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KÛÀ roku 1998
Jakkoliv nemůžeme, jako jedni z organizátorů, letošní večer v Litomyšli hodnotit, vládla
v nabitém Smetanově sále 20. února dobrá nálada. V nejprestižnější kategorii skokového
koně roku se radovali ve stáji Sinus Bříza, když byl koněm roku 1998 vyhlášen AKTIV
a titul jezdec roku 1998 získal jeho jezdec Tomáš Navrátil. Podrobnosti na str. 3.

Česká endurance v roce nula
V roce 1999 se snad konečně rozroste
rodina jezdeckých disciplin v ČR o vytrvalostní ježdění, pro které se ve světě vžil
název endurance. Tato disciplina, přestože
je v některých státech registrována již řadu
let, zažívá momentálně značný nárůst popularity. Za tímto vzestupem stojí určitě bohaté
arabské státy blízkého východu, pro které
v minulosti nebylo v jezdeckých disciplinách
místo a pokusy o rozšíření klasických jezdeckých disciplin v těchto zemích většinou ztroskotaly. Dálkové jízdy jsou mentalitě tohoto
světa rozhodně bližší, a jistě i proto se první
mistrovství světa v endurance konalo v minulém roce právě v Dubaji ve Spojených arabských emirátech.
V České republice sice známe z minulosti
řadu příkladů dálkových jízd, z nichž mezi
nejznámější patří cesta M. Kopecké z Prahy

do Cách, či A. Starosty na OH do Mexika.
Na skutečném prahu discipliny distančních
dostihů pak možná stály aktivity skupiny
sdružené kolem českého Pony Expresu na
začátku osmdesátých let.
ČJF v těchto letech nebrala tuto část jezdecké veřejnosti příliš vážně. Zabývat se
jistým dozorem nad průběhem pomalu se
rodící discipliny začala až počátkem devadesátých let, a to spíše po stránce veterinární
ochrany, vyburcovaná negativním ohlasem
laické veřejnosti, po několika vážných případech neetického jednání z koňmi.
Ke skutečnému zrodu discipliny endurance v ČR pak vedle nárůstu obliby v zahraničí
přispěla však jistě i sebe sama zdokonalující
obec příznivců dálkových dostihů. Již v předloňském roce proběhl prvý neúspěšný pokus
o ustavení odborné komise, který, i když

nepřinesl sjednocení dálkových jezdců,
zanechal za sebou důležitou první verzi
národních pravidel endurance, vycházející
z pravidel FEI.
V loňském roce přichází obec jezdců
endurance sdružená ve Svazu vytrvalostního
ježdění s další iniciativou, když pověřila
svého zástupce Jiřího Jirsu jednáním
s ČJF. Výkonný výbor na sklonku roku 1998
ho jmenoval manažerem komise endurance
v ČJF a tak dnes přinášíme rozhovor s Jiřím
Jirsou na téma česká endurance.
Pane Jirso, v prvé řadě buďte tak laskav a představte se čtenářům Jezdce.
„Je mi 44 let a zkušenosti z vytrvalostních
dostihů sbírám již téměř dvacet let. Zabývám
se chovem koní a v současnosti mám ve stájích přibližně 40 koní, z nichž je 20 mých
vlastních Shagya arabů. Mým prvým organizačním počinem bylo v roce 1985 uspořádání prvého distančního dostihu v ČR, v délce
(Pokračování na str. 2)
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Česká endurance v roce nula
(Dokončení ze str. 1)
25 km. To však byly skutečné začátky a teprve později, po kontaktech se zahraničím
(převážně SRN), jsem začal pomalu vstupovat do problematiky trénování koní pro endurance, taktiky jízdy i chápání fyziologických
reakcí koní. Proto si myslím, že přestože rok
1999 bude pro českou endurance rokem
nula, jsou naše zkušenosti již značné.“
Řekněte nám něco o současné společnosti zabývající se u nás endurance
a o její organizaci.
„Protože společnost distančních dostihových jezdců žije již poměrně dlouho svým
vlastním životem, není její cesta do ČJF
snadná. V současnosti je část jezdců organizována ve Svazu vytrvalostního ježdění,
a i když v posledním roce pochopila značná
většina členů tohoto Svazu, že z hlediska
hlavně budoucího začlenění do mezinárodní
společnosti endurance je členství v ČJF
nezbytné, ještě o tom nejsou přesvědčeni
zdaleka všichni. To je hlavní důvod proč již
několik pokusů o zařazení se do struktury
ČJF selhalo, či proč se na půdě našeho
Svazu vymýšlely různé kostrbaté formy
členství. V současné době však již dochází
ke značnému posunu a většina jezdců
a subjektů provozující endurance je členy
ČJF, či o členství požádala. V každém případě je naše disciplina poměrně velmi dobře
rozvinutá, je však nezbytné dodat ji určitý
řád.“
Popište nám současný distanční
dostih.
„Přestože některé věci ještě nejsou dostatečně ošetřeny pravidly, nebo se pracuje na
jejich změně, pokusím se popsat náš závod.
V ČR jsou zavedeny dva druhy závodů.
Distanční jízda a distanční dostih. Distanční
dostih je závod na čas a distanční jízda je
závod v čase. Druhá alternativa bude
v budoucnu určena převážně mladým jezdcům a mladým koním. Distanční dostih je
pak vrcholem discipliny endurance. Důležitým bodem našeho poznání bylo, že čím je
dostih kratší, tím je pro koně nebezpečnější
a jeho průběh méně zajímavý. Proto dnes
razím zásadu, že skutečným distančním
dostihem je závod minimálně na 80km.
Takový závod je podle pravidel rozdělen
nejméně jednou veterinární kontrolou, ale
snaha je o rozdělení v průběhu každých 20 30 km.
K samotnému průběhu závodu. Začíná
startem a zde v současnosti usilujeme
o výhradné zavedení hromadného startu.
Ten výrazně zvyšuje přehlednost průběhu
dostihu a tím i diváckou atraktivitu závodu.
Jezdci tedy vyrazí na trať a jejich prvním
cílem je veterinární kontrola. Etický přístup
ke koním zajišťuje pravidlo o momentu
zastavení času před povinným 30 minutovým odpočinkem. Čas se dvojici nezastavuje ve chvíli příjezdu do kontrolního místa, ale
teprve v momentě, kdy veterinář shledá, že
tepová a dechová frekvence koně se ustálila na předepsaných klidových hodnotách.
Nic tedy není platné rychlé absolvování
úseku pokud se kůň dlouho zklidňuje. Navíc
po dojezdu k veterinární kontrole začne
běžet 30minutový limit a pokud nedojde ke
zklidnění koně v těchto 30 minutách, je dvojice z dalšího závodu vyloučena. Po uklidnění koně tedy dojde k zastavení času
a následuje povinný 30 minutový odpočinek. Po něm se jezdci vydávají do dalších
úseků závodu. Při hromadném startu je pak
podle pořadí na trati zcela jasné, kdo si jak
v závodě vede a i dojezd v cíli jasně vypovídá o pořadí jezdců, i když zde musí diváci
ještě počkat zda náhodou nedojde ještě

k diskvalifikaci při závěrečné veterinární
prohlídce.
Důležitým pravidlem je, že kůň musí nést
minimálně 75 kg a jen v případě, že je kůň
menší 150cm kohoutkové hůlkové míry, snižuje se povinná zátěž o 1kg za každý cm.“
Letos se dočkáme v endurance i udílení mistrovských medailí. Jak bude šampionát vypadat?
„Protože se celý systém soutěží teprve
dohotovuje, rozhodli jsme se v nultém roce
české endurance nepořádat Mistrovství ČR
samostatným závodem, ale prvý šampionát
vyhlásit na základě průběhu více soutěží.
V podstatě budou mezi šampionátové soutěže zařazeni všichni pořadatelé dostihů delších než 60km, kteří se přihlásí k ČJF. Podle
mého názoru to bude tak 5-7 závodů.
Systém přidělování bodů se nyní dokončuje.
Je jasné, že vedle členství v ČJF se musí
jezdci i pořadatelé podřídit všem dalším
základním pravidlům jezdeckého sportu jako
je např. vlastnictví jezdecké licence, pořádání soutěže podle schváleného rozpisu, přítomnost všech pravidly předepsaných funkcionářů apod.“
Dostali jsme se k funkcionářům. V jaké
fázi je vaše „funkcionářská“ vybavenost?
„To je jeden z nejnáročnějších momentů
tvorby standardní struktury discipliny endurance. Vedle specializovaných rozhodčích
potřebujeme i specializované veterináře
a kvalitní znalosti musí mít i pořadatel. Ve
spolupráci s členem VV ČJF J. Sedláčkem,
který je zodpovědný za vzdělávání, připravujeme proto řadu školení. Prvé bude
27. března v Praze. Je určeno rozhodčím
a lektorkou bude anglická veterinářka a rozhodčí J. Mellison. Školení však bude přístupné všem zájemcům a podrobné informace o něm si mohou všichni vyžádat na
tel.: 0304/86 41 91, 0602 38 15 00 či faxu
0304/213 98 (J. Jirsa) nebo na 0603 518
016 (A. Křikavová).“
A nyní poslední otázka. Jaké cíle si ve
výkonnosti našich jezdců kladete?
„Domnívám se, že naši jezdci disponují
velmi dobrými koňmi a již současné výsledky
nám dovolují srovnání s evropskou úrovní.
Myslím si, že je zcela reálné v průběhu tak
pěti let počítat s pravidelnou účastí našich
jezdců v dobrých evropských soutěžích, ve
kterých bychom měli být plně rovnocennými
soupeři.“
Děkujeme za rozhovor. C. Neumann

Cílem je Simach
Jak jsme informovali, od 15. - 20. února
se nejlepší juniorští jezdci sjeli do Svinčic
k prvnímu letošnímu soustředění pod trenérským vedením J. Pecháčka. Vedoucím
soustředění byl F. Lomský.
Do Svinčic se dostavilo 16 jezdců s 34
koňmi a záměrem J. Pecháčka bylo zdokonalení nejen jezdců, ale tentokrát i koní
a i proto si jezdci přivezli do Svinčic své
nejlepší koně. Potěšující informací ze setkání je, že podle J. Pecháčka je ve skupině
nastupujících juniorů opět několik výrazně
talentovaných jedinců, kteří by mohli zaplnit v příštím roce uprázdněná místa v juniorské reprezentaci.
J. Pecháček již také juniorské reprezentační čtveřici, která bude letos směřovat
k účasti na ME ve švýcarském Simachu
(18.-22.8.), vytipoval dvě zahraniční soutěže. Po účasti v soutěžích do 140cm
v Ostravě a Poděbradech by mohl být další
prověrkou výkonnosti 18.-20. června CSI
J/Y Lobez (Pol.) a 30.7.-1.8. CSI Y/J Homberg/Ohm (SRN).
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V Albertovci
a Humburkách
zahájeno
● Po dvou odkladech se v sobotu
20. února konečně rozeběhlo v hřebčíně
v Albertovci Albertovské zimní kritérium ve
skokových soutěžích. Tvrdá zima způsobila, že se závodů zúčastnili zástupci pouhých čtyř oddílů, kteří měli možnost halové
přípravy, a tak ve většině soutěží slavili
úspěch domácí jezdci v čele s J. Vrubelem.
Z juniorských nadějí na sebe upozornila
L. Gladišová (viz. výsledky).
-jge● O celkem 35 000,- Kč se závodilo
27. února v Hřebčíně Měník-Humburky na
prvých ze třech jarních halových závodů.
Hlavní soutěž ve skoku -L- měla na startu
11 dvojic, z nichž šest postoupilo do rozeskakování. Vítězství si nakonec odnesl
Z. Žíla s JETRO z JK Smrček. Slunné
počasí poslední únorové soboty umocnilo
pohodu nejen jezdců a koní, ale i tradičně
plných tribun a tak se vstup do sezóny
1999 humburským pořadatelům podařil.
-bar-

Místo Land Roveru
Husky
Po letitém sponzorství světového poháru
ve všestrannosti firmou Land Rover došlo
na tomto postu ke změně a od roku 1998
nese světový žebříček jezdců všestrannosti název oděvní firmy Husky.
O výsledcích roku 1998 jsme již informovali a pouze připomínáme, že na čele je
novozélandská trojice B. Tait (539bodů),
M. Todd (522) a A. Nicholson (522). Žebříček obsahuje celkem 100 jmen a poslední
100.pozice patří italské jezdkyni L. Villate,
která získala 87 bodů.
Tuto informaci uvádíme proto, že jsme
obdrželi již i výsledky evropské zóny 3, do
které patří i ČR. Zde získala prvenství trojice polských jezdců P. Piasecki (69 bodů),
J. Pawlovski (58) a M. Konarski (56). Naše
Pavlína Sůrová je celkově pátá s 52 body.
Další z našich jezdců bodoval Jiří Cipra
(48) a je šestý a Lubomír Vrtek (42), který
je osmý.
Součástí materiálů o světovém poháru
ve všestrannosti je i tabulka možných
bodových zisků. Naše jezdce budou nejvíce zajímat bodové možnosti v soutěžích
CCI*, kde za vítězství obdrží jezdec 21
bodů a od druhého místa (19bodů) klesá
bodový zisk po jednom bodu. Za vítězství
v CCI** je to již 41 bodů a s poklesem
v umístění je bodová dotace snižována
o dva body (10. místo 22bodů) a prvenství
v CCI*** je ohodnoceno 71 body s následným poklesem po třech bodech.

Drobnosti
● Jezdecký ples Vysočiny, při kterém
bude vyhodnocena jezdecká sezóna 1998
oblasti Vysočina a předány výkonnostní
odznaky ČJF, se koná 20. března 1999 ve
Spolkovém domě v Humpolci. Začátek ve
20.00 hodin, předprodej vstupenek: p.
Bambuchová, tel.: 0603/53 50 84 nebo
0367/53 58 27.
● Schůze Náchodského svazu chovatelů koní se konala 28. února v Bezděkově.
Součástí byly i volby nového předsednictva
a další čtyři roky zůstává ve funkci V. Bohdanský. Zvoleni byli i zástupci na valnou
hromadu ASCHK, která se koná 30. března v Humpolci.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Kůň, jezdec roku 1998
Akce Kůň roku v Litomyšli má za sebou již pátý ročník a tentokrát zde své nejlepší jezdce a koně vyhodnocovali společně se skokovou a drezúrní komisí i militaristé. Zlatý výkonnostní odznak převzal i voltižní závodník D. Mikulka. Jezdecký galavečer si tak již skutečně zaslouží název Kůň roku a 20. února panovala ve Smetanově domě skutečně slavnostní atmosféra. Jména vítězů drezúrní a militaristické ankety byla veřejně vyhlášena dopředu. Drezúrním jezdcem roku 1998 se stala Helena Žižková a nejlepším drezúrním koněm
roku 1998 je KAMÍR (maj. H. Žižková). Odborníci na všestrannost rozhodli o udělení titulu
jezdce roku Naděždě Knopové a titul koně roku připadl našemu zástupci na juniorském
ME ve Waregemu, kterým byl MARKÝZO (Glod Čejov).
Skoková komise rozhodla vítěze loňské ankety utajit a tak se na jevišti otvíraly obálky.
Osobností roku 1998 se stal Petr Mach, trenérem roku Vladislav Hruška a jezdcem
roku Tomáš Navrátil. Vyvrcholením večera bylo pak vyhlášení skokového koně roku
a zde si odnesl titul AKTIV ze stáje Sinus Bříza.
- foto M. Čištínová -

Udělovaly se i čestné odznaky ČJF, které
převzali J. Krása, J. Podolán, J. Baloun
a V. Tomanová

Trenér roku V. Hruška přijímá gratulace od
moderátora večera K. Šípa i cenu firmy
Biofaktory z rukou M. Papeše

Zkrátka nepřišla ani v loňském roce úspěšná stáj Bost, když jí patřil potlesk za hattrick ve
finále skokového KMK (CANTUS Z, COLUMBIA, KRIS) a Bohumilu Starnovskému jste celkem 112 hlasy přidělili i titul Čtenářská osobnost roku 1999

J. Pellar se ujal moderování výsledků soutěží KMK a jednou z dekorovaných byla i
L. Marešová, majitelka klisny ILUZE, za
vítězství mezi pětiletými drezúristy

Drezúrní jezdkyně roku H. Žižková

Kvalitně se svého úkolu rozhodnout o nejkrásnější dívce večera zhostili naši přední odborníci a dokázali, že posuzování exteriéru mají v malíčku
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ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Hipohobby ’99

Pojizerské jubileum

Novinkou letošního jara bude výstava
s názvem Hipohobby Praha ’99, která se
koná ve dnech 19.-21. března v nově otevřených výstavních sálech v historické
secesní budově pražského Wilsonova nádraží. Pořadatelem výstavy je společnost
VAKO, která bude výstavní sály provozovat, a agentura ECHO, jejíž jméno dobře
známe nejen ze spolupořadatelství galavečeru Kůň roku v Litomyšli, ale hlavně podle
vlastního pražského jezdeckého obchodu
Salon Koňmo.
Obrátili jsme se proto na jejího ředitele
Václava Kotka, aby nám o výstavě řekl
něco bližšího:
„Březnový termín výstavy byl vybrán
záměrně a měl by se v budoucnu stát
jakýmsi zahájením jezdecké sezóny. Rozhodně nehodláme konkurovat dnes již tradiční výstavě v Lysé nad Labem, ale rádi
bychom obohatili a opět o kousek povznesli jezdecký sport a chov koní i v povědomí
nejezdecké veřejnosti. Vedle komerční
části výstavy bude pro návštěvníky připraven i další doprovodný program. Součástí
bude pochopitelně i katalog, který vedle
všech informací o vystavovatelích bude
obsahovat i souhrnný kalendář hipologických aktivit na území ČR od zahájení
výstavy až do konce roku 1999.
Výstava Hipohobby se stane současně
vstupní výstavou nového výstavního prostoru v centru Prahy, který je pro každého
velmi snadno dosažitelný všemi dopravními prostředky. Všechny příznivce jezdeckého sportu bych chtěl touto cestou na
výstavu pozvat a doufám, že budou svědky
kvalitního zahájení nové tradice.“

Není příliš mnoho tak aktivních okresních
organizací ČJF jako okres Mladá Boleslav.
Výroční konference této oblasti se konala
13. února v Dolním Slivně za téměř neuvěřitelné 100% účasti zástupců všech 14 jezdeckých společností, které sdružuje.
Staronovým předsedou byl opět zvolen
J. Souček. Bylo rozhodnuto o pokračování
okresních přeborů a slavnostně byla
vyhodnocena i tradiční Pojizerská jezdecká
liga, která slaví v letošní sezóně 20. výročí
vzniku. V ročníku 1998 bylo v soutěži týmů
vyhodnoceno jako nejlepší družstvo SOU
Horky n.Jizerou a v jednotlivcích získal nejvíce bodů D. Hanuš s VANDOU z Vlkavy,
který
obsadil
i
druhé
místo
s QUENTOU.V ženách si nejlépe vedla
R. Nekolová (MIKADO) z Loučeně a v juniorech K. Vodseďálková s AMONOU
(Horky). Nejlepším dětským jezdcem loňské sezóny byl vyhlášen M. Koťátko
s HANTÝRKOU (Vlkava).
-sou-

Na přednášku
do Chlumce
Hřebčín Equus Kinsky zve všechny
zájemce na seminář na téma „Fyziologie
treninku sportovních koní“, který se koná
v zámecké restauraci v Chlumci nad Cidlinou. Přednášet budou Prof. J. Hanák,
MVDr. Janásek. Informace a přihlášky:
Hřebčín Equus Kinsky, 503 51 Chlumec
nad Cidlinou nebo na tel.: 0448/59 60 35.

Hřebci na předvýběr
Předvýběry hřebců k soutěžím Kritéria
mladých koní (povinnost se týká všech
hřebců nově vstupujících do systému soutěží KMK bez osvědčení pro působení
v plemenitbě a inseminaci) se konají ve
dnech 23. března (ZH Písek), 24. března
(ZH Tlumačov) a 25. března (Humburky ŠCHK Měník).

Hugo opět v čele
Po 10 měsíčním vedení L. Beerbauma
ve skokovém žebříčku FEI se vlády s rozdílem pouhých 26 bodů opět ujal Hugo
Simon (celkem 3 844,5 bodů). V nejlepší
jezdecké desítce se jinak nezměnilo nic,
pouze M. Whitakera odsunul z desáté příčky G. Billington (oba GBR).

Ze světa
● Další otevřené „drezúrní fórum“ se

bude konat 21. května při závodech CDI***
ve Wiesbadenu.
● Kodaň odstoupila od pořadatelství
světového šampionátu v endurance a tak
FEI hledá pro tento šampionát nového
pořadatele.

Sportovní
kalendáﬁ
hala
6.3.
6.3.
6.-7.3.
13.3.
13.3.
13.3.
13.-14.3.
20.3.
21.3.
27.3.
27.3.
27.-28.3.
28.3.

Svinčice
ZM,Z,ZL,L,S
Frenštát p.R.
ZM,Z,ZL,L
Nová Amerika
ZM,Z,ZL
Bernartice
ZM,Z,ZL,L
Měník
ZM,Z,ZL,L
Brno Holásky
Z,ZL,L
Nová Amerika
drez. Z,L
Svinčice
ZM,Z,ZL,L,S
Opava Kateřinky
Z,ZL,L
Plzeň-Bory
ZM,Z,ZL,L
Brno-Holásky
Z,ZL,L
Nová Amerika
ZL,L,S
Poděbrady
ZM,Z,ZL,L

●

●

Taky o dopingu
Na prahu sezóny 1999 jsme požádali
MVDr. Helenu Pokornou, která je oficielním FEI veterinárním delegátem pro ČR
o informaci, zda pro tento rok nedochází
k nějakým významějším změnám ve veterinární oblasti. Jak jsme se dozvěděli, zůstávají všechny hlavní veterinární zásady
v platnosti a jedinou změnou je, že byla
zrušena hromadná povolení k přesunu koní
pro celou sezónu. O sezónní povolení
k přesunu pro rok 1999 musíme tedy, na
rozdíl od roku 1998, požádat pro každého
koně zvlášť. Neodpustili jsme si však ještě
jednu otázku týkající se tentokrát dopingu.
Paní Pokorná, v loňské sezóně jsme
měli i na našem kolbišti pozitivní dopingový nález. Rozpoutala se tehdy diskuze
o zakázaných a nedovolených látkách
a o utajování seznamů těchto látek. Jak
to tedy s nedovolenými přípravky je
a proč nemůžeme znát seznam látek, po
kterých laboratoře pátrají?
„Skutečně měli pravdu ti, kteří tvrdili, že
seznamy jsou tajné, či spíše oficielně neexistují. Je jasné, že antidopingové laboratoře vědí jaké látky mají ve vzorcích hledat,
ale filosofie dopingových kontrol nepředpokládá zveřejňování těchto seznamů.
Důvodem je obava z eskalace metod,
které by dokázaly tyto látky v těle zvířat
„zneviditelnit“. Publikován je pouze skupinový seznam nedovolených látek, ale ten
neobsahuje žádné názvy chemických
sloučenin, ale pouze obecnou charakteristiku látky. Např. je zde uvedeno, že nedovoleny jsou látky ovlivňující reprodukční
aparát apod.
Obecnou filosofií všech antidopingových
systémů je, že zakázáno je úplně vše. Tzn.,
že kůň (ale i sportovec) nastupující k soutěži, by neměl být pod vlivem žádných medikamentů a použití i těch nejnevinějších
vlastně naznačuje, že kůň není úplně zdráv
a tudíž by neměl k soutěži nastoupit. Výjimky pochopitelně pravidla FEI připouštějí, ale
užití jakéhokoliv preparátu před závodem
musí být rozhodčímu sboru včas a protokolárně nahlášeno a na rozhodčích je, zda
start koni povolí či nikoliv.“

V¯STAVA PRO TY, JEJICHÎ KONÍâKEM JE KÒ≈

HIPOHOBBY
PRAHA 99
1. ROČNÍK

19. - 21. 3. 1999
denně 10.00 – 18.00 hod.
výstavní galerie

ORIGINÁL
HISTORICKÁ FANTOVA BUDOVA

Hlavní nádraží - Praha
stanice metra C
tramvaj. linky 9 a 26 - stanice Bolzanova

doprovodný program:
- stylové módní přehlídky
- country hudba
- dětské soutěže
Pořadatelé:

VAKO Messebau Praha s.r.o.
Hybernská 8, 110 00 Praha 1
tel: 02 - 21107264, 24222727
fax: 02 - 2107254, 24228174

●

Termín je tady
Letošní výstava Kůň 99 v Lysé nad
Labem zná již svůj termín. Všichni zájemci
z řad diváků i vystavovatelů si mohou ve
svých kalendářích poznamenat, že do Lysé
se vydáme ve dnech 24.-26 září 1999.
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Divadelní agentura ECHO s.r.o.
¤ehoﬁova 5, 130 00 Praha 3
tel./fax: 02 - 22711515
e-mail: da.echo@pha.inecnet.cz

●

Blahopﬁejeme...
...Jaroslavu Podolánovi ze severočeských Svinčic, k 65. narozeninám, které připadají na 31. března.

Zástupce firmy Böckmann

V chovu B. Pauzra
- Dubá - Osinalice

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

působí v roce 1999
tito plemenní hřebci:

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

235 DIETWARD-7,
tm.hd., nar.1984 po Dietward,
z 591 Almhirt I.
Mohutný, ušlechtilý hřebec s velkým podílem hanoverské krve.
Prověřen ve skoku -ST-, rovněž
potomstvo prokázalo výkonnost
-ST-.
Připouštěcí poplatek 3 000,- Kč
CORNET-P,
tm.hd., nar.1993 po 373 Corvet
klíčanský (Vandal), z Sany SC
919 (po 49 Servátor 51). Hřebec
má 52% A1/1. Oba rodiče prověřeni ve sportu (skok -ST-).
Připouštěcí poplatek 2 500,- Kč

● 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

Kontakt: Bohuslav Pauzr
Osinalice č.p. 14
277 21 Liběchov
tel.: 0206/69 51 50

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

Prodám kvalitní balíkové
luční seno. K dodání do
48 hodin.
Tel.: 0602 23 73 54.

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

Firma EUROPFERD nabízí:
Kvalitní sportovní koně importované z Belgie a Francie
● klisna 8 let, hdka., o: Sheynne de Baugy, m: po Amour du Bois, FRA, skok -S-, KVH 169 cm
● valach 8 let, hd., o: Irish Taxi, m: po Feinschnitt, BEL, skok -S-, KVH 171 cm
● valach 6 let, ryz., o: Remondo, m: po Idolatre, BEL, skok -ZL, KVH 158 cm

100% zdrav. stav - výkonnost - rozumné ceny
Kontakt: 0362/21 68 68 - tel., zázn., fax: 0602/468 074

Inzerce
● Prodám ČT, valach, 5l., po Topas, z Céva, vhodný k rekreaci, cena dohodou. Tel.: 0603 42 05 35.
● Stáj Wrbna prodá: - hřebec 8 let, dovoz SRN, výk. -ST-, - hřebec 8 let po Quoniam III, výk. -ST-,

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

- hřebec 6 let po Lombart, výk. -S-, - hřebec 4 roky, ČT po Hugben, výk. -Z-, drezúrní talent,
- valach 7 let, ČT po Sahib 5, výk. drez.-L-, skok -ZL-, - klisna 10 let po Quoniam II, výk. -S(60 000,- Kč). Ceny dohodou při osobním jednání. Tel.: 02 80 53 92 večer nebo 0601 23 67 13.
Prodáme kvalitní oves. Tel.: 0602 42 33 57, 0602 22 95 56.
Přijmeme ošetřovatele ke koním. Ubytování zajištěno. Tel.: 0602 311 712.
Prodám 8l. val. KVH 172cm, o: Quoniam 145, m: Norodom, šiml., výk. -L-, vhodný pro děti.
Tel.: 0306/98 31 78.
Ustájíme koně, boxy, zelený výběh, u Dobříše. Krmný den 100,- Kč. Tel.: 0602 102 136.
Prodám 8l. valacha, hd., A1/1, zdravý hodný. Cena 30 000,- při rychlém jednání sleva.
Tel.: 02/90 00 40 50.
Prodám 5l. valacha po Turn Back The Time, vhodný do sportu, parkúr -ZL- i pro rekreační ježdění, dále dvě 2l. kl. po Baladin del’Oir z pastevního odchovu a 4l. hř. pony, strakáč, vhodný
pro děti, možno použít i k plemenitbě. Ceny dohodou. Tel.: 017/333 15 52.
Prodám 8l. val. pro rekr. ježdění nebo hipoterapii. Levně. Tel.: 040/51 80 30
Prodám vynikající klisničku pro děti, 149 cm KVP, velmi úspěšná ve sportu dětí.
Tel.: 0314/58 91 55.
Prodám chlad. klisnu, 8l., zapsaná v PK, hodná, levně. Tel.: 0602/215 484, 0321/79 70 73.
Prodám perspektivní vysoké klisny 5let po Boruschkin, 6 let po 43 Shagya mimoň. 9, všestranné, pracovité vhodné i na drezuru. Tel.: 048/51 47 328 večer
Prodám 9l. valacha A1/1, vyššího vzrůstu, zdravý. Tel.: 02/86 16 37.
Prodám autobus Karosa na 6 koní. Dobrá cena dohodou. Tel.: 0602/311 712.
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ŠEPRA, Šebesta Lumír
Vyrábí a dodává jezdecká
saka, jezdecké kalhoty
a přikrývky na koně
Ostruhová 58, 276 01 Mělník
Tel.: 0206/62 54 11.

V¯ROBA A PRODEJ
PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK
TRENINKOVÉHO MATERIÁLU
PRONÁJEM KOMPLETNÍCH
PARKURÒ
VoronûÏská 144, 461 71 Liberec 1

Tel./Fax: O48/521 72 42

Firma Manon nabízí:
● trenink koní pro parkúrové 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.

Ve t e r i n á r n í p é ã e
MVDr. Daniel Hradsk˘
veterinární lékaﬁ s praxí v hipiatrii
nabízí:
léãebnou, preventivní a poradenskou ãinnost
v chovech koní i pro jednotlivce

VICKI s.r.o.

Nám. J. z Podûbrad 42
252 30 ¤evnice
okres Praha západ

PROSTĚJOV
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 probíhá ve spolupráci s profesionálními jezdci ing.J. Hanulayem
a J. Skřivanem.
● Na veškeré zboží poskytujeme odborný a kvalitní záruční
a pozáruční servis.
● Naše výrobky si můžete koupit ve všech dobrých prodejnách v ČR. Žádejte je u svých
prodejců!
● V našem katalogu se můžete
přesvědčit o neustálém rozšiřování naší nabídky.
● Zavolejte nám, objednané
zboží Vám zašleme na dobírku nebo Vám poradíme nejbližší prodejnu ve Vašem
okolí, která Vás obslouží.
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
●

Předseda jezdeckého svazu
jihomoravské oblasti Josef
Trojanec oznamuje změnu
telefoního čísla na

0603 55 83 83

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

tel.: 0602 368 688

- 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

Výsledky
Albertovec 20.2. dvouf.sk.
90/100 4letí (12) 1. Vrubel AMANDA (Albert.), koně 1.
rokem (7) 1. Bosák - ASTORIA
(Albert.), dvouf.sk. 100/110 4letí
(13) 1. Vrubel - MONZUM
(Albert.), 5letí (13) 1. Vrubel LARSEN (Albert.), jun. (3) 1. Gladišová - ROŠÁDA (Gladiš), koně
1.rokem (7) 1. Kerhartová ALBERTOVEC VIANA (Albert.),
dvouf.sk. 110/120 5letí (15) 1.
Gladišová - ROŠÁDA (Gladiš),
ostatní (12) 1. Holý - BARIÉRA
(Albert.), -L- (6) 1. Vrubel KASTANĚTA, 2. Vrubel - CERKÁRIE (Albert.), 3. Gladišová JERMETIEU (Gladiš).
Měník-Humburky 27.2. -Z(51) 1. Bečková - PROTĚŽ II
(Měník), 2. Kupka - LIANA (Černožice), 3. Doležal R. - AHURA
MAZDA (Mnětice), -ZM- děti (7)
1. Záveská - TÁJA (Měník), 2.
Záveská - AMANT (Jičín), 3.
Vobořilová - KOLIBA (Měník), ZM- 4l. 1. Plimlová - DUKÁT, 2.
Plimlová - SEŇORINA (Poříčí) 3.
Bartošová - REMIX (Černožice),
-ZL- (37) 1. Hatla - PRATER
(Měník), 2. Šoupal - ČARAS
(Pardubice), 3. Matějka - VICTOR (Chomutov), -L- (11) 1. Žíla
- JETRO (Smrček), 2. Doležal R.
- QUELA-K (Bohdaneč), 3. Hatla
- SAHIB KUBIŠTA (Měník).

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

CN

● kompletní sortiment jezdeckých
potřeb domácí i zahraniční produkce
● krmné přísady pro koně
Radotínská ulice 69, Praha 5
159 00 Velká Chuchle, tel.: 02/54 38 67
Ostrovského 23, Praha 5
150 00 Smíchov, tel.: 02/90 00 40 50

PRESTIGE EQUIPE S
Skokový speciál* Evropská špička sedel své kategorie
Elastická kostra a sendvičové polštáře zajišťují 100% prostupnost
sedla pro podbídky jezdce* Superkvalitní použité materiály
Doživotní záruka na kostru, 2letá záruka na kůži a šití
Barva: standardně černá, cena: 45.500 Kč

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

Equiservis Stanislav Hakr Řada Prestige zahrnuje drezúrní, skoková
Na Celné 8, Praha 5-Smíchov
a univerzální sedla
Tel.+Fax: 02/54 75 96
Sedla Prestige pasujeme na míru koni
Mobil: 0602/30 85 56 i jezdci pomocí unikátního měřícího systému
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