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Kdo hodnû ví, hodnû se dozví
V areálu Panská lícha v Brně
pokračoval dalšími dvěma turnusy
výukový program Leonardo da Vinci,
v rámci kterého k nám přijíždí odborníci z Velké Británie a demonstrují
u nás sjednocený systém vzdělávání
evropských jezdeckých odborníků.
Ve dnech 17.- 21. března se mohla
čtveřice britských trenérů věnovat
21 jezdcům a o týden později se do
Brna sjelo 26 zájemců o treninkový
kurs.
Stejně jako ve Svinčicích většina
posluchačů absolvovala výcvik
v sedle, ale oproti prvému kursu na
severu Čech v brněnském areálu se
trénovalo na čtyřech místech najed-

Peter Simpson (vlevo) působí jako trenér v jezdeckém středisku ve Staffordshiru a Jullie
Rogers (uprostřed) v jezdeckém centru Rooting Street v britském Kentu

Rob Lovatt, drezúrní specialista, dokládá
individuální přístup britské čtveřice ke každému jezdci

nou a každý účastník jezdil dvakrát
denně. Anglickou čtveřici tvořily tentokrát dvě ženy Debbie Marshall a Jillie Rosers a dva muži Peter Simpson
a Rob Lovatt. Všichni trenéři pracují
v soukromých stájích a připravují
jezdce pro různé úrovně zkoušek.
Vedoucím za českou stranu byla
rozhodčí E. Nesňalová, které jsme
se zeptali jak průběh školení hodnotí.
„Všichni trenéři jsou skutečnými
odborníky. Protože se v Brně sešla
velmi různorodá společnost pracovali
s každým jezdcem a koněm individuelně a s velkým nasazením. Hlavní
prioritou bylo zaměření na sedy jezdců a u zkušenějších jezdců pak přišla
na řadu i práce s koněm.
Práce v sedle byla rozdělena do
dvou částí. Ráno se trenéři zaměřili
na přiježděnost koní a odpoledne se

skákalo. Teorie se probírala při
polední přestávce. Obecně bych
mohla říci, že ten kdo hodně znal se
i hodně dozvěděl.
V diskuzi jsme se dostali i na
v minulém kursu ve Svinčicích naznačené „otevřené koleno“ a všichni mi
potvrdili, že se nejedná o nějak drasticky otevřené koleno, jak si možná
někteří jezdci špatně vykládali, ale
pouze preference přiložené holeně.
Při křečovitě sevřeném koleni nemůže holeň dosáhnout požadovaného
kontaktu s koněm, ale to rozhodně
neznamená, že by koleno nemělo být
přiložené.
Všichni čtyři odborníci si nás získali
svoji otevřeností a přátelskostí a tak
vládla v Brně velmi příjemná atmosféra a většina jezdců odjížděla domů
spokojena.“
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Reprezentanti
zahájili

100 dní v Americe
Na zasedání Rady Plemenné knihy ČT
23. března bylo rozhodnuto, že letošní
100 denní test teplokrevných hřebců bude
uspořádán v areálu Nová Amerika v Zaloňově. Test začíná 18. května.

Za účasti téměř všech skokových reprezentantů proběhly halové závody v areálu
Nová Amerika. Ve dnech 27.-28. března
zde pro ně byly připraveny i dvě soutěže
do úrovně 130cm. V obou si nejlépe vedl
P. Doležal s KRIS KENTAUR ze stáje
Bost, který přidal ve skoku -S- i druhé
místo s CRAZY BOYEM. O úrovni startujících svědčí i skutečnost, že do rozeskakování závěrečné soutěže (-S-) postoupilo
celkově 16 dvojic. P. Doležalovi úspěšně
mu sekundoval M. Matějka, který zvítězil
dvakrát v soutěži -L- (LIPKA UNIREN)
a jednou byl druhý v soutěži do 130cm
(GRAND POHONA).
Smolně začala sezóna pro koně roku
AKTIVA, který se zranil při vykládání z auta
a nemohl startovat.

Koně v Přehledu

Dvakrát Theimer
Ve Světlé Hoře na Bruntálsku, která je
známa hlavně díky ŽELEZNÍKOVI, uspořádal 27. března JO Horymas Horní Město
a společnost Jantar halové skokové závody.
V hlavní soutěži -L- se čtyři dvojice
z devíti rozeskakovaly na nezvýšených
překážkách, když se nikomu nepodařilo
absolvovat základní parkúr bez chyb.
Z dvojnásobného vítězství se nakonec
radoval M. Theimer s MAJÁLESEM
a LESÁKEM z JK Amír Rudná pod Pradědem.
-jge-

Česko-Slovenské
setkání
Přátelské setkání představitelů České
a Slovenské federace proběhlo 23. února
ve Slavkově. Za českou stranu se zúčastnili Jar. Pecháček, A. Pellarová, P. Hudeček, J. Trojanec a M. Mentlík a Slovensko
zastupoval A. Glatz, I. Fekár, R. Fekár a A.
Vietor.

Dětskou jezdeckou nadějí je J. Kincl ml.
z Horymas Horní Město, který ve Světlé
Hoře zvítězil v dvoufázovém skákání
s BORCEM
foto -jge-

Memoriál Josefa
Zicháčka
Již XI. ročník halových skokových
závodů pořádal v neděli 21. března JO
Sokol Opava Kateřinky jako Memoriál
Josefa Zicháčka. Tyto závody se již
tradičně konají vždy nejbližší neděli
okolo svátku Josefů. Letos si cestu do
Opavy našli zástupci z 21 oddílů.
V hlavní soutěži skoku -L- startovalo
sedmnáct dvojic. Z nich devět postoupilo do prvého a dále pak tři i do druhého rozeskakování. I na překážkách
140cm vysokých byli dva jezdci bezchybní a tak o vítězi rozhodl čas. Ten
měl lepší domácí Jiří Hruška s RAMÍR
FERRAM, který zvítězil před obhájcem loňského prvenství, také opavským Katlem Lamichem (CREDIT).
Třetím ve druhém rozeskakování byl
opět J. Hruška tentokrát s ÚSKOKEM,
a tak byla v domácí stáji spokojenost.
-jge-

NH Kladruby n.L. o.z. Hřebčín Slatiňany a ČJF vydaly další ročenku autorů
A. Pellarové a Z. Dykové s názvem Přehled o sportovních koních ČR 1998.
S masivním nárůstem soutěží v ČR se
zvětšuje i rozsah publikace, která má
tentokrát přes 300 stran.
Ročenka vychází z celkově 24 212
dokončených startů v ČR v roce 1998.
Celkem startovalo 3 111 koní. Skokové
soutěže mnohonásobně vedou, když
v těch se prezentovalo 2 813 koní, v drezúře 645, ve všestrannosti 311 a ve
spřežení 102 koní. I v počtech soutěží,
kterých bylo zpracováno celkem 1 248,
vedou skoky. Skokových soutěží bylo
955, drezúrních 223, 52 x se soutěžilo ve
všestrannosti a 18 x závodila spřežení.
V desítce nejlepších skokových koní
ČR roku 1998 figurují AKTIV SIRAH,
LABE JEFF LB TECH, NARACONDO
PROFISTAV, LE CORDIAL S, GENIUS11 ORLING, ROMINA, FINN KOREA,
CRAZY BOY a PRZEDSWIT XVI-64.
Mezi drezúrními koňmi je nejlepší
VERONA před WATZMANNEM,
JENOU, NIGHT CUP a POZOREM.
Nejlepším militaristou je TRISTAN,
kterého následují DOMINANT, DANNYJ
a ANKER.

Programátoři na
Strahově
V pátek 26. března se v Praze na
Strahově sešla přibližně dvacítka programátorů z celých Čech a Moravy aby
se zúčastnili schůzky, kterou svolalo
ČJF. I když se původně mělo jednat
o výběr a sjednocení výsledkového
software pro zpracování výsledkových
dat, následná diskuze prokázala, že
problematika počítačového zpracování
v ČR je hlubší. Výsledkem setkání je,
že ČJF nejprve dodá zadání jak má
podle FEI zpracování výsledků vypadat
a po tomto jasně definovaném zadání
bude práce na společném software
pokračovat.

Chovatelská show v Bernarticích

Debbie Marshall je cvičitelkou BHS (British
Horse Society) „na volné noze“

Průkopníkem na poli chovatelských
přehlídek ve stylu bohatě programového show se stal západočeský svaz
chovatelů koní, který pověřil jezdecké
středisko v Bernarticích uspořádáním
představení plemenných hřebců oblasti.
Do areálu v Bernarticích se 6. března sjelo celkem 27 plemeníků (všichni
ze západních + 4 z jižních Čech), kteří
dominovali celkově 7,5 hodinovému programu. Ten sledovalo přes
700 diváků.
Nejprve bylo předvedení všech hřebců na ruce, které velmi dobře, stejně
jako celé odpoledne, komentoval J.
Šíma. Druhým bodem programu byla
ukázka drezúry v podání J. Holzbechera a D. Komendy. Po ní následoval
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skok ve volnosti. Podle některých diváků vyvrcholením programu bylo následné předvedení vybraných hřebců spolu
s kolekcemi potomků (např. VALÁT 33
se čtyřmi dcerami či CAROL také se
čtyřmi potomky). V této části programu
také došlo na čestná ocenění práce
západočeských chovatelů M. Šímové,
V. Nágra a J. Rédla. Předposledním
bodem programu bylo předvedení čtyřletých hřebců a klisen pod sedlem,
včetně nového bernartického plemeníka PUSCHKINA (Piaster po Pik Bube,
z Pira po Donar). Na závěr uspořádali
vybraní hřebci improvizovanou soutěž
na třech dvojskocích. Nejúspěšnější
byla dvojice 297 FRÜHESCH 2 a 482
PRZEDSWIT XVI-64, kteří překonali
závěrečnou výšku 165cm.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Jezdecké hry i v ČR
V minulém čísle jsme otiskli informaci
o vzniku Společnosti pro chov Welsh pony
a Cob. Protože se dětské soutěže stále
více hlásí o slovo i v České republice
a v jezdecky vyspělých zemích je dětský
sportovní začátek v sedle pony samozřejmostí, požádali jsme muže v čele nové
chovatelského svazu Vladana Býmu
o rozhovor.

Pane Býmo, řekněte nám v krátkosti
něco o sobě i o velšských pony.
„Plemeno welsh má za sebou několik
staletí dlouhou minulost a jeho kořeny
sahají až do dávnověku. Světovým centrem je britský region Wales. Zde je také
vedena plemenná kniha, která byla založena v roce 1902 rok po ustanovení chovatelské asociace.
Pokud bych měl zcela stručně nastínit
jaké kategorie Welsh pony a Cob rozlišujeme, je vedle chovatelských znaků nejjasnější rozdělení podle velikosti. Nejmenším
plemenem je Welsh Mountain Pony, který
má KV do 122cm. Po něm následuje
Welsh pony, který je vysoký do 137 cm
a má jemnou konstituci. Další je stejně
velký, ale výrazně robusnější Welsh Pony
v typu Coba a koně nad 137 cm pak spadají do kategorie Welsh Cob.
Chovatelé v ČR byli dlouho roztříštění
jak v názorech na chov tak v úrovni plemenného materiálu. Domnívám se, že
v současnosti je u nás přibližně do 100 ks
zástupců tohoto plemene.
Samostatnou chovatelskou sekcí je pak
Welsh Part - bred, který má min. 25% podílu registrované velšské krve.
Ke sjednocení chovatelů těchto koní
došlo v prosinci minulého roku a na ustavující schůzi Společnosti pro chov Welsh
pony a Cob, kde jsem byl zvolen do čela.

Sám jsem majitelem tří klisen plemene
Welsh Cob, které pochází přímo z Británie
a jednoho Welsh Part - breda.
K našemu názorovému sjednocení
pomohla dohoda, že čeští chovatelé velšů
se budou zcela striktně řídit britskou chovatelskou normou.
V sobotu 27. března se sešla Rada
SCHWPC opět v Bohdanči a byl schválen
Řád plemenné knihy, který
bude nyní postoupen Ministerstvu zemědělství a doufáme,
že se naše Společnost stane
oprávněnou organizací pro
šlechtění koní plemen Welsh
pony, Cob a Welsh partbreda.“
Předpokládám, že vedle
chovatelské činnosti bude
vaším cílem i sportovní využití těchto koní.
„To je pochopitelně naší
základní snahou. Pro dětské
začátky v sedle je Welsh pony
určitě nejideálnějším koněm.
V prvé řadě pro svůj charakter. Skutečně neznám zástupce tohoto plemene, který by
mohl někomu ublížit. Kůň je
klidný a ochotný a při práci se
projeví jeho lehce zvladatelný
temperament. Další jeho předností jsou kvalitní chody, čímž
je pro jezdecký výcvik dětí
ideální. Cíl naší Společnosti je
prostřednictvím těchto koní
přilákat k jezdeckému sportu
širokou obec příznivců. Tomu
je podřízen i náš model přehlídek a soutěží.
Prioritou chovu je výstavnictví. Přehlídky velšů, kdy předvádějícími jsou samy děti
dokáží být velkou zábavou
i společenskou událostí. Mezinárodním vyvrcholením těchto
přehlídek je Royal Welsh
Show v Builth Welsh, kde se
každoročně představí více než
1000 zástupců velšských plemen.
Pro ty kteří chtějí jezdit je pak připraven
systém výcviku a soutěží. Náš návrh uceleného výukového programu v podstatě kopí-
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Vladan Býma
ruje francouzský předpis Galop. Každá
etapa výcviku je ukončena zkouškou a přidělením odpovídajícícho jezdeckého oprávnění.
Samostatnou kategorií jsou spíše než
soutěže ukázky jezdeckého umění dětí
v doprovodu rodičů a to se týká dětí již od
tří let.
Dále jsou připraveny pravidla pro jezdecké hry. V těch je využíváno především
dětského zápalu k soutěžení a soutěže
vícečlenných dětských družstev např. ve
slalomu, přenášení předmětů ap. jsou
často využívány i v doprovodných programech velkých světových soutěží.
Máme i upravená pravidla standardních
jezdeckých disciplin skok, drezúra, všestrannost ale i vozatajství. Tento návrh
systému soutěží je připraven pro konzultaci se zástupci ČJF.
V každém případě doufám, že naše
členy dospělé i dětské uvidíte již letos na
přehlídkách v Přerově, Manětíně, v Lysé
n.L. či Pardubicích.
Děkujeme za rozhovor a pouze dodejme, že podle návrhu sportovních her
Společnosti již děti soutěžily při prvním
dětském víkendu v Mělníce ve dnech
20.-21. března a tento začátek nového
dětského zápolení v ČR se nadmíru
vydařil.
C. Neumann.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

V minulém čísle jsme přinesli překvapující informaci
o výstavě Koně 1999 v Pardubicích, která se bude konat
ve stejném termínu jako tradiční letos již 6. ročník výstavy
v Lysé nad Labem. Pochopitelně o vyjádření k nastalé situaci jsme požádali i ředitele výstavy Kůň v Lysé n.L.
J. Fechtnera:
„V prvé řadě bych chtěl znovu zopakovat to, co již Jezdec přinesl v čísle 5, že VI.ročník mezinárodní výstavy koní
a veletrh všeho co ke koním patří „Kůň 99“ se koná ve
dnech 24. - 26.9.1999 na výstavišti v Lysé n.L. a odborná
veřejnost byla o tomto termínu informována již na konci
loňského a počátku letošního roku. Výstava navazuje na
pětiletou úspěšnou tradici této akce, první v celé východní Evropě. Žádný rozpad týmu realizujícího výstavu „Kůň“, jak jsem se dočetl v posledním čísle Jezdce neexistuje, pouze nás
opustil náš externí spolupracovník Ing. J. Křepelka v cestě za svými osobními ambicemi,
aniž bychom byli o ukončení jeho spolupráce s námi informováni.
Letošní ročník výstavy „Kůň 99“ přivítá výstaviště v Lysé n.L. v rozšířené podobě
s novou dvoupatrovou výstavní halou, která rozšíří kapacitu tohoto nejmodernějšího
výstavního areálu v České republice na 5000 m2 kryté výstavní plochy, což umožňuje ustájení koní v krytých prostorách, dává prostor pro další doprovodné akce, zvětšuje prostor
pro předvádění koní a nabídne i lepší podmínky pro návštěvníky.
Zastávám názor, že výstava patří do specializovaných areálů pro tento účel, tj. na výstaviště, jak svědčí příklady ze zahraničí (Equitana, Hipologica, Hansa-Pferd, Wels, Fiera
Cavalli ve Veroně atd.)a organizace takových akcí v prostorách a areálech určených pro
jiné účely vede k degradaci na úroveň jarmarků a trhů.
Pořadatel výstavy Koně 1999 - Dostihový spolek Pardubice ve svých akvizičních materiálech uvádí různé zkreslené, nepravdivé a zavádějící informace, proti kterým budeme
tradičně dobré jméno výstavy „Kůň“ a dobré jméno naší firmy bránit soudní cestou. Těšíme
se na setkání se všemi milovníky koní a koňské krásy spolu se všemi dosavadními odbornými spolupořadateli ve dnech 24. - 26. září 1999 na výstavišti v Lysé n.L., která se stane
na tuto dobu hlavním městem koní. Výstava bude doplněna dostihovým dnem na závodišti
v Lysé n.L. a jezdeckými závody v zámeckém parku.“

Sportovní
kalendáﬁ
hala
3.4.
3.4
3.-4.4.
10.4.
10.-11.4.

Plzeň Bory
Němčovice
Měník
Spálené Poříčí
Nová Amerika

drez. Z-ST
ZM,Z,ZL,L
ZM,Z,ZL,L,S
ZM,Z,ZL,L
ZL,L,S,ST

otevřená kolbiště
4.4.
10.4.
16.-18.4.
17.-18.4.
17.4.
17.4.
17.4.
17.4.
17.4.
18.4.
18.4.

Poděbrady
ZM,Z,ZL,L
Albertovec
ZM,Z,ZL,L,S
Mělník ZM,Z,ZL,L,S,Prem.ST
Praha
drez Z,L,S,ST
Úněšov
ZM,Z,ZL,L
Brniště
Z,ZL,L
Litomyšl
zrušeno
Otrokovice
Z,ZL,L
Drásov
ZM,Z,ZL
Ústí n.L.
Z,ZL drez. Z,L,S
Uherčice
Z,ZL,L

Nezbývá nic jiného - radujme se
Věřím, že mnohé z vás,stejně jako mě,nepříjemně překvapila zpráva o nastávajícím
soupeření mezi výstavami v Lysé nad Labem a Pardubicích. Na obou stranách stojí
argumenty, zní rétorika a začínají se tvořit tábory příznivců a odpůrců. Obě akce jsou
v takovém stádiu rozpracovanosti, že změna termínu je nemožná a navíc žádná ze stran
o tom neuvažuje. Jakkoliv se v některých případech urputným tahanicím oba soupeři
nevyhnou a první z nich bude souboj o přízeň ministra zemědělství, nám ostatním koňařským fanouškům nezbývá nic jiného než podpora obou výstav.
Naštěstí je již komerční trh se zbožím pro jezdecký sport natolik zaplněn, že sedla,
bičíky a uzdečky nebudou postrádat návštěvníci nikde. Koní máme v ČR také dost a tak
zástupci všech plemen mohou být v Lysé i Pardubicích. Lysá nabídne novou halu, luxusní výstavní prostředí a sevřenost předvadišť, která vytvářejí krásnou atmosféru. Pardubice zase neomezené prostorové možnosti překrásného závodiště, které právě v období
babího léta málo co předčí. Dostihový spolek v Pardubicích chystá veterinární centrum,
přednášky a pro výstavu může využít i svých zahraničních kontaktů. V Lysé se zaměří
na dotvoření výstavy ve stylu Equitany s koňmi ve výstavních halách.
Podle dosavadních statistik navštěvovala výstavu v Lysé značná část laického či
zájmového publika. Dá se předpokládat, že takoví navštěvníci si naleznou cestu na
výstavy i letos a že se zdvojnásobením výstavní nabídky zvýší i možnosti propagace
koní. Lysá osloví pražský region, Pardubice mají své možnosti s Hradcem Králové za
zády. Není to nejšťastnější situace, ale nezbývá nic jiného - radujme se.
-cin-

CAC Leasing nebude
Vzhledem k tomu, že v plánovaném termínu druhého ročníku Ceny CAC Leasingu
v Hradci Králové (plán. 18.-20.6.) se uskuteční reprezentační výjezd našeho družstva
do Maďarska, oznámila sponzorská společnost pořadateli závodů (Hradecký jezdecký
klub), že odstupuje z finanční účasti na
závodech.
Hradecký jezdecký klub opetrativně zajistil v tomto termínu pořadatelství oblastního
přeboru seniorů ve skocích (-ZL - ST-).
Přetlak prestižních skokových soutěží
v ČR na jedné straně a stále ještě velmi
malá skupina jezdců, kteří jsou takové soutěže schopni absolvovat na straně druhé,
má už první padlé. I když si můžeme říci,
že je to v podstatě dobře a zákon trhu
pouze řeší nastalou nerovnováhu mezi
počtem soutěží a počty soutěžících, na
druhé straně vypovídá tato skutečnost
o stále ještě nedostatečné komunikaci mezi
všemi zúčastněnými stranami.
Vyřešit termínovou křížovku není rozhodně snadné. Jen prostými počty, kde je třeba
přibližně 16 prestižních skokových soutěží

(včetně reprezentačních startů) vtěstnat do
pěti měsíců vrcholné jezdecké sezóny,
navíc s přihlédnutím ke specifickým termínovým přáním sponzorů zjistíme, že vyvarovat se některým souběhům prostě nelze.
Na straně druhé však již minulá sezóna
měla vyburcovat všechny pořadatele a určitě i ČJF ke zvýšené komunikaci s mecenáši. Ti jednostranně preferovali svým
zájmem nejpopulárnější oblast jezdeckého
sportu a sice skokový seniorský sport. Ztráta každého sponzora je nepříjemná a je na
pořadelích i ČJF, zda vina není i na jejich
straně. V prvé řadě pochopitelně při zvolení
termínu soutěže, ale ve druhé řadě ve
schopnosti podívat se na jezdecký sport
komplexně a nabídnout i jinou pořadatelskou alternativu. Nemusíme hned uvažovat
o změně disciplíny, ale možná by stačilo
nabídnout sponzorovi jinou věkovou kategorii. Vždyť například na poli špičkových
juniorských soutěží našeho skokového
dorostu je úplně prázdno. A rozhodně se
nedá říci, že by takové CSI J/Y pod patronací např. CAC Leasing bylo méně atraktivní.
-cin-
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Secesní sály na Hlavním nádraží v Praze
zahájily svoji výstavní budoucnost 19.21.3. výstavou Hipohobby 99. Galerii OriginaL zde bude provozovat společnost
VAKO, která byla společně s agenturou
Echo i pořadatelem prvního ročníku Hipohobby. Výstava by se měla stát zahajovací
akcí každé nové sezóny a druhý ročník je
plánován na 17.-19. března 2000.

Blahopﬁejeme...
...pražskému jezdci a trenérovi MVDr.
Oldřichu Bečkovi, který 16. března oslavil
65. narozeniny.
...Jaroslavu Podolánovi 65. narozeninám, které připadají na 31. prosince

Vzpomínáme...
...na Zdeňka Teplého - Vidnera, od
jehož narození uplynulo 1. dubna 90. let.
Z. Teplý Vidner byl úspěšným jezdcem,
obětavým rozhodčím i funkcionářem.
16. března uplynulo devět let od jeho tragické smrti.

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

ŠEPRA, Šebesta Lumír
Vyrábí a dodává jezdecká
saka, jezdecké kalhoty
a přikrývky na koně
Ostruhová 58, 276 01 Mělník
Tel.: 0206/62 54 11.

● 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

Inzerce
Tel.: 0603 517 242.
● Ustájím koně, boxy, zelený výběh, u Dobříše. Krmný den 100,- Kč. Tel.: 0602 102 136.
● Prodám persp. vysoké klisny 5 let po Boruschkin, 6let po 43 Shagya mimoň., všestranné,

pracovité, vhodné i na drezúru. Tel.: 048/51 47 328 večer.
● Prodám 4l. stř. velkého žluťáka. Velmi hodný k dětem, schop. samost. práce, hezký skok. styl.

Dále prodám stř. klisničku, 5l. pro děti, velice dobře přiježděnou a ovladatelnou
a 10l.
valacha po Furioso 38, moh. hnědák, 100% zdráv, skok -S-. Tel.: 0314/58 91 55.
● Prodám nebo vyměním za klidného koně do 10 let 2l. hř. po Corrado. Vhodný pro sport, cena
dohodou. Tel.: 0202/87 16 77.
● Prodám hřebečky r. 98 po Q-II 69, Ramiro-47, m: po Belendek. Tel.: 02/702 682.

Letošní 15. ročník světové
výstavy koní v Essenu bilancoval. Organizátoři přivítali
285 000 návštěvníků a expozicemi bylo zaplněno 92 000 m2.
V průběhu výstavy proběhl
den chovu, den vozatajství
a dětský den. Na Equitaně
bylo k vidění 600 koní 58 plemen a na Hop Top Show
s tématem „Cesta časem světem koní“ přišlo 15 000 diváků.
Součástí výstavy byly i odborné semináře a konference.
Příští výstava se koná opět za
dva roky a známé je i datum:
3.- 11. března 2001.

● 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 parkúrové soutěže
● skokový trenink jezdců,
pro skupiny i jednotlivce
● nákup, výcvik a prodej
sportovních koní

Informace a objednávky
přijímá

● Prodám kvalit. oves, včetně dopravy. Tel.: 0602 215 484.
● Prodám 8l. hř., hodný. Tel.: 0321/79 70 73, 0602 215 484.
● Prodám či vyměním za školního koně 4l. klisničku A1/1. Pouze pro zkušeného jezdce.

Equitana
v číslech

V¯ROBA A PRODEJ

ně potvrzeno pořádání Světových jezdeckých her 2002
v Jerez.
● Mezinárodní skokový rozhodčí M. A. Rodriguez byl zvolen prezidentem republiky
Costa Rico.

Ze světa
● Slavnostním galavečerem
zakončili první ročník Světového poháru Husky militaristé.
Vyhodnocení nejlepších jezdců
a koní světa se konalo 11. března v Londýně a pro nejvyšší
ocenění si přišli tři jezdci
z Nového Zélandu v pořadí
Blyth Tait, Andrew Nicholson
a Mark Todd. B. Tait dosáhl již
pátého vítězství ve Světovém
pohárů jezdců všestrannosti.
● Během oficiálního ceremoniálu ve španělském Jerez bylo
12. března podpisy prezidenta
španělské federace L. Figueroa, primátora města Jerez P.
Patcheco a prezidentky FEI
Doňou Pilar de Borbón formál-

Finále se plní
O účastnících göteborského
finále začíná být jasno. Mezi
kvalifikované se zařadili
R. Spooner a N.S. Simpson,
dva nejlepší ze západní části
USA. Jasnou účast má i McLain Ward, P. Leone, M. Goldstein Engle a P. Wylde z východu
USA.
Po devíti kvalifikačních
kolech (celkem 12) vede zápa-
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stáj Manon,
J. Skřivan, Litomyšl.
Tel.: 0464/3302,
0602/45 19 18
fax 0464/3220.

Prodám kvalitní balíkové
luční seno, balíkovou
slámu a kvalitní oves.
K dodání do 48 hodin.

Tel.: 0602 23 73 54.
doevropskou ligu švýcarská
dvojice B. Mändli a W. Meliger
před J. Topsem a vítězem
z Paříže L. Beerbaumem. Dále
jsou již kvalifikováni Lesley
McNaught, John a Michael
Whitakerovi, T. Coyle a
A. Ledermann. Účast má zajištěnu i loňský vítěz R. Pessoa.

Litomyšl
nebude
Pořadatel jezdeckách závodů, které se měly konat 17. 4.
v Litomyšli, oznamuje, že
z technických důvodů jsou
závody zrušeny. Soutěže plánované na 1. května, však normálně proběhnou.

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

PROSTĚJOV
Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod

Inzerce
● Prodám 2 kobyly 13l. skok -L- za 35 tis. Kč a 6l. v zákl. výcviku za 45 tis. Kč. Vhodné pro

sport, rekreační ježdění, zdravé, hodné. Tel.: 0438/94 769.
● Ustájím koně v boxech, jízdárna, výběh, ošetřovatel, Pha - východ, u Úval, cena 3 600,- Kč.

Tel.: 02/703 119, 0602/38 69 05.
● Prodám kl. ryz. nar. 7/96, o: 2287 Przedswit Horymír, m: Letná A1/1. M. Bydžovská tel.:

0439/95 239 nebo 0439/77 62 39 mezi 18-20 hod.

Výsledky
Zaloňov - Nová Amerika 13.3.
drezúra -Z- (11) 1. Tvarůžek - LOT,
-L- (15) 1. Tvarůžek - LOT, 2. Šretr
- VISLA ROSSERVIS, 3. Buben IBRAHIM, -JÚ 93- (8) 1. Buben BODO, 2. Šretr - VISLA ROSSERVIS, 3. Ludvigová - CENTIM.
Bernartice 13.3. -ZM- 1.
Papoušek J. - GOLD (Srnín), -Zkoně 1. a 2. rokem 1. Macán FUJI (Kaničky), jun. 1. Staňková DILIA (Concordia), -ZL- 1. Rédl HAMLET (Bernartice), -L- 1.
Mayer - MON SANTA (Poncar
Kladno), 2. Papoušek K. - GAL

(Srnín), 3. Kafuňková - DEKOR
(Stará Role).
Svinčice 20.3. dvouf.sk.
100/110 (45) 1. Matějka - VICTOR
(Chomutov), volba př.do 120 (45)
1. Jakeš - MARIO (Louny), 2.
Buben - MY FAIR LADY (Opatrný),
3. Zelinková - GRAND ALUMEX
(Mělník), stupň.obt.do 120 (44) 1.
Chelberg - CLASSIC WAY (Žižka),
2. Buben - LANDY (Opatrný), 3.
Doležal - LAST LORD (Bost), -L(21) 1. Matějka - JUMBO (Chomutov), 2. Drahota - JAZA (Opatrný),
3. Doležal - COLUMBIA (Bost).

CN

● kompletní sortiment jezdeckých potřeb
Společnost Dublet s.r.o. a Sedlářství Jan Hauzr zvou
všechny zájemce ze severu Čech do nové prodejny
jezdeckých potřeb v Liberci. Naleznete nás na adr.:

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.: 02/54 38 67
Ostrovského 23, Praha 5
150 00 Smíchov, tel.: 02/90 00 40 50

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.
●

Opava 21.3. -Z- jun. (16) 1. Gladišová - ROŠÁDA (JK Gladiš), ost.
1.odd. (16) 1. Novák - PHILADELPHIA (Novák), 2.odd. (16) 1.
Hrušková - OCEÁNIE (Op.Kat.), ZL- (54) 1. Gladišová - ROŠÁDA
(Gladiš), -L- (17) 1. Hruška RAMÍR FERRAM, 2. Lamich CREDIT, 3. Hruška - ÚSKOK (oba
Op.Kat.).
Světlá Hora 27.3. dvouf. sk.
90/100 děti+jun. (3) 1. Kincl BOREC (Hor.Město), 4l. (10) 1.
Kutláková - ASTRA (Hor.Město),
dvouf.sk. 100/110 děti+jun. (5) 1.
Kincl - LION (Hor.Město), 4l. (10)
1.
Šopíková
DARILA
(Hor.Město), ost. (11) 1. Bosák TOBY A (Albert.), dvoučl.štafety
110 (8) 1. Vala - FINN KURÝR
(Bruntál), Vrubel - CERKARIA
(Albert.), -L- (9) 1. Theimer MAJÁLES, 2. Theimer - LESÁK
(Rudná p.Pr.), 3. Vrubel - CERKÁRIE (Albert.).
Zaloňov - Nová Amerika 27.28.3. post.obt. do 110 1.odd. (33)
1. Žíla - RAFFINESE (Smrček),
2.odd. (33) 1. Žíla - NOUTI FAI
(Smrček), -L- (45) 1. Matějka LIPKA UNIREN (Chomutov), 2.
Plimlová - VENDULA (Poříčí), 3.
Skřivan - ASCHLEY (Manon
Orling), post.obt. do 130 (29) 1.
Doležal - KRIS KENTAUR (Bost),
2. Matějka - GRAND POHONA
(Chomutov), 3. Poláková - MATEA
(Polák), dvouf.sk. 110/120 (44) 1.
Vodseďálková - KADET PRADAR
CHASSOT (Horky), -L- (34) 1.
Matějka - LIPKA UNIREN (Chomutov), 2. Vítěz - ÚTVAR (AD
Real), 3. Pecháček - FIN VAL
(Spolfin), -S- (29) 1. Doležal KRIS KENTAUR, 2. Doležal CRAZY BOY (Bost), 3. Žíla JETRO (Smrček).

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

Sportovní a obchodní stáj

Vondráček - Starosta
n a b í z í
ustájení koní v areálu na okraji Prahy - Tuchoměřicích
● výcvik koní a jezdců dle dohody
● prodej kvalitních sportovních
koní
● hala 28x18 m k dispozici
●

Tel.: 02/209 504 65 přes den
206 104 19 po 20.00 hodině.

Sedlářství Sinus
Rodinná 2/1017
736 02 Havířov - Bludovice

Tel.: 069/64 32 436
výroba a prodej na zakázku
● Všechny druhy dek
● Dečky a podložky pod sedla
● Zateplovací a přepravní kamaše
● Náušníky

SERVIS PRO VÁS A VAŠEHO
KONĚ
JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

Kompletní sortiment jezdeckých
potřeb v prodejnách v Praze a Plzni

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

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

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
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