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Jezdec, kÛÀ roku 1999

V sobotu 4. března se odehrála již šestá kapitola slavnostního vyhodnocení uplynulé jezdecké sezóny v Litomyšli. Výsledky anketního
hlasování byly známy již dávno dopředu a tak jen zopakujeme že rodina Jezdců roku se za rok 1999 rozrostla o trojici Jaroslav Hatla (všestrannost), Šárka Charvátová (drezúra) a Petr Doležal (skoky) a rodina koní o TRISTANA, DREAM DANCERA a KRIS KENTAURA. Ceny
časopisu Jezdectví získal ve skocích Petr Doležal, v drezúře Vlasta Kadlecová, nejlepší skokovou dvojicí byl Jaroslav Jindra a klisna
SIRAH a drezúrní H. Žižková s POZOREM. Naše čtenářská anketa dopadla nakonec ve prospěch Petra Švece, který dostal téměř čtvrtinu
všech odevzdaných hlasů.
Protože naše redakce byla již počtvrté v pořadatelském týmu večera, necháváme hodnocení na přítomných divácích a průběh večera,
který byl tentokrát věnován celému končícímu století, přibližujeme obrazovou reportáží Milady Čištínové na str. 3.

Absolutorium pro Lawina
Ve dnech 25.-27. února proběhlo ve Svinčicích školení drezúrních rozhodčích pod vedením mezinárodního rozhodčího a lektora FEI
pana Janusze Lawina z Polska. Školení předcházelo od 21. února drezúrní soustředění drezúrních juniorů a mladých jezdců pod vedením
V. Kadlecové a Z. Beneše, jehož účastníci
posloužili v závěru kursu jako figuranti pro školení rozhodčích. Informace o soustředění nám
přinesl manažer drezúrní komise a vedoucí
kursu Z. Beneš.
„Soustředění se opět ve velmi příjemném

a pohostinném prostředí areálu ve Svinčicích
zúčastnilo 18 koní se 16 jezdci. Účastníci byli
pozváni na základě výběru drezúrní komise.
Podmínkou byla minimální výkonnost -L-, ale
sešli se zde koně výkonnostního spektra -L- až
-ST-. Na základě výsledků soustředění je
vidět, že se zřetelně projevuje rozšíření základny jezdců a koní výkonnostního stupně -L-, ale
na druhé straně stále přetrvávají nedostatky ve
výkonnosti jezdců. To jen dokumentuje dopad
známé skutečnosti rozpadu jezdeckých oddílů
se systematickou strukturou výcviku.“

K samotnému školení s J. Lawinem se pro
Jezdec vyjádřila rozhodčí Věra Jáchimová:
„Celé akce se zúčastnilo 20 drezúrních specialistů a národních rozhodčí z celé ČR. Přednášky se konaly v polštině, na žádost účastníků
bez překladu. Pana Lawina akceptovali čeští
rozhodčí jako autoritu, přestože netrval vždy
na svém hodnocení, ale s účastníky diskutoval
o různých názorech na předvedené výkony.
Celé školení je možné hodnotit velmi kladně, přestože první den nebyl pro účastníky velkým přínosem. Pan Lawin totiž hovořil o pravidlech a nebylo pravděpodobně jeho chybou,
že zřejmě netušil, že se nesetkává s rozhodčí(Pokračování na str. 2)
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(Dokončení ze str. 1)
mi - začátečníky. Již druhý den však došlo
k obratu. Pro juniory a mladé jezdce, kteří zde
byli na soustředění, uspořádala drezúrní komise neoficielní závody. Jezdci předvedli úlohy
od -Z- po -T-. Všechny úlohy hodnotili všichni

rozhodčí a po každém předvedení se konala
„diskuse“, při které se rozebíraly jednotlivé
cviky a jejich bodové ohodnocení. Čeští rozhodčí tak měli možnost nejen porovnat své
známky se známkami mezinárodního rozhodčího, ale hlavně diskutovat o tom, jak má předepsaný cvik správně vypadat a o tom, co je

větší a co menší chyba. Zajímavé byla např.:
zjištění, že mezinárodní rozhodčí více než rozhodčí čeští dbají na korektnost provedení cviků
co se týče projíždění kruhů, rohů, provedení
cviků u předepsaných písmen atd.
Součástí školení byla i přednáška o nových
úlohách a pravidlech. Přestože drezúrní komise odvedla při tvorbě nových pravidel kus
práce, bylo nalezeno mnoho nedostatků.
Bohužel i pan Lawin označil některé cviky
našich nových úloh za nelogické.
Pokud mám hodnotit celé školení ze
svého osobního hlediska,
jednalo se o první (a doufám že ne poslední) vlaštovku ve vzdělávání
našich rozhodčích. Já
sama působím na drezúrních i skokových závodech 15 let a po celá léta
jsem nic podobného
neabsolvovala.Vezmeme-li v úvahu, že zahraniční rozhodčí absolvují
každý rok ne školení ale
přezkoušení, myslím si,
že tento první krok (i když
ne ve všech atributech
zdařilý) byl pro české rozhodčí velmi významný.“
Dodejme jen, že manažer drezúrní komise pan
Zdeněk Beneš sdílí na
význam školení podobný názor a s
p. J. Lawinem bylo dohodnuto, že vzdělávání našich rozhodčích bude pokračovat
v rámci CDI v Brně Panská Lícha a CDI
Mariánské Lázně, kde bude Janusz Lawin
(na fotu vlevo) jako mezinárodní rozhodčí
přítomen.

Sparta v Kreuthu
Petr Doležal využil svých přátelských
vztahů v Bavorsku a ve dnech 2.-5. března
se s koňmi stáje Sparta s.r.o. Chotýšany
zúčastnil národních skokových závodů
v hale v německém Kreuthu u Ambergu.
Za Chotýšany nastoupil EASTER LIGHT,
BERCY a FLORIDA.
Spolu s P. Doležalem cestoval do
Německa i R. Chelberg s koňmi STELLA
ARTOIS a LEONIQUE. Rozpis čtyřdenních
závodů byl velmi bohatý a obsahoval široké rozmezí soutěží od stylových do 120cm
až Velkou cenu do 150 cm.
Jezdec roku 1999 P. Doležal zahájil
sezónu 2000 vítězstvím, když byl s EASTER LIGHT mezi 35 dvojicemi nejlepší ve
stylové soutěži do 120cm. Tento kůň se
zúčastnil celkově čtyř stylových soutěží
(3x 120 cm a 1x 130 cm). Po úvodním
vítězství se ještě dvakrát umístil (5. a 6.
místo) a na závěr korunoval opět prvenstvím ve stylové soutěži do 130 cm, jako
nejlepší z 50 dvojic.
Starší BERCY a FLORIDA již startovaly
v soutěžích „Velké rundy“ (1x 140 cm a 2
x 150 cm). V prvé 140 byly obě klisny bezchybné a získaly 2. a 3. místo. Ve druhé
soutěži do 150 cm byla FLORIDA opět bezchybná a skončila sedmnáctá, BERCY měla
jedno shození. Ve Velké ceně pak BERCY
skončila na 15. místě s jedním shozením
a na ke konci startující FLORIDĚ P. Doležal,
také po jednom shození, soutěž vzdal.
R. Chelberg absolvoval se STELLA
ARTOIS „Malou rundu“ (1x 120 cm
a 2x 130 cm). V prvé soutěži se umístil na
druhém místě, ve druhé na osmém a třetí
absolvoval s 8 tr. body. S LEONIQUE startoval ve „Velké rundě“ a zde se dvojici nejlépe povedla prvá soutěž do 150 cm, když
po bezchybném výsledku skončili na pat-

nácté pozici. Finálová Velká cena pak znamenala pro LEONIQUE 8 tr. bodů.
Jak nám sdělil P. Doležal závody, ke
kterým se sjelo přes 400 koní, byly velmi
dobře organizované a po výkonech vládla
v naší stáji spokojenost. Dá se předpokládat, že do konce halové sezóny bude ještě
podobný výjezd zopakován.

Pohár žen
Již tradiční 18. ročník Poháru žen ve
skokových soutěžích probíhal v sobotu
4. března v hale Slovanu Frenštát pod
Radhoštěm. Nepřízeň počasí provázelo
zápolení ve všech soutěžích, přesto ochotní pořadatelé zajistili pro všechny účastníky
dokonalé zázemí.
Letošní ročník měl v hlavní soutěži žen
na startu rekordní počet 49 startujících
a celkem viděli diváci 155 startů. Také již
tradičně i sbor rozhodčích tvořily ženy pod
vedením M. Benetkové. Když k tomu přidáme O. Havrlantovou, je nutné konstatovat,
že o víkendu 4. března vládly ve frenštátském oddíle skutečně téměř samé ženy.
V hlavní skokové soutěži absolvovaly
čtyři účastnice základní kolo (-ZL-) bez
chyby a po rozeskakování zvítězila juniorka
L. Gladišová s JERMETIEU (JK Gladiš
Bernartice) před domácí I. Harabišovou na
NORD.
-jge-

Na CSI do Budapešti
Ve dnech 10.-12. března se halového
CSI-C v Budapešti účastní i čeští jezdci
J. Skřivan s koňmi LABE JEFF LB TECH
a LABE JAMES a M. Šoupal s GRANNA
ARGENTINA a ČARAS.
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Zahájení v Měníku
Po soutěžích v Albertovci a v Tursku
byla zahájena halová sezóna i v hřebčíně
Měník - Humburky. V sobotu 26. února se
sem sjela téměř stovka koní, pro které byly
připraveny soutěže ZM až L. Pro špatný
terén opracoviště byla jezdcům umožněna
krátká příprava v hale, což pochopitelně
prodloužilo časový program. Diváci, kteří
zaplnili obě měnické tribuny, tak měli možnost sledovat nepřetržitý program od 10.00
do 19.00 hodin.
V hlavní soutěži (-L-) si nejlépe vedl
domácí J. Hatla se SAHIB KUBIŠTA, který
zvítězil před M. Kupkou na LIANA (Černožice). Třetí místo obsadil M. Matějka
s KAŠMIR, který tak úspěšně zahájil sezónu, ve které bude vedle barev ZOO Chomutov hájit i barvy stáje Wrbna. V roli jezdícího trenéra úspěšně pracoval Jiří Skřivan,
když jeho svěřenec T. Dušek na MISS
ORLING byl v soutěžích -ZL- a -L- po bezchybných výkonech v základních kolech
i rozeskakováních dvakrát pátý. Celé závody probíhaly v pohodové organizaci
a celkově bylo v soutěžích rozděleno
50 000,- Kč. Mnohé proto možná mrzelo,
že vzhledem k vypsání mnoha soustředění
měničtí pořadatelé přistoupili ke zrušení
druhých jarních halových závodů, které se
měly konat 18. března.

Albertovské finále
Třetí, závěrečné kolo Albertovského zimního kritéria proběhlo v sobotu 26. února
za účasti 15 oddílů. Pocity účastníků vyjádřil v závěrečném závodě seriálu úspěšný
trenér střediska v Hradci nad Moravicí
J. Živníček: „Parkury plně vyhovovaly treninkovým možnostem zimní části sezóny
a v průběhu seriálu dobře kopírovaly připravenost koní od nejlehčích téměř treninkových kursů prvních závodů až po výškově i šířkově náročnější soutěže finálového
kola. I proto, že soutěže dobře splnily svůj
výcvikový účel, skákala většina koní dobře
a ochotně.“
Vítězi jednotlivých kategorií po třech
kolech se stali: 4letí koně (6) 1. Šipoš TABASCO (Gesomont), 5letí koně (5) 1.
Živníčková - UNISTA (Hradec n.M.), 6letí
koně (4) 1. Vrubel - GAMETA A (Albertovec).

KRIS v premiéře
Německý Lastrup se stal premiérovým
místem pro KRISE KENTAURA stáje Bost
v jeho novém působišti v severním Německu. Ve dnech 24.-27. února se zde A. Opatrný a stáj R. Tebbela zúčastnili národních
závodů. KRIS KENTAUR zde startoval ve
dvoufázovém skákání 140/140. I když
prvou fázi absolvoval bez chyby, ve druhé
měl po velmi krátkém nájezdu jedno zastavení a jedno shození. Na jeho celkové
nepohodě se jistě podepsalo i dvanáctihodinové čekání na start, který připadl až na
23 hodinu. Doufejme, že příště to bude
lepší.

Jezdecké středisko Tursko
se omlouvá za chybu v dodání podkladů
pro Sportovní kalendář 2000, kde jsou
v halových závodech uvedeny drezúrní
soutěže S a T.
Tedy správně: Drezury u všech závodů
celoročního seriálu jsou pro stupně Z až
T. Všechny přihlášené upozorňujeme na
předpis přinést letošní kulaté razítko
a k němu veterinární osvědčení staré
nejvýše tři dny.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Jezdec, kůň roku 1999

Jezdec roku ve všestrannosti J. Hatla přijímá blahopřání od zástupkyně firmy Biofaktory L. Papešové

Moderátorem večera byla tentokrát Světlana Nálepková a stejně jako loni byl na jevišti velmi
častým hostem Bohumil Starnovský, majitel vítězných koní KMK COLUMBIA a CANTO Z
a hlavně skokového koně roku KRIS KENTAUR. Na závěr mu pořadatelé připravili překvapení v podobě poníka, který se stal figurantem dekorování za vítězného hřebce.

Přikrývku za bohužel již uhynulého TRISTANA převzali jeho jezdec J. Cipra
a majitelka J. Vachulková. I když to tak
nevypadá, pochopitelně se objevily i slzy.

Drezúrní komise vybrala pro oba tituly Kůň i Jezdec roku dvojici z Panské Líchy Š. Charvátovou
a DREAM DANCER

Ocenění pro drezúrního šampiona
6-letých koní přijala z rukou předsedy ASCHK M. Mentlíka jezdkyně
MANGIE Eliška Čmolíková

Přikrývky pro oceněné koně vyrobila
tradičně firma H. Kutějové (vlevo)
a průvodcem chovatelské části
večera byl J. Pellar (vpravo)
Pohár časopisu Jezdectví za drezúru získala Vlasta Kadlecová, které
cenu předal šéfredaktor časopisu
Jiří Plaček. Fotografii čtenářské
osobnosti našeho Zpravodaje
P. Švece bohužel nemáme.

Exkluzívním hostem večera byl L. Brabec
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ZAJÍMAVOSTI

Výsledkově
technologický
pokus
I když je nám to líto musíme vám oznámit,
že prvé kolo naší akce pod názvem Výsledkový pokus se ocitlo ve slepé uličce. V současnosti „visí“ na internetu verze, která, jak
se definitivně potvrdilo, musí být v budoucnu
nahrazena verzí jinou. Současná verze má
značné problémy s přesností údajů (především v původech koní a jejich majitelích)
a není v našich silách tuto skutečnost změnit.
Vzhledem k rozhodnutí o změně by to bylo
pravděpodobně i zbytečné.
Všem z vás, kteří jste nás zásobovali
žádostmi o opravy se tedy omlouváme,
a všechny prosíme ještě o chvilku strpení.
Současnou verzi tak považujte jen za jakousi
technologickou ukázku, která názorně předvádí o co tvůrcům jde, ale nevydává se za
skutečnou Výsledkovou databázi. Vaše výtky
na adresu ČJF jsou tudíž zatím zbytečné.
Celé toto naše roční snažení však nebylo
zbytečné. Postupně jsme pro myšlenku tvorby výsledkové databáze získali vedle několika odborných pracovníků i představitele ČJF
a ASCHK a věříme, že s jejich zásadním přispěním budeme moci ještě před skutečným
rozběhnutím sezóny 2000 začít plnit výsledkovými údaji nový a moderně otevřený
výsledkový program. Ten pak, doufejme,
budeme moci zpětně doplnit o již zpracované
výsledky roku 1999, aby naše práce přeci jen
nepřišla nazmar.

Navrátil se neztratí
Krytá hala jezdeckého areálu na Nové
Americe zahájila sezónu 2000 při prvých
letošních halových závodech 4. března
přes 250 starty a tak se musely vypsané
soutěže dělit. Zima se ještě nechtěla vzdát
a tak jezdce na opracovišti provázely sněhové přeháňky měnící se občas ve vánice.
V konfortní hale však bylo všem dobře
a stejně jako v loňském roce zde sezónu
dobře zahájil R. Doležal, který zvítězil
v obou odděleních stupňované obtížnosti
do 110 cm a v hlavní soutěži -L- byl třetí.
K té nastoupilo 25 dvojic z nichž bylo pět
bezchybných. V závěrečném rozeskakování byl nejrychlejší T. Navrátil na ASCOT T
reprezentující vlastní stáj Navrátil před
M. Vítkem s LEWISIÍ (Končiny) a právě
R. Doležalem na DELFIS (Dražkovice).

Máte zájem o Ročenky?
Jsme rádi, že se podle ohlasů většině
z vás líbila Jezdecká ročenka 1999, a protože se nám v redakci množí dotazy na
naše předchozí Ročenky sdělujeme, že
disponujeme ještě omezeným množstvím
výtisků edic Jezdecké ročenky 1997
a 1998. Ti z Vás, kdo chtějí dodatečně sérii
Ročenek dokompletovat, mají tedy možnost na adrese redakce chybějící fotografické dokumenty let 1997 a 1998 objednat.
Každá Ročenka stojí 125,- Kč a je možné ji
získat i na dobírku za cenu poštovného.

TJ Žižka Praha
oznamuje změnu termínu
pořádání drezúrních závodů
původní termín 29. - 30. 7. 2000
se mění na

1. - 2. 7. 2000
na programu jsou soutěže
L, S, SG, IM-I a IM-I Kür

TERMÍNY

Jak dál v hřebčíně
Albertovec?
Situace v albertovském hřebčíně je citlivá
nejen pro „koňaře“ na severní Moravě, ale pro
všechny příznivce koní v celé ČR. Do povědomí široké veřejnosti se dostala i díky pořadu
ČT 2 Klekánice. Proto se náš spolupracovník
Jiří Gebauer společně s viceprezidentem ČJF
P. Hudečkem vypravili za Janem Svěrkošem,
dalším člověkem vstupujícím do kauzy Albertovec.
Jan Svěrkoš je soukromý rolník, hospodařící na 150 ha, který na svém statku U Rotschildů provozuje jízdárnu a chová koně. Mezi
koňaři severní Moravy je velmi známou osobností. Vedle svého hospodářství je i spoluvlastníkem a jednatelem zemědělského podniku Statek Šilheřovice, který zprivatizoval
všechny zemědělské objekty v katastru Šilheřovic na Opavsku a hospodaří na výměře 700
ha.
Pane Svěrkoši, co si myslíte že bylo prapůvodem dnešní neutěšené situace hřebčína v Albertovci?
Chyba státního úředníka, který schvaloval
pro mě naivní privatizační projekt MVDr. Víta
Holého, který se domníval, že chov sportovních koní je samofinancovatelný. Já osobně
bych hřebčín v této podobě nepřevzal ani
zadarmo. V. Holý se zavázal, že za hřebčín
zaplatí nemalou částku a navíc na sebe převzal závazky v hodnotě desítek milionů Kč
z dob trvání státního podniku. Všechny prostředky chtěl získat prodejem sportovních
koní. Proto se mu zdálo zbytečné zatěžovat se
tím, co je pro zemědělce základní, rostlinou
výrobou. Snad proto nebojoval o státní půdu,
která historicky k Albertovci náležela. Tím bylo
o Albertovci rozhodnuto.
Kdo je vlastně nyní majitelem hřebčína?
V podstatě v této chvíli není jasné, kdo je
skutečným vlastníkem Albertovce. V průběhu
druhé poloviny roku 1999 došlo k podpisu
několika podivných nájemných a prodejních
smluv, které dnes umožňují několika firmám
vydávat se za vlastníka či provozovatele hřebčína. Domnívám se však, že potom, co
Pozemkový fond ČR na základě nedodržení
smluv MVDr. V. Holým požádal o vyhlášení
konkurzu na jeho firmu, by se tito domnělí
vlastníci či provozovatelé měli dohodnout na
společném postupu do chvíle vyhlášení konkurzu. To znamená zdrženlivě se chovat při
jakémkoliv prodeji, chov hřebčína jen zajišťovat a v konkurzním řízení se snažit prosadit
svá skutečná či domnělá práva.
Myslíte si, že v současné době je hřebčín tunelován?
Nevím, zda pan Býma Albertovec tuneluje
nebo zda je Albertovec jeho. To se dozvíme
až po rozhodnutí obchodního soudu v rámci
konkurzu. V každém případě je ale podezřelé
to, že se v posledních dnech ve velkém prodávají koně, i když základní stádo je zatím nedotknuto. Prodává se však drahá technika, která
je pro provoz hřebčína nezbytná a jako investice v dnešních poměrech zemědělství nedostupná.
Co bude následovat po vyhlášení konkurzu?
Myslím, že konkurz není nic katastrofálního.
Je to v podstatě forma obrody a očisty firmy,
která může hledat své nové místo na slunci.
Předpokládám, že s oddlužením hřebčína se
objeví noví zájemci „koňaři“ kteří budou chtít
zemědělskou výrobu a chov koní provozovat.
Důležitou roli sehraje správce konkurzní podstaty. Měl by to být člověk znalý problematiky
chovu koní, zemědělec, který by zastával
názor, že chov trakénského a sportovního
koně v Albertovci je třeba zachovat. Já se
osobně snažím ovlivnit dění tím, že jsem koupil jednu z největších pohledávek vůči MVDr.
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Sportovní
kalendáﬁ
11. 3.
11.-12. 3.
18. 3.
18. 3.
18. 3.
19.3.
25. 3.
25. 3.
25. 3.
25.-26. 3.
26. 3.
26. 3.

Svinčice
ZM,Z,ZL,L
Tursko Z,ZL,L, drez. Z,L,S,T
Bernartice
ZM,Z,ZL,L
Svinčice
ZM,Z,ZL,L
Měník
zrušeno
Opava
Z,ZL,L
Plzeň - Bory
ZM,Z,ZL,L
Svinčice
ZM,Z,ZL,L
Horní Město
ZM,Z,ZL,L
Nová Amerika
L,S
Poděbrady
ZM,Z,ZL,L
Jemčina
Z,ZL,L,S

Holému, abych ve sboru věřitelů mohl v duchu
záchrany Albertovce působit.
Jste úspěšný zemědělec a podnikatel. Je
podle Vás možné Albertovec zachránit?
Jak jste předeslali, jsem rád úspěšný. Proto
se dá předpokládat, že bych nevstupoval do
jakéhokoliv dění, o kterém bych nebyl alespoň
z 90% přesvědčen, že bude úspěšné. Ale
vážně. Nápravou chyb z dob privatizace ruku
v ruce s ministerstvem zemědělství je zcela
reálné, aby nějaká akciová společnost, s mou
účastí nebo beze mne, dostala stánek chovu
a jezdectví na severní Moravě a Slezsku do
polohy samofinancování a soběstačnosti. Víte,
že pro vás i pro mě stejně jako pro všechny
milovníky koní v České republice je značka
Albertovce značkou kvality, jako pro vyznavače pivního moku Prazdroj Plzeň. Proto je
potřeba, aby problematika dění okolo Albertovce nezapadla mezi ty „nepodstatné“ a zůstala
v povědomí široké veřejnosti. Vaše snaha
o udržení celé této kauzy na stránkách tisku
k tomu určitě přispívá, za což Vám upřímně
děkuji.
Děkuji za rozhovor. Jiří Gebauer

Náhrada za WINDOSE
Smůla se koním v roce 1999 skutečně
lepila na paty. Další v řadě špičkových
koní, kteří nám již nebudou dělat radost, je
drezúrní mistr ČR I. Mikolasové WINDOS,
který uhynul na sklonku minulého roku.
Naštěstí můžeme oznámit, že I. Mikolasová má již za WINDOSE náhradu a v nejbližší době představí v soutěžích GP oldenburského valacha FLEUR.

Blahopřejeme...
...bývalému reprezentantovi v soutěžích
všestrannosti a trenérovi Václavu Opatrnému, který 20. února oslavil své padesátiny.
...bývalému předsedovi ČJF Jiřímu
Kuškovi k šedesátinám, které připadly na
5. března.
....nejznámějšímu českému mistrovi sedlářského cechu Františku Vojířovi, který
6. března slavil 75. narozeniny
...jezdci a trenérovi Josefu Jarolímovi
k 65. narozeninám, které oslaví 9. března.

Vzpomínáme...
V sobotu 19. února navždy opustil jezdecká kolbiště a všechny své přátele ve
věku nedožitých 72 let nestor jezdeckého
sportu pan Emil Volt. Tento jezdec, cvičitel a trenér a později i dlouholetý funkcionář se zasadil zásadním způsobem
o záchranu liberecké jízdárny. Jeho zásluhy na rozvoji jezdeckého sportu byly oceněny ČJF udělením čestného odznaku.
Rozloučení s Emilem Voltem se konalo
1. března 2000 v libereckém krematoriu.

Zástupce firmy Böckmann

Sportovní stáj
v Tuchoměřicích

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

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

BÖCKMANN

Tel.: 0602 628788
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

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
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

Na Finále do
Holandska
Finále Světového poháru se
blíží a zatímco skokané pocestují do Las Vegas, drezúrní
elita se sejde 23.-26. března v
holandském s’Hertogenbosch.
Poslední kvalifikací byla soutěž CDI-W v Paříži 3.-5. března
a poslední výsledky se teprve
propočítávají. Diváci v Hertogenbosch však mají již jistotu,
že ve finálovém zápolení uvidí
loňskou vítězku Anky van
Grunswen a vítěze regionálních lig. Za centrální Evropu to
bude Ruska E. Sidneva, za
USA Ch. Reiber, za kanadskou
ligu G. Smith, za jezdce z Pacifiku přijede Australan R. Ryan
a asijskou část bude reprezentovat Japonec M. Yagi.

Pony na
výstavu
Severomoravská asociace
pro chov pony a malých koní
se opět po dvou letech rozhodla uspořádat výstavu určenou
pouze pro poníky a malé
koně, tzn. KVH do 148 cm.
Výstava se koná 27. května
v Javorníku a zájemci o výsta-

vu musí svoji přihlášku spolu
s fotografií koně ve výstavním
postoji zaslat nejpozději do
15. dubna na adr.: M. Nemeškalová, Havlíčkova 473, 790 70
Javorník. Začátek výstavy je
v 10.30 hodin a spolu s výstavou budou probíhat doprovodné soutěže dětí.

Západočeské
drobnosti
● V jezdecké hale v Bernarticích se 11. března koná od
11.00 hodin II. ročník oblastní
chovatelské přehlídky.
● Na stejném místě se pak
bude 8. dubna konat I. západočeská aukce koní. Zájemcům
budou předvedeni nadějní
sportovní koně ve věku 3 - 4
let, sportovní koně s výcvikem
do 6 let i koně s vyšším skokovým a drezúrní výcvikem.
Předvedení koní od 10.00
hodin, zahájení aukce ve 14.00
hodin.

Výsledky
Albertovec 25. 3. -ZM- 4l. 1. Žilinský - GALVORA (Newport University),
děti 1. Kincl - DIKWA (Horymas), 5l.
koně 1. rokem 1. Vrubel - CURAGE
(Albertovec), -Z- 4l. 1. Vrubel - OKLAHOMA A (Albertovec), děti + jun. 1.

Rožnovský - KRÁSNÁ (Rožnovský),
ostat. 1. Žákovčíková - LUKEPERY
(Horymas), -ZL- 5l. Žákovčíková LUKEPERY (Horymas), děti + jun. 1.
Gladišová - KALKA (Gladiš), ostat. 1.
Šipoš - FAUST (Gesomont), -L- 6l. 1.
Vrubel - GAMETA A (Albertovec).
Měník - Humburky 26.2. -ZM- děti
(5) 1. Doušková - LADY (Poříčí), 4l.
(15) 1. Cachová - LADY ROSE (Radonice), -Z- 1. odd. (31) 1. Plimlová SULIKA (Poříčí), 2. odd. (34) 1. Brožková - DELI (Roudnice), -ZL- (58) 1.
Tretera - NIKITA (Tretera), -L- (23) 1.
Hatla - SAHIB KUBIŠTA (Měník), 2.
Kupka - LIANA (Černožice), 3. Matějka - KAŠMIR (Wrbna).
Frenštát pod Radhoštěm 4.3. ZM- děti (7) 1. Kopišová - NOX (Frenštát), 4 a 5ti letí startující 1. rokem (9)
1. Biolková - MARION (Trojanovice), Z- děti (9) 1. Kopišová - ARAT (Frenštát), jun. (19) 1. Ondryáš - KLELIA
(Frenštát), ostat. (36) 1. Hovjatská LATYMORE (Mušketýr Ostrava), -ZLPohár žen (49) 1. Gladišová - JERMETIEU (Gladiš), ostat. (15) 1. Ondryáš - KLELIA (Frenštát), Stupň. obt.
do 120 (11) 1. Kincl - BOREC (Opava
Kat.), 2. Švihorová - DESTILA (Epona
Jistebník), 3. Gladišová - KALKA (Gladiš).
Nová Amerika 4.3. -ZM- 1. Kokiová - DELI (Dark Horse), dvouf.sk.
100/110 1. odd. 1. Sojka - AMARETA,
2. odd. 1. Holomek - DOUGLAS
(Nová Amerika), stupň. obt. do 110
1. odd. 1. Doležal R. - RISKANT
GRANO (Jezbořice), 2. odd. 1. Doležal R. - BLENKER (Dražkovice), -L- 1.
Navrátil - ASCOT T (Navrátil), 2. Vítek
- LEWISIE (Končiny), 3. Doležal R. DELFIS (Dražkovice).
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Obchod krmivy
a chovatelskými
potřebami
Cermanová Vladimíra,
Horní Branná 285
Tel./Fax: 0438/24 224

n a b í z í
Jezdecké potřeby
(vitamíny, pasty, desinf. prostředky, podkovy, podkováky, přilby, australské a ost.
klobouky, kabáty, žlaby,
boty, sedla, ohlávky apod.)

v prodejnách
ve Vrchlabí
a v Nové Pace
V chovu B. Pauzra
- Dubá - Osinalice
působí v roce 2000
tito plemenní hřebci:
235 DIETWARD-7,
tm.hd., nar.1984 po Dietward,
z 591 Almhirt I.
Mohutný, ušlechtilý hřebec s velkým podílem hanoverské krve.
Prověřen ve skoku -ST-, rovněž
potomstvo prokázalo výkonnost
-ST-.
Připouštěcí poplatek 3 000,- Kč
CORNET-P,
tm.hd., nar.1993 po 373 Cornet
klíčanský (Vandal), z m: SČ 919
Šany po Servátor 51. Je to ušlechtilý hřebec s podílem krve
A1/1. Jeho výkonnost je zatím
st. -L- (skok+drezúra), je dále
sportovně prověřován. Oba rodiče prokázali výkonnost ve skoku
st. -ST-.
Připouštěcí poplatek 2 500,- Kč
Kontakt: Bohuslav Pauzr
Osinalice č.p. 14
277 21 Liběchov
tel.: 0206/69 51 50

Ve Svinčicích
se dne

18. března 2000
koná veřejný trénink
pod vedením

Jiřího Pecháčka
Možnost účasti bez
jezdeckých licencí
a licencí koní

Vstupní poplatek 300,- Kč
ustájení 100,- Kč
Uzávěrka přihlášek
16. března 2000
Požadavky na ustájení
spolu s přihláškou
do uzávěrky

Informace p. Staňková
tel.: 0606 464 448

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 9 letou figurantní starokladrubskou klisnu. Tel.: 0603 517 242.
● Prodám přívěs na 2 koně za osobní auto, stáří 1,5 roku, perfektní stav. Tel.: 0165/62 60 41.
● Prodám vhod. i pro dorost A1/1, 9,5 let, hřebec, výborně jezditelný, vyrovnaný, v terénu klidný, lehce ovladatelný - naučí. Drezúra do st. -ST-. Tel.: 0438/24 224.
● Prodám 4l. valacha (Diktant Slať. - m: po Bytčan A1/1) do sportu a 3l. valacha (Lokaj - m: SPK 167 po
Gidran XIV) oba se zákl. výcvikem. Tel.: 0439/898 165.
● Přijmu 4 hříbata od 1 do 3 let na pastevní odchov od 1. 5. - 31. 10. 2000. Krmný den /50 Kč. B. Pauzr, Osinalice, okr. Mělník. Tel.: 0206/69 51 50.
● Prodám val. ČT, 8 let, tm. plavák, skok -L-, drezúra -S-, vhodný pro začátečníky. Cena 70 000,- Kč. Při
rychlém jednání sleva. Tel.: 02/44 911 670.
● Prodám klisnu ČT, nar. 5/98, po Landruf, skok. předp. Tel.: 0602 887 361.

MAČKAČE

Od 1.11. 1999 v prodejně v Třebíči prodej
veškerých jezdeckých potřeb na splátky
prostřednictvím DD finanční společnosti Ostrava. Dále zavádíme
prodej koní na splátky.
V současné době vychází nový,
český katalog jezdeckých potřeb
firmy Equisport. Na požádání
zašleme dobírkou.
Naše zboží můžete nakupovat také
v internetovém obchodě
http://www.equi-shop.cz
a připravuje se otevření našeho
obchodu s jezdeckými potřebami
na internetu v obchodním domě
Vltava 2000.
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.mujweb.cz/obchod/equisport

překlady,
tlumočení,
37 jazyků

ZRNA

Výroba - prodej - servis
Třebíč, Energetiků 992/5, tel. 0618/28 529

Váha
Výkon
Motor
Příkon

GETPONY S
17 kg
60-90 kg/hod
220V nebo 380V
0,37kW

SUPER 1000
50 kg
600 - 1000 kg/hod
380V
2,2 kW

Výjimečností našich mačkačů oproti jiným jsou jejich válce, které jsou vyrobeny z tvrdé oceli. Kulatý tvar zubů o
hloubce 5mm a šroubovité stoupání umožňuje dostatečný rozsah nastavení štěrbiny mezi válci. Tím lze dosáhnout různé velikosti zrna a hrubosti. Tyto válce mají svým tvarem také značný vliv na vysoký výkon při malé spotřebě energie, jak plyne z výše uvedené tabulky. Tvarem a tvrdostí zubů jsme také dosáhli vysoké odolnosti proti
kovu a kameni, a téměř nulového opotřebení, díky čemuž mají naše výrobky vysokou životnost. Celý mačkač má
povrchovou úpravu ekologickým a zdravotně nezávadným nástřikem Komaxit. Na celý stroj se vztahuje záruka 12
měsíců, na mačkací válce 24 měsíců.

Firma Iván

nabízí:

celoroční zásobení stájí krmivem i stelivem (seno luční i vojtěškové,
sláma, oves), s dodávkou do 48 hodin.

Dodáváme za pevné ceny!!!
● seno po celé ČR, železnicí 180 Kč/q, kamiony 210 Kč/q
● sláma 100 Kč/q
● krmný bob 600 Kč/q

Kontakt.: 0602

237 354

●
●
●
●
●
●
●
●
●

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

SERVIS PRO VÁS
A VAŠEHO KONĚ
Kompletní sortiment jezdeckých
potřeb v prodejnách v Praze a Plzni

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

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

CN

ZÁSILKOVÝ PRODEJ
Vyžádejte si náš barevný katalog v češtině
Při zasílání zboží nad 500 Kč na dobírku
neúčtujeme poštovné
Garantujeme vrácení peněz nebo výměnu zboží

Prodejna
jezdeckých potřeb

● 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
Pozor, v obchodě v Praze 5 na Smíchově změna
tel. čísla. Prodej zůstává i po dobu stavby tunelu
Mrázovka nepřerušen

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