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Albertovec zÛstává
I když se již ledacos proslýchalo,
čekali jsme se zveřejněním zprávy
o budoucnosti jednoho z největších
a nejtradičnějších chovů v České
republice až do doby jejího definitivního
potvrzení.
Ve
čtvrtek
16. listopadu se
stal novým majitelem hřebčína
v Albertovci pražský jezdec, chovatel a podnikatel
Luboš
Vondráček. Pro
ty
skutečně
nedávno narozené jen připomeňme, že
L. Vondráček začal s jezdectvím
v pražském oddíle TJ Zahradnictví
Praha a jeho jméno je z této doby 80.
let spojeno především s působením
M. Balcara v Praze a koňmi jako např.:
VALENTO, FÓR či KATAPULT. S nimi

pak také s účinkováním v nejtěžších
národních soutěžích i v soutěžích při
reprezentací ČR v zahraničí. Po tomto
čase zahájil L. Vondráček období vlastního provozu jezdeckého střediska
a chovu v Praze Tuchoměřicích
a téměř deset let spolupracoval s
A. Starostou. Nyní tedy začíná další
výrazná etapa jeho působení v naší
hipologické společnosti. A protože se
o minulosti i eventuelní budoucnosti
hřebčína Albertovec i na stránkách
Jezdce napsalo hodně řádků, chtěli
jsme jako jedni z prvních vědět, co vše
se v nejbližších měsících na severní
Moravě stane.
Pane Vondráčku, dovolte nám na
začátek našeho rozhovoru otázku.
Jak ve Vás vznikla myšlenka angažovat se v tak velkém a do jisté míry
i riskantním podniku a navíc „na
dálku“ z Prahy?
Hlavním důvodem byla skutečnost,

že s hřebčínem Albertovec jsem dlouhou dobu spolupracoval a na vyřešení
současného stavu jsem byl i ekonomicky zaangažován. Pochopitelně jako
příznivec albertovských koní skutečně
věřím i v kvalitu albertovského chovu
a chci také přispět k zachování tohoto
hřebčína pro další generace. To co se
odehrávalo v hřebčíně v posledním
roce tuto alternativu ne zcela jistě
garantovalo.
Pochopitelně řízení na dálku sebou
přináší mnohé komplikace. V prvé fázi
plánuji pravidelné dojíždění do hřebčína minimálně 1x týdně, ale neobejdu
se bez spolupráce se schopnými lidmi
na Abertovci, kde je v současnosti
mým hlavním zástupcem dlouholetá
ekonomka podniku p. L. Janotová.
Dobře, nyní je první fáze za Vámi.
Stal jste se majitelem. Co bude
(Pokračování na str. 2)

Podzim je také čas Hubertových jízd. Jezdecky krásné terény Polabí a v okolí Jizery využili k Hubertově jízdě jezdci převážně z Prahy a okolí Staré Boleslavi, kteří se sešli na Hubertově jízdě v sobotu 18. listopadu ve Vestci u Káraného.
„Huberta“ pořádal L. Kukla (vpravo) společně s K. Vojáčkovou (v roli lišky vlevo) a JK Stará Boleslav. Více jak dvaceti
účastníkům v sedle, ale i všem dalším divákům se podzimní odpoledne v lesích starobolelavska výborně vydařilo.
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Albertovec zůstává Sportovní zahájení
(Dokončení ze str. 1)
v Tursku

následovat nyní a jaké první kroky
hodláte pro restruktulizaci Albertovce učinit, aby se z bezedné jámy na
peníze stal prosperujícím chovem?
V prvé řadě se nevyhneme poměrně
velkému snížení stavu koní. V současnosti je v Albertovci 260 koní a mým plánem je v prvním období dostat stav přibližně na 180 zvířat. Představuji si, že
na tento počet by se měly stavy dostat
v průběhu tak čtyř měsíců. Koně budou
prodáváni jak přímo z hřebčína, tak přes
středisko v Praze Tuchoměřicích
a všichni zájemci o koupi mě mohou
kontaktovat na tel.: 0608 977 985.
Další cestou jak zefektivnit hospodářský výsledek střediska je bezesporu
zvětšení zemědělské činnosti na výrazně
větších lokalitách orné půdy. Bohužel
původní pozemky Albertovce byly
v rámci restrukturalizace po roce 1989
hospodářství odejmuty. Na toto téma
proběhla složitá jednání se všemi zainteresovanými stranami, především pak
s Pozemkovým fondem. V těch se ve
prospěch Albertovce velmi pozitivně
angažoval i J. Svěrkoš, za což mu i touto
cestou děkuji. Nyní to vypadá, že vedle
stávajících 80 ha pastvin a v současnosti
dalších 160 ha orné půdy, dostaneme
příležitost k pronájmu dalších pozemků,
od kterých si slibujeme další pomoc při
zlepšení ekonomiky celého provozu.
Hřebčín v Albertovci je spojen
především s trakénskými koňmi. Jak
si představujete chovatelsky
budoucnost Albertovce?
V chovu trakénů budeme na Albertovci určitě pokračovat. V prvé řadě se
jedná o jediné stádo v České republice
a za druhé i moje osobní zkušenost
hovoří ve prospěch těchto koní. Příležitost však dostanou i jiná plemena, ale
to není pro albertovský chov nic nového. Základní stádo má v současnosti
13 trakénských, 17 plnokrevných klisen
a 53 kobyl ČT. Z těchto 83 matek by se
mělo redukcí sestavit základní stádo
cca 60 klisen. Redukce nejvíc postihne
plnokrevné kobyly, protože s plnokrevným chovem pokračovat nehodlám.
Dále budeme prodávat především klisny ČT. Trakénských matek se redukce
dotkne nejméně.
Hodláte i nadále žít v Praze nebo se
budete stěhovat na Severní Moravu?
Pochopitelně zatím zcela netuším co
vše život mezi Prahou a Albertovcem
přinese, ale přesto, že hřebčín zaplní
značnou část mého budoucího života
myslím, že zůstanu Pražákem.
Hodně štěstí a děkujeme za rozhovor.
C. Neumann

Zabijačkové skákání to byl název
veřejného tréninku, který se konal 18.
listopadu v Tursku. Nový provozovatel
střediska firma Equitop tak po uspořádání 70 denního testu otevřela areál, po
chovatelské, i sportovní veřejnosti. Na
programu byly tréninky určené dětem,
mladým koním i všem dalším jezdcům
a součástí bylo i společenské setkání
účastníků treninku.

ČJF na cestách
● Manažer komise spřežení J. Kunát
odcestoval na výroční zasedání prezidentů
národních komisí spřežení. To se tentokrát
konalo ve dnech 24.-27. listopadu v místě
konání Světových jezdeckých her roku
2002, ve španělském Jerez de la Frontera,
a tak doufáme, že J. Kunát přiveze vedle
informací ze sportu spřežení i něco nového
o přípravách světových her.
● Prezident ČJF Jar. Pecháček a člen
VV ČJF J. Sedláček absolvují ve dnech
2.-4. prosince seminář věnovaný problematice výchovy a vzdělávání v německém
Warendorfu.
● Mezinárodní školení stavitelů parkurů,
které se bude konat v polské Poznani
v polovině prosince pod vedením O. Petersona, čeká dalšího člena VV ČJF
P. Hudečka.

Přihlášky na
CSI Poznaň
Na halové CSI-B do Poznaně (7.-10.
prosince) odcestují J. Skřivan (MISS
ORLING, LABE JEFF LB TECH),
M. Matějka (KAŠMIR, LIPKA UNIREN),
M. Šoupal (GRANNA ARGENTINA,
ALOIS) a P. Doležal (ROCK’N’ROLL, LE
CORDIAL). Za USA nastoupí i R. Chelberg (FRESKA).

ROSEMARY pro
Zdeňka Žílu
● Po odchodu Z. Zelinkové do Tarpan
Odolena Voda proběhla i další změna.
Majitel klisny ROSEMARY P. Fiala přesunul tuto klisnu z JK Mělník do Českého jezdeckého klubu Karlovy Vary a v sezóně
2001 by ji měl jezdit Z. Žíla.
● Další změnou na naší skokové scéně
je prodej koně ÚTVAR kterého jezdil
v posledních sezónách M. Matějka.
ÚTVAR našel nový domov v zahraničí,
pravděpodobně ve Slovinsku.

VV ČJF požádal o zveřejnění těchto oprav
k článku Listopad plný drezúry (Jezdec č. 22)
1. O odvolání Z. Beneše nerozhodl VV ČJF, Z. Beneš byl odvolán Radou ČJF na jejím
zasedání dne 6. září t.r. Příčinou hlasování o jeho odvolání byla stížnost Ivy Škardové
z TJ Jezdec Havlíčkův Brod.
2. VV ČJF skutečně pověřil pana Beneše, aby vykonával funkci manažera do doby zvolení
nového, neboť nebylo možné přerušit práce na přípravě soustředění dětí a FEI World
Challenge 2000.
3. Oblasti byly již na zmíněném zasedání Rady ČJF vyzvány, aby do 30. 9. nahlásily kandidáty na funkci manažera a členy nové drezurní komise. Z oblastí přišly celkem čtyři
návrhy, kromě tří jmenovaných byl ještě podán návrh na ing. Vladimíra Šretra, který
však z kandidatury písemně rezignoval. VV ČJF proto předal Radě ČJF zbývající tři kandidáty. O volbě manažera tedy rozhodla hlasováním Rada ČJF tak, jak je to uvedeno ve
Stanovách České jezdecké federace. Z toho jasně vyplývá, že VV ČJF „paradoxně“
nikoho neodvolal ani nezvolil, jak je mylně v článku uváděno.
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NASSIR pro
Zelinkovou
Jak jsme již oznámili v minulém čísle
v polovině listopadu došlo k zajímavé
změně na naší skokové scéně. Po téměř
deseti letech se letošní mistryně ČR
Z. Zelinková přesunula ze stájí JK Mělník
do střediska Tarpan Odolena Voda. I když
se nám bohužel nepodařilo zastihnout
V. Hrnčiara, překvapili jsme v neděli
26. listopadu ve stájích v Odolena Voda
Z. Zelinkovou. Ta nám odpověděla na
několik otázek o tom, jak vznikla idea jejího
přestupu do stájí v Odolena Voda i o tom,
jak bude vypadat nové uspořádání ve stájích společnosti Tarpan:
„První nabídka přišla od V. Hrnčiara na
podzim letošního roku při výstavě Kůň
v Lysé nad Labem, kde jsem se objevila
v rámci skokové exhibice i v sedle koní
společnosti Tarpan. Celá věc musela nejdříve dozrát jak ve mně tak při dalších
dohodách i s TJ Mělník a na konci tohoto
procesu bylo mé rozhodnutí k přestupu.
Ve stájích Tarpan Odolena Voda se
teprve zabydluji a zvykám si na nové prostředí. Do práce mi bylo svěřeno sedm
koní. Ze starších jsou to koně, které jezdil
V. Hadžia - hřebec CORADO T a klisna
NASSIR a z dalších pak 6letý LENOX, pětiletí LA MANCHE a CABDULAH a čtyřletí
WANDONGA a PEPER. K nim mám
i vlastního šestiletého ACORA (dar od
B. Starnovského na podzim roku 1999
pozn. red.). V. Hadžia bude i nadále jezdit
hřebce CANTUS a v práci má 4l. hřebce
ACORDINO a VOLTER.“
Jak nám sdělil další současný člen týmu
Tarpan Odolena Voda D. Voksa, jeho
budoucnost bude od 1. ledna spojena se
stájemi Ranče Malevil v Horních Heřmanicích v Podještědí. Tam by měl přinést
nejen sportovně jezdecké možnosti, ale
současně řídit celý provoz stájí rekreačního
střediska.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

JEZDECKÁ ROâENKA
2000

Děti ve Svinčicích
a ve Frenštátě
Svinčice se opět staly centrem dětského
jezdeckého sportu. Před FEI World Challenge ve dnech 31.10.-5.11. se ve Svinčické hale společně trénovalo drezurně pod
vedením Z. Beneše a V. Kadlecové.
K práci se dostavilo bohužel jen jedenáct
z celkově dvaceti pozvaných dětí. Důvodem absence byla převážně nemožnost
uvolnění dětí ze školní docházky a tak drezurní soustředění absolvovalo jen 19 koní.
Ve dnech 13.-17. listopadu byl daleko
úspěšnější Jiří Pecháček, kterému do Svinčic dorazilo 19 jezdců spolu s 36 koňmi.
O průběhu této práce nám J. Pecháček
řekl: Práce byla zaměřena především na
jezdce, i když v několika případech jsme
měli ve Svinčicích mladé koně a tak jsem
se věnoval i jim. Kromě K. Bardonové,
M. Roubalové a R. Šafraty se jednalo
o jezdce ve věku do 14 let, kteří byli vybráni na základě svých výsledků při dětském
šampionátu. Novinkou je, že se jednalo
o děti z Čech. Stejné soustředění pro
moravské děti proběhlo 17.-19. listopadu
ve Frenštátě pod Radhoštěm a zde vedli
práci Z. Fialka a Z. Goščík.
Pokračování práce s mojí skupinou plánuji na časné jaro a pokud finanční možnosti dovolí, chtěli bychom v příštím roce
zorganizovat tato setkání ještě častěji.
S prostředím ve Svinčicích jsme byli velmi
spokojeni a celé soustředění bylo i ze
strany hostitele velmi dobře zajištěno.

KRIS zatím bez
soutěží
Plánovaný start A. Opatrného
v Oldenburgu se nakonec neuskutečnil
kvůli nepřijetí dodatečné přihlášky. Stejně tak jeho start při CSI-A v Mnichově
(1.-3.12.) byl v době naší uzávěrky stále
ještě nejistý.

Připravujeme pro vás další díl fotografické kroniky jezdeckého sportu
Důležité momenty sezóny ● Rozhovory ● Šampionátové výsledky

Součástí Jezdecké ročenky je rozhovor s generálním sekretářem
FEI panem Bo Helanderem a výtah ze Strategického plánu FEI

Informace pro předplatitele
Dnes opět opakujeme informace o předplatném dalšího ročníku zpravodaje Jezdec. Tak jako každý rok jste i letos dostali složenku na předplatné zpravodaje, ale
stejně jako v uplynulých třech letech si můžete objednat i další edici Jezdecké
ročenky. Ročenka 2000 bude mít 72 stran a její součástí je vedle fotografickch
reportáží nejdůležitějších momentů sezóny 2000 i zajímavý rozhovor. Tentokrát jsme
rozmlouvali přímo s centrem FEI, s generálním sekretářem Dr. Bo Helanderem.
Ročenka je opět prémií pro předplatitele, kteří ji budou mít výrazně lacinější. Její
cena byla stanovena na 200,-Kč + 20,- Kč poštovné. Předplatitelé ji obdrží za 50%
ceny + 20,- Kč poštovného
Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2 001 včetně poštovného, které bohužel stále stoupá, bylo stanoveno na 500,- Kč resp. 620,- Kč včetně
Jezdecké ročenky pro čtenáře v ČR. Odběratelé v evropských zemích, včetně Slovenska zaplatí v roce 2001 1090,- Kč a pro čtenáře v zámoří bude putovat Jezdec za
1800,- Kč, v obou případech včetně Jezdecké ročenky.
Stejně jako v minulých letech žádáme všechny abonenty o co nejčitelnější vyplnění složenky. Složenky plaťte jménem odběratelů zpravodaje a s adresou, na kterou
Jezdce dostáváte. V případě, že složenku ztratíte, či jste ji náhodou nedostali, použijte prosím složenku typu C. Ti z Vás, kteří se rozhodnou pro platbu bankovním převodem, nezapomeňte uvést jméno plátce. Náš účet má číslo: 124577389/0800
Čs. Praha 5.
V případě že chcete vystavit na předplatné fakturu, sdělte nám to na adresu
redakce včetně vašich IČO a DIČ.

-3-

Naši ve Světovém
poháru
Jak jsme již informovali, jako jedna
z prvních skončila 8. října v rumunské
Bukurešti liga centrální a východní Evropy Světového poháru skokových jezdců.
ČR získala díky A. Opatrnému postupové
místo do finále, které je plánováno na
12.-16. dubna do švédského Göteborgu.
Vítězem se stal polský jezdec J. Zagor
se 66 body, který o 4 body předstihnul
našeho jezdce. Na dalších místech jsou
další tři Poláci, což dostatečně vypovídá
o současné polské hegemonii v naší
oblasti. Za ČR však bodovali i další jezdci a tak se na jejich umístění podívejme
podrobněji.
Na 21. místě skončili společně J. Jindra a P. Doležal se ziskem 19 bodů za
soutěže v Budapešti, Bratislavě a Poděbradech. Jiří Skřivan je 34. s 13 body,
S. Hošák 48. s 9 body, M. Matějka 77. se
4 body a jako poslední z našich se ziskem 3 bodů Světového poháru skončil
M. Šoupal. V tabulce bodovalo celkem
90 jezdců, i když je uvedeno i dalších 16
jmen jezdců, kteří se zúčastnili soutěží,
ale nezískali žádné body. Celkově se
v naší části Evropy bojů o ligové body
účastnilo 106 jezdců a z původně 16 plánovaných soutěží se konalo 12 závodů.
Zrušeny musely být soutěže v Hortobagy, Černjakovsku, Vilnijusu a Minsku.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Umíte vlámsky?
Současný Radou ČJF pověřený koordinátor pony aktivit v ČR V. Mestenhauser
vyzývá všechny pořadatele akcí, při kterých by měla být vypsána i soutěž pony,
aby tyto termíny sdělili na sekretariát ČJF
(I. Hůlková tel.: 02/333 54 399). Zájem je
o sumarizaci všech informací, i o akcích
pořádaných subjekty mimo ČJF.
Současná práce na přípravě kvalitního
vstupu ČJF do organizace pony soutěží
vázne momentálně na skutečnosti, že
chybí fundovaný překladatel z vlámštiny.
V. Mestenhauser má k dispozici oficiální
materiál Belgické jezdecké federace zabývající se problematikou pony a tak v případě, že umíte vlámsky, jste žádáni o pomoc.

Jihoamerické
CSIO

V Suchdole nad Odrou se Setkání v sedle
zúčastnil i M. Kozelský
-jge-

Setkání v sedle
Už dvacátésedmé setkání aktivních jezdců Opavska let 1955 -65 proběhlo 17. listopadu. V Suchdole nad Odrou se sešlo tentokrát 18 jezdců, kde strávili společný den
nejen svými vzpomínkami, ale i v sedle.
Organizaci akce, stejně jako v minulých
letech, zajišťoval M. Koláček a V. Toloch,
kteří letos připravili účastníkům překvapení.
I pro další jezdce Opavska zajistili ve spolupráci s ředitelem Vysoké španělské jezdecké školy ve Vídni návštěvu veřejného
treninku ve vídeňské jízdárně, kde 54
účastníků z Opavska shlédlo zdarma tuto
jedinečnou podívanou.
-jge-

Náchodští
chovatelé koní
zasedali
V neděli 26. listopadu se v Bezděkově
za Náchodem sešli náchodští chovatelé
sdružení v Náchodském svazu chovatelů
koní (NSCHK). Za účasti nejvyšších představitelů českých chovatelů v čele s presidentem ASCHK J. Dražanem, předsedou
Svazu chovatelů ČT J. Kutějem, tajemníkem ASCHK K. Kratochvílem a dalšími.
J. Dražan informoval všechny přítomné
o novinkách v koncepčním přístupu práce
ASCHK především směrem k evropské
unii, ale současně i směrem k chovatelům
a ministerstvu zemědělství ČR. K. Kratochvíle se zaměřil na nový plemenářský
zákon, který vstoupí v platnost 1. ledna
2001. J. Kutěj přednesl své představy
o chovu kvalitního sportovního koně
a o svých vizích v oblasti cílené plemenitby.
Náchodští chovatelé tu také oznámili termíny svých plánovaných akcí, kde nejdůležitější bude opět tradiční Náchodská přehlídka koní, která se bude v roce 2001
konat 10. června.
-bar.-

Ve dnech 16.-19. listopadu proběhlo
CSIO na jihoamerickém kontinentě, když
se k jeho pořadatelství odhodlala Argentina. CSIO v Haras El Capricho, které leží
80 km od Buenos Aires tak obohatilo podzimní kalendář Samsung Nations Cup
Series.
K účasti v Poháru národů dorazilo do
Argentiny šest celků a vedle „domácích“
jezdců z Argentiny (netradičně startovala
dvě argentinská družstva), Brazílie a Chile,
využily možnosti bodového zisku týmy
Německa a Belgie.
Na parkuru F. Rothenbergera se nejvíce
dařilo Němcům, kteří dorazili ve složení
G. Böckmann (ROLANDA), KI. Reinacher
(DAYAK), T. Schepers (CAPITAL) a
H. Engemann (IRIS). Tento tým zvítězil
s konečnými 8 tr. body nad oběma celky
Argentiny. Ty docílily shodně po 16
bodech. Na dalších místech skončily celky
Chile, Brazílie a na poslední příčce Belgie.
V čele Nations Cup je před zimní přestávkou i nadále Itálie (14) před Německem (12), Belgií (10), Švýcarskem (9), USA
(8) a nyní Argentinou (5).
V roce 2001 pokračuje ročník 2000/2001
CSIO Bišek (Kirgistan) 20.-22. dubna
a dále pak již tradičně CSIO La Baule
(FRA) 5.-8. května.

J. Dubbeldam
stoupá
Vítěz OH skoku jednotlivců ze Sydney
pokračuje ve své cestě vzhůru po žebříčku
FEI. I když si pozici na čele FEI žebříčku
drží již 12 měsíc R. Pessoa, olympijský
šampion J. Dubbeldam (Hol.) postoupil
z předolympijské 11. pozice po OH na 3.
místo a po účtování za říjen na současnou
druhou příčku světového žebříčku. Na třetí
příčce je momentálně L. Beerbaum a na
dalších místech jsou seřazeni: L. Nieberg,
M. Fuchs, O. Becker, M. Ehning, B. Mändli,
W. Meliger a desítku nejlepších uzavírá
L. Philippaerts.

OH na videu i DVD
Do distribuce se dostává kompletní sada
videkazet z OH v Sydney. Tři kazety ze soutěží - skoky, všestrannost, drezura stojí
49.99 £ a všechny informace o kazetách
naleznete na internetové adr.:
www.equestrianvision.co.uk
OH je možné získat i na nosičích pro DVD
Do Sydney se můžete vrátit i pohledem na
fotografie na adresách:
www.horsesourceltd.com
www.hippofoto.be
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Halový kolotoč
začíná
V západní Evropě se roztáčí naplno
kolotoč prestižních halových CSI, které
jsou i součástí kvalifikace pro finále Světového poháru. Západoevropská liga má za
sebou soutěže v Oslo, Helsinkách, Millstreet a Berlíně. Nejlepší jezdci zatím skandinávské soutěže tradičně ignorují a tak se
špička sešla především při CSI Berlin (9.12. listopadu).
V kvalifikaci pro SP si zde nejlépe vedl
M. Fuchs (SUI) na TINKA’S BOY, který zvítězil před R. Tebbelem na MEURER’S LE
PATRON a M. Beerbaumem na ABC
CHARLESTON.
Následovaly dvě Velké ceny s nejvyšším
koeficientem. Audi Championát, který se
v sobotu 11. listopadu stal soubojem
R. Pessoy na GANDINI LIANOS a
H. Simona s E.T. FRH, ze kterého vyšel
vítězně R. Pessoa. Třetí skončil L. Nieberg
s L.P. GIORGIO. Nedělní Velká cena
Německa putuje do USA zásluhou M. Ashe
a KROONGRAVIN, která porazila
B. Mändli s POZITANO a dále celou evropskou elitu v pořadí H. Wulschner (CABROL
AMICOR), F. Sloothaak (LANDDAME
FRH) i M. Whitaker (V.V. PRINCE OF
WALES).
O týden později se celý jezdecký
„ansámbl“ přesunul do Stuttgartu. I když se
zde nerozdělovaly body do ligy Světového
poháru, v pátek 17. listopadu se tu konalo
tradiční prestižní Mercedes German Masters. Prvenství získal belgický L. Philippaerts (RBG OTTERONGO) před L. Beerbaumem (GLADDYS S) a M. Ehningem
(FOR PLEASURE).
V nedělní Velké ceně Stuttgartu si však
již L. Beerbaum na GLADDYS S vítězství
ujít nenechal, když porazil svoji švagrovou
M.Michaels-Beerbaum (STELLA) i R. Pessoou (GANDINI LIANOS).
Světový pohár západní Evropy pokračuje v Amsterodamu (3. 12.), Ženevě (10.12.)
a Londýně (17.12.).

P.S.I. Challenge
Ve dnech 24.-25. listopadu proběhlo
v Ankumu další kolo světoznámé aukce
P.S.I. (Performance Sales International),
kterou pořádá dvojice U. Kasselmann a
P. Schockemöhle.
Tato společná obchodní aktivita je již
natolik rozsáhlá, že se pro rok 2001 stala
společnost P.S.I. hlavním sponzorem pro
FEI světový pohár (World Challenge),
známý ve své drezurní části i u nás.
V roce 2001 se tedy soutěže určené
k rozvoji jezdeckého sportu v méně výkonnostně rozvinutých zemích budou nazývat
FEI World Challenge Supported by PSI.
Ve skocích bude probíhat ve dvou kategoriích (kat. A do 1,20 m, kat. B 1,05 m).
V drezúře pak ve třech kategoriích (úroveň
- St. Georg, a úroveň A a B a případně
v kategorii dětí).

Blahopřejeme...
... trenérovi a rozhodčímu panu Josefu
Volfovi z Kunčic Nechanic, který 30. prosince oslaví 55. narozeniny.

Vzpomínáme...
... na pražského jezdce Jaromíra Zvonečka, který tragicky zahynul 21. prosince
před 15 lety v roce 1985 ve věku 57 let.

Zástupce firmy Böckmann

Jezdecké centrum

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

Zájezd u Prahy
nabízí ustájení v prostorných boxech v novém
areálu.
Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

K dispozici:
Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

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

Jezdecká škola Mariánské Lázně

Spojení:

● 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

18 km od stanice metra
Dejvická směr Slaný

Cena 4500,- Kč
Tel.: 0602 308 645
0603 843 237
0602 314 462

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ov á

Podkovářství
Vinčálek

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

nabízí prodej
podkovářských
potřeb:
podkovy zn:
● BASIC
● KEARCHET

– krytá hala 63x20,5
– cvičné kolbiště
– osvětlená jízdárna
– výběhy
– vytápěné šatny
– sprchy
– restaurace

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

najdete nás také
na internetu:
www.podkovarstvi.cz

Překladatelský servis skřivánek, s. r. o.
P¤EKLADATELSK¯

Tel.: 0602 770 552,
0602 758 660

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

S E R V I S

S K ¤ I VÁ N E K , s . r. o .

podkováky zn:
● MUSTAD
● FINNHEPO

překlady,
tlumočení,
37 jazyků

● kvalita + rychlost
● soudní AJ - NJ- expres
● rodilí mluvčí
● technické+odborné texty

● bez příplatku
● výuka jazyků
● kvalifikovaní lektoři
● firemní výuka

Milady Horákové 108, Praha 6
Tel: +42 02 333 20 561-2 Fax: +42 02 333 22 373

Sportovní stáj
v Tuchoměřicích
(okraj Prahy v dosahu
MHD) nabízí ustájení
koní, hala k dispozici.

Tel.: 0602 628788

JEZDECKÉ
A CHOVATELSKÉ
POT¤EBY
● Sedla a sedlové
příslušenství
● Uzdečky, udidla,
otěže ...
● Deky na koně
● Kamaše, transportní
kamaše
● Ohlávky, vodítka
● Krmné přísady,
vitamíny

CN

● Kosmetika pro koně
● Vybavení pro jezdce
● Elektrické ohradníky
● Podkovy a podkov.
nářadí
● Westernová sedla,
uzdečky – dovoz USA
● Krmiva pro psy, kočky
● Obojky, vodítka
● Dárky

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

● KOMISNÍ PRODEJ
Tyr‰ova 2071, Obchodní pasáÏ, 1. patro, 256 01 Bene‰ov
Tel/fax: 0301 / 729 079

Otevﬁeno:
Po - Pá 9 - 12 13 - 17 hodin
So 8 - 11 hodin

Deset hodin pro Vás
Nová otvírací doba Po - Pá od 8.00 - 18.00
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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 skok. sedlo typ OLYMP (Kentaur), elastická kostra,

používané půl roku, vel. komory č. 2, cena dohodou.
Tel.: 0602 244 911.
● Hledáme ošetřovatele koní do drezurní stáje v SRN a ve
Švédsku. Informace na tel.: 0602 381 265.
● Prodám western. sedlo, cena dohodou. Tel.: 0621/331 617 večer.
● Prodám kl. hafling do 2 roku, oboustranný původ, rodinné
důvody, cena dohodou. Tel.: 0602 69 61 50.
● Prodám 5 letou kl., import SRN, o: Nekoma (hol.), m: po
Ahorn Z. Nadprůměrné skokové schopnosti, dobrý charakter. Tel.: 0606 841 971.
● Prodám přívěs za os. automobil na 3 (4) koně. Podvozek
SRN, vynikající jízdní vlastnosti. Cena 150 000,- Kč.
Tel.: 0606 841 971.
● Prodám klisnu ČT, 7 let. o: Belendek A1/1, m: po Dietward.
Vysoká, mohutná ryzka s odznaky, hodná. Vhodná do
chovu. Tel.: 0606 841 971.
● Přijmu ošetřovatele-ku koní. J. Skřivan, stáj Manon Litomyšl. Tel.: 0602 451 918.
● Prodám přívěs pro dva koně, zn. Westfalia, velmi levně.
Tel.: 02/302 15 13, 0603 843 237.
● Prodám kl. bělku, o: Ramiro-47, m: po Belendek, 5 let,
výkonnost -L- parkur, velmi schopná i na drezuru, a dále
valachy do 3. roku z matek prověřených ve sportu po hřebcích Aldan (holšt.), Buenos (A1/1) a Diktant slať. (TRISTAN ČT). Tel.: 0604 232 834.
● Prodám val. 4,5 roku po Kornet 37, z m: Shagya Mim., KVH
178, velmi pěkný hnědák, mohutný, hodný, výrazné chody,
zákl. výcvik, zdravý, nebo vyměním za temp. střed. koně do
5 let. Tel.: 038/79 99 301.
● Koupím přívěs na přepravu dvou koní. Tel.: 0604 775 330.
● Prodám A 1/1 vynikající původ, val. tm. hnědák 4.l., zdravý, letos 12
startů na dráze, 1 vít.+7x umístění, GH 50 kg. Tel.: 0602 221 783.

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

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

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

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

Po - Pá: 10.00 - 19.00 hod
¤ehoﬁova 9, 130 00 Praha 3, tel.: 02/627 98 83
http//konmo.webjump.com
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JEZDECKÉ
A CHOVATELSKÉ
POT¤EBY
V‰e pro jezdeck˘ sport
Tyr‰ova 2071, Obchodní pasáÏ, 1. patro, 256 01 Bene‰ov
Tel/fax: 0301 / 729 079 Po - Pá 9 - 12 13 - 17 h So 8 - 11 h

