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Je‰tû o medaile
CVN Frenštát
pod Radhoštěm
V naší voltižní elitě dominují již několik let jména JK Tlumačov, Lucky Drásov a Slovan Frenštát p.Radhoštěm.
Stejně tomu bylo i ve dnech 11. a 12.
září, kdy se TJ Slovan Frenštát pod
Radhoštěm stal pořadatelem národního
voltižního šampionátu.
Konkurenci našim třem voltižním veličinám přijeli dělat zástupci PZOO Chomutov, SOUz Kroměříž, RIAS FrýdekMístek a TJ Orion Praha.
Soutěž skupin přilákala na start
sedm družstev. Z nich si jasně nejlépe
vedli zástupci TJ Voltiž Tlumačov soutěžící na GENIUS 15 ORLING pod
vedením P. Neprašové. Stříbro si vybojovali svěřenci P. Cinerové z Lucky
Drásov a bronz patřil domácím cvičencům.
Ve dvoukolové soutěži mužů si nejlépe vedl D. Mikulka (Tlumačov) před

Vítězný GENIUS 15 Orling z Voltiž Tlumačov s lonžerkou Pavlínou Neprašovou

frenštátskou dvojicí O. Svoboda a
D. Blažek. Desetičlennému poli žen
vládla tentokrát dvojice z Drásova
M. Grůzová a K. Kolářová a třetí medaili
vybojovala chomutovská D. Truchliová.

Nultý šampionát
Ve dnech 17.-19. září se rozdělovaly
poslední sady medailí roku 1999. O ty
přijeli do Humpolce bojovat jezdci dvojspřeží. Z programu vypadla již dávno
čtyřspřeží, jejichž šampionát proběhl na
počátku léta v Kladrubech nad Labem
a tak šampionátovým dvojkám dělala
společnost pouze jednospřeží.
Komisi spřežení se z počátku roku
nezdál nárůst počtu jezdců v této nové
zápřahové disciplině dostatečně přesvědčivý a tak pro tento rok mistrovskou soutěž nevypsala. Možná, že
mohla být ještě v průběhu roku pružnější a tento svůj mylný předpoklad opravit. Možná, že zkušební rok jednospřežím prospěje. Kdo ví? V každém případě se jednospřeží tentokrát sešlo
v Humpolci osm a soutěž jezdců s jedním koněm splnila mistrovská kritéria.
Pro jejich útěchu nazvěme proto soutěž
nultým českým šampionátem jednospřeží. O skutečné medaile tak bojovalo jen deset dvojspřeží.
Po prvním drezúrním dni se do písmene splnily současné papírové předpoklady a na čele soutěže se seřadila
reprezentační trojice z mistrovství světa
J. Nesvačil (Aranka Doubravice), L. Jirgala (Hubička Telnice) a R. Kala (Aranka Doubravice). Mezi jedničkami prokázal jednoznačně dominantní postavení
J. Koníř (Hrádek), který se ujal vedení
před J. Škodným (NH Slatiňany)
o téměř 15 bodů.
Pětiúsekový maraton na humpoleckém závodišti je vždy velmi přehlednou
a lákavou podívanou. Bohužel, zcela
v intencích současného zájmu veřejnosti o jezdectví, byla naše zápřahová
elita na závodišti téměř sama a hrstka
diváků jen velmi stěží vytvářela mistrovskou atmosféru soutěží.
Naši nejlepší pokračovali v exhibici
i druhý den a opět zvítězil J. Nesvačil
s přibližně stejným náskokem cca dvou
bodů před L. Jirgalou. Před třetího
„světového jezdce“ se díky malému
bodovému rozdílu dostal J. Kohout
(Denisa Bratronice) a tak byl po dvou

J. Koníř se stal nultým mistrem ČR v soutěži
jednospřeží
dnech R. Kala čtvrtý. Horkou chvilku
v terénu zažil M. Šimáček, který se převrhl na překážce č. 3, ale přes to, že
večer mírně kulhal, byl rád že vše
dopadlo dobře.
V jednospřeží pokračoval ve své,
i když tentokrát jen těsné, převaze
J. Koníř, který však i po sobotě jasně
vedl v soutěži před J. Škodným, a
D. Myškou (oba Hřebčín Slatiňany).
Toto pořadí již nezměnila ani parkúrová neděle a J. Koníř se tak stal nultým mistrem ČR v jednospřeží před
J. Škodným a D. Myškou.
V soutěži dvojspřeží se nestalo nic
na prvých dvou místech. Zlatý
J. Nesvačil a stříbrný L. Jirgala prokázali svoji letošní převahu. J. Nesvačil
navíc absolvoval jako jediný parkúr
s nulou a tak se jeho konečný náskok
ještě zvýšil. Boj o bronzovou medaili
však ještě neskončil a R. Kala si své
dva body ztracené v maratonu opět na
J. Kohoutovi vybojoval zpět a skončil
třetí. Čtvrtého J. Kohouta a pátého
Z. Jiráska však od sebe i od R. Kaly
oddělovaly skutečně jen velmi malé
rozdíly a třetí medaile mohla být kohokoliv z nich. V každém případě však
medailové ohodnocení tří českých
účastníků světového šampionátu potvrdilo jejich současné postavení v národní konkurenci.

SPORT

REPORTÁŽE

Po sedmi letech života našeho zpravodaje
chybí na tomto místě reportáž z vrcholu naší
jezdecké sezóny, kterým se za uplynulých
téměř dvacet let stalo CSIO. Okolnosti, které
vedly ke zrušení letošního ročníku jsou již
veřejnosti známy. Přesto jsem přesvědčen, že
si tato událost, jakkoliv je nemilá a pro většinu
z nás znamená ochuzení letošních sportovních
zážitků, zaslouží hlubšího zamyšlení.
Ohlédneme-li se za mezinárodní organizační
českou a československou jezdeckou historií,
dostaneme se zákonitě do pionýrských dob
mezinárodních soutěží, které vznikaly v sevření
železné opony. Nejvyšší vedení tehdejšího jezdeckého svazu bylo při budování mezinárodních kontaktů značně omezováno
nejen ideologickými hranicemi ze strany
vnější státní moci, ale bezesporu i ideologickými bariérami uvnitř jezdeckého
svazu. Průkopníci mezinárodních soutěží v tehdejší ČSSR tak bojovali s mnoha nepřáteli a přilákání jakéhokoliv jezdce ze svobodného světa
bylo malou senzací. Tito jezdci se pak stávali
nositeli základních jezdeckých informací, ukazovali nám novinky nejen ve sportovních přístupech a moderní plemenářské práci, ale seznamovali československé jezdce i s moderní jezdeckou módou, přepravní technikou, novými
trendy ve výstroji koní i v jejich ošetřování.
Mezinárodní závody sedmdesátých a osmdesátých let tak byly důležitým zdrojem hipologických informací.
Jakkoliv již tehdy byly výkonnostní rozdíly
mezi domácími a západními jezdci značné,
vzhledem k nesměnitelnosti socialistické koruny a i v této bezvýznamné měně pouze symbolickým dotacím, nebylo v té době myslitelné,
aby se o vítězství Ceny Čs. filmu či Ceny Čs.
televize ucházela evropská elita. O to více
jsme po takových jezdcích toužili, protože to
byla jediná možnost, že je někdy spatříme
v akci.
Změnou společenského systému však vzala
celá situace zásadní obrat. Svoboda cestování

umožnila každému zájemci vidět kteréhokoliv
světového jezdce a proud hipologických informací sílí s každou novou technickou možností
přenosu dat.
Přes mnoho různých varování však ve vedení naší jezdecké společnosti přetrval pocit, že
vysokou organizační kvalitou mezinárodního
soutěžení, který se v konečném pojetí stále
více proměňoval v organizaci CSIO, dojde
k nárůstu jezdecké úrovně v naší zemi. Přes
varování ředitele světového poháru M.
Ammanna, který hned v počátku devadesátých
let v jednom z rozhovorů uvedl kontraproduktivní zkušenosti z jiných evropských zemí, kdy

politika či lépe řečeno její naprostá absence
stala běžným jevem a počáteční zájem veřejnosti zůstal naprosto nepodchycen. Dnes musíme bohužel konstatovat, že tento zájem tak
atraktivnímu sportu jakým jezdectví je, již v konkurenci jiných naprosto unikl. Navíc došlo do
jisté míry k určitému smíření se s tímto stavem
a nezájem diváků o jezdectví je leckdy prezentován jako v podstatě nezměnitelný stav.
Tím jsou pochopitelně zcela zásadně ovlivňovány možnosti pořadatelů jezdeckých soutěží, ale i samotných jezdců a jezdeckých subjektů. Tento pocit nepotřebnosti vlastní cílené prezentace ze strany ČJF se v konečné podobě
obrátil i proti jinak hýčkanému monstru,
kterým se CSIO v průběhu posledních
deseti let stalo.
Většinu z nás jistě absence CSIO
v České republice mrzí a při sledování
náhradních jezdeckých soutěží na Trojském
ostrově se možná leckdo neubránil nostalgii.
Pokud se však podíváme pravdě do očí, kromě
nás, a nás jsou řádově pouze stovky, to nevadí
vůbec nikomu. Úroveň českého jezdeckého
sportu tím pochopitelně zůstala zcela nedotčena a tak skutečně truchlit mohou pouze ti
západní jezdci, kteří se do Prahy chystali
a těšili se z relativně snadně nabytých bodů do
světových žebříčků i finančních zisků.
Krach letošního vrcholu jezdecké sezóny
nám jen jasně ukázal mylný směr, kterým jsme
se po roce 1989 vydali a měl by být pro všechny odpovědné poučením. Nalezením jakéhokoliv nového mecenáše, který jasně nepostaví
organizaci mezinárodních závodů jakékoliv
úrovně na zdravém základě zájmu veřejnosti
a domácí sportovní výkonnosti, se můžeme
opět ocitnou jen v další slepé uličce. V každém
případě se kruh opět uzavírá v mnohokrát skloňovaném slově - koncepce. To, že by v ní mělo
dostat pořadatelství mezinárodních soutěží ve
všech jezdeckých disciplinách samostatnou
kapitolu, dokazuje i konec historie českých
CSIO tohoto století.
C. Neumann

CSIO - jak dál?

Cena
Dannyho
Náplastí nad neuskutečněným CSIO se
v Praze na Trojském ostrově 19. září staly
dobře dotované skokové závody o Podzimní
pohár LUKO CZECH - NET. Hebký a letos
dosud nedotčený trávník Trojského ostrova zatížily tři soutěže. V prvních dvou dominoval
V. Tretera, který zvítězil nejprve ve dvoufázovém skákání 120/130 cm s NIKITOU a ve skokové soutěži do 130cm na čas pak s bělkou
LUSSI. Zvláště tato soutěž svými 52 startujícími
(20 bez tr. bodů) poukázala na celkovou zaplněnost střední skokové třídy v ČR.

neúměrné zvýšení konkurence vedlo k odklonu
domácích mecenášů od podpory domácích
outsiderů, povyšovalo vedení jezdecké federace tvrdošíjně organizaci CSIO na vrchol svého
celoročního snažení. Mnohokrát z úst našich
nejvyšších představitelů zaznělo, že prvotní prioritou celého snažení je CSIO a nikoho to nijak
zvláště nepobouřilo. Přitom mohlo být zcela
jasné, že stále se zvyšující úroveň naší prestižní soutěže s nárůstem národní jezdecké úrovně nikterak nesouvisí.
A tak se CSIO sice stále více přibližovalo
svými vnějšími atributy západoevropským standardům a současně se stále více vzdalovalo
české realitě. Přes hrdost, kterou jsme leckdy
po skončení pražských závodů pociťovali, mělo
být nám všem jasné, že jsme svědky jen stavby obrovské Potěmkinovy vesnice.
Opravdu varovat však vedoucí představitele
naší jezdecké společnosti měl po desetiletí
stagnující zájem širší veřejnosti. Neúprosné
zákony trhu umožňují přežít jen marketingově
nezaostalým společenstvím a velikost obce
oslovených zákazníků přímo úměrně souvisí
s ekonomickou úspěšností. Přesto se mediální
Závěrečnou soutěží odpoledne se stala soutěž ve skoku stupně -ST- s názvem Cena Danyho a za sponzorského přispění manželů
Pecháčkových. S 28 účastníků se čtveřici
L. Jandourek (KIRRE), J. Hatla (PRATER),
P. Doležal (BERCY) a Z. Zelinková (KRIS KENTAUR) podařilo absolvovat základní parkúr
čistě a tak mohli diváci chvilku doufat i ve druhé
rozeskakování. Nakonec se jej nedočkali, protože jedinou nulu předvedla Z. Zelinková s nepřekonatelným KRIS KENTAUR ze stáje Bost. Na
druhém místě se umístil P. Doležal před J. Hatlou a L. Jandourkem.

Cena Hořic
Letošní ročník jezdeckých závodů v Hořicích
(11.-12. září) byl spojen s oslavami 70 let trvání
jezdeckého klubu. Jezdecké soutěže slavnostně zahájil starosta města, který také později
osobně předával pohár vítězi hlavní soutěže.
Tou byla soutěž -S-, které se zúčastnilo 16 dvojic. Po rozeskakování šesti jezdců se vítězem
slavnostního ročníku jezdeckých závodů stal
M. Málek s DUXOU (stáj Boháňka Málek) před
Z. Žílou - PRIM (JK Smrček) a opět M. Málkem
- CORAGE. V dalších soutěžích se nejvíce
radoval M. Vítek ze sportovní stáje Končiny,
který zvítězil celkově ve čtyřech soutěžích.

Skokani do Rakouska

KRIS KENTAUR těší po úspěšném ME ve Švýcarsku své fanoušky i na domácí půdě

Naši skokoví reprezentanti se ve dnech 7.10. října zúčastní halového CSI-B v rakouském
Wiener Neustadt. Reprezentovat nás budou
P. Doležal s koňmi BERCY, FLORIDA III
a EASTRLIGHT, J. Skřivan s LABE JEFF LB
TECH a LABE JAMES, J. Jindra se SIRAH
a MANA a M. Šoupal s GRANNA ARGENTINA
a ALOIS.
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P. Doležal - BERCY

Jezdci v Karviné
Orfeus Horní Bludovice uspořádal v sobotu
18. září skokové závody. Za velmi pěkného
počasí letošního letního podzimu byla v podstatě obnovena tradice karvinských skokových
závodů. Za účasti jezdců z celé severní Moravy
se hlavní dvoukolové soutěže (-S+ST- finále)
zúčastnilo 15 dvojic. Mezi nimi si nejlépe vedl
P. Humplík v sedle MANDY CIMINGA z TJ
Opava Kateřinky před I. Višinkou na AC ATOM
z Albertovce a opět opavským J. Hruškou
s ÚSKOKEM. Ředitel závodů Z. Sartoris na
závěr vyslovil naději, že tradice jezdeckých soutěží v Karviné bude opět trvale obnovena
a poděkoval i zástupcům města za pořadatelskou podporu.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Čeští jezdci versus elita
Další pokračování našich letošních účastí
na evropských a světových šampionátech se
konalo ve dnech 9. - 12. září a cílem české
výpravy se stalo místo skutečně exotické.
G. Slavíková a MARKÝZO (Glod Čejov) se
vypravili k účasti na mistrovství světa mladých
jezdců, které se konalo v severoirském
Necarne Castle u městečka Irvinestown.
Společnost na daleké cestě jim dělal vedle
tradičního řidiče, společníka, manažera a tlumočníka v jedné osobě J. Černý a sportovat
se za dvě moře vydal na otevřené CCI** i
J. Kadavý s ANKEREM (JK Smrček).

Cesta s noční přestávkou v Belgii trvala od
sobotního rána (11.9.) do pondělí večer
(13.9.). Oba koně zvládli cestu téměř 2 500
km dlouhou s dvěma trajekty bez problémů.
V úterý večer se k výpravě, které dělal vedoucího manažer komise všestrannosti A. Klauz,

G. Slavíková a MARKÝZO reprezentovali ČR v
letech
připojil i trenér G. Slavíkové J. Grodl, který
přijel rovnou z ME juniorů ve Wittelu.
Necarne Castle je historická usedlost, která
po důkladné rekonstrukci a modernizaci, při
které zůstal zachován pouze štít starého
zámeckého letoviska, slouží nyní jako výcvikové středisko severoirské jezdecké federace. Účastníci zde nalezli veškerý potřebný
komfort. Soutěž, která byla vypsána jako MS
jednotlivců a ME družstev obeslalo 11 evropských zemí (7 družstev) a z centrální Evropy
jsme zde byli jediní.
Pověst ostrovního počasí se i zde vyplnila
do puntíku a časté přeháňky i vytrvalý déšť
začaly již v předvečer soutěže přidělávat
vrásky i jinak na počasí otrlým Irům.

Drezúrní zkouška proběhla ještě bez problémů a účastníci obou soutěží (MS+ME
i CCI**) soutěžili ve dvou dnech.
Bohužel drezúrní zkouška není naší silnou
stránkou a potvrdila to i tato soutěž. G. Slavíková skončila po standardním výkonu na 44.
místě (49 startujících) a J. Kadavý byl v CCI**
poslední (49.).
Páteční noc propršela úplně a tak jury
netradičně rozhodla o přehození soutěžních
dní. V sobotu se tak na program dostala skoková zkouška, pro niž bylo pískové kolbiště
přes déšť regulérní, a terén zbyl na neděli.
V té chvíli jsme ještě nevěděli, že toto rozhodnutí bude mít pro naše barvy zcela zásadní
vliv.
Technicky postavený parkúr se všemi
skoky 115 cm zvládla G. Slavíková se dvěma
chybami a o tři místa si polepšila. J. Kadavý
chyboval třikrát.
Naštěstí od sobotního poledne se počasí
umoudřilo a tak mohl být v neděli terénní
zkouškou závod ukončen. Jury přeci jen však
byla nucena sáhnout k redukcím na trati
a jeden skok byl vynechán ve steeple chase
a jeden v crossu.
Především trať steeple chase byla pro naše
jezdce překvapením, protože v ostrovním
stylu byla vedena po velmi vlnitém terénu.
G. Slavíková a MARKÝZO si vedli na trati
crossu celkem velmi dobře a inkasovali za
jediné vyhnutí na předposledním skoku.
Pohár smůly se však naplnil na poslední překážce. MARKÝZO se jezdkyni poněkud vymkl
z kontroly a po nepodařeném skoku se
o závěrečnou překážku uhodil. Cílem soutěže
tak prokulhal a veterinář rozhodl nekompromisně o jeho vyloučení z veterinárních důvodů. Je více než pravděpodobné, že v normálním pořadí disciplin by MARKÝZO dostal
ještě příležitost prokázat své zdraví druhý den
před parkúrem. Takto
však nebylo odvolání
a přes skutečnost, že
během hodiny byl kůň již
v pořádku a domů se vrátil
v nejlepší pohodě, verdikt
rozhodčího byl jasný. G.
Slavíková se tak zařadila
po bok pěti jezdců kteří
soutěž nedokončili, i když
jako jediná z nich absolvovala úplně celý průběh.
V případě, že by bylo
možné výsledek G. Slavíkové klasifikovat, umístil
by se MARKÝZO na 28.
místě.
Mistryní světa se stala
domácí S. Duke (UP TO
SCRATCH) před dívčí
německou trojicí A. Schulze-Zurmussen (AUSGIrsku po více než 60 LEICH), A.K. Franzky
(WELFIN) a S. LeistnerMayer (THE ODYSSEY).
Evropskou soutěž družstev získalo pochopitelně Německo.
J. Kadavý absolvoval závěrečný terén čistě
pouze s penalizací za čas a skončil na konečném 26. místě.
I transport domů proběhl dobře a ve středu
ráno již byli koně opět doma. Na závěr nám
obě naše účasti na militaristických šampionátech zhodnotil J. Grodl: Všichni jezdci reprezentující ČR podali na šampionátech výkony,
které odpovídají jejich současné výkonnosti.
Dá se říci, že nás nic v pojetí soutěží nepřekvapilo. Pokud mám hodnotit soutěž v Irsku,
tak obtížnost byla srovnatelná s obtížností
v Humpolci. Skoky jsou však technicky náročnější a všechny mají více variant k absolvová-
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ní. Hostitelé byli velmi příjemní a potěšilo nás,
když jsme byli při uvítacím ceremonielu přivítáni zvlášť a pořadatelé připomněli irskou
cestu kpt. H. Býčka z roku 1933. Byli jsme tak
od těch dob prvními Čechy startujícími opět
v Irsku. Oba zájezdy byly pro nás užitečné
nejen při sbírání nových zkušeností, ale i při
navazování nových kontaktů. Z Vittelu jsem
přivezl i pozvání od polského trenéra mladých
militaristů T. Kowala na Mistrovství Polska
dětí do 15 let ve všestrannosti, které se koná
v Drzongowu a kam by měla vyjet K. Bardonová a J. Grodlová. Seniorská reprezentace
pak ještě projevila zájem o start na CCI** ve
francouzském Pau. Zde by chtěli startovat
J. Slezák, J. Kadavý, M. Theimer a mohl by
se o dobrý závěr sezóny pokusit i MARKÝZO
(G. Slavíková).

Bost opět v čele
Týden po finále letošního ročníku Sparta
Cupu se v Zeleném údolí sešli čeští chovatelé
a majitelé sportovních koní k dalšímu finále, tentokrát Kritéria mladých koní ve skocích. Organizátoři testačních sportovních soutěží, které mají
porovnávat výkonnost čtyř, pěti a šestiletých
plemenných koní, svěřili tentokrát finále nechovatelskému středisku. Podle pravidel KMK
postoupilo do finále po dvanácti zástupcích
z každého ročníku koní.
K hodnocení nastoupilo pět komisařů KMK,
kteří zbyli po absenci těch, kterým ve finále
startoval kůň. Hodnotiteli nejprestižnější sportovní chovatelské soutěže roku se tak stali
J. Šíma, J. Jindra st., P. Hirka, A. Starosta a
J. Pellar.
Mezi dvanáctkou čtyřletých se této pětici nejvíce líbila severomoravská trojice ALOUBE A
s D. Fialkou z Orfeus Horní Bludovice před
PINOT GRIGIO (R. Olšák) z Mustang Havířov
a FARADAY ALCATRAZ (S. Hošák) z Nového
Jičína.
V pětiletých a šestiletých pak navázala na
svůj triumf stáj Bost Praha. Loňský šampion
4letých CANTO Z (po Cantus, T. Navrátil) nezaváhal ani letos a na své konto připojil druhý titul,
když i tentokrát byl uznán mezi svými vrstevníky
jako nejlepší. Na druhém místě se umístila
SULIKA (po Libanon-54, Šipoš) z Bukanýr
Kuželka a až třetí letos velmi úspěšná GOMERA (po Gragenit, Olšák) ze stáje Mustang Havířov. Pětiletá GOMERA však stejně poutala
zájem diváků, protože bude jako jediná zastupovat ČR na evropském chovatelském šampionátu v belgickém Lanaken. Jedině této klisně ze
všech českých žadatelů udělila výběrová komise divokou kartu.
Pole šestiletých ovládla opět zástupkyně
stáje Bost a loňská šampionka klisna COLUMBIE (po Cento, T. Navrátil), která si s převahou
poradila s pardubickým ALOISEM (po Ascot,
M. Šoupal) i ANGLIÍ (po Dietward-7, O. Nágr)
z Mariánských Lázní.

ZAJÍMAVOSTI

Kecskemet naposledy
Naposledy se vracíme ke světovému šampionátu v Maďarsku. O uveřejnění reakce na článek
L. Jelínka nás požádal manažer komise spřežení
J. Kunát.
Dovolte, abych reagoval na dopis pana
L. Jelínka, který byl otištěn v posledním čísle
časopisu Jezdec. Ač s ním musím v některých
věcech souhlasit, chci se vyjádřit k neúčasti Ing.
Jelínka na MS.
Zdá se mi, že opravdu typickou českou vlastností je být po bitvě generálem. Tedy nejdříve
počkat jak dopadnou reprezentanti na MS
a potom se rozepsat.
Pan Jelínek měl skutečně možnost se rozjíždět
s panem Kalou o účast na MS. Jako jeden z důvodů neúčasti v Nebanicích uvádí zaujatost domácích rozhodčích. Již z rozpisu mu však muselo být
zřejmé, že v Nebanicích bude soudcovat evropská špička mezinárodních rozhodčích, z nichž dva
(Borka a Kolouch) soudcovali posléze na MS,
a z domácích soudcoval drezúru pouze J. Kuška
a tudíž jakákoliv zaujatost nepřicházela v úvahu.
Faktem zůstává, že v uplynulé sezóně při dvou
zahraničních startech spřežení pana Jelínka přišli
koně po maratonu zcela vyčerpaní, což přiznal i pan
Jelínek, a v druhé polovině upynulé sezóny jsme
toto spřežení neviděli na žádných závodech.
V letošní sezóně měly být závody v Nebanicích
první, kde mělo jeho spřežení absolvovat 5ti úsekový maraton, který se jel i na MS. Spřežení pana
Kaly naopak absolvovalo v uplynulé i letošní sezóně
více 5ti úsekových maratonů bez zjevné únavy koní
v cíli. Byla zde obava, že spřežení pana Jelínka
nebude dostatečně fyzicky připraveno. Tuto doměnku potvrzovala řada domácích odborníků a pan Jelínek ji mohl svým startem v Nebanicích vyvrátit.
Domnívám se, že pravým důvodem neúčasti
spřežení pana Jelínka v Nebanicích byla obava
z toho, že by (cituji) „nováček reprezentace“ pan
Kala, o kterém pan Jelínek mluvil s despektem,
mohl být lepší, což mohl potvrdit či vyvrátit mezinárodní sbor rozhodčích. Komu by potom dával
pisatel vinu? Pokud umí pan Jelínek prohrávat tak
čestně, jak sám píše a dovolává se pravidel
a spravedlnosti, proč tedy nepřijel do Nebanic,
kde mohl být podle všech těchto kritérií nezaujatým sborem rozhodčích objektivně posouzen. Zde
mohl dokázat, že má v reprezentačním družstvu
své místo nebo - čestně prohrát. Bohužel neukázal ani jedno.
Z výše popsaných důvodů chtěla komise spřežení jen posoudit momentální formu koní obou
jezdců a - rozhodnout. Neúčastí spřežení pana
Jelínka však nebylo o čem rozhodovat.
A proč zůstávám, k nepochopení pana pisatele,
optimistou?
Třeba proto, že umístění L. Jirgaly v drezúře na
tomto mistrovství bylo doposavad zatím nejúspěš-

TERMÍNY
nější v dosavadní historii a tento stoupající trend
zaznamenáváme od roku 1995. A také proto, že
se o vozatajský sport zajímá pořád ještě dost
slušných lidí mezi jezdci, pořadateli i rozhodčími,
kterým nejde o intriky a osobní prospěch, ale
o korektní řešení problémů v této disciplině a rozvoj vozatajského sportu jako takového. Jiří Kunát

Mezinárodní a šampionátový
kalendář pro rok 2000
V Praze se 15. září konalo zasedání Rady
ČJF, které schválilo termíny a místa konání mezinárodních závodů a mistrovství ČR pro rok 2000:
6.-8. 5.
CSI-B Karlovy Vary
13.-14.5. CVI Frenštát p.R.
20.-21.5. CCI* Kolesa
3.-4.6.
CSI-C Poděbrady
17.-18.6. CDI** Panská Lícha
1.-2.7.
CAI-A/1,2,4 Kladruby nad Labem
8.-9.7.
MČR drezúra a skoky - junioři
a ml. jezdci - Karlovy Vary
15.-16.7. MČR drezúra a skoky - senioři
Opava Kateřinky
22.-23.7. CAI-A/1,2,4 Nebanice
29.-30.7. MČR všestrannost - senioři
a CCI** Humpolec
5.-6.8.
MČR všestrannost - junioři a ml.
jezdci Pardubice
12.-13.8. CAI-A/2 Dunajsko- alpský pohár
Humpolec
26.-27.8. CSI-A Chotýšany
2.-3.9.
CDI** Mariánské Lázně
8.-10.9.
MČR spřežení - 1/2/4 Bohuslavice - Bolehošť
14.-17.9. CSIO - zažádáno Chotýšany
a Poděbrady (rozhodnuto bude do
konce září 1999)
30.9.-1.10. CCI* Karlovy Vary
20.-22.10. CSI-C Svinčice

V Kolesách dostihově
i skokově
V sobotu 11. září proběhlo další dostihové odpoledne v Kolesách v rámci něhož byly uspořádány
i skokové soutěže. Program, který byl doplněn
i dostihy chrtů, přilákal početné diváky a z vítězství
jak dostihových tak skokových se radovali domácí
zásluhou P. Sůrové (CHÁN, AMUSTING-K) a
M. Kohla (SZAFRAN, ARBITRAJ).

Cena Karla IV.
Již 26. ročník Ceny Karla IV. proběhl ve
dnech 10.-12. září na kolbišti v Mělníku. Vedle
řady nižších soutěží byly pro jezdce připraveny
i dvě soutěže -S- a vyvrcholením závodů byla
prémiovaná soutěže -ST-. K sobotnímu -S- na

Česká honební společnost uspořádala za účasti více než padesáti
koní loveckou jízdu se psí smečkou v hřebčíně Equus Kinský v Ostrově u Chlumce nad Cidlinou. Letní počasí 11. září však většinu jezdců
spíše obtěžovalo.

Sportovní
kalendáﬁ
24.-26.9.
25.-26.9.
25.-26.9.
25.-26.9.
25.-26.9.
25.-26.9.
25.9.
25.9.
25.9.
25.9.
25.9.
25.9.
26.9.
26.9.
26.9.
26.9.
30.9. - 3.10.
2.10.
2.10.
2.-3.10.
2.-3.10.
2.-3.10.
2.-3.10.
3.10.
9.10.
9.10.
9.10.
9.10.
11.10.
11.-12.10.
16.-17.10.
16.10.
16.10.
16.10.
17.10.
22.-24.10.
30.10.
30.10.
6.11.

čas nastoupilo 19 dvojic a z vítězství se radoval
J. Skřivan (SAGA CAC LEASING) ze stáje
Manon Orling Team. V neděli pak byl v -S- mezi
17 jezdci nejlepší jediný bezchybný R. Chelberg
se STELLA ARTOIS (Žižka Praha).
Závěrečné -ST- pak vidělo na startu 12 dvojic z nichž jediný J. Ditl a LAST LORD ze stáje
Bost absolvovali bez tr. bodů. Na druhém místě
pak mezi pěti jezdci se 4 tr. body rozhodoval
čas a další dvě místa obsadila Z. Zelinková
s koňmi KRIS KENTAUR (Bost) a BEJBUT
(Mělník).

Při soutěžích v Mělníce pony nikdy nechybí
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Dvoreček ZM,Z,ZL,L, Cd/Z,L
Stará Boleslav Z,ZL,L,PREM.S
Kolín
ZL,L,S, PREM.ST
Moravany
drez.Z,ZL,L
Brno-Veveří
Z,ZL,L,S,ST
Havířov
Z,ZL,L,S
Husinec
Z,ZL,L
Nebanice ZM,Z drez.Z,ZL,L
Louny
Z,ZL
Hustířany
ZM,Z,ZL
Jeseník
Z,ZL,L
Praha-Orion
drez.Z
Kaničky
Z,ZL,L
Bukovice
Z,ZL,L
Vysoká n/L.
Z,ZL,L
Milotice n/B.
zrušeno
Karlovy Vary PREM.CCI*
Brozany
Z,ZL,L,S
Zmrzlík
80,100
Osnice
ZM,Z,ZL, drez. Z,L,S
Opava Kateřinky
ZL,L,S, PREM.ST
Cholunná Žirovnice Cd/Z,L
Nová Amerika hala L,S,ST
Brno Veveří
ZM,Z,ZL
Praha-Gabrielka
Z,ZL,L
Kolín
Z,ZL,L
Cheb-Háje
Z,ZL
Opava Kateřinky
Z,ZL,L
Všechlapy
Z,ZL,L
Kladno
ZL,L,S
Hořovice
ZM,Z,ZL,L,S, PREM.ST
Kolesa
ZL,L terénní
Frýdek-Místek
V
Valtice
60
Hustířany
Z,ZL
Svinčice hala
L,S,ST,T
Albertovec hala
Z,ZL,L,S
Kozolupy
100
Albertovec hala ZL,L,S,ST

Výsledky

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

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)
Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

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

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● nákup a prodej sportovních a chovných koní doma i v zahraničí
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií
s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

tel. 00420-165-31 53 (69 13 12), 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ov á
Velkoobchod s jezdeckými potřebami
Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 0618-820 577 mobil. tel.: 0602-723325
-zásobuje prodejny a prodejce nejširším sortimentem veškerých potřeb pro
koně a jezdce v České republice
Katalog a ceníky prodejcům na požádání zašleme, u nových prodejců uvítáme
osobní nebo alespon telefonický kontakt

Sedla CTD – španělský Stübben opět na našem trhu
– kompletní řada za velmi výhodných cen
skoková sedla – hluboká, kontaktní, speciály, všestranná i drezúrní sedla

Špičková jezdecká výstroj od švýcarské firmy STÜBEN - celoživotní záruka na kvalitu
Stübben nerez program - udidla, třmeny, ostruhy, vysoká kvalita z nerezavějící ušlechtilé oceli za výhodné ceny
Žádejte naše zboží u svých prodejců
Rádi zodpovíme veškeré Vaše telefonické i písemné dotazy
Maloobchodní prodej - Equisport-Studenec, Žižkova 505, 674 01 Třebíč - Tel.: 0618/840 427, fax: 0618/26 128

Koňská galerie
První pražská koňská galerie
s názvem EquiArt zahajuje svoji činnost. Kolem galerie je seskupeno 40
umělců, kteří chtějí prezentovat veřejnosti svoji tvorbu s tématikou koní.
Zahajovací vernisáž Galerie EquiArt,
která sídlí na Janském vršku (Vlašská
ulice na Malé Straně v Praze 1) se
koná 29. září v 18.18 hodin. Galerie
bude otevřena denně od 11.00 do
20.00 hodin. Bližší informace na tel.:
02/57 53 25 10 Galerie EquiArt.

Drobnosti
● Stáj Pradar Chlaponice pořá-

dá ve dnech 28.-31.listopadu soustředění skokových jezdců kategorie děti, junioři a mladí jezdci
s Aloisem Starostou, předsedou
skokové komise ČJF. Program
bude doplněn videoprojekcí s rozborem výuky. Informace na tel.:
0362/21 02 45, 0602 21 53 31
Z. Motyginová.
● Žitná Agro Centrum s.r.o.
pořádá v neděli 3. října od 13.30
hod. v historickém objektu Žitná
u Netolic, v blízkosti zámku Kratochvíle, chovatelský den a přehlídku koní, kteří budou na prodej.
V připravené show budou představeni koně plemene Německý jezdecký pony, koně rakouského
chovu, plemenní hřebci, chovné
klisny i hříbata. Podrobné informace na tel.: 0338/32 49 20.

● J. Grodl se rozhodl pro rok
2000 opustit pro neshody s místním zastupitelstvem pořadatelské
aktivity v soutěžích všestrannosti
v Čejově a po dohodě bude tradiční květnové předkolo Zlaté podkovy pořádat na závodišti v Pardubicích. Na stejném místě pak uspořádá i MČR jun. a ml. jezdců. Soutěže všestrannosti se tak na pardubické závodiště vrátí po 20 letech.
● Challenge FEI test se bude
tentokrát konat ve dnech 13.-14.
října ve Svinčicích. Drezúrní komise nominovala na základě kvalifikace 12 jezdců a 6 náhradníků,
které vyzvala k účasti.

● Start do nového ročníku Samsung Series v rakouském Linzi
(17.-19.9.) se nejlépe vydařil italskému celku. Ten zvítězil s celkovým výsledkem 16.25 tr. bodu ve
složení A. Bologni (IRON), J. Smit
(L.P.CASSANDRA, V. Chimeri
(DEFI PLATIERE) a R. Arioldi
(L.P. PAPRIKA DE LA LOGGI)
před Brazílií (21.50) a Švýcarskem
(22.25). Soutěže se zúčastnilo
dvanáct celků.

Ze světa
● Trojice dívek vévodila evrop-

skému šampionátu. Vítězem mistrovství Evropy ve všestrannosti
v německém Luhmühlenu, které
se konalo ve dnech 16.-19. září se
stala britská jezdkyně P. Funell na
koni SUPREME ROCK před švédskou dvojicí L. Algotsson na
STAND BY ME a P. Tornquist na
SAS MONAGHAN.
Soutěž týmů získal Velká Británie před Německem a Belgií.
● Pro finále Samsung Series
Cup, které se koná 25. září ve španělském Gijonu, se kvalifikovaly
celky Holandska, Německa, Švýcarska, Francie, USA a Belgie. Dvě
divoké karty připadnou Itálii a hostitelskému Španělsku, které v oficielním pořadí skončilo až na 17. místě.
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Základy jezdectví pro začátečníky od 12 let ve formě jednotlivých hodin nebo desetihodinových kursů nabízí licentovaný cvičitel - Trojský ostrov.

Tel.: 02/26 58 54,
0602 387 350

Firma Iván

nabízí:

celoroční zásobení stájí krmivem i stelivem (seno luční i vojtěškové, sláma, oves), s dodávkou do 48 hodin.

Dodáváme za pevné
ceny!!!

Chlumec u Dačic 4.9. -ZM- děti (4) 1. Anderlová
- IVANHOE (Telč), 4l. (5) 1. Kelbler - DUPLIKÁT
(Chlumec), -Z- (18) 1. Chvátal - GREG (Eliot Brno),
-ZL- (20) 1. Kelbler - GERONA (Chlumec), -L- (12)
1. Lomský T. - APOLO (Třeboň), 2. Papoušek J. ROZSUTEC (Papoušek Podolí), 3. Majerčík - FLORKA (Jindř. Hradec), dvoučlenné štafety -ZL- (6) 1.
Lomský T. - APOLO (Třeboň), Vraj - DENISA (Jindř.
Hradec).
Drásov 4.9. -ZL- (23) 1. Samcová - SANTIAGO
(Panská Lícha), -L- (26) Toth - SONG (Žďár), -S(11) 1. Toth - RAQUEL, 2. Toth - CAPITOLA (Žďár),
3. Kupsa - VIOLA (Bořitov).
Kosova Hora 4.9. -Z- ml. koně 1. Jiránková PORTA (Kosova Hora), jun. 1. Pospíšilová - UNIONMATRA (Ferdinand Benešov), -ZL- 1. Šafrata - ZIRRUS (Louňovice), -L- 1. Hoffmeisterová - P-Nošovický, 2. Lipský - BLESK (Želkovice), 3. Plimlová VANESA (Š.st. Benešov).
Velká Polom 4.9. -Z- děti, jun. (21) 1. Neuwirth MY LADY (Radvanice), ost. (27) 1. Schmid - KARMIN (Baník), stupň. obt. do 110 (38) 1. Ludvík SUZI (Velká Polom), jun. (22) 1. Kuhnová - CONY
(Velká Polom), -L- (29) 1. Masár - AHURA MAZDA
(Baník), 2. Pletnicki - VAH (Pletnicki), 3. Švihora LUGANA (Stará Ves).
Žďár 5.9. -Z- (10) 1. Sojka - BABY (Grunt), -ZL(10) 1. Veselý - BENTO (Kadryl), -postupná obt.
do 120 + žolík (4) 1. Veselý - BENTO (Kadryl),
mini-maxi (8) 1. Sojka - BABY (Grunt).
Stará Role 11.-12. 9. -ZM- děti (7) 1. Balcar GRAND (ČJK), volba př. do 100 (26) 1. Donthová
D. st. - GARFA (Donthová), -ZL- (19) 1. Smíšek ELASTIC (ČJK), -Z- (16) 1. Koldinská - TRAVIATA
(Donthová), -ZL- (14) 1. Donthová D. ml. - TRAVIATA (Donthová), -L- (10) 1. Szapanos - HONZA 2.
Szapanos - DAX (Atrium KV), 3. Kafuňková DEKOR (St. Role), -L- (6) okr. přebor sen. 1. Smíšek - ELASTIC (ČJK),
Kolesa 11.9. -Z- 1. Sůrová - CHÁN (Kolesa), ZL- 1. Sůrová - AMUSTING - K (Kolesa).
Olšany 11.9. -Z- (10) 1. Boháč - RENOVACE
(Olšany), -ZL-(13) 1. Páralová -SUZI (Kunštát),
postupná obt. do 120 + žolík (4) 1. Štěrba - VENDETA (Vyškov), -L- (6) 1. Hrabálek - ZÓN (Panská
Lícha).
Mělník 10.-12.9. dvouf.sk. 100/110 (30) 1. Petr TOP GUN (Hořovice), dvouf.sk. 110/110 (38) 1.
Hlaváčková - GRAPPA (Hořovice), dvouf.sk.
110/120 (24) 1. Ditl - LAST LORD (Bost), -ZM- styl
jezdce (12) 1. Machová - RADOST (Mělník), -ZMstyl jezdce (15) 1. Machová - QUEEN WETEST
PNEU (Mělník), dvouf.sk. 100/110 (59) 1. Petr TOP GUN (Hořovice), -L- (40) 1. Vondráček NELSON (Tarpan), 2. Hlaváčová - GRAPPA (Hořovice), 3. Gahlertová - CIMINA-JOHANKA
(Odol.Voda), -S- (19) 1. Skřivan - SAGA CAC LEASING (Manon), 2. Zelinková - BEJBUT (Mělník), 3.
Poláková - MATEA (Sp.Poříčí), dvouf.sk. 110/120
(45) 1. Vondráček - CHERRY (Tarpan), -ZM- styl
jezdce (16) 1. Machová - GRAND ALUMEX (Mělník), dvouf.sk. 100/110 (24) 1. Machová - QUEEN
WETEST PNEU (Mělník), -L- (17) 1. Chelberg STELLA ARTOIS (Žižka), 2. Hoffmeisterová P.Nošovický (Želkovice), 3. Ditl - KAJA (Dollom), -S(17) 1. Chelberg - STELLA ARTOIS (Žižka), 2. Vodseďálková - VALERIE (Horky), 3. Zelinková - BEJBUT (Mělník), -ST- (12) 1. Ditl - LAST LORD, 2.
Zelinková - KRIS KENTAUR (oba Bost), 3. Zelinková - BEJBUT (Mělník), 4. Skřivan - SAGA CAC LEASING (Manon), 5. Pecháček - MORNING STAR
STING (Pecháček).
Hořice v Podkrkonoší 11.-12. 9. dvouf.sk.
100/110 1. odd. (36) 1. Vítek - TRACY (Končiny),
2.odd. (43) 1. Vítek - ROUNA (Končiny), -ZL- 1.odd.
(37) 1. Žíla - CITA (SJK Majtan), 2.odd. (44) 1. Vítek
- LEWISIE (Končiny), dvouf. sk. 110/120 (37) 1.
Vítek - FREZIE (Černožice), -L- (40) 1. Málek DUXA, 2. Málek - ALFA (Málek), 3. Hatla - SZAILENIEC (Měník), -S- (16) 1. Málek - DUXA (Málek), 2.
Žíla - PRIM (Smrček), 3. Málek - COURAGE
(Málek).
Žebětín 12.9. -ZM- 4l. (10) 1. Růžička - UNIE
(Vel.Němčovice), děti (8) 1. Pavlíková - ZADAR
(Žebětín), -Z- 1.odd. (31) 1. Stachová - ZIRÓZA
(Archat Brno), 2.odd. (37) 1. Koláček - SONDA
(Pálava Popice), -ZL- (48) 1. Kusáková - NIKITA
(Tretera).
Karviná 18.9. -volba př. do 110 (33) 1. Špalková - GAMA DELIKAN (Baník), volba př. do 120 jun.
(11) 1. Bajnar - RAMON NICE HORSE (Baník), sen.
(54) 1. Hruška - RAMIR FERRAM (Opava Kat.), -S(32) 1. Hrušková - FLÍČEK, 2. Hruška - RAMIR
FERRAM, 3. Humplík - MANDY CIMINGA (všichni
Opava Kat.), -S+ST- (15) 1. Humplík - MANDY
CIMINGA (Op.Kat.), 2. Višinka - AC ATOM (Albertovec), 3. Hruška - ÚSKOK (Op.Kat.), 4. Fialka DAJANA (Hor. Bludovice), 5. Hrušková - FLÍČEK
(Op. Kat.).
Praha - Trojský ostrov 19.9. -dvouf.sk.
120/130 (33) 1. Tretera - NIKITA (Tretera), 2. Doležal - ASHLEY (Sparta), 3. Pecháček - FINN VAL
(Spolfinn), -S- (52) 1. Tretera - LUSSI (Tretera), 2.
Zelinková - KRIS KENTAUR (Bost), 3. Hatla SAHIB KUBIŠTA (Měník), -ST- (28) 1. Zelinková KRIS KENTAUR (Bost), 2. Doležal - BERCY (Sparta), 3. Hatla - PRATER (Měník), 4. Jandourek KIRRE (St.Boleslav), 5. Chmelař - P-XVI (Písek).

Odchov hříbat

Kontakt.:

Nově otevřená hříbárna
v čistém, pěkném a ekologicky
chráněném prostředí jižních
Čech s 30 ha pastvin přijme
k odchovu až 50 hříbat. Ustájíme případně březí klisny a klisny s hříbaty. Obvyklé ceny.

0602 237 354

Informace tel.:
0603 33 51 33.

● seno po celé ČR
- železnicí 180 Kč/q
- kamiony 210 Kč/q
● sláma 100 Kč/q

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

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

Inzerce

Milada Barešová

● PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK
OD ROKU 1999 I NA LEASING
● PRONÁJEM KOMPLETNÍCH
PARKURÒ
● PRODEJNA JEZDECK¯CH
POT¤EB
Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec

sděluje změnu tel.: čísla

● Firma Equiservis přijme z důvodů rozšíření prodejny
v Praze 5 prodavačky a 1 pracovnici administrativy. Nutná
znalost jezdeckých potřeb, NJ nebo AJ. Tel.: 0602 224 744,
02/54 75 96 , pí Cipprová.
● Firma Equiservis přijme muže na místo řidiče-skladníkaprodavače. Nutná znalost jezdeckých potřeb, ŘP B, trestní
bezúhonnost. Tel.: 0602 224 744, O2/54 75 96, pí Cipprová.
● Prodám 2l.líbivou ryzku s odzn. po Bentley, m: po Furioso
Hvězda, vysoká, zdravá, zvyklá na ošetřování. Cena dohodou. Tel.: 0185/30 97.
● Prodám val. ČT, 4 roky, tm,hd., o: Cataro, m: po Dietward-4,
výkonnost skok -ZL-. Tel.: 0602 283 821.
● Prodám 4l. kl., hd., ČT, o: 329 Ramiro-47, m: Mariana.
Tel.: 0326/757 399 večer.
● Pro nedostatek času prodám 5l. val. ryz., o: Azyl, m: po
Marin Suchý, výkonnost skok -ZL-, tel.: 0186/321 373.
● Prodám 13l. kl. A1/1 hřebnou po Lopez 11, nebo vym. za
provoz. koně. Dále prodám hřebečka 7/99 po Grantast.
Tel.: 0329/786 002 po 21.00 hodině.
● Ustájím koně poblíž Prahy, krásné prostředí. Tel.:
0314/589 155.
● Sháním sponzora či společníka k dobudování jezd. areálu,
možná i velká hala. Tel.: 0314/589 155.
● Prodám Avii na přepravu koní. Tel.: 0314/589 155.

V¯ROBA A PRODEJ

0436/382 284

Telefon: 048/271 03 44
Fax/zázn.: 048/511 01 47

CN

● kompletní sortiment jezdeckých potřeb
Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec,
tel.: 048/271 03 44, fax: 048/511 01 47.
Radotínská ulice 69, Praha 5
159 00 Velká Chuchle, tel.: 02/57 94 10 79
Ostrovského 23, Praha 5
150 00 Smíchov, tel.: 02/51 56 15 83

SERVIS PRO VÁS A VAŠEHO
KONĚ
Kompletní sortiment jezdeckých
potřeb v prodejnách v Praze a Plzni

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

● 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

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

Vyžádejte si náš barevný katalog v češtině
Při zasílání zboží nad 500 Kč na dobírku neúčtujeme poštovné
Garantujeme vrácení peněz nebo výměnu zboží

Nakladatelství Brázda, s. r. o., nabízí
Jaromír Dušek a kol.: Chov koní
Kolektiv předních odborníků se v této encyklopedii zabývá všemi důležitými oblastmi chovu koní, jako jsou fyziologické a morfologické vlastnosti koní, plemena, organizace
chovu, plemenitba, reprodukce, odchov hříbat, etologie,
inteligence koní, výživa, technologie chovu a zoohygiena,
výcvik koně a jezdce, výkonnost koní, dostihy, jezdecký
sport, podkovářství, nemoci a zlozvyky koní.
Váz., 352 stran + 16 stran přílohy, 96 obr., 420,- Kč.

Anthony Paalman: Skokové ježdění
- výcvik koně a jezdce pro skokový sport, parkúrové ježdění, stavba parkúru.
Kniha vyšla poprvé v roce 1968 v Německu pod názvem
Springreiten a měla tak ohromný úspěch, že byla přeložena do deseti jazyků a stále vychází v obnovených vydáních. Instruktoři a jezdecké federace na mezinárodní úrovni ji doporučují jako základní a nezbytný výcvikový text.
Váz., 360 stran, 90 foto, 582 pero, 395,- Kč.
Knihy dostanete u svých knihkupců nebo si je můžete
objednat na adrese: Nakladatelství Brázda, s. r. o.,
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, tel./fax: 02/22 21 14 71.
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