - Starosta

prodej koní všech
výkonnostních stupňů

přijme ošetřovatele 

Tel.: 02/206 104 19,
02/209 504 65 přes den

02/365 200 po 20.00 hodině.

P r o d á m :
- klisnu, hnědku, nar. 1996, o: Ramiro 47, m: A1/1 po Anno, KVH 163cm. Cena 80 tis.Kč.
- valacha, č.hnědáka, nar. 1987, skok -S-, vhodný pro mladé jezdce. Cena 70 tis.Kč.
- klisnu, tm. hnědku, nar. 1994, o: Hugben II, m: po List, KVH 166 cm. Cena 90 tis.Kč.
- valacha, ryzáka, nar. 1994, o: Taarlo, m: po Karneol, KVH 164 cm. Cena 90 tis.Kč.
- klisnu ryzku, nar. 1995, o: Grewot A1/1, m: po Diktant 27, KVH 175 cm. Cena 95 tis.Kč.
- hřebce, hnědáka, nar. 1997, o: Ramiro-47, m: A1/1 po Anno. Cena 45 tis.Kč.
- klisnu, isabelu, nar. 1997, o: Mauglí w.p., m: A1/1 po Manrico. Cena 35 tis.Kč.

Tel.: 02/58 12 377 (večer).
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ERC Pardubice - Mnětice, Ing. Zdeněk Müller, CSc., pořádá kurzy v insemi-
naci klisen. Absolventi obdrží Osvědčení opravňující je k výkonu činnosti.
● Kurz pro inseminační techniky určený pro inseminační techniky
koní. Je odborným předpokladem pro provozování živnosti inseminační-
ho technika koní.

Termín 18. až 21. 2. 1999, Pardubice - Nemošice.
● Kurz pro chovatele koní určený pro chovatele klisen. Je odborným
předpokladem pro inseminaci vlastních klisen čerstvým spermatem
hřebců.

Termín 27. až 28. 2. 1999. Pardubice - Nemošice.
● Rozprava o inseminaci koní - předsezonní seznámení s novými
administrativními podmínkami inseminace klisen, novými hřebci, techno-
logiemi a dotačními podmínkami. Vítáni jsou všichni inseminační techni-
ci, veterinární lékaři a chovatelé.

Termín: 14. 2. 1999. Pardubice - Mnětice.
Informace a přihlášky: ERC Pardubice - Mnětice 126, 

530 02 Pardubice, tel./fax: 040 66 70 861


