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CCI* pro ·védy
Za účasti jezdců a koní z devíti zemí Evropy
proběhl ve dnech 29.9 - 1.10. druhý ročník karlovarského CCI*. Letošní CCI* neslo název
hlavního sponzora pojišťovny Zürich, která měla
na zdaru akce zásadní podíl.
Stejně jako vloni i letos neměli pořadatelé
z Českého jezdeckého klubu v Karlových
Varech problémy se zajištěním kvalitní konkurence. Úspěch karlovarského CCI* nejlépe definoval technický delegát K. Paar z Rakouska:
„Jednohvězdičková soutěž na sklonku sezóny je
velmi důležitá. V prvé řadě zde mohou jezdci
plnit kvalifikaci pro účast v dvouhvězdičkových
soutěžích příštího roku a za druhé zde mají možnost s mladými koňmi dobře zakončit sezonu.
Navíc karlovarské závodiště má vše co mohou
jezdci od pořadatele evropské úrovně očekávat.
Výborné zázemí, kvalitní dráhu s velmi dobrým
povrchem a velmi pohostinné pořadatele.“
Již se stává pravidlem, že drezúra dokáže
o celkové úrovni dvojice mnohé napovědět.
Drezurní zkouška v Karlových Varech ukázala,
že nejvyšší úrovní disponuje švédská ekipa.
Jezdci z této severské země nejenže obsadili
hned prvá tři místa, ale Švédsko přivezlo do ČR
skutečně jezdce té nejvyšší kategorie. V jejich
čele stála L. Algotsson, účastnice OH 96
v Atlantě, třetí z Badmintonu a mistryně Švédska. I další švédští jezdci se mohli pochlubit
zajímavou kariérou jako např. v Karlových
Varech nejlepší v drezúře, juniorský mistr Švédska z roku 1992 N. Lindback. Ten přivezl na
závodiště do Dvorů šampiona 6letých koní
Švédska NUMMERETTE. Dalším v týmu byl
např. i J. Persson, letos 5. na juniorském šampionátu Evropy v Římě. Mladí jezdci dostali příležitost i v týmu Polska a zkušenost z Říma si
letos přivezl i P. Sarnowski. Jezdci mladší věkové skupiny se však objevili i v týmech Německa
a Litvy.
Za ČR nastoupila pětice R. Marková TARAS, R. Šídlo - INDAUR, R. Heindenreich BELLEVUE, S. Heidenreichová - KETTY a
P. Vereš - TINGAR. Hned od počátku dokázala
s nejlepšími držet krok letošní vítězka CCI*
v Kolesách R. Marková s TARASEM, která
skončila v drezúře na velmi pěkném 6. místě.
Terénní zkouška probíhala za ideálního
počasí a ideálního povrchu. I když se obtížnost
crosu nezdála nijak výjimečná, z celkových 38
startujících bylo deset dvojic vyloučeno v průběhu druhého dne a další čtyři pak neprošli třetí
veterinární inspekcí. Vedle zástupců všech
národních ekip to byl kompletně celý tým Bulharska, jehož zástupci přeci jen na soutěž
nestačili.
Bezchybná terénní zkouška ponechala na

prvém místě Švéda N. Linbacka (NUMMERETTE). Naopak 24 tr. bodů odsunulo další švédskou dvojici A. Bertilsson (TIRRI) do pozadí
a druhé místo zaujala olympionička L. Algotsson na FAIR DOBBIN. Úplnou nulu předvedla
i naše R. Marková s TARASEM, která tak
postoupila o jedno místo dopředu a po dvou
dnech byla pátá.
Závěrečný parkur již nic nezměnil na prvenství a druhém místě švédské jezdecké dvojice
N. Lindback a L. Algotsson. Třetí příčku si také
bezchybným výkonem uhájil Švýcar P. Kuhne
(STEPPENWIND). R. Marková shodila jednu
překážku a opět o jednu příčku postoupila, když
překonala 16letého C.-Ch. Boltena
(I’M A STAR) ze SRN. Vybojovala tak pro ČR
velmi krásné 4. místo a bělouš TARAS potvrdil,
že je pro českou reprezentaci koněm se slibnou
budoucností. Pětici nejlepších uzavřela další
švédská dvojice N. Gronberg (SABHA). Z českých jezdců zasluhují zmínit určitě R. Šídlo
(INDAUR) a R. Heidenreich (BELLEVUE), kteří
si vedli také dobře a obsadili 12. resp. 13.
místo.
CCI* Karlovy Vary má za sebou druhý ročník
a do dalších evropských stájí odcestovala dobrá
pořadatelská pověst pro Karlovy Vary a ČR.
Dodejme, že Český jezdecký klub Karlovy Vary
si ji po zásluze zaslouží.

Nejlepší českou dvojicí byla R. Marková TARAS (Remark Poříčí), kterou dekoruje
obchodní ředitel Zürich pojišťovny M. Jakeš

Ještě k CSIO - W Poděbrady
O uveřejnění příspěvku k letošnímu CSIO požádal redakci časopisu Jezdec prezident ČJF.
Po přečtení článku „Zachráněné CSIO“ v čísle 17 musím i já jménem Výkonného výboru ČJF
poděkovat firmě Equitop a jmenovitě p. M. Vítovcovi, P. Švecovi a paní D. Schulzové, že se ujali
technického a finančního zabezpečení CSIO 2000. Přesunutí tohoto významného podniku z Prahy
do Poděbrad se ukázalo jako velmi zdařilé, a to také zásluhou majitele jezdeckého areálu JK
Poděbrady, jeho předsedy p. V. Kopeckého a všech členů tohoto klubu, kteří zde v přípravě
a vlastním technickém zabezpečení odvedli obrovský kus práce. Poděkování patří i p. Kadavému,
severomoravské a jihomoravské oblasti, kteří zapůjčili zdarma boxy pro kvalitní ustájení koní. Dík
patří i sponzorům a klubům, kteří se podíleli většími či menšími finančními prostředky. Očekával
jsem, že toto poděkování bude obsahem výše zmíněného článku.
CSIO Poděbrady 2000 je za námi. Mohu konstatovat, že po stránce zabezpečení mělo vysokou
úroveň, i když na konkrétní zhodnocení dojde v nejbližší době. Laťka byla nasazena velmi vysoko
a z malých chyb se jistě poučíme. Začněme tedy všichni společně připravovat CSIO 2001.
V závěru bych chtěl celou jezdeckou veřejnost ubezpečit, že po odřeknutí pořadatelství ze strany Lázní Poděbrady, a.s. v březnu tohoto roku, VV ČJF nikdy neuvažoval, že CSIO letos nebude.
Proto již v dubnu jmenoval VV ČJF Mgr. Jaroslava Sedláčka ředitelem tohoto konkúru s tím, aby
sestavil organizační výbor, který celou akci zabezpečí, samozřejmě ve spolupráci se všemi oblastmi, které tento podnik chtěly podpořit. Když se však objevila firma Equitop, byl to obrovský přínos
pro nás všechny. Velké poděkování patří tedy řediteli CSIO, protože se mu podařilo zapojit do
práce mnoho zkušených členů jezdeckých klubů, kteří mají s pořádáním velkých závodů mnoho
zkušeností.
Jaroslav Pecháček
Celkové zhodnocení průběhu CSIO s organizátory CSIO a zástupci ČJF proběhlo ve čtvrtek
5. října. O jeho oficielních závěrech budeme čtenáře Jezdce informovat v příštím čísle.
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CSIO Záhřeb
Čtveřice M. Matějka (ÚTVAR, KAŠMÍR),
J. Skřivan (LABE JEFF, LABE JAMES), A. Opatrný (CRAZY BOY, QUENTA) a P. Doležal
(FREZKA, ROCK’A ROLL) se ve dnech 29.9.1.10. zúčastnila CSIO-W v Záhřebu.
Chorvatské CSIO mělo stejný pořadatelský
model jako CSIO Poděbrady, kdy Velká cena
jednotlivců byla na pořadu v pátek a vyvrcholením konkuru byl Pohár národů v neděli.
Naši začali velmi dobře a v zahajovacím skákání do 135 cm se dařilo především M. Matějkovi (KAŠMIR) a A. Opatrnému (QUENTA).
KAŠMIR se po bezchybném výkonu umístil
v prvé patnáctce a QUENTA byla druhá.
Páteční Velké ceně předcházelo honební
skákání do 140cm, kde byla QUENTA po bezchybném výkonu sedmá a bezchybně absolvoval i KAŠMIR. V samotné Velké ceně si
z našich jezdců vedl nejlépe A. Opatrný
s CRAZY BOY, který po nule v základním kole
i rozeskakování obsadil 6. místo. Dobře skákal
i J. Skřivan s LABE JAMESEM (6 tr. bodů).
M. Matějka (ÚTVAR) a P. Doležal (FRESKA)
dokončili s 12 tr. body.
Sobotní program měl na pořadu bariérové
skákání a Malou cenu. V bariérách se dostal
nejdále M. Matějka - ÚTVAR, který shodil výšku
185 cm a skončil šestý. V Malé ceně pokračoval
ve svých dobrých výkonech v sedle KAŠMIRA
(0 + 4) kde skončili na 7. místě. A. Opatrný
a QUENTA byli v Malé ceně (0+8) jedenáctí.
Nedělní Poslední šance do 150 cm přinesla
opět umístění M. Matějkovi s ÚTVAREM, kteří
byli po bezchybném výkonu šestí.
Poháru národů se zúčastnilo devět týmů.
Soutěž značně zkomplikoval silný déšť, který
velmi ztížil terén. Naše družstvo nastoupilo ve
složení A. Opatrný - CRAZY BOY, P. Doležal FREZKA, M. Matějka - KAŠMIR a J. Skřivan LABE JEFF.
Po prvním kole se naši reprezentanti dostali
mezi šest postupujících po výsledku CRAZY
BOY 8 tr. bodů, FRESKA 24, KAŠMIR 16
a LABE JEFF soutěž nedokončil. Bohužel,
LABE JEFF opět začal zdravotně laborovat
a tak právě on nenastoupil do druhého kola.
Zde podala česká trojice zlepšený výkon
(CRAZY BOY 4, FRESKA 8 a KAŠMIR 4), ale
ten již k postupu z šestého místa nestačil.
Přesto byl tento výkon českého týmu dobrou
tečkou za chorvatským CSIO, i když smutně se
domů vracel J. Skřivan. LABE JEFFovi se opět
vrátily staré zdravotní problémy a kopyto si

Letos naposledy
o tituly
Poslední národní šampionát se konal letos ve
Frenštátě pod Radhoštěm a ve dnech 30.-9. 1. 10. zde o medaile bojovali voltižní cvičenci.
V tradičně velmi dobře organizačně zajištěném
šampionátu se naše nejlepší voltižní střediska
o tituly svorně rozdělila. V soutěži skupin kategorie A zvítězila skupina z TJ voltiž Tlumačov,
v mužích zůstal titul zásluhou O. Svobody ve
Frenštátu a v ženách se radovali díky M. Grůzové zástupci TJJ Lucky Drásov.
Do soutěže skupin nastoupilo celkově pět
týmů. Skupina z Tlumačova s lonžerkou
P. Neprašovou na GENIUS 15 Orling zvítězila
v obou kolech před skupinami TJJ Lucky Drásov a TJ Slovanu Frenštát.
O medaile v mužích bojovalo celkem devět
cvičenců a O. Svoboda (lonžér S. Vaverka FRED) zvítězil před D. Mikulkou (TJJ Lucky
Drásov) a P. Eimem (TJ Voltiž Tlumačov). Žen
bylo jedenáct a zlatá M. Grůzová (lonžerka
P. Cinerová - GISELA) ve svých cvičeních překonala K. Mertovou a I. Vaverkovou (obě ze
Slovanu Frenštát p.R.)

REPORTÁŽE
vážně zranil i LABE JAMES. Další prvenství
v Samsung Nations Trophy Series 2000/2001
získala po Poděbradech opět Itálie před Belgií
a Švýcarskem.
Body získal i A. Opatrný, který byl ve Velké
ceně nejúspěšnějším jezdcem z Centrální Evropy Světového poháru a tak se nechme překvapit
jeho konečným umístěním v letošním ročníku.

V. Boháč po dvacáté
Již XX. ročník Memoriálu V. Boháče uspořádala Stáj Václav. O víkendu 23.-24. září se
do Kolína sjela velmi dobrá konkurence včetně
reprezentantů v čele s J. Skřivanem, A. Opatrným, J. Jindrou, M. Matějkou a J. Pecháčkem.
Prvním vrcholem závodů byl samotný
20. ročník Memoriálu, skoková soutěž -S-, kde
se mezi 42 dvojicemi utkalo o vítězství osm
bezchybných. V rozeskakování pak dokázali
čtyři jezdci absolvovat opět s nulou a vítězství
si odnesl J. Pecháček na VENEUR (Pecháček) před A. Opatrným - JETRO (Bost Equistro), M. Matějkou - LIPKA UNIREN (Zoo Chomutov) a J. Skřivanem - GUYANE ORLING
(Manon).
Závěrečné -ST- pak přineslo kuriozní rozeskakování třikrát bezchybného A. Opatrného
na koních PANTA RHEI, CARDINAL (oba
Hořovice) a JETRO (Bost Equistro). V tomto
pořadí si pak A. Opatrný odnesl i první tři
místa.

Militaristé v Polsku

A. Opatrný - PANTA RHEI

-foto holc-

Opět do Ankumu
Tradiční PSI aukce sportovních koní dvojice
P. Schockemöhle a U. Kasselmann se koná ve
dnech 25.-26. listopadu ve sportovním centru
v Ankumu. Máte-li zájem o bližší podrobnosti,
můžete si nalistovat internetovou stránku:
www.psi–sporthorses.de

Ve dnech 14.-17. září se čeští jezdci všestrannosti zúčastnili desátého ročníku Memoriálu D. Soroki v polském městě Zielona Gora Drzonków. D. Soroka byl nadějný polský
mladý jezdec a bronzový medailista z ME juniorů, který tragicky zemřel po pádu s koně při
soutěži.
České družstvo vedl J. Grodl a pro soutěž
úrovně našeho národního -L- se vypravili do
Polska: J. Kadavý (MONT BLANC), L. Musilová (MONČA), J. Vobořilová (LAMA), P. Chvojka (GOYA) a J. Grodlová (JUNICA). O stupeň
těžší soutěž pak absolvovali R. Fiala (IDOOL)
a G. Slavíková (VEVERKA).
V soutěži -L- si mezi 40 dvojicemi z Polska
a Německa z našich nejlépe vedl J. Kadavý
(MONT BLANC) ze Smrčku, který skončil celkově na 20. místě. L. Musilová byla 24.,
J. Vobořilová 25., P. Chvojka 28. a J. Grodlová po lehkém pádu 36.
V soutěži -S- se na startu objevilo 14 dvojic
a R. Fiala (IDOOL) dokázal být opět v konkurenci jezdců ze SRN a Polska pátý a G. Slavíková sedmá.

Dvoumetrový Pohár v Tróji
Sobotní vyvrcholení soutěž -ST- získal po
Velmi spokojeni mohli být diváci i pořadatedvou rozeskakováních A. Opatrný s COLUMBIA
lé, kteří přišli v Praze na Trojský ostrov na PodEQUISTRO (Bost Equistro) před L. Sojkou
zimní pohár. O víkendu 23.-24. září zde TJ
(GALIA) z Hippo Topol.
Žižka Praha uspořádala skokové soutěže
s nedělním vyvrcholením
soutěží Mini-maxi. I když je
tato soutěž vždy pro diváky
atraktivní, připravili tentokrát zúčastnění jezdci skutečnou lahůdku. Ve čtvrtém
rozeskakování nastoupila
závěrečná skupina k překonání 200 cm. Diváci viděli hned dva úspěšné pokusy, když překážku výjimečné výšky překonal L. Jandourek (MARCO POLO
DUBLET) ze Staré Boleslavi a R. Drahota (GRAND)
ze stáje Opatrný Hořovice.
Druhý jmenovaný se nakonec stal vítězem soutěže,
protože absolvoval celou
sérii rozeskakování vždy na
první pokus. Druhý L. Jandourek měl dva opravné
pokusy. I třetí místo obsadil
R. Drahota, který však
s ARAGON A výšku 200
cm shodil.
Vítězný skok R. Drahoty - GRAND
-foto holc-
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ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Radost i pro babičku
V neděli 1. října skončily v australském
Sydney 27. olympijské hry. Úplně přesně
bychom měli říci Hry 27. olympiády, protože
slovo olympiáda vyjadřuje právě onen 4letý
cyklus mezi olympijskými hrami.
Podle novodobých tradic se jednalo o olympijské hry plné rekordů. V prvé řadě to byl
denní návštěvnický rekord, který padl osmý
den her. V sobotu 23. září navštívilo všechny
akce OH dohromady 400 345 diváků. Celkově
pak cestovalo do Sydney za olympijskými
hrami téměř 4,5 milionu lidí. Ti utratili za lístky
na OH více než 780 milionů USD.
V Sydney se pila především Coca Cola,
které bylo potřeba více než 70 000 lahví či
plechovek denně. Tu doplnilo pivo (10 000
denně) a minerálka (3 000 lahví denně).
Při Hrách pomáhalo 46 000 dobrovolníků,
z nichž 15 000 zůstává i pro paralympijské
hry.
Soutěže přenášelo 220 národních televizních společností.
Internetové stránky OH vykázaly 1. října
9 bilionů vstupů.
Dopravní prostředky v Sydney přepravily
v průběhu her 22 684 000 pasažérů.
V olympijské vesnici bylo zkonzumováno
více než milion jídel a právě to milionté servírovali kuchaři 28. září australskému triatlonistovi M. Jonesovi.
Olympijská vesnice..,: zadržme. Výčet
organizační megalománie konce 20. století
by nebral konce.

Něco z historie
Jezdectví je specifické v prvé řadě společným soutěžením mužů a žen, kterému se historické prameny věnují velmi často a ve
druhé řadě pak sportovní „dlouhověkostí“
jezdců. Jezdcům (společně s jachtaři) patří
proto primát v mnohačetných účastech na
OH. V čele světových tabulek jsou s osmi
účastmi na OH italští bratři Raimondo a Pietro d’Inzeovi.
Nejstarší jezdeckou olympijskou disciplinou jsou skoky, které debutovaly již na druhých OH v roce 1900. Ostatní discipliny pak
přistoupily do programu Her v roce 1912.
Skoky pak byly plných 50 let doménou
armádních jezdců a jejich hegemonii protrhl
teprve v roce 1952 prvý civilní vítěz skokové
soutěže Francouz P.J. d’Oriola. O čtyři roky
později padla další hegemonie a prvou medaili (bronz ve skocích družstev) si odnesla
z OH žena, členka britského týmu P. Smythe.
V drezúře padla hegemonie mužů v roce
1952, kdy získala stříbrnou medaili Dánka
L. Hartel a druhá půle století se pak naopak
vyvinula v nadvládu žen. Ta vyvrcholila
v roce 1988 v Soulu, kdy poprvé byly všechny tři medailistky ženy.
Historie soutěží všestrannosti je pak plná
zranění, která však nezabránila jezdcům
v dokončení soutěží.

A co přidalo Sydney?
I když účast odborníků z jezdeckých řad
nebude pravděpodobně vysoká, můžeme
vám slíbit podrobnosti ze Sydney díky zážitkům P. Herchela. Tento slovenský rozhodčí
se zúčastnil práce ve sboru rozhodčích skokových soutěží a na CSIO v Poděbradech
přislíbil Jezdci exkluzivní rozhovor.
Většina z vás však jistě využila poměrně
velmi dobré nabídky jak České televize tak
především Eurosportu. Doplněním pak mohlo
být sledování německých stanic a tak se dá
předpokládat, že vás většina, alespoň občas,
do Sydney nahlédla.

Již před čtrnácti dny jsme věděli, že v soutěži družstev všestrannosti zvítězila domácí
Austrálie před Velkou Británií a USA.
O tři dny později pak získal olympijské
zlato Američan David O’Connor před domácím jezdcem A. Hoy a pravděpodobně nejpopulárnějším militaristou všech dob novozélandským M. Toddem.
26. září se rozdělovaly medaile v soutěži
drezúrních týmů a podle očekávání svedli
o nejcennější kov souboj jezdci Německa
s Holanďany. Úspěšnější bylo nakonec SRN.
Třetí místo obsadily USA.
To však již odstartovala skoková soutěž,
která měla na programu soutěž týmů
28. září. Zde se opět radovali jezdci
Německa, tentokrát před Švýcary a Brazilci. Ti svedli bronzový boj s Francií v rozeskakování. Pochopitelně nejcennějším členem brazilského týmu byl opět světový
šampion R. Pessoa a zdálo se, že se svým
BALOUBET DE ROUET opět směřuje
k dalšímu triumfu.
Holandští jezdci se radovali 30. září, když
ve volném programu zvítězila Anky van
Grunsven na koni BONFIRE před Němkami
I. Werth (GIGOLO) a U. Salzgeber - RUSTY.
Ta si zajistila medaili i díky pevným nervům,
protože při jejím volném programu přestala
hrát hudba. Rozhodčí sbor její soutěž přerušil a U. Salzgeber tak musela svoji jízdu po
35 minutách ještě jednou opakovat. Čtvrté
místo pak patřilo opět Německu zásluhou
N. Capellmann.

Nic není jisté
Konec pak patřil tradičně skokové soutěži
jednotlivců v závěrečný den OH. 1. října
nastoupilo k dvoukolovému boji o medaile
nejlepších 45 dvojic.
Podle očekávání si z obtížným parkurem
1. kola poradil bezchybně současný fenomén
R. Pessoa v sedle BALOUBET DE ROUET
(BRA). Stejně jako jemu se však dařilo
i holandskému J. Dubbeldamovi (SJIEM),
dánskému T. Velinovi (CARNUTE) a pro
mnohé překvapivě i zástupci Saudské Arábie
K. Al Eidovi na KHASHM AL AAN.
Druhé kolo absolvoval s nulou L. Nieberg
(ESPRIT) a B. Maendli (POZITANO), kteří
však měli zátěž 8 a 9 tr. bodů z prvého kola.
Do hry o medaili se naopak čistým výsledkem vrátil další Holanďan A. Voorn na
LANDO, když srovnal výsledek s J. Dubbeldamem a K. Al Eidem, kteří ve druhém kole
jednou chybovali. Rozhodnutí měl ve své
moci R. Pessoa, ale tři zastavení do té doby
precizně perfektního BALOUBET DU ROUET
obrátila vzhůru nohama všechny papírové
předpoklady.
Z dramatického souboje o medaile vyšel
nejlépe J. Dubbeldam před svým krajanem
A. Voornem. Přesto, že byl K. Al Eid téměř
na prahu neuvěřitelného triumfu, i třetí místo
pro Saudskou Arábii je senzačním úspěchem.
Díky závěrečným dvěma medailím se tak
Holandsko stalo nejúspěšnější jezdeckou
zemí OH se ziskem dvou zlatých a dvou
stříbrných medailí. Čtyři kovy má i Německo
(dvě zlaté, a po jedné stříbrné a bronzové).
Na dalších místech v elitní pětce je Austrálie
(1x zlato a 1x stříbro), USA (1x zlato,
2x bronz) a Velká Británie (1x stříbro).
OH 2000 Sydney jsou minulostí. Pro nás
minulostí především geograficky velmi vzdálenou. V roce 2004 bude na olympijské hry
výrazně blíže. Doufejme že pro ČR již
i výkonnostně.
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Již po čtvrté si opavští pořadatelé připoměli
památku našeho významného jezdce. Memoriálu E.Režnara v Opavě se o víkendu 30. 9.-1.10.
zúčastnili jezdci ze 37 oddílů z celé ČR.
Samotný Memoriál je úrovně -S- a v konkurenci 44 dvojic si vítězství odnesla juniorka
K.Gladišová na JERMETIEU (Gladiš).
V hlavní skokové soutěži Ceně Radima
Masného -ST- bylo na startu 30 dvojic. Diváci
viděli však překvapivě jedinou nulu a ještě větším překvapením bylo, že tento kvalitní výkon
předvedla teprve 16letá B. Višinková v sedle
bělouše CHARLIE startující za Albertovec. Tak
se naší juniorské jezdkyni podařil husarský kousek, a ač v takto obtížné soutěži nováčkem,
dokázala porazit přítomné zkušené jezdce,
včetně reprezentantů. Druhý skončil M. Šoupal
s ALOISEM (1. ŠPZ Pardubice), který byl penalizován pouze 0,5 tr. bodem za překročení
času. I třetí J. Jindra s CORSIL obdržel penalizaci jen za čas (1,5 tr. bodu).
V rámci tradice byla vypsána při hlavní soutěži i tipovací soutěž diváků a tak se u Višinků
radovali podruhé. V úspěch své vnučky věřila
jen její babička, která tak vyhrála celý bank.
O zhodnocení celé soutěže jsme požádali
technického delegáta Z. Fialku: „Vítězka byla
určitě velkým překvapením. S autorem parkuru
V.Hruškou jsme se těšili na rozeskakování a tak
byla pro nás jediná nula trochu zklamáním.Na
koních již přeci jen začíná být vidět únava
z náročné sezóny, ale na druhé straně je vidět
zlepšení v jezdeckých projevech jezdců.“
Dodejme, že výkon B. Višinkové je toho
dokladem a tak stejně jako diváci i my se připojujeme ke gratulaci.
-jge-

Kdo do čela?
Na posledním zasedání Rady ČJF byla vedle
mezinárodního kalendáře a kalendáře národních
šampionátů roku 2001 projednávána také situace v naší drezúrní společnosti. Po zvážení všech
aspektů nakonec Rada rozhodla o odvolání současné drezúrní komise, kterou zároveň pověřila
prací až do sestavení komise nové. Jednotlivé
oblasti pak byly pověřeny navržením nového
manažera drezurní komise, který by mohl být
schválen při zasedání Rady v průběhu listopadu.
Jak nám potvrdil předseda západočeské oblasti
J. Paleček, tato oblast navrhla do čela české
drezury V. Nágra. Kuloárově se mluví i o dalších
jménech: A. Fráter, V. Šretr, ale pravděpodobně
získá podporu i bývalý manažer Z. Beneš. Kdo
tedy stane v čele naší drezury je zatím nejasné.

Lipicáni v Kladrubech
Ve dnech 29. 9. - 1. 10. proběhlo v Národním
hřebčíně v Kladrubech nad Labem výroční
zasedání Mezinárodní federace chovatelů lipicánů (LIF). Tato organizace, se sídlem v Bruselu, sdružuje chovatele lipicánů z celého světa
a v současnosti eviduje přes 3000 koní.
Do Kladrub nad Labem, pro které je pořadatelství takto významné chovatelské akce velkým
oceněním, dorazilo přes 60 delegátů z více jak
20 zemí. Záštitu nad celou akcí převzal ministr
zemědělství J. Fencl. Jednání bylo zasvěceno
především celosvětové analýze lipického chovu
v rámci projektu Copernicus. I při této práci je
chovatelům lipicánů starokladrubský kůň dobrým
příkladem a genetická analýza českého barokního plemene byla velmi dobře hodnocena. I proto
se náš Národní hřebčín stal na tomto zasedání
přidruženým členem LIF. Naopak do řad této
organizace se nedostali chovatelé z Nového
Zélandu, Finska a Jugoslávie, kteří nedokázali
předložit řádně zpracovanou dokumentaci.
Výroční zasedání chovatelů lipicána v Kladrubech nad Labem je dobrým krokem k hlubšímu partnerství mezi významnými chovateli
barokních koní.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Již po sedmé se
sešli milovníci koní
ve dnech 22.-24.
září. V Lysé nad
Labem se jich na
výstavě Kůň 2000
sešlo opět neuvěřitelných téměř 23
tisíc. Diváci si mohli
prohlédnout a případně nakoupit z nabídky 106
vystavovatelů. V programu, který trval celkově
přes 24 hodin, včetně večerní show, bylo předvedeno 105 koní. I když bude výstava v Lysé
nad Labem, kterou pořádá agentura In Expo
Group, podrobně představena v Jezdecké
ročence 2000, střípky vám nabízíme již nyní.

Sportovní
kalendáﬁ
7.10.
Praha-Gabrielka
zrušeno
7.10.
Kolín
Z-HL
7.10.
Praha-Orion
drez.Z
7.10.
Cheb-Háje
ZM-L
7.10.
Osnice
drez.Z-S
7.10.
Opava
Z-L
7.-8.10. Kladno
ZL-S
8.10.
Fojtov
ZM-ZL,drez.Z-S
13.-17.10. Svinčice
FEI World Challenge
14.-15.10. Hořovice
ZL-S
14.10.
Stará Role
ZM-Z, drez.Z-S
14.10.
Kolesa
ZL-L
15.10.
Kutná Hora
Z

2000

Kam v roce 2001
pro medaile?
Nejhezčím koněm výstavy byla vyhlášena
klisna RITA z Ramiro Žabovřesky

Národní šampionáty roku 2001:
junioři, mladí jezdci
6.-8.7.
Frenštát pod Rad. (skoky + drezura)
10.-12.8. Pardubice (všestrannost)
senioři
13.-15.7. Hradec Králové (skoky + drezura)
27.-29.7. Humpolec (všestrannost - CCI**)
děti
24.-26.8. Hradec Králové (skoky + drezura)
Voltiž
22.-23.9. Tlumačov
Spřežení
20.-22.7. Nebanice (CAI)
Endurance
28.-30.9. Kozolupy

Mezinárodní
a důležité soutěže
roku 2001

Jan Bláha sklidil uznání za dokonalou harmonii se svým koněm

Vedle národních šampionátů je pro plánování
sportovního kalendáře důležité znát všechny
důležité mezníky sezony. Pro vaši včasnou orientaci uvádíme proto i další nejdůležitější soutěže roku 2001 jak je schválila Rada ČJF.

Sílu demonstroval chladnokrevný hřebec
BARMAS

4.-6. 5.
12.-13.5.
12.-13.5.
17.-20.5.
18.-20.5.
1.-3.6.
15.-17.6.
29.6.-1.7.
20.-22.7.
27.-29.7.
10.-12.8.
24.-26.8.
13.-16.9.
27.-30.9.

Kočár prezidenta Masaryka včetně postrojů (zapůjčeno NH Kladruby n. L.) zval diváky do kočárovny v Praze 9 ve Ctěnicích

A na kladrubském hřbitově již rok odpočívá
ing. Jiří David, vynikající jezdec a hippolog,
výborný společník, vtipný debatér. Je opět rok
Olympiády, která byla jeho jedním cílem a pro
niž se sám ve všestrannosti v roce 1972 kvalifikoval. Koně z Kladrub kvalifikovaní do Mnichova se narodili podle jeho připařovacího plánu,
jezdce,včetně sama sebe, trénoval. Ojedinělý
úspěch jezdce, trenéra i chovatele. Rozhodnutím tehdejší všemocné KSČ byla účast našich
zakázána, protože se nejednalo o politicky spolehlivé jezdce. Možná, že v den pohřbu stáli
u jeho hrobu ti, kteří psali posudky o „politických
profilech“. Spolehněme se, že Boží mlýny
melou pomalu, ale jistě.
V. Matoušek

Tradičně dobře pobavili diváky ponny
V. Pechana

CSN Karlovy Vary
CVI* Frenštát p.R.
CSN Brno
CCI* Kolesa
CSN Ostrava
CSN Poděbrady
CDI** Brno
CSN Opava
CAI-A 1,2,4 Nebanice
CCI** Humpolec
CIC* Pardubice
CDI*** Mariánské Lázně
CSIO*** Poděbrady
CCI* Karlovy Vary

Čas letí.

Poprvé mimo Zoo byl vystaven Kůň Przewalského
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Pozvánka do
Ctěnic
V sobotu 14. října se v zámeckém areálu v Praze Vinoři ve Ctěnicích, koná 2. národní mistrovství
v paradrezúře. Pořadatelé zvou
všechny příznivce jezdeckého
sportu i sportu handicapovaných
ke sledování soutěží. Přesto, že
sezóna pro přístup památkových
objektů již skončila, správce areálu
Pražská informační služba otevře
pro návštěvníky i expozici kočárů.

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)

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

Hřebci u zkoušek
Ve dnech 3.-4. října se v Tursku
konal závěrečný test letošního ročníku teplokrevných hřebců. I když
v době uzávěrky Jezdce ještě
nebyly žádné výsledky známé,
podle vyjádření vedoucího testu
P. Švece je snížení doby přípravy
ze 100 na 70 dní při práci mladých
hřebců výrazně znát. I když veřejně bylo deklarováno, že jedním
z důvodů snížení délky testu byly
finance, podle vyjádření některých
chovatelů již rozdíl nákladovosti
není tak velký. Uvidíme tedy, zda
toto téměř měsíční zkrácení testu,
nebude v budoucnu zpětně přehodnoceno. Jistě to ovlivní
i výsledky testu, ale na ty si musíme počkat až do příště.

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

Před finále
v Římě
Ve dnech 12.-15. října vyvrcholí 4.
ročník 1999/2000 Samsung Nations
Cup Series svým římským finálem.
Samotná soutěž nejlepších národních
celků se bude konat v sobotu 14.
října. Necelé tři týdny po olympijském
turnaji se tak nejlepší jezdci světa
opět sejdou.
Sezona 1999/2000 odstartovala
v září 1999 v rakouském Linzi a po
cestě 26 zeměmi, které uspořádaly
celkově 29 Pohárů národů skončila
v kanadském Spruce Meadows 10.
září.
Zde završilo svůj pravděpodobně
nejsenzačnější ročník všech dob
Irsko, které s 4,5 body zvítězilo před
Holandskem, Německem, Švýcarskem a Velkou Británií. Irsku se tak
podařilo získat desáté prvenství letošního ročníku. Pro severoamerické
jezdce zbylo jen předposlední (USA)
a poslední (Kanada) místo.
Šestici nejlepších týmů kvalifikovaných na stadion Piazza di Siena
v Římě tedy tvoří: Irsko, Německo,
Francie, Holandsko, Belgie a Velká
Británie. Očekává se, že divokou
kartu získá celek USA a osmé místo
patří pochopitelně pořadatelské zemi.

Zahájení v hale
Příležitost k návštěvě nového jezdeckého centra ve Všemilech, kde
v současnosti působí P. Doležal,
nabízejí halové skokové závody se
soutěžemi do 140cm, které zde
budou uspořádány v sobotu 28. října.
Redakce Jezdce upozorňuje
všechny spolupracovníky, přispěvatele i čtenáře a inzerenty
na změnu faxového čísla na

02/850 54 07

Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

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

Dne 26. září zemřela ve věku
70 let dlouholetá funkcionářka,
rozhodčí a předsedkyně JK Karlovy Vary - Stará Role MUDr.
Milena Válová. M. Válová pracovala v jezdeckém sportu přes
50 let v oddílech na karlovarsku.
V posledních letech působila
především jako rozhodčí při drezurních soutěžích, ale na jezdeckých závodech zajišťovala
i lékařský dozor. V letošním
roce byla vyznamenána medailí
za práci v tělovýchově.

Výherci slosování při
výstavě Kůň 2000

2000

1. živé hříbě - Skálová Vlasta, Janova Ves 15,
p. Kokořín
2. příslušenství boxu - komplet - Lososová Magdalena,
Na Podkovce 2, Praha 4
3. jezdecká vesta - Randa Jan, Nový Klíčov 17, Mrákov
4. zboží dle vlastního výběru - Kraicová Marcela, Osv. pol. vězňů 577,
Kladno
5. jezdecké potřeby dle vlast.výběru - Novotná Alena, Vondroušova 1169,
Praha 4
6. výrobky zn. EFFOL - Mocová Adéla, Milíčeves 59, Jičín
7. dárkový balíček výr. ORLING - Síčová Kamila, Prokopa Vel. 120,
Český Brod
8. nepromokavá čepice zn. SCIPPIS - Rezek Zdeněk, Palackého 613,
Lomnice n.P.
9. reprezentativní publikace - Lišková Sandra,Lipová 1371, Čáslav
10. reprezentativní publikace - Gutscher Libor, Strážky 17, Ústí nad
Labem
11. skokové otěže - Dudková Martina, Šafaříkova 42 03, Chomutov
12. kožený opasek a pouzdro - Nemešová Iva, Chvatěruby 124,
Kralupy n.V.
13. tričko s motivem koně - Mostecká Šárka, Žloukovice 89, Nižbor
14. přepravní obal koňského ocasu - Dvořáková Šárka, Nový Šaldorf,
Znojmo
15. obrázek (akvarel) - Romančin Jan, Zahrádky 147, Zahrádky
16. Vitamix H - Gottwaldová Zuzana, Prašná 2324, Vansdorf
17. Vitamix Standard - Šebestová Barbora, Macharova 354, Mělník
18. prostředek na ošetření kůže - Světelská Michaela, Na Olešce 435,
Semily
19. neoprenové chrániče šlach - Šupita Karel, Vrbice 38, Ledeč n.S.
20. kožená kapsa na opasek - Mikšovský Václav, Sudovo Hlavno 159,
Ml. Boleslav
21. tričko s motivem koně - Toupalová Alena, M. Kopeckého 23, Praha 6
22. obrázek (perokresba) - Nitrayová Jitka,Průhon 157, St. Boleslav
23. keramický hrnek - Zimová Kateřina, Biskupcova 33, Praha 3
24. krakery s jablečnou příchutí - Petana Vladimír, Jakubská 212/IV,
Jindř. Hradec
25. CD - Country radio - Inka Delevová, Jeseniova 33, Praha 3
26. CD - Country radio - Plačková Irena, Brožíkova 428, Pardubice
27. CD - Country radio - Závora Jiří, Broumy 131

Na tomto místě jsme v minulém
čísle omylem otiskli rámeček
s chybným jménem autora blahopřání. Omlouváme se proto autorce I. Rosické i omylem podepsané
I. Ronisové a blahopřání ve správném znění opakujeme.

Blahopřejeme
Z celého srdce gratulujeme Aleši Opatrnému,
koni KRIS KENTAUROVI,
Bohumilu Starnovskému, ale i rodičům Opatrným k velikánskému
úspě-chu na Mistrovství
Evropy.
Iva a Veronika
Rosických a Petr Král
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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
● Prodám 7l. kl. po Aloube Z a dále 6l. pony klisnu, šedobílou straku, KVH 109 cm. Tel.: 0602 779 006.
● Prodáme obytnou Avii upravenou na přepravu 3 koní. Cena asi 50 000,- Kč. Tel.: 0603/95 92 64.
● Prodám figurantní kl. 8l. o: Walzerkönig, m: po Cobalt A1/1, zdravá, skok. potence, spolehl. v terénu,
zaps. v HPK. Cena: 35 000,-. Tel.: 0604/34 88 48.
● Prodám hřebečka ČT, nar.: 5/2000, ryzák s odznaky, po Alhmirt Chlum., matka klusačka. Vysoký, silný,
skokové předpoklady. Tel.: 0604/77 65 56.
● Prodám ČT - 6l. klisna HOLLY, m: Horeli po Relief III., o: Topas 14, č. hnědák, HPK, finále KMK 4l. koní
98, skoky do -L-, hodná, 100% zdravá, pro zkušeného jezdce. Tel.: 0305/58 17 73.
● Prodám přívěsy pro dva i pro jednoho koně, výroba SRN, cena dohodou. Tel.: 0603 879 980.

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

Výsledky
Slavkov u Brna 16.9. drezura -Z 1- děti + jun.
(10) 1. Jančářová - D’ARTAGNAN (Hvězdlice), ml.
koně (7) 1. Kružíková - BARNEY (Certa Brno), -Z 2(17) 1. Kružíková - BARNEY (Certa Brno), -L 2- (9) 1.
Dulínková - LONGO (Nefrit), -L 3- (6) 1. Jeřábková ARIADNA (Havl.Brod), -S 2- (6) 1. Kružíková - PRINT
(Certa Brno), 2. Jeřábková - ARIADNA (Havl.Brod),
3. Škardová - PEREBOR (Havl. Brod).
Olšany 17.9. drezura -Z 2- děti + jun. (9) 1. Goldamerová - LAPOZ (MZLU Brno), ostat. (9) 1. Domšová - DOMFAS (Deštná), -L 1- (15) 1. Kotyzová BARON (Deštná), -L 4- (8) 1. Váchová - ORCHAK
(Hipo Jihlava), -S 1- (5) 1. Sedlářová ROCK∞A ROLL (Šumperk), -JU 92- (10) 1. Kružíková - PRINT (Certa Brno), 2. Sigismondi - EXCALIBUR (MZLU Brno), 3. Jeřábková - ARIADNA
(Havl.Brod), -JJ 97- (8) 1. Kružíková - PRINT (Certa
Brno), 2. Sigismondi - EXCALIBUR (MZLU Brno), 3.
Dvořáčková - ORINOKO (Vors Ostrava).
Stará Role 23.9. -ZM- děti (11) 1. Vyčichlová TRAVIATA (Donthová), -L- (26) 1. Nágr - WHOOPY,
2. Nágr - PICADOR (Mar. Lázně), 3. Milecová - ANGLIE (Nebanice), volba př. (50) 1. Donthová st. GARFA, 2. Donthová ml. - TRAVIATA (Donthová), 3.
Luža - CASANDRA (Straka), -ZL- (50) 1. Luža ELEN (Plzeň), -Z- (50) 1. Žíla - MISS AKELAI (ČJK
KV), -ZL- (41) 1. Žíla - SHARON (ČJK KV), -L- (16) 1.
Žíla - LOGIKA, 2. Žíla - SHARON, 3. Balcarová MAKEBO (všichni ČJK KV).

Brno - Moravany 23.9. drezura -Z 3- děti + jun.
(6) 1. Bojadzisová - ROMEO (Pegas), -L 1- (11) 1.
Leitnerová - LARON (Pegas), -JU 97- (10) 1. Charvátová - SAM (Panská Lícha), 2. Chelbergová - GREAT
FEELING (Žižka), 3. Kružíková - PRINT (Certa Brno),
-SG- (5) 1. Charvátová - DREAM DANCER, 2. Charvátová - SAM (Panská Lícha), 3. Leitnerová ROMEO (Pegas).
Praha 23.-24. 9. dvouf. sk. 120/130 (28) 1. Jandourková - LUMP (Stará Boleslav), 2. Roubalová CAPTAIN (Roubal Plzeň), 3. Bardonová - GILMORE
GRAND F (Bardonová), -S- (39) 1. Doležal - ROMINA (Všemily), 2. Sojka - GALIA (Hippo Topol), 3.
Papoušek - GEMINI T (Srnín), -ST- (16) 1. Opatrný COLUMBIA EQUISTRO (Bost Equistro), 2. Sojka GALIA (Hippo Topol), 3. Pecháček - VENEUR
(Pecháček), dvouf. sk. 110/120 (45) 1. Jandourek OLZA (St.Boleslav), dvouf. sk. 120/130 (37) 1. Vondráčková - GRANT∞S (Vondráček), 2. Papoušek DILLY (Srnín), 3. Jandourek - OLZA (St. Boleslav),
mini-maxi (15) 200cm 1. Drahota - GRAND (Hořovice), 2. Jandourek - MARCO POLO DUBLET (St.Boleslav), 3. Drahota - ARAGONA A (Hořovice).
Kolín 23.-24.9. Memoriál V. Boháče dvouf. sk.
100/110 1. odd. (27) 1. Jindra - HERIET (Sp.Poříčí),
2. odd. (19) 1. Veberová - CORSIKA (Přítoky), dvouf.
sk. 110/120 (55) 1. Vinzenc - MENDY (Libchavy), -L(29) 1. Ivančo - POLAK (J.Bechera), 2. Jindra COWLEY KENTAUR, 3. Jindra - RAMBELLA

Prodejna
jezdeckých potřeb

HAPPY HORSE
v Karlových Varech (areál
dostihového závodiště)
nabízí kompletní sortiment
jezdeckých potřeb.

Zasíláme i na dobírku.
Otevřeno:
pondělí - pátek 9.30 - 18.00
sobota
9.30 - 13.00

Naše adresa: Happy Horse, Jaroslava Haškovcová
kpt. Jaroše 29, 360 06 Karlovy Vary.
Tel.: do prodejny: 017/43 275
mobil: 0602 41 52 06, privat: 0468/58 52 95

(Sp.Poříčí), stupň. obt. do 120 (32) 1. Pospíšilová GRANADA (D.Voda), -S- (42) 1. Pecháček - VENEUR (Pecháček), 2. Opatrný - JETRO (Bost), 3. Matějka - LIPKA UNIREN (ZOO Chomutov), -ST- (20) 1.
Opatrný - PANTA RHEI, 2. Opatrný - CARDINAL
(Hořovice), 3. Opatrný - JETRO (Bost), 4. Lasabová BALETKA (Vaňha), 5. Matějka - LIPKA UNIREN
(Chomutov).
Stará Boleslav 30.9. -ZM- 4 a 5l. (12) 1. Pecháček - BIBI (Pecháček), -Z- jezdci 1.rokem (5) 1. Dvořák - VOSTORG (Sinus Bříza), dvouf. sk. 100/110
(53) 1. Kafková - BRANKO (St.Boleslav), skok do
110 + chůdy (21) 1. Svoboda - REBEKA (Hořín),HL- (17) 1. Jandourek - MARCO POLO DUBLET (St.
Boleslav).
Opava 30.9.-1.10. stupň. obt. do 120 (58) 1. Švihorová - MAX DESTILA (Epona Jistebník), -S- (52)
1. Krpela - REBELANT (Slávia Plzeň), 2. Masár MGT DIAS (MGT Ostrava), 3.Hruška - RAMÍR FERRAM (Opava Kat.), -L- (26) 1.Holá -MARVAN (Frenštát), 2. Šoupal - ČARAS (1.ŠPZ), 3. Humplík JODID OIL TEAM (Opava Kat.), Memoriál E.Režnara -S- (44) 1. Gladišová - JERMETIEU (Gladiš), 2.
Hrušková - FLÍČEK AGROMARKET H+B (Opava
Kat.), 3. Šoupal - ČARAS (1.ŠPZ), -ST- (30) 1. Višinková - CHARLIE (Albertovec), 2. Šoupal - ALOIS
(1.ŠPZ), 3. Jindra - CORSIL (Sp.Poříčí), 4. Hruška ÚSKOK (Opava Kat.), 5. Vachutka - RAQUEL
(Lázně Bohdaneč).

Prodám 4l. kl. ČT, z matky ARIE (po
2306 Amon) - výkonnost matky drezúra
-T-, otec BENTLEY (holand. tepl.) výkonnost otce drezúra -T-, skok -ST-.
Mohutná ryzka, charakterní, sportovní
předpoklady, lehce jezditelná.
Cena 85 000,Tel.: 0602 163 287

M A G A

Maga nabízí jezdecké kalhoty šité na míru v barvě bílé, béžové, šedé, hnědé, tm. zelené, černé v těchto provedeních:
● pružné látkové, guma v pásku, kapsa na zip, bez vnitřních
švů v ceně do 620,- Kč s dobírkovým poštovným,
● pružné s kůží na kolenou, guma v pásku, kapsa na zip, bez vnitřních
švů v ceně do 720,- Kč s dobírkovým poštovným.
Uvádějte tyto míry: pas, boky, stehno a lýtko v nejšir. místě, kotník, délka
od pasu ke kotníku, hloubka sedu nebo výšku postavy.
Objednávejte na adr.: MAGA, Čejov č. 200, 396 01 Humpolec nebo na
tel.: čísle 0367/564 396 odpoledne a večer.
Pro obchody dodáme malé série v normovaných velikostech
MA
GA

SERVIS PRO VÁS
A VAŠEHO KONĚ
ROZŠÍŘENÁ PRODEJNA V PRAZE

Dále nabízíme výcvik a ustájení koní ve stáji p. Jana Bubna - Vysoké Mýto

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

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

ZÁSILKOVÝ PRODEJ Z BAREVNÉHO KATALOGU
Další prodejna:
Chovatel-equiservis, Habrmanova 52, Plzeň - Slovany, T+F: 019/74 450 78
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