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PROSTĚJOV

V sobotu 17. února proběhl již sedmý slavnostní galavečer jezdeckého sportu. Hlavním
bodem programu bylo pochopitelně udělení ocenění Kůň a Jezdec roku 2000, která zís-
kali Aleš Opatrný a KRIS KENTAUR ve skocích, Šárka Charvátová a DREAM DANCER
v drezúře a Jaroslav Hatla a SZALENIEC ve všestrannosti.

Vedle těchto oslavenců byly tentokrát oceněny i osobnosti roku 2000, kterými se staly
pro skokovou komisi Bohumil Starnovský (majitel našich nejúspěšnějších koní stáje
BOST) a pro drezúrní komisi Václav Nágr (pořadatel vrcholných drezúrních závodů CDI**
v Mariánských Lázních).

Čestné odznaky ČJF převzali bývalý dlouholetý reprezentant ve skocích Milan Vítek
a jezdec a dlouholetý předseda jezdeckého oddílu v Poděbradech Jaroslav Černý.

Aleš Opatrný se stal i držitelem skokového poháru časopisu Jezdectví před Martinem
Matějkou a Jiřím Skřivanem. Nejlepší drezúristkou podle Jezdectví pak byla vyhlášena
Karolina Chelbergová před Štěpánkou Koblížkovou a Danielem Komendou.

Těžištěm programu byly i tentokrát filmové připomínky nejdůležitějších momentů loňské
sezóny.

Ty obohatily i starší snímky ze sedmdesátých a osmdesátých let, které připomněly spor-
tovní minulost mnoha dnešních funkcionářů a trenérů. Celou atmosféru ve Smetanově
domě vám tradičně přibližujeme fotoreportáží Milady Čištínové na straně 2 a 3.

Protože každoročně přinášíme i informace
o státních podporách v oblasti chovu koní, oslo-
vili jsme i letos pověřeného pracovníka na Minis-
terstvu zemědělství. Tentokrát nám na naše
otázky odpovídal, místo Jana Pellara, který měl
tuto oblast na starosti, jeho nástupce, referent
pro chov koní Jiří Machek. Jiří Machek pochází
ze slavné jezdecké rodiny a jméno jeho otce
Františka znají mnozí hipologové jak z působení
v sedle tak z kladrubského hřebčína.

V oblasti chovu koní se v roce 2001 dějí
zásadně nové věci. Začíná se rozvíjet činnost
vloni ustaveného Svazu chovatelů českého
teplokrevníka, platí nový zákon. Co tedy naše
chovatele v nejbližší době čeká?

Letošní rok by se mohl z hlediska plemenář-
ské legislativy skutečně označit jako tzv. „pře-
chodný“. Jak jste zmínil a mnozí čtenáři již vědí,
1.ledna letošního roku nabyl účinnosti zákon
č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evi-
denci hospodářských zvířat. Oprávnění vydaná
Ministerstvem zemědělství podle dosavadních
právních předpisů - zákona č. 240/1991 Sb.,
pozbývají platnosti dne 31.12. 2001 včetně
oprávnění k vedení plemenných knih.

Z toho vyplývá, že v průběhu tohoto roku (nej-
lépe co nejdříve) by svazy chovatelů měly podle
nového zákona znovu podat ministerstvu žádost
o vedení plemenné knihy, respektive stát se
uznaným chovatelským sdružením. Zde je pro
chovatelské svazy určitá šance a i dobrá zámin-
ka pro revizi svých šlechtitelských programů
včetně selekčních kritérií, protože součástí
žádosti o uznání ministerstvem musí být mimo
jiné chovný cíl, šlechtitelský program včetně
zkušebního řádu výkonnostních zkoušek a řád
plemenné knihy. Zde opravdu záleží na sva-
zech, zda pouze „opíší“ staré chovatelské pro-
gramy, či zda se pokusí řešit některé dlouhotrva-
jící problémy.

Nový zákon neřeší pouze vedení plemenných
knih, ale také např. kontrolu užitkovosti, hodno-
cení hospodářských zvířat, ověřování původu,
genetické zdroje, plemenitbu a hlavně označová-
ní a evidenci hospodářských zvířat včetně koní.
Zde bych se chtěl trochu zastavit. Ze zákona
vyplývají pro chovatele koní nové povinnosti.
V ústřední evidenci budou muset být registrováni
všichni koně, nikoliv pouze plemenní, koně naro-
zené po 31.12. 1997 bude muset při každém
přemístění doprovázet průkaz koně, které již
ústřední evidence začala vydávat. K tomu bude
pravděpodobně nutné do ústřední evidence hlá-
sit změny majitele, případně vývoz koně, úhyn či
porážku na jatkách. Uvedené povinnosti bude
stanovovat prováděcí vyhláška k plemenářské-
mu zákonu, která se v současné době tvoří ve

spolupráci s chovatelskými svazy a ústřední evi-
dencí. Nejožehavějším tématem vyhlášky týkající
se koní je způsob jejich označování, a to konkrét-
ně provádění výžehů. Je otázkou, zda je nutné
ustoupit od tohoto tradičního způsobu označová-
ní k jinému, který bude lépe akceptovatelný širo-
kou veřejností.

Dvě prováděcí vyhlášky k novému zákonu již
ve Sbírce zákonů vyšly, a to č. 471/2000 Sb.,

o šlechtění a plemenitbě a č. 33/2001 Sb.,
o odborné způsobilosti osob. Chtěl bych apelovat
na koňařskou veřejnost, aby se všichni s novou
legislativou upravující šlechtění, plemenitbu
a evidenci hospodářských zvířat, včetně koní
podrobně seznámili, aby se vyhnuli případným
komplikacím či postihům.

Dovolte mi zde upřesnění u označování
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koní. Jsou již nějaké představy k jakému
označování se v budoucnu dospěje?

V podstatě jsou dvě varianty. Za prvé pone-
chat výžeh do pravého sedla (u výžehů jen při-
pomínám, že novelizovaný Řád plemenné knihy
již odstupuje od pálení českých teplokrevníků
výžehem na krku a standardně stanoví tento
výžeh na levém stehně).

Druhou variantou modernější a humánnější je
použití čipů. Zde však stále narážíme na ekono-
mickou náročnost, protože čtecím zařízením by
pak museli být vybavení nejen všichni pracovníci
všech plemenářských organizací, ale napři i cel-
níci apod. a tak povinné zavedení čipů zatím není
reálné.

Nový zákon sebou také přináší možnost
nových „uznaných chovatelských sdružení“
s právem vedení plemenné knihy. Vznik
Svazu ČT s řadou významných osobností
dává tušit, že chovatelé ČT si budou možná
chtít vést plemennou knihu sami. Zda se na
ministerstvu sejdou i další žádosti o zisk
uznaného chovatelského sdružení sice tepr-
ve uvidíme, ale přesto se ptáme. Jak vidíte
budoucnost Asociace svazu chovatelů
koní?

V této chvíli je to na chovatelích samých. Buď
se vydají cestou kdy se uznanými organizacemi
stanou Svazy chovatelů jednotlivých plemen
a sdružení v nějaké vyšší organizaci bude mít za
cíl skutečně pouze servisní činnost či pomoc
například při organizování hipologických výstav či
přehlídek, a nebo si chovatelé ponechají velkou
a silnou organizaci, která bude nositelem více
plemenných knih. Pak je tu i třetí cesta, a sice že
ASCHK bude nositelem jen některých plemen-
ných knih (tak tomu v podstatě bylo i doposud
a některé chovatelské svazy si vedly plemenné
knihy samostatně). To ale nevylučuje, že bude ve
svých řadách sdružovat a v určitých oblastech
zastupovat i Svazy, které si plemennou knihu
povedou samy. To vše ukáže letošní rok.

Protože však o to stát se uznaným chovatel-
ským sdružením může usilovat i více subjektů,
bylo by nejlepší, kdyby se chovatelé nejprve
dohodli mezi sebou. Zvláště za současného
stavu, kdy je ve většině případů jedna členem
druhé. Nemyslím, že by bylo moudré nechávat
rozhodnutí pouze na ministerstvu.

A nyní se vraťme k té prvopočátečně slibo-
vané informaci o státní podpoře chovu koní
v roce 2001.

Jiří Machek

Kůň, Jezdec
roku 2000Vedle tradičních podpor v oblasti udržování

a zlepšování genetického potenciálu hospodář-
ských zvířat a poradenství a vzdělávání je již dru-
hým rokem podpora odchovu koní pastevním
způsobem. Oproti minulému roku budou letos
podporována pouze hříbata od odstavu do stáří
dvou let včetně, narozená z klisny zapsané do
plemenné knihy. Podpora činí do 4 000 Kč na
hříbě ve stavu k 30.9. 2001. K tomu je nutné spl-
nit podmínky na délku pastvy a intenzitu odcho-
vu.

U podpůrných podprogramů týkajících se inse-
minace a přirozené plemenitby došlo k oproti
minulým letům ke změně, a to, že předmětem
podpory již není zapuštěná nebo inseminovaná
klisna, ale klisna březí. Březost může potvrdit
veterinární lékař či inseminační technik. Týká se
to podprogramu 2.A.a.3) podpora majiteli klisny
inseminované čerstvým spermatem do 2 000 Kč
za klisnu, 2.A.a.4.a) podpora osobě, která vlastní
nebo má pronajaté hřebce pro zajištění plemenit-
by do 4 000 Kč za klisnu, 2.A.a.4.b) podpora
majitelům klisen zapuštěných hřebci do věku 6
let do 5 000 Kč za klisnu - zde jen upozorňuji, že
věk hřebce 6 let je nutné stanovit přesně dnem
narození, nikoliv pouze ročníkem.

Na zavádění a vedení plemenných knih zůstá-
vá podpora do 50 % prokázaných přímých nákla-
dů, tak i na rozvoj embryotransferů, a to do
15 000 Kč na zabřezlou plemenici.

V oblasti kontroly užitkovosti a kontroly dědič-
nosti vedle tradičních podpor pro prémiované
soutěže pro KD a podpor pro soutěže KMK, kde
se zvýšil příplatek za koně českého původu, je
zcela nový podprogram, a to podpora osobě
oprávněné k provozování zařízení, ve kterých se
provádí testování a posuzování teplokrevných
a chladnokrevných hřebečků do 50 Kč na KD
hřebečka do stáří 2 let, do 150 Kč na KD hřebeč-
ka ve stáří nad 2 roky. Jedná se o prvotní získá-
vání informací o vybraných mladých hřebečcích
podle pravidel daných organizací vedoucí ple-
mennou knihu.

U anglického plnokrevníka, anglického polo-
krevníka a klusáka je podpora určena jejich cho-
vatelům za umístění ve výkonnostních zkouškách
formou dostihů, kde je možné čerpat finanční
prostředky do výše 6 mil. Kč. Dále je logicky
u těchto plemen podporováno provádění antido-
pingových kontrol.

Jelikož plemenářský zákon stanovuje povin-
nost provést test na ověření původu u hříbat
narozených po inseminaci a embryotransferu, je
pro chovatele hříbat určena podpora do 1 500 Kč
za provedený test.

Další z podpůrných podprogramů, které jsou
již tradiční, je podpora chovateli chladnokrevných
a teplokrevných klisen za úspěšné absolvování
základní zkoušky výkonnosti, kde je podpora do
10 000 Kč za tříletou chladnokrevnou klisnu a do
12 000 Kč za tříletou teplokrevnou klisnu.

V posledních třech letech je jednou z nejvíce
diskutovanou podporou tzv. „cílená plemenitba“.
U teplokrevných koní se jedná o podporu do
10 000 Kč na 1 hříbě, u kterého musí oba rodiče
splňovat plemenná nebo výkonnostní kritéria.
Zde jsou kamenem úrazu kritéria stanovovaná
pro otce těchto hříbat, protože ASCHK ČR se
dosud nepodařilo najít optimální model pro výběr
těchto hřebců, který by se nemusel v dalších
letech měnit.

Čtenářům Jezdce jsem tímto výčtem předložil
stručný přehled podpor poskytovaných prostřed-
nictvím MZe ČR. Podrobné znění jednotlivých
podprogramů však najdou v ZÁSADÁCH pro
poskytování finančních podpor formou dotací,
které vyšly v Agrospoji, nebo by měly být k dis-
pozici na příslušných pracovištích Zemědělských
agentur (bývalé ÚO MZe ČR).

Pochopitelně uživatelé internetu je také nalez-
nou na stránkách ministerstva na adrese:
www.mze.cz pod složkou Dotace a programy.

Děkujeme za rozhovor. C. Neumann

Osobnosti roku 2000 pro drezurní komisi
- Václavu Nágrovi - předala cenu Antonie
Pellarová, generální sekretářka ČJF

Pozorným okem vše sledoval prozatimní
manažer skokové komise Pavel Hudeček

Aleš Opatrný si domů odvezl ocenění Jez-
dec roku 2000 ve skocích a Zlatý odznak
ČJF
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Úkolu moderátorky celého večera se letos ujala v koňské společ-
nosti velmi dobře známá Jitka Obzinová

Kankán na závěr byl pro všechny pozvánkou na taneční parket

Skokovým Koněm roku 2000 se samozřejmě nemohl stát nikdo
jiný, než KRIS KENTAUR. Jeho realizačnímu týmu předal čestnou
cenu pro vítěze Pavel Hudeček. Podle vyjádření majitele Bohumila
Starnovského bude KRIS KENTAUR v období od 20. 3. do 20. 4. k
dispozici všem chovatelům k inseminaci čerstvým semenem u ing.
Müllera v Mněticích.

Nejvíce cen se v průběhu večera nashromáždilo na stole stáje
Bost

Čestným odznakem ČJF byl oceněn i bývalý dlouholetý reprezen-
tant ve skocích Milan Vítek

Drezurní ceny, stejně jako loni, ovládla rodina Charvátových. Dre-
zurním Jezdcem roku se stala Šárka Charvátová a cenu pro dre-
zurního Koně roku DREAM DANCERA přebíral z rukou prezidenta
ČJF Jaroslava Pecháčka její otec.

Jezdcem roku ve všestrannosti se stal Jaroslav Hatla především
díky výsledkům se SZAILENIECEM, který byl v této disciplíně
vyhlášen Koněm roku

Tradiční Pohár Jezdectví si letos z Litomyšle odvezli Karolína
Chelbergová v drezuře a Aleš Opatrný ve skocích. Ceny předával
šéfredaktor Jezdectví Jiří Plaček.
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Blahopřejeme...

Nové možnosti
v Hořovicích

Ve dnech 10.-11. února zahájila oficielně
provoz nová hala v Hořovicích skokovými
halovými soutěžemi. Celá krytá plocha je
vlastně pod střechou tří hal. Na stávající
halu, která již v Hořovicích stála, navázala
druhá hala. Ta zvětšila stávající prostor na
60 m délky. Za touto zvětšenou halou pak
vyrostla další jízdárna o rozměrech 15 x 50 m.
Vedle již velmi slušného prostoru pro halo-
vé soutěže je tak i kvalitní prostor pro kryté
opracoviště.

Zahájení vyvrcholilo v neděli soutěží -S-,
kde se mezi osmi startujícími nejlépe dařilo
T. Navrátilovi v sedle KASKÁDA. Ten
absolvoval jako jediný bez chyby a zvítězil
před domácícm R. Drahotou (GRAND) a
Z. Žílou (GENETA) z ČJK Karlovy Vary.

T. Navrátil se objevil i v sedlech dalších
koní stáje Polák Strakonice a zastupuje tak
L. Polákovou, která tráví zimu opět v USA
a kde opět startovala za ČR na slunečném
Portoriku.

Slavnostní vstup z opracoviště do haly
okusil i jeden z vítězů J. Papoušek (GOLD)

Děti v očekávání
V nejbližších dnech mohou účastníci první-

ho letošního skokového soustředění dětí
a juniorů, které se pod vedením Jiřího
Pecháčka konalo ve dnech 14.-18. února ve
Svinčicích, očekávat ve schránkách dopis
s oznámením, zda byli vybráni mezi nejlepší
dětské jezdce k celoroční cílené přípravě.

Jiřímu Pecháčkovi se do Svinčic dostavilo ve
dvou skupinách nejprve 22 a potom 24 dvojic
ke dvoudennímu seznamovacímu soustředění.
Po prvním dni, kdy testoval dětské jezdce pře-
devším v rovnováze při skocích z klusu a bez
otěží, následovala druhý den práce na malém
zkušebním parkuru.

Nyní má tedy Jiří Pecháček jasno a my
jsme zvědavi na to, kolik jezdců a koní prošlo
jeho kritickým zrakem.

Jezdecký zájem
Na setkání reprezentantů všestrannosti,

které se pořádalo ve čtvrtek 15. února v Kole-
sách, společně s dalšími jezdci, kteří mají
zájem i o individuelní soukromé výjezdy do
zahraničí, se sešli členové komise všestran-
nosti v čele s manažerem A. Klauzem s téměř
všemi jezdci, kteří něco v ČR znamenají.

Jak nám sdělil trenér F. Slavík, pilířem
seniorské oficielní reprezentace v roce 2001
bude snaha o účast při ME v Pau ve Francii
(11.-14. října). Cesta na evropský šampionát
začne 10.-12. května na CCI** v Compigre
(FRA), které je důležité právě pro seznámení
se s francouzským prostředím a pro některé
i pro splnění kvalifikace k eventuelnímu dru-
hému pro „Evropu“ důležitému startu.

Protože v případě, že bude vše probíhat
dobře, bude další zkouškou CCI*** Luhmüh-
len (5.-8. července). Bez dobře absolvované
tříhvězdičkové soutěže je podle F. Slavíka
účast na ME zbytečná.

V případě, že by výkonnost našich jezdců
nedosáhla šampionátové úrovně, stalo by se
vrcholem mezinárodní sezóny české repre-
zentace ve všestrannosti CCI** v Achsel-
schwangu (26.-30. září).

O nejtěžší zahraniční mety by se měl
pokusit určitě náš jezdec všestrannosti číslo
jedna J. Hatla a SZALENIEC a podle F. Sla-
víka pro soutěže takové úrovně by mohl
v roce 2001 dozrát DOMINANT L. Vrtka.
Zájem projevují i M. Theimer (MAJÁLES)
a G. Slavíková (MARKÝZO).

...majiteli jezdeckého střediska Tarpan
a chovateli koní panu Vladimíru Hrnčiaro-
vi k padesátinám, které oslavil 15. února.

Aleš Opatrný v Brémách
Dalším mezinárodním halovým měřením

A. Opatrného, stáje Bost a trojice, CRAZY
BOY, KRIS KENTAUR a COLUMBIA EQUIST-
RO, byl mezinárodní konkur v Brémách. Ve
dnech 8.-11. února se zde sjelo téměř devade-
sát špičkových jezdců a koní jako např.
H. Simon, L. Beerbaum, L. Gripshover, J. Dub-
beldam, R. Tebbel, Soren von Ronne a další.

O úrovni závodů vypovídá skutečnost, že
zahajovacích 8 tr. bodů COLUMBIE EQUIST-
RO v soutěži do 150 cm (označené jednou
hvězdou) stačilo pouze na 67. místo.

Hned na to však bylo o ČR slyšet v tří-
hvězdičkovém -T- zásluhou KRIS KENTAU-
RA. Ten si vedl velmi dobře a po jedné chybě
a druhém nejrychlejším čase skončil na krás-
ném 7. místě za jmény L. Gripshover (PALM
BEACH 18), T. Hassmann (MOBILCOM
GOLDIKA), J. Holz (GAMEBOY), L. Beer-
baum (GLADDYS), H. Simon (EXPLOSIV 2)
a T. Schepers (LIMERICK W).

V sobotu 10. února byla j iž i pro
COLUMBII přichystána tříhvězdová soutěž,
kterou absolvovala shodně jako zahajovací
se dvěma chybami.

Sobotní dvoufázové skákání znamenalo
7 tr. bodů ve druhé fázi pro našeho jezdce
v sedle CRAZY BOYE.

COLUMBIA EQUISTRO ukončila brémský
konkur 4 tr. body (19.) ve dvouhvězdičkové
stopadesátce, ve které zvítězil L. Beerbaum
na P.S. PRIAMOS.

KRIS KENTAUR měl tradičně nejtěžší kon-

kurenci a v nedělní Velké ceně Golden Toast
Championat se s Brémami rozloučil dvěma
chybami a 25. místem po vítězství H. Simona
s E.T. FRH.

Nyní se stáj Bost chystá do belgického
Hasselt.

Jarní seminář
v Humpolci

Vozatajská komise zve všechny příznivce
spřežení na tradiční vozatajský seminář,
který se uskuteční v sobotu 3. března ve
školním statku v Humpolci. Začátek v 10.00
hodin. V rámci semináře budou čestnými
odznaky ČJF oceněni dlouholetí spolutvůrci
naší současné vozatajské scény Jan Sch-
warz a Zdeněk Prášil.

Jaro s koňmi
Ve dnech 22. - 25. března se na výstaviš-

ti v Lysé nad Labem uskuteční výstava
s názvem Jaro s koňmi. Výstava je součástí
akce Zemědělec Jaro, která je nabídkou tra-
dičních zemědělských produktů a pomůcek.

Světové hry za moře
Kentucky Horse Park v Lexingtonu (USA) se

stal oficielním uchazečem o pořadatelství Svě-
tových jezdeckých her roku 2006. Ambicí ame-
rického pořadatele je uspořádat poprvé v his-
torii na jednom místě sedm světových šampio-
nátů (skoky, všestrannostn, drezura, čtyřspře-
ží, voltiž, endurance a reining). Jak se bude
tento záměr dále vyvíjet se nechme překvapit.

Pecháček se stěhuje
Po letech strávených na Trojském ostrově

opouští naše bývalé centrální středisko Jiří
Pecháček, který se rozhodl přemístit koně do
jezdeckého areálu Jindřicha Bardona ve Vel-
kém Chlumci u Dobříše.

Drezúristé do Koles
Drezurní komise oznamuje všem zájem-

cům o ohlášené drezurní školení drezurních
rozhodčí, že stejně jako soustředění jezdců
se i plánované školení (původní termín 23.-
25.2.) překládá z areálu Equi Bořeň Svinčice
do areálu v Kolesách a uskuteční se ve
dnech 30.3 -1.4.2001
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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 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

- 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

Dvanáct koní a jezdců se přijelo ve dnech 9.-
11. února společně připravovat pod vedením
F. Slavíka do jezdeckého areálu Statku
Veselka v Řitce. Majitel střediska L. Filípek
společně s dalšími partnery, kteří mají v okolí
své koně - V. Kaščákem a L. Novotným - při-
pravili jezdcům a koním příjemné prostředí.
Halu 18x60 m přijel využít i přední český jez-
dec všestrannosti T. Jarolím, ale také např.
Jiří Rendl (foto vpravo), bývalý majitel ÚTVA-
RA. Ten nám prozradil, že tento kůň nebyl
prodán do zahraničí, jak jsme se domnívali,
ale je stále v ČR a mohl by v tomto roce obo-
hatit mistrovskou soutěž žen.

Albertovec podruhé
Druhé kolo Zimního albertovského kritéria

proběhlo v sobotu 10. února v hale hřebčína
Albertovec za účasti jezdců a koní z 15 oddílů.

V hlavní soutěži -L- bylo na startu 12 dvo-
jic. K rozeskakování došlo pouze ve skupině
šestiletých koní. Zvítězil Pletnicki na ZATON
ze stáje Pletnicki před Bajnarem na LADA
(Baník Ostrava) a V. Holým s LAUROU
(Trojanovice). -jge-

Milan Klár - VERDI (Hradec nad Moravicí)
-foto jge-

●● Jezdecký oddíl prodá A1/1, 5 let, tmavý hnědák, hodný, 100% zdravý, přiježděn na jízdárně, ustájen
u Prahy, cena 35 000,- tel. mob. 0605 715 344.

●● Prodám 7l. kl. ČT, isabela, vhodná na parkur, chov, zdravá. Tel. po 20.00 hod 0436/24 174, 0604 162 063.
●● Koupím nebo pronajmu pár kočár. koní. Levně. Tel.: 0604 448 213.
●● Prodám 6l. kl. tm. hdku. německého chovu, o: Cossino, m: Goldina po Goldadler, zapsaná v HPK, v parkur.

sezóně 2000 startovala 1. rokem, výborná skoková potence. Tel.: 0606 517 350.
●● Prodám seno malé balíky a slámu malé i velké balíky. Tel.: 0606 210 772.
●● Nákup a prodej koní. Tel.: 0606 210 772.
●● Prodám kl. a hř. nar. 3/00 po VENEUR DE LUC (fra. tepl.), výkonnost otce -ST-, oba po 20 000,- Kč. Tel.:

0305 581 886.
●● Prodám 11l. hř. A1/1, hodný, vhodný do terénu, cena 10 000,- Kč. Tel.: 0723 491 724.
●● Prodám 4l. val. A1/2 v zákl. výcviku, vhodný do terénu. Cena 25 000,- Kč. Tel.: 0723 491 724.
●● Hřebčín hledá odpovědného ošetřovatele(ku) a jezdce koní. Inf. tel. po.-pá. 8 - 15 hod: 0338 324 920
●● Společnost pro chov welsh pony a cob pořádá dne 3. 3. 2001 ve 12 hod. v hotelu Grunt u Žďáru n. S. členskou

schůzi. Srdečně jsou zváni všichni příznivci velšských plemen pony a cob a w.p-b. Inf. tel.: 0609 231 330.

Inzerce

Pozor na
schéma

S přibližující se sezónou se
množí v naší redakci dotazy
ohledně podmínek pro přesun
koní v rámci ČR v roce 2001.
Oslovili jsme tedy oficielní veteri-
nární lékařku ČJF Helenu
Pokornou. Ta nám sdělila, že
vzhledem k tomu že se vyhláška
o podmínkách k přesunu koní
každoročně obnovuje, nemůže
zatím potvrdit, že bude vše stejné
jako v loňském roce. Současně
však nevnímá žádné náznaky
toho, že by tomu tak nemělo být.

V případě tedy, že budeme
předpokládat totožné podmínky
jako v roce 2000, je každý majitel
koně, který se bude přesouvat po
ČR, mít ve zdravotním průkazu
potvrzení o serologickém vyšet-
ření krve ne starší 12 měsíců.
Současně však H. Pokorná upo-
zorňuje všechny majitele koní,
aby provedli pečlivou kontrolu
vakcinace a její platnosti podle
vakcinačních schémat přísluš-
ných vakcin. Navíc je nezbytné
mít na paměti, kdy vakcinace
končí. V některých případech je
možné, že veterinární správa
vydá na základě serologického
vyšetření povolení o přesunu na
celý rok, ale pokud skončí plat-
nost vakcinace v průběhu roku,
je přebírající veterinář na závo-
dech oprávněn koně nepřevzít.
H. Pokorná proto doporučuje
vakcinaci koní provést právě
v tomto období i v těch přípa-
dech, že to není podle vakcinač-
ních schémat nezbytné, aby se
předešlo nutnosti vakcinace
v průběhu roku.

Chystejte se
do Essenu

Ti z vás, kteří mají zájem na-
vštívit letošní ročník světoznámého
veletrhu jezdeckých potřeb a koní
Equitanna 2001, musí již pomýšlet
na odjezd. Veletrh se uskuteční ve
dnech 3.-11. března a organizátoři
předpokládají nabídku 800 vysta-
vovatelů a více než 500 koní 50
plemen.
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Výsledky

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

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

http//konmo.webjump.com

Od 1.11. 1999
v prodejně v Třebí-

či prodej veške-
rých jezdeckých potřeb na
splátky.
Nový český katalog jezdec-
kých 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

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

ny druhy vozíků možnost leasingu

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ

Tel./fax: 019/745 19 14

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

JJJJ eeee zzzz dddd eeee cccc kkkk ýýýý     aaaa rrrr eeee áááá llll     
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Petr Švec
nabízí výcvik mladých
koní, výcvik koní a jezdců
a ustájení koní v renovo-
vaných stájích. Krytá hala,
dvě otevřené jízdárny
(pískové), výběhy.

Tel.: 0602 188 810

Sportovní stáj
v Tuchoměřicích

a hřebčín Albertovec
● prodá několik koní pro

menší sport či rekreaci
● přijme ošetřovatele koní

pro středisko v Tuchomě-
řicích i pro hřebčín
v Albertovci

Tel.: 0602 628788

Albertovec 10.2. -ZM- (10) 4l. 1. Klár - APAČ (Hradec n.M.),
ost. 1. Heraltová - SASKIE (Stachovice), -Z- (32) 4l. 1. Šipoš -
LIWIE (Gesomont Bohumín), jun. 1. Kincl - ASTRA (Horymas
Horní Město), ost. 1. Holý - CURAGE (Albertovec), -ZL- (33) 5l. 1.
Biolková - MARION, jun. 1. Fajkusová - SANTA (obě Trojanovice),
ost. 1. Živníček - URANIE (Hradec n.M.), -L- (12) 6l. 1. Pietnicki -
ZATON (Pietnicki), jun. 1. Curasová - NAVARO (ACR Ostrava),
ost. 1. Bajnar - MGT DIAS (MGT Ostrava).

Hořovice 10.-11.2. -Z- (25) 1. Plimlová - SULIKA (Poříčí), -ZL-
(40) 1. Papoušek Jiří - GOLD (Srnín), -L- (18) 1. Drahota - GAR-
GANO WEPOL (Opatrný), 2. Navrátil - KASKAD (Polák), 3. Žíla -
SHARON (ČJK KV), -ZL- (23) 1. Papoušek J. - GOLD (Srnín), 2.
Tretera - CYPŘIŠ (Tretera), 3. Navrátil - RAINBOW STAR (Polák),
-L- (20) 1. Žíla - LOGIKA, 2. Žíla - GENETA (ČJK KV), 3. Drahota -
GRAND (Opatrný), -S- (8) 1. Navrátil - KASKAD (Polák), 2. Draho-
ta - GRAND (Opatrný), 3. Žíla - GENETA (ČJK KV).

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: 9-17ZÁ

SI
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Ý 

PR
OD

EJ Prodejny:
PÁD
CEN

GARANTUJEME:
SUPER NABÍDKA

a NÍZKÉ CENY

ŠEPRA, Šebesta Lumír
Ostruhová 58, 276 01 Mělník

Tel.: 0608 976 606

jezdecká saka, 
rajtky, drezúrní fraky, 

přikrývky pro koně

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

MANON
Firma Manon nabízí:
● trenink koní pro parkúro-

vé soutěže
● skokový trenink jezdců,

pro skupiny i jednotlivce
● nákup, výcvik a prodej

sportovních koní
Informace a objednávky 

přijímá 
stáj Manon,  

J. Skřivan, Litomyšl. 
Tel.: 0464/3302, 
0602/45 19 18
fax 0464/3220.

ŠCHK Kubišta s.r.o. 
přijme do provozu 

v Měníku 
jezdce 

a ošetřovatele koní
Informace na tel.: 
0603 228 476


