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Velká cena Podûbrad
datelství na základě formálního nedostatku
(uzavření smlouvy s JK Poděbrady), které však
nebylo stanoveno jako prvotní podmínka pořadatelství. Nemohu si pomoci, ale hlavní motiv
tohoto jednání spatřuji v nepřátelství vůči mé
osobě po mých opakovaných kritikách ČJF.
Protože jsem měl pro pořadatelství CSI Poděbrady zajištěny finanční prostředky v plném rozsahu a předpokládám, že Tarpan Odolena
Voda by si „své“ závody v průběhu léta také
zajistil, ČJF tak svým rozhodnutím vlastně
ochudila naší jezdeckou veřejnost o jedny důležité závody.“

Páté výročí mezinárodně
Společnost Tarpan Odolena Voda v čele s
V. Hrnčiarem patří mezi důležité články naší jezdecké společnosti již řadu let. Stála v čele pořadatelství kvalitně dotovaných soutěží a svým
velkorysým přístupem razila cestu dalším. Historie Velkých cen společnosti S&B a posléze
Tarpan s.r.o. měla do letošního roku za sebou
již čtyři úspěšné ročníky, které se konaly vždy
na cizím kolbišti. Pořadatelství mimo svůj areál
mají tedy pořadatelé z Odolena Vody zažité

a proto jim musela nabídka ČJF, ve které se
naskytla příležitost uspořádat pátý ročník Ceny
Tarpan s.r.o. mezinárodně, přijít velmi vhod.
Navíc se dalo předpokládat, že po úspěšně
zvládnuté mezinárodní premiéře, o čemž pravděpodobně nikdo nepochyboval, bude pořadatelství CSI-C Poděbrady otevřeno společnosti
Tarpan i v příštích letech.

Čekáme na Unii
Pokud se v dřívějších letech potýkali naši
pořadatelé s nepříliš velkým zájmem se zahraničí, vyústila letošní situace v úplnou apatii
zahraničních jezdců. Důvodů by se našlo hned
několik. V prvé řadě starty jezdců ze západní
ciziny v dřívějších letech byly určitě organizovány na bázi dlouholetých a v podstatě téměř
kamarádských vztazích, kdy do ČR na CSI
vyjížděli druholigoví či spíše třetiligoví jezdci
spíše než za sportem na kamarádský výlet.
Obtíže spojené s přechodem hranic mohly být
v minulosti vyváženy předpokladem snadné
soutěže a dobrého umístění či vítězství. Postupující zvyšování úrovně sportu v ČR však tyto
(Pokračování na str. 2)

S. Hošák – RADEGAST BIOFAKTORY,
vítězové letošních Poděbrad
-foto holcHistorie jezdeckých soutěží v Poděbradech
má za sebou slavné kapitoly. V sedmdesátých
letech byl poděbradský areál svým zázemím
nejluxusnějším zařízením v Čechách a Velké
ceny Poděbrad patřily k vrcholům jezdeckého
roku. Po delší pauze zvedl pořadatelský prapor
J. Staněk a pod jeho vedením byla znovu obnovena tradice velkých jezdeckých soutěží
v Poděbradech. To vše je historie známá a při
příležitosti novodobých jezdeckých závodů CSI
Poděbrady již několikrát opakovaná.

Prolog
V letošním roce však však ČJF svěřila pořadatelství společnosti Tarpan s.r.o. Odolena
Voda a J. Staněk se v Poděbradech ocitl v roli
diváka. I když z vnějšího pohledu probíhalo vše
zcela klidně, J. Staněk se přeci jen s tímto rozhodnutím tak úplně nesmířil a svůj názor prezentoval prohlášením: „ČJF mi odejmula pořa-

Vynikajícího úspěchu dosáhla dvojice Aleš Opatrný – KRIS KENTAUR, když se umístili
na 4. místě při Velké ceně Mnichova - Audi Championat a nescházelo mnoho k vítězství (viz CHI Mnichov).
-foto holc-
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Velká cena Poděbrad
(Dokončení ze str. 1)
„výletníky“ odradilo a schopnější jezdci určitě
naleznou řadu podobných soutěží na své straně
hranice a s lepšími dotacemi.
Postupně však odpadl i výjezdový důvod pro
jezdce ze „spřátelené“ ciziny. I ti mají buď
dostatek podobných soutěží doma a nebo, majíli podstoupit martýrium zahraničního výjezdu,
poohlédnou se po startech sportovně či finančně atraktivnějších.
Ať je důvod nezájmu zahraničních jezdců
jakýkoliv skutečností je, že se zatím dvě letošní
česká CSI, obě slibující dobré sportovní zápolení, organizační úroveň i kvalitní soutěžní zázemí, setkala s naprostým nezájmem zahraničí.
V Poděbradech se tentokrát museli spokojit
s jedinou zahraniční vlajkou, kterou vyvěsili na
počest Slovenska, odkud dorazil J. Obert.

Skoro všichni
Z české strany dorazili do Poděbrad skoro
všichni. Skoro všichni, včetně D. Tovarňáka,
který v posledních letech poněkud méně nápadněji, ale stále zastupuje ČR na německých kolbištích, s výjimkou A. Opatrného.
Naše současná jezdecká naděje k prosazení
mezi evropskou elitu, získala ve stejném termínu možnost startu při prestižní Velké ceně Mnichova. Již samotná skutečnost, že mnichovský
pořadatel svolil ke startu méně známého jezdce
s jezdecky nevýznamné země na svém kolbišti,
je velkým úspěchem majitelů Alešových koní.
Proto muselo jít CSI Poděbrady pochopitelně
stranou a tentokrát se obejít bez obhájce loňského prvenství.
Zahajovací soutěž do 130 cm měla 63 startujících, což svědčí o tom, že jinak byli v Poděbradech skutečně všichni.

Slovenský kurs
Autorem tratí byl i tentokrát slovenský stavitel
I. Fekár, kterého nový pořadatel „zdědil“ po
J. Staňkovi. Jakkoliv byli s průběhem organizace a vůbec celých závodů převážně všichni
spokojeni, kursy byly jedinou poněkud diskutovanou oblastí.
V prvé řadě byla I. Fekárovi vyčítána určitá
stereotypnost při stavbě. Podobnou Velkou
cenu, ale nejen tu, jsme viděli již potřetí za
sebou. Druhé a možná ještě závažnější výtky
se dočkal I. Fekár k parkurům rozhodovaným
podle A2 (na čas). Ty neposkytly jezdcům
výraznější prostor pro zkrácení trati a v podstatě
byly většinou vedeny v přímkách. Nejvíce se to
projevilo na první zahajovací soutěži, kde jsme
byli, kvůli snaze o zrychlení tempa mezi skoky,
svědky i několika pádů.
Nakonec byla diskutována i samotná obtížnost. Pro české jezdce byla Velká cena Tarpan
s.r.o. již v pořadí třetím těžkým parkurem sezony a reprezentanti startovali již i na náročném
CSI ve Wroclavi. Z tohoto hlediska možná obtížnost v Poděbradech dostatečně nekopírovala
postup jezdecké sezóny v ČR.
Přítomnost zahraničního odborníka je vždy
určitou kontrolou zažitých praktik a většinou
i vítaným narušením domácích stereotypů.
Navíc díky dlouholetým přátelstvím je přítomnost kolegy ze Slovenska příjemnou příležitostí
k ohlédnutí se za minulostí a příjmu informací
o současnosti. Vzhledem však k tomu, že kontakty mezi našimi zeměmi jsou stále izolovanější, bude asi v budoucnu preciznější seznámení
se všemi souvislostmi českého jezdectví velmi
důležité. O to více to platilo letos, kdy na Slovensku -T- parkur ještě nestál.

130/140), patřila J. Skřivanovi s LABE JEFF LB
TECH, který byl nejrychlejší z pětice koní
v obou fázích bez chyb. Podle vyjádření J. Skřivana je JEFF opět v pořádku a jeho jezdec
předpokládá, že ještě dlouho bude hrát v jeho
stáji důležitou úlohu.
Dalším v řadě vítězů se stal P. Doležal
s ASHLEY (130) jediný bezchybný v rozeskakování. Sobota znamenala i druhé vítězství pro
stáj Pradar a S. Motygina s AKROBAT (stupň.
obt. do 140).
Vrcholem sobotního programu však bylo
samostatné -ST-, které však bylo i prvním
kolem hlavní soutěže. Na startovní listině se
seřadilo 35 dvojic a diváci viděli sedm čistých
parkurů. V rozeskakování byl nejrychlejší
J. Jindra a SIRAH (Sp.Poříčí) před S. Hošákem
s RADEGAST BIOFAKTORY (VFÚ ŠZP Nový
Jičín) a J. Hatlou - SAHIB KUBIŠTA (Měník).
Sedm dvojic začínalo druhé kolo s čistým štítem. Nedělní -T- skákání nebylo sice samostatnou soutěží, ale pro udělení prémií bylo samostatně vyhodnoceno. Bezchybného výsledku se
tentokrát publikum nedočkalo a mezi jezdci
s jednou chybou byla nejrychlejší Z. Zelinková
s BEJBUT (Mělník).
O rozeskakování však diváci ochuzeni nebyli,
protože tři dvojice (Hošák - RADEGAST, Chelberg
- FRESKA a Doležal - BERCY) získaly shodně po
výkonu v -T- 4 tr. body. V rozeskakování potvrdil
svoji letošní pohodu S. Hošák s RADEGAST BIOFAKTORY, když si se 4 tr. body doskákal po VC
Ostravy pro další velké vítězství letošní sezóny.
RADEGAST se opět předvedl v nejlepším světle
a jeho skokové pojetí nejlépe vystihuje slovo
„šťavnaté“ a start v prvním skutečném -T- parkuru
se dvojici vyvedl na jedničku.
Spokojen však musel být i druhý R. Chelberg
s FRESKOU. P. Doležal s BERCY sice po utržení podkovy rozeskakování vzdal, ale i on se
netajil spokojeností s výkony svých koní. Čtvrtá
příčka patřila shodně J. Hatlovi se SAHIB
Kubišta a J. Skřivanovi s LABE JAMES. I pro
tohoto koně byla Velká cena Tarpan Odolena
Voda -T- premiérou a jeho 4 tr.body naznačují,
že se v letošním roce stane pravděpodobně ve
stáji Manon jedničkou.

Konec pro Tarpan
Závěrečná poslední šance (130cm) se stala,
po rozeskakování čtyř koní, kořistí V. Hadžii
s CANTUS T (foto dole) z pořadatelské stáje
a tak byl i konec pěknou tečkou pro všeobecnou spokojenost.

Kdo do
Poznaně?
Přes touhu skokové komise preferovat
v našich zahraničních výjezdech roku 2000
závody CSIO nechybělo mnoho a na prvním
CSIO našeho regionu v polské Poznani česká
vlajka chyběla. Poláci totiž naší federaci vůbec
neobeslali propozicemi a nakonec na základě
osobních intervencí ze strany ČJF svolili s účastí A. Opatrného.
I když by s největší pravděpodobností letos
o účast českého týmu v Polsku mezi reprezentanty nebyl zájem, z tohoto příkladu vyplývá, že
v budoucnu již nebude stačit chtít, ale že účast
i na oficiálních soutěžích začíná být jen pro
zvané.
ČR tedy bude ve dnech 22.-25. června
v Poznani zastupovat pouze A. Opatrný s koňmi
KRIS KENTAUR a novým 8l. holštýnským hřebcem CORSIL (po Cor de la Bryere)

Mladí do Berlína
Naše juniorská reprezentace se ve dnech 30.
června až 2. července zúčastní CSIYJ-A/CDIY
v Neubeeren nedaleko Berlína. Do Německa
odcestuje k drezúrním soutěžím Š. Charvátová
s koňmi DREAM DANCER a SAM a ve skocích
nás budou reprezentovat M. Roubalová a CAPTAIN a Z. Zelinková. Ta se zde objeví nejen na
BEJBUT, ale diváci ji uvidí i v sedle JETRA.
Tohoto koně zapůjčil naší juniorské reprezentantce B. Starnovský a cílem je pochopitelně
účast na ME 16.-20. srpna v maďarském Hortobagy.

Dobří junioři
36. ročník Memoriálu Jindřicha Navrátila,
který se konal 10.-11. června v Jezdecké společnosti Plzeň Bory, skončil úspěchem mladých
jezdců. V předposlední soutěži (-L-) zvítězila
juniorka M. Roubalová na CAPTAIN (Roubal) a
v závěrečném -S- (35 startujících) byla v rozeskakování čtyř jezdců opět. Nejlepší byl nakonec v rozeskakování jediný bezchybný loňský
šampion mladých jezdců ve skocích i všestrannosti R. Fiala s JURÁŠKEM ze stáje Leon Blatná. M. Roubalová s CAPTAIN byla třetí, když se
mezi ně dokázal vklínit jen J. Jindra s RAMBELLOU (Sp.Poříčí).

Hradec potřetí
Třetí letošní skokové závody proběhly
11. června v Hradci nad Moravicí. Středisko tak
termínově opět zastoupilo zrušené soutěže
v Albertovci. O tom, že by závody na severní
Moravě chyběly, přesvědčili vedrem zmožené
diváky zástupci 24 oddílů.
V hlavní skokové soutěži -S- se mezi 23 startujícími podařilo šest bezchybných výkonů a
v rozeskakování se nejvíce dařilo J. Schmidovi
na ASCOLI z D Chevaux. Za tímto jménem se
skrývá stáj E. Dudy z Bolatic a pro dvojici to
bylo, po soutěži -L-, druhé vítězství. Druhé a
třetí místo skončilo ve stáji Steally Vítková
zásluhou L.Vítkové s CIVIK a INTRIGA.
-jge-

Před CDI
Generálkou na CDI ** se stal v areálu Panská Lícha ve dnech 10.-11. června oblastní přebor jihomoravského kraje v drezúře. Vedle mistrovských soutěží (viz výsledky) byla vyvrcholením závodů rámcová soutěž -SG- kde zvítězila
K. Chelbergová na POZOR (Žižka Praha) před
Š. Charvátovou na DREAM DANCER a SAM
(Panská Lícha). Druhá soutěž SG byla mistrovská soutěž žen, kde byla mezi pěti účastnicemi
jihomoravské oblasti nejúspěšnější D. Diringerová s TIME OUT (Žabčice).

Spokojení vítězové
Pochopitelně vítězové jsou většinou spokojení a prvním se stal S. Motygin s AKROBATEM
(Pradar). Druhá zahajovací soutěž věnovaná
svým názvem plk. Janu Havlovi (dvouf.sk.
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ZE ZAHRANIČÍ

CHI Mnichov
Není příliš snadné rozlišit v novodobé jezdecké historii skutečně důležité momenty. Přesto si
myslím, že po dobrých výkonech našich juniorů
Z. Zelinkové a A. Opatrného na ME 1999 ve
Švýcarsku bude mezi ně v budoucnu zařazován
i start A. Opatrného na mnichovském kolbišti
v Riemu.
Jaká anabáze předcházela startu českého
jezdce při CSI- A Mnichov nelze pravděpodobně ani popsat. V každém případě by se to určitě
neobešlo bez výborných vztahů s jezdcem
superelitní skupiny R. Tebbelem, ale určitě i bez
finanční velkorysosti majitelů koní B. Starnovského a V. Vasilieva.
R. Tebbel bere již Aleše jako skutečného
partnera a pochopitelně Alešovo jméno je
s Tebellem v SRN velmi spojováno. To, že za
současnou výkonností našeho mladého jezdce
stojí vedle jeho vlastní píle a talentu především
desetiletí práce otce Václava, víme my
v Čechách, ale tak to již na světě chodí.
Nevíme, jaká chyba způsobila, že v SRN se
na startovních listinách objevuje jméno Aleš
Opotany. V každém případě se komentátorům
tato zkomolenina dobře vyslovuje a dost
možná, že si bude muset Aleš na své nové
jméno zvyknout.
Parkury v Mnichově stavěl O. Petersson,
který již tradičně dodává konkúru punc světovosti. Aleš Opatrný zahájil hned bezchybně
s CARDINALEM a ve skákání do 140 cm se
umístil mezi jmény G. Böckmann, B. Schröder,
R. Tebbel a J. Turi (1.místo) na pěkné 10. pozici. CONTENDER začal ve čtvrtek také dobře
4 tr. body ve 130, ale ty stačily jen na 21. místo.
KRIS KENTAUR se odvážně pustil mezi nejlepší. I když se vše nedařilo podle přání, 9,25 tr.
bodu v soutěži do 150 cm jej na 24. místě ještě
udrželo v lepší společnosti.
V pátek byly opět pro všechny koně připraveny starty, ale v českém táboře již vládnul jednoznačně KRIS KENTAUR. Ten dokázal v kvalifikaci na Velkou cenu ve dvoufázovém skákání
do 145 cm překonat vše bez chyb a o 0.29 vteřiny skončil druhý za H. Hermannem na IRIS.
I když jeho výkonu předcházel velmi pochvalný
úvod hlasatele, byla skutečnost, že téměř
neznámý jezdec z Čech bojoval o vítězství,

ZPRÁVY
v Mnichově senzací a od té chvíle televizní
komentátoři používali téměř zásadně termín
„největší překvapení konkúru“.
V dobrých výkonech pak pokračovali i CARDINAL a CONTENDER. Druhý jmenovaný
dokázal být se 4 tr. body ve finále Audi cup mladých koní čtrnáctý.

pokládal ještě tak před dvěma lety málokdo. Ve
dnech 1.-4. června se to stalo skutkem a nám
nezbývá než doufat, že tento průlomový start
umožní vstup A. Opatrného mezi evropskou
elitu a pomůže mu získat i další koně podobných kvalit.
KRIS KENTAUR nám svými jarními výkony
dokazoval, že sice není ze
železa, ale že je třídovým
koněm. Mnichov jej jednoznačně posunul mezi
evropskou elitu a doufejme,
že se v ní udrží dostatečně
dlouho.
Aby tomu tak bylo plánují nyní B. Starnovský
a Aleš Opatrný pro tohoto
koně CSIO Poznaň, CSI
Weiden,
MČR
sen.
v Opavě a potom ME mladých jezdců v britském
Hartpury.
Ke všemu je však potřeba i trocha štěstí a říká se,
že odvážnému štěstí přeje.
V týmu okolo Aleše Opatrného je odvážných hned
Poslední skok v rozeskakování Velké ceny zabránil ještě větší několik. Doufejme, že lidová
sportovní senzaci
-foto jge- moudrost neselže. Držme si
palce.
Vrcholem závodů pak byl Audi Championat
o 70 000 DM a automobil Audi. A. Opatrný se
kvalifikoval s KRIS KENTAUR mezi 43 dvojic
a po zcela senzačním výkonu postoupil do rozeskakování mezi nejlepších osm. KRIS KENTAUR se pohyboval po parkuru lehce a s přeDánská královna Margrethe II. vyznamenala
hledem a před rozeskakováním prohlásil
10. května ředitele Národního hřebčína v KladR. Tebbel, jistě nejen ze slušnosti, že ze všech
rubech nad Labem Norberta Záliše za významsoupeřů se bojí právě jen jeho.
ný přínos k rozvoji česko-dánských vztahů kříVyvrcholení soutěže mu dalo za pravdu.
žem Dannebrog. Toto vysoké dánské vyznameAleš, startující na druhé pozici nemohl nijak taknání, které v ČR zatím obdržel jen prezident
tizovat a po ostře, ale s přehledem zajetém
Václav Havel, je vlastně přijetím oceněného do
rozeskakování, docílil času 39,45 vteřiny, bohurytířského řádu z Dannebrogu. Tím se Norbert
žel s chybou na posledním kolmém skoku.
Záliš stal Rytířem z Dannebrogu a bylo by jistě
Pod 40 vteřin se pak již vešel jenom vítěz R.
zajímavé zjistit, po jak dlouhé době má hřebčín
Tebel - RADIATOR II, který byl nejen bez chyb,
v Kladrubech nad Labem v čele muže se šleale i v lepším čase a tak ani nešťastná chyba by
chtickým titulem.
vítězství pro ČR neznamenala. Protože se ještě
V každém případě se jedná o velmi významdvěma jezdcům podařilo absolvovat s nulou skonnou poctu, jejíž odlesk padá pochopitelně nejen
čil A. Opatrný a KRIS KENTAUR na čtvrté pozici.
na Národní hřebčín a celou Českou republiku,
To, že bude Česká republika bojovat v roce
ale především na naší národní kulturní památku
2000 o vítězství ve Velké ceně Mnichova před– chov starokladrubského bělouše.

Ocenění
Norberta Záliše

vena i řada výstavních skvostů, kterým vévodí arcibiskupský kočár z Jindřichova Hradce. Na panelech ve výstavní expozici jsou také dokumentovány veškeré užívané typy zápřeží a tak má návštěva ve Ctěnicích i hlubší
význam pro odbornou osvětu laické veřejnosti. S iniciátory celé sbírky
Kočárovny ve Ctěnicích, kterou je Pražská informační služba v čele s ředitelem V. Novotným, po celou dobu přípravy úzce spolupracoval náš největší výrobce kočárů I. Exnar, který byl pověřen restaurátorskými pracemi.
Celému týmu se povedlo dílo, které zaslouží vaší pozornost a doufejme,
že ctěnická Kočárovna opět přispěje drobným dílem k návratu koní do zorného pole široké veřejnosti.

Kočárovna ve Ctěnicích
Jak jsme již informovali, od 1. června má Praha novou výstavní expozici
a hipologické kruhy může těšit, že se jedná o výstavu kočárů. Expozice je
umístěna v krásném prostředí památkové chráněného poplužního dvora
zámku Ctěnice, který se nalézá na okraji Prahy 9 - Vinoře.
Sbírka je vytvořena z exponátů Poštovního muzea, Muzea hl.města
Prahy, Pražského arcibiskupství a dalších a autorem celé expozice je
J. Gajduška z Poštovního muzea. Vedle kočárů „obyčejných“ je zde vysta-
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TERMÍNY

Amazonka 2000

2000
Sedmý ročník mezinárodní výstavy koní v Lysé nad
Labem je tentokrát plánován na 22.-24. září. I když se
tak ještě před začátkem léta dostáváme do podzimního času, není naše informace o nejstarší koňské
výstavě centrální Evropy rozhodně předčasná.
Po loňské úspěšné premiéře nové výstavní haly,
která posunula komfort výstaviště opět o výrazný krok
kupředu a hlavně umožnila organizátorům zřízení druhého předvadiště a navíc pod střechou, zeptali jsme
se ředitele výstavy J. Fechtnera co nového chystá pro
letošní výstavu: „Práce na letošním ročníku výstavy
jsou již opět v plném proudu a proběhlo již několik
schůzek našeho organizačního týmu. Opět v něm
budou pracovat zástupci ASCHK v čele s K. Kratochvílem a předsedou středočeské organizace R. Novotným, J. Holík, L. Kozák, L. Gotthardová, C. Neumann
a další. Po loňském úspěchu bude již letos kryté předvadiště samozřejmostí a hodláme jej ve větší míře
nabídnout k prezentaci jednotlivých chovatelů. Loňský
audiovizuální galavečer totiž nabídnul výrazné prezentační možnosti a tak budou mít chovatelé koní v letošním roce možnost využít i veškeré této techniky k lepšímu představení svých středisek a koní.
Ve spolupráci s ASCHK a i dalšími chovateli koní
chystáme pro diváky opět co možná nejreprezentativnější kolekci širokého spektra plemen koní. V jednání
je i předvedení skvostu pražské zologické zahrady
koně Przewalského, což by byl skutečný výstavní unikát. V jednání jsou i rozhovory se zahraničními partnery a po loňské Francii chystáme pro Lysou 2000
opět další významnou zahraniční účast.
Stejně jako v loňském roce bude v nepřetržitém
provozu přednáškové centrum a i zde dostanou
vystavovatelé samostatný prostor k prezentaci. Součástí naší výstavy bude i v loňském roce úspěšně
vytvořené internetové pracoviště.
Návštěvníci se mohou také těšit na unikátní uměleckou část výstavy, v ČR dosud uceleně a hipologicky cíleně nevystavovanou. Čtenáři Jezdce se na mě
nesmí zlobit, že mluvím v takových náznacích, ale
některé naše záměry jsou teprve v jednání a jiné připravujeme jako překvapení.
Co však mohu vyhlásit zcela veřejně a naopak co
je již nyní určeno především široké veřejnosti je organizátory výstavy připravovaná anketa o Koně století.
Letopočet 2000 přímo vybízí k různým anketám
a hodnocením nejen stoletým, ale i tisíciletým. Pochopitelně i když jsou z naší historie známi slavní koně
minulých století, rozhodl se organizační tým vyhlásit
čtenářskou anketu, ovšem s ohlédnutím „jen“ za dvacátým stoletím. Naše výstavní anketa se záměrně
jmenuje Koně století, protože bychom nechtěli zužovat výběr jen na jednoho koně. Ve spolupráci se zpravodajem Jezdec a časopisem Jezdectví nabízíme
tedy všem čtenářům možnost účasti v hlasování
o nejlepší koně posledních sta let. Anketa se týká
všech koní bez omezení a v případě, že by chtěl
někdo uvést méně veřejně známého koně, prosíme,
o jeho stručnou specifikaci. Ve svých dopisech či na
korespondenčních lístcích můžete tedy uvést i více
koní, maximálně však pět. V případě více jmen žádáme o vytvoření vašeho pořadí. Termín zaslání vašich
anketních hlasů je stanoven na 31. srpna, protože
v rámci výstavy bude o „nejlepších“ koních století
vytvořena výstavní expozice. Anketní lístky zasílejte
na adresu redakcí JEZDCE a Jezdectví nebo i na
adresu pořadatelské agentury IN EXPO GROUP,
Zlatnická 6, 111 21 Praha 1 a obálku označte nápisem Koně století. Dvacet z vás bude odměněno.

Čtvrtý ročník jezdeckých soutěží určených
pouze ženám pořádá stáj Václav v Kolíně. Ve
dnech 24.-25. května se do Kolína sjedou ženy
a dívky aby se utkaly v soutěžích od úrovně ZM- až -S-. Titul Amazonečka 2000 připadne
dívce v kategorii do 14 let v soutěži -ZM-.
O cenu pro Amazonku 2000 budou bojovat
ženy a juniorky ve skákání stupně -S-. Soutěže
začínají v sobotu v 10.00 a v neděli v 11.00
hodin.

41. Klatovy
Pátou desítku Cen Klatov začnou letos ve
dnech 24.-25. června západočeští pořadatelé.
Pro jezdce je připravena opět dvoukolová soutěž -S+ST-Cena Klatov. Začátek sobotního programu je předběžně plánován na 13.00 a
v neděli pak na 11.00 hodin. Pořadatelé srdečně zvou všechny diváky na kolbiště „V ráji“.

Na western do Brna
Třetí mezinárodní westernové závody spojené s výstavou psů a výstavou chovatelských
potřeb pořádá sdružení Horseman ve dnech
29.6.-2.7. v areálu brněnského výstaviště
v pavilonu Z, pavilonu X a přilehlých otevřených
plochách.
Vrcholem budou finále soutěží v rámci Brno
Trophy 2000 Night show, která bude provázet
bohatý zábavný program. Podrobnosti o závodech, výstavě i večerním show najdete na internetové stránce www.horseman.cz

Samsung Cup
Samsung Cup pokračoval v rámci CSIO
Lucern v neděli 4. června. Do boje národních
týmů nastoupilo celkově 12 družstev a domácí
Švýcaři vytáhli do boje pochopitelně to nejlepší.
Projevilo se to hned po prvém kole kdy celek ve
složení L. Mc Naught (DULF), M. Fuchs (TINKAAS BOY), B. Maendli (POZITANO) a
W. Meliger (CALVARO V) zvítězili s pouhou
čtvrtinou bodu a na druhé Irsko získali náskok
7,5 bodu. Všechny další celky nastupovaly do
druhého kola s již dvouciferným zatížením
a mezi postupujícími nebyla překvapivě Velká
Británie, která však soutěžila ve třech (Davies,
Stockdale, Billington), ale ani jinak úspěšná
Brazílie. Vypadla ještě exotická Saudská Arábie, Rakousko, Itálie a Belgie.
Ve druhém kole byli nejlepší Francouzi
s výsledkem 8 tr. bodů, ale náskok Švýcarska
byl dostatečný a tak se mohlo domácí publikum
radovat. V konečném součtu si Francouzi
vysloužili druhou příčku těsně před Irskem
a Švédskem
Švýcaři se tak na chvíli dostali na čelo celkové klasifikace Samsung Cup s 22 body.
Soutěž národních týmů pokračovala 11. června v Portugalsku.
Nejlepším družstvem při CSIO Lisabon byla
Francie, která ve složení E. Navet - DOLLAR
DU MURIER, P. Leoni - OPALINE, N. Delmotte
- DISCRETTE a M. Hecart - KANNAN, s celkovým výsledkem 4 tr. body porazila s přehledem
Belgii (12) a Velkou Británii (20,5). Čtvrtou příčku a další body do Samsung Cup získalo Bulharsko za výkon 24 tr. bodů z obou kol. Do druhého kola nepostoupilo Německo.
Na čele celkové klasifikace soutěže je tak nyní
Francie (31,5) před Švýcarskem (29), Irskem
(27), Itálií (22), Holandskem (20) a USA (18).

V Hamburku Wulschner
Hamburské skokové Derby vyhrál 4. června
H. Wulschner na FPG CAPRIOL před
M. Merschformann (WUM 047) a L. Beerbaum
(CHAMPION DU LYS).
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Sportovní
kalendáﬁ
16.-18.6.
16.-18.6.
16.-18.6.
16.8.
17.6.
17.6.
17.6.
17.6.
17.6.
17.6.
17.-18.6.
17.-18.6.
17.-18.6.
18.6.
18.6.
18.6.
23.-25.6.
24.-25.6.
24.-25.6.
24.-25.6.
24.-25.6.
24.-25.6.
24.-25.6.
24.-25.6.
24.-25.6.
24.-25.6.
24.-25.6.
24.6.
24.6.
24.6.
25.6.
25.6.
25.6.
25.6.
25.6.
29.6.-1.7.
30.6
1.7.
1.7.
1.7.
1.7.
1.7.
1.7.
1.7.
1.7.
1.7.
2.7.
2.7.
2.7.
4.-6.7.
5.-6.7.
5.-6.7.
5.-6.7.
5.7.
5.7.
6.7.
6.7.
6.7.
7.-9.7.
8.-9.7.
8.-9.7.
8.-9.7.
8.-9.7.
8.7.
8.7.
8.7.
8.7.
8.7.
8.7.
8.7.
9.7.

Litomyšl
ZL-ST
Brno - Líšeň
Z-S
Brno - Soběšice PREM.CDI**
Nový Jičín
KMK ZM-L
Stará Boleslav
ZM-S
Hostomice
ZM-L
Husinec
drez.Z-S
Hrádek
ZM-L
Kroměříž
Z
Horní Město
ZM-L
Úněšov
ZM-S
Louny
ZL- PREM.S
Třebíč
drez.Z-L
Hřibojedy
drez.Z-S
Svoboda n.Ú.
Z-S
Dvoreček
ZM-L
Loštice
CN/Z-L
Praha
ZL- PREM.ST
Praha
L-T
Kolín (Amazonka 2000)
Z-S
Písek
KMK ZM-L
Klatovy
ZL- PREM.ST
Liberec
Z-S
Pardubice
KMK ZM-S
Slavkov u Brna
Z-ST
Hradec n.M.
Z-S
Hradec Králové ZL- PREM.ST
Kroměříž
Z-S
Žďár n.S.
Z-L
Hrabová
ZM-L
Hřibojedy
Z-L
Olšany
drez.Z-S
Třebíč-Polánka
ZM-L
Boskovice
ZM-L
Deštná
ZM-L
Kladruby n.L.
CAI-A 1/2/4
Opava
L-PREM.ST
Bělčice
ZM-ZL
Všechlapy
ZM-L
Rakovník
Z-L
Klatovy
Z-L
Zábrodí
drez. Z-S
Chlumec
KMK Z-S
Polička
Z-L
Mikulov
drez. Z-L
Slavkov u Brna
Z-S
Dvorce
Z-S
Hřibojedy
Z-S
Olšany
Z-S
Kolesa
CN/Z-L
Poděbrady
Z- PREM.S
Radíč
Z-S
Mirotice
Z-S
Nechanice
Z-L
Brno-Žebětín
Z-S
Plzeň
KMK Z-S
Slavkov u Brna
drez. Z-L
Přerov
KMK Z-S
Karlovy Vary
MČR J/Y S,D
Tursko
zrušeno
Jemčina
L-T
Tlumačov
ZM-L
Frýdek-Místek
Z-S
Čakovičky
ZM-L
Unhošť
ZM-ZL
Páterov
HL-HS
Hrádek
drez. Z-S
Kladruby n.L.
Z-S
Dolní Moravice
Z-S
Jeseník
Z-L
Budíškovice
ZM-L

Drobnosti
● Dny koní proběhly ve dnech 8.-9. června
v hřebčíně Měník Humburky. Na programu obou
dní bylo předvedení koní a zkoušky tříletých klisen.

Blahopřejeme...
... chovateli Janu Vaňhovi, který 6. června
oslavil padesáté narozeniny.

firma Ekvitan Plzeň nabízí
BÖCKMANN
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všechny druhy vozíků možnost leasingu
Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)
Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 019/745 19 14

S E R V I S

●
●
●
●
●
●
●
●
●

S K ¤ I VÁ N E K , s . r. o .

P¤EKLADATELSK¯

Zástupce firmy Böckmann

překlady,
tlumočení,
37 jazyků

kvalita + rychlost
soudní AJ - NJ- expres
rodilí mluvčí
technické+odborné texty
bez příplatku
výuka jazyků
kvalifikovaní lektoři
firemní výuka
intenzivní individuální výuka

Překladatelský servis
skřivánek, s. r. o.
Milady Horákové 108, Praha 6

Tel: +42 02 333 20 561-2
Fax: +42 02 333 22 373

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

tel. 00420-165-62 31 53, 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70, 62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

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

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

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

Sportovní stáj
v Tuchoměřicích
nabízí:
● ustájení koní, hala
k dispozici
● lisovanou slámu
100 Kč/q (kulaté balíky)

Stübben nerez program - udidla, třmeny, ostruhy, vysoká kvalita z nerezavějící ušlechtilé oceli za výhodné ceny

přijme:
● ošetřovatele koní

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

Tel.: 0602 628 788

Výsledky
Modletice 27.5. -Z- (56) 1. Dvořák - AVION
(Sinus Bříza), dvouf.sk. 110/120 (47) 1. Polák SYNDY (Líšnice), -L- (14) 1. Polák - SYNDY
(líšnice), 2. Pařenica - DONALD (JP), 3. Ecksteinová - LÍVR (Gruberovi).
Praha-Braník 27.5. drezúra -Z- ml.jezdc i +
jun. (13) 1. Záveská - LUCIFER K (Uhříněves), Z- (34) 1. Hrdličková - LALIQUE (Hlinovská), 3.
-L- (9) 1. Hrdličková - LALIQUE (Hlinovská).
Brno-Žebětín 27.-28.5. Oblastní přebor ve
skoku-ZM- děti (16) 1. Zapletalová - MARKET
(Eliot Brno), -Z+ZL- družstva jun. (7) 1. Brno 1
(Havlíčková, Veselá, Jančíková,Gašpar), -ZL+Ljun. (26) 1. Navrátilová - DULCINELLA (Kometa
Brno), -L+S- mladí jezdci (3) 1. Chábková PRINCES (Boskovice), přátelské soutěže -ZMděti (11) 1. Anderlová - IVANHOE (Telč), ml.
koně (26) 1. Lízalová - PERLA 5 (Telčice), -Z- 1.
odd. (32) 1. Jelínek - FORTUS (Sever Brno), 2.
odd. (31) 1. Chvátal - GREG (Eliot Brno), -ZL(35) 1. Tretera - ATOM (Tretera), -L- (11) 1.
Chábková - PRINCES (Boskovice), 2. Smékal IT∞S ME (Smékal), 3. Mlčoušková - DESINA
(Hvězdlice), stupň.obt. do 110 + žolík (44) 1.
Chábková - DUNLOP (Boskovice), -L- (20) 1.
Navrátilová - CULCINEA (Kometa Brno), 2.
Podsedníková - OREGON (Very Brno), 3. Slušný - KŘIŠŤÁL (Mohelníková), -S- (10) 1. Chábková - PRINCES (Boskovice), 2. Kusáková NIKITA (Tretera), 3. Smékal - IT∞S ME (Smékal).
Poděbrady 2.-4.6. -S- (62) 1. Motygin AKROBAT (Pradar), 2. Hatla - LATINUS
(Měník), 3. Navrátil - ASCOT-T (Navrátil),
dvouf.sk.130/140 (40) 1. Skřivan - LABE JEFF
LB TECH (Manon), 2. Zelinková - BEIBUT (Mělník), 3. Doležal - ROMINA (Chotýšany), -S- (49)
1. Doležal - ASHLEY (Chotýšany), 2. Málek COURAGE (Málek), 3. Prokůpková - VINAJ
(Kolín), stupň.obt. do 140 (17) 1. Motygin AKROBAT (Pradar), 2. Merva - SHARON
GROZA (Amigo), 3. Motygin - PRADAR (Pradar), -ST- (35) 1. Jindra - SIRAH (Sp.Poříčí), 2.
Hošák - RADEGAST BIOFAKTORY (Nový
Jíčín), 3. Hatla - SAHIB KUBIŠTA (Měník), -ST(27) 1. Doležal - ASHLEY (Chotýšany), 2. Matějka - KASMIR (Chomutov), 3. Motygin - PRADAR
(Pradar), -ST+T- (19) 1. Hošák - RADEGAST
BIOFAKTORY (Nový Jičín), 2. Chelberg - FRESKA ‘Žižka), 3. Doležal - BERCY (Chotýšany), 4.
ex equo Hatla - SAHIB KUBIŠTA (Měník), Skřivan - LABE JAMES CAC LEASING (Manon), -S(32) 1. Hadžia - CANTUS T (Tarpan), 2. Balcarová - MAKEBO (ČJK KV), 3. Hruška - CALETTA TQM A.S. (Opava Kat.).

Stará Role 3.-4.6. drezúra -L 5- (12) 1. Titová - REJTING (ZP Třeboň), -S 3- (7) 1. Čmolíková - MANGIA (Stará Role), 2. Švarcová COLMAR (Athila Praha), 3. Šretr - VISLA (VJŠ
Ústí n.L), Kür SG (4) 1. Titová - DIVNÝ (ZP Třeboň), -JU 97- (7) 1. Titová - REJTING (ZP Třeboň), -YU 98- (3) 1. Jirsová - OHIO (Novosedly),
-SG- (8) 1. Komenda - PASTEL (Caballo), 2.
Ronisová - TIFFANY (Troja), 3. Jirsová - OHIO
(Novosedly), skok -ZM- (8) 1. Lahodná - ČIRIN
(Děpoltovice),-ZM- (12) 1. Fencl - DEBORA
(Egrensis), -volba př. (50) 1. Donthová ml. TRAVIATA (Donthová), -L- (8) 1. Černok SYLVA (Kavka Fojtov)-Z- (47) 1. Modrová SANTEE (Kavka Fojtov),-ZL- (31) 1. Šretr GAYRA (VJŠ Ústí n.L.).
Ptice 3.6. -ZM- děti (15) 1. Procházková SHAKIRA (Concordia), -ZM.- 4l. (27) 1. Zbořil FELOM (Rakovník), -Z- 1.odd. (51) 1. Kmenta BASTILA (Concordia), 2.odd. (50) 1. Janoušová
- JAPY (Elán Praha), -ZL-(43) 1. Kmenta ESTANCIERO (Concordia).
Drásov 3.6. -Z- (40) 1. Chábková - DUNLOP
(JK Art), -ZL- (41) 1. Diringer - PRIMO (Žabčice), -L- (14) 1. Krčálová - MASCARELL (Fortuna).
Vysoká n.L. 4.6. -Z 1- 1. odd. (16) 1. Haškovcová - BODO (Buben), 2. odd. (16) 1. Buben MÁJA (Buben), -L2+L3- (18+6) 1. Haškovcová BODO (Buben), 2. Černý - JOKER (Equus Slatiňany), 3. Černá - ŠOŠON (Quinta Hřibojedy).
Netolice 4.6. -ZM- 1. Žižková - PEM
(Rohan), -Z- 1. Bohatá - DIANA (Strýčice),
volba dr. do 110 1. Zbořil - BARNEO (Zmrzlík),
-L- 1. Musilová - QUEEN T (Srnín), 2. Podešva PEGAS (Třeboň), 3. Fiala - FARAON (Leon
Blatná).
Plzeň-Bory 10.-11.6. volba dr. do 100cm 1.
odd. (25) 1. Půlpán - FREEDOM (Remark), 2.
odd. (46) 1. Nedvěd - ÚPIS (Slávia VŠ Plzeň), ZL- 1.odd. (38) 1. Leuchter - JAIPUR (Tachov),
2. odd. (41) 1. Kůst - GERT (Havlovice), -L- (37)
1. Kůst - GERT (Havlovice), 2. Žíla - KÖNIG
(ČJK KV), 3. Leuchter - JAIPUR (Tachov), -ZL1.odd. (23) 1. Šretr - GRENWIL (VJŠ Ústí), 2.
odd. (25) 1. Mašek - MIDWAY (Písek), -L1.odd. (21) 1. Nágr - ANGLIE (Mar.Lázně), 2.
Fiala - JURÁŠEK (Leon Blatná), 3. Zelinková ELLIS (Tatran Ústí), 2.odd. (29) 1. Roubalová CAPTAIN (Roubal), 2. Matějka - REAGEN
(Chomutov), 3. Fiala - BLACK (Leon Blatná), -S(35) 1. Fiala - JURÁŠEK (Leon Blatná), 2. Jindra - RAMBELLA (Sp.Poříčí), 3. Roubalová CAPTAIN (Roubal).
Hradec nad Moravicí 11.6. -ZM- děti (8) 1.
Kučerová - SWING (Dolní Domaslavice), 4 -5 l.
(14) 1. Křížová - ARMIDA (Olomouc), -Z- 4 l.
(12) 1. Lamich - UNIE (Op.Kat.), děti + jun. (19)
1. Tomková - LOZÁN (Pletnicky Karviná), ost.

SERVIS PRO VÁS
A VAŠEHO KONĚ
ROZŠÍŘENÁ PRODEJNA V PRAZE
Na Celné 8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Tel.+Fax: 02/57 31 67 82, 02/57 32 94 38

● Zdvojnásobená prodejní
plocha
● Rozšířený sortiment pro
jezdce a koně
Otvírací doba: Po-Pa: 9.00–18.00
So: 9.00–13.00
e-mail: equiservis@equiservis.cz
http://www.equiservis.cz

NOVÉ TELEFONNÍ
ČÍSLO:

02/57 32 94 38
ZÁSILKOVÝ PRODEJ Z BAREVNÉHO KATALOGU
Další prodejna:
Chovatel-equiservis, Habrmanova 52, Plzeň - Slovany, T+F: 019/74 450 78
(29) 1. Dvořáčková - LOGAR (Ostrava), -ZLděti + jun. (14) 1. Vajnar - CIFRA A (Baník), ost.
(47) 1. Urbanský - HAPPY (Op.Kat.), -L- (51) 1.
Schmid - ASCOLI (D Chevaux), 2. Hrůzková KASTANĚTA (RIAS F-M), 3. Pěkníková - DAJANA (Amigo Klokočov), -S- (23) 1. Schmid ASCOLI (D Chevaux), 2. Vítková - CIVIK, 3. Vítková - INTRIGA (Steally Vítková).
Brno-Panská Lícha 10.-11.6. -Z 3- MJO
děti (7) 1. Dufková - NĚHA (Velké Meziříčí), -Z
3- do 5 l. (6) 1. Kružíková - BARNEY (Certa
Brno), -L 5- MJO jun. (7) 1. Sisová - CENTR

-5-

BILL (MP Brno), JU 97 MJO ml.j. (5) 1. Charvátová - SAM (Panská Lícha), -JU 97- (9) Kružíková - PRINT (Certa Brno), -YU 98- (6) 1.
Charvátová - DREAM DANCER (Panská
Lícha), -L 6- MJO muži (5) 1. Erbek - KARINO
(Pegas Brno), SG 2000 (7) 1. Chelbergová POZOR (Žižka Praha), 2. Charvátová - DREAM
DANCER, 3. Charvátová - SAM (Panská
Lícha), -JU 97- (9) 1. Titová - REJTING (ZP
Třeboň), -SG 2000- MJO ženy (5) 1. Diringerová - TIME OUT (Žabčice), -L 1- (9) 1. Wallinger
- PICASSO (JK Tursko).

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
● JK Troja Praha, Praha 7, Pod Havránkou 7, tel.: 02 68 80 152, 0602 37 64 55, přijme ošetřovatele koní, podmínka odborná praxe a bezúhonnost.
● Prodám 5l. valacha o. Walzerkönig (výk. -T-), zdravý, licence, vl. výkonnnost -Z-ZL-, sport,
rekreace, cena dohodou, při rychlém jednání sleva. Tel.: 0603 286 700.
● 17 letá dívka po prvním roce odborného učiliště hledá prázdninovou brigádu u koní s možností ježdění. Tel.: 0439/78 74 09 - večer. Zn. Trutnov, Náchod.
● Nabízíme kvalitní ustájení v Modleticích u Prahy (Popovičky) - 11 km po D1, v dosahu MHD,
celodenní servis, výběhy, jízdárna, terén, pohoda. Tel.: 0204 63 76 15.
● Prodám 10l. val., o: Varin Dvorský, m: Dina - školní kůň, cena 20 000,- Kč. Tel.: 040 641 23 80.
● Prodám kl. A1/1, 14 let s letošní klisničkou po Lopez 11, cena 28 000. Tel.: 0607 516 645.
● Prodám 8l. kl. po 122 Przedsvit X-83, hodná, temperamentní, vhodná pro rekreační ježdění
pro zkušenějšího jezdce, velmi levně. Tel.: 0329 786 080 večer, 0602 570 076 do 16.00 hodin.

PARDUBICE – koňské srdce republiky

Jezdecké stﬁedisko
Nová Amerika
nabízí v˘cvik mlad˘ch koní
pod vedením

MANON

Nejbližší akce sezóny 2000

Od 1.11. 1999
v prodejně v Třebíči prodej veškerých jezdeckých potřeb na
splátky.
Nový český katalog jezdeckých potřeb firmy Equisport
na požádání zašleme na
dobírku.
Naše zboží můžete nakupovat
také v internetovém obchodě
http://www.equi-shop.cz
http://www.v2000/sedla.cz
Podrobnější informace objednávky, na adrese:
EQUISPORT Žižkova 505
Třebíč 674 01
Tel./fax: 0618-84 04 27,
e-mail: equisport@atlas.cz,
equisport@volny.cz
http://:www.equisport.cz

Petra ·vece

24.-25. 6.

Kriterium mladých koní skok -Z-S-

Firma Manon nabízí:

4.-6. 8.

Mistrovství ČR juniorů a mladých jezdců
ve všestrannosti

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

krmení, o‰etﬁování, kování,
základní veterinární o‰etﬁení

stáj Manon, J. Skřivan, Litomyšl
tel.: 0464/3302, 0602/45 19 18
fax 0464/3220.

Cena 7 500,- Kã
Tel.: 0602/226 432

25.-26. 8.

Podzimní dvoudenní mítink, chovatelský den,
Velká cena IPB - rovinné a překážkové dostihy

Nabídka prodejních prostor
v areálu dostihového závodiště
Pardubice
Celoroční pronájem prodejních
prostor v přízemí tribuny D, prodejní stánky 10m2, zděné , uzamykatelné, elektřina. Roční návštěvnost přes 80 000 diváků
Nabídka knih z dostihového
prostředí:
Třináct Taxisů Josefa Váni - P.
Kovář, cena 139 Kč

INFORMACE A OBJEDNÁVKY:
Dostihový spolek, a.s.
Pražská 607, 530 02 Pardubice
tel.: 040 - 63 35 300
fax: 040 - 63 35 304
www.pardubice-racecourse.cz
e-mail: racecourse@ipnet.cz

Život mezi překážkami - P. Feldstein, cena 139 Kč
Videokazeta:
Velká pardubická koňská
opera
dokument, který je mozaikou velkých okamžiků , slavných jmen
a vzpomínek účastníků a pamětníků historie Velké pardubické za
posledních více než 30 let, cena
350 Kč.
(množstevní rabaty dle dohody)

V cenû je zahrnuto:

Nová
prodejna

Jezdeckých potřeb
v Brně
Veslařská 25, 637 00 Brno
(v areálu Zemědělského družstva Jundrov)

DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ PARDUBICE

telefon 05/41 22 13 68, nebo 0602 595 292
(naproti autosalonu Opel BS auto, tramvaj číslo 1, 3, 11)

CN

● kompletní sortiment jezdeckých potřeb

Kompletní sortiment potřeb
pro jezdecký sport
● možnost zásilkového prodeje
● množstevní rabat
● výhodné ceny

Otvírací doba:
Po - Pá 10.00 - 18.00
So 9.00 - 12.00

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

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

Deset hodin pro Vás
Nová otvírací doba Po - Pá od 8.00 - 18.00
Nový model sedla NOVA 2000

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

JEZDEC, jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj. Vydává Vydavatelství CIN, Vladislavova 24, Praha 1, 110 00 tel. 0603 517 242, 02/57 21 26 79,
Fax: 02/24 94 85 09, E-mail: jezdec@mbox.vol.cz Redakce Cyril Neumann, Ivana Kovaříková. S redakcí spolupracují J. Gebauer -jge-,
Opava, E. Nesňalová -nes-, Brno, M. Barešová -bar-, M. Čištínová -čiš-, J. Souček, Lysá n/Labem, O.Havrlantová, Frenštát p/Radhoštěm.
Te. skup. 14 A/B 6, reg. značka MK ČR 6473. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha č.j. NP 2893/1994 ze dne
20.12. 94. Tiskne JPM TISK, s.r.o. Na Popelce 19, 150 00 Praha 5. Grafické zpracování studio BESR, Na Popelce 19, Praha 5.

