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Promokl˘ Mûlník
Organizační gigantismus JK Mělník pravděpodobně v roce 2001 překoná všechny rekordy.
Nejen že v areálu probíhají téměř nepřetržitě
různá soustředění a veřejné tréninky, ke kterým
se letos přidávají i koňské trhy, ale kalendář je
přeplněn pochopitelně i tradičními závody.
Prvním z nich byl o prodlouženém velikonočním víkendu Astrofin Cup. Rozpis nabídnul soutěžícím celkově 24 soutěží. I přes totální nepřízeň počasí se jich v průběhu čtyř dní uskutečnila většina. Počty startů by bylo možné spočítat,
ale nemyslíme, že je nutné ohromovat neuvěřitelnými čísly. Každý, kdo již někdy na Mělníku

dalších nestandardních soutěží jako např. „dva
na parkuru“ či soutěž pro „hoby jezdce“. Mělničtí
prostě stále vymýšlejí něco nového a i když je
to leckdy poněkud únavné jak pro pořadatele
tak pro soutěžící, nikdy nevíte co z nových
nápadů může vzejít.

Opatrný představoval

V klasických soutěžích byli diváci nejvíce
zvědavi čím stáj narychlo po rozchodu ze stájí
Bost doplnil Aleš Opatrný. Ten se v Mělníku
objevil vedle již starších koní i v sedle LAVIE (tu
jezdil v minulosti jihočeský J. Vácha), dále pak
7l. SILVIA (bav. tepl.), ale
především v sedle dvou
čerstvých importů 7l. holštýnské JESICA a 11 l.
holštýnského bělouše
ANDOLPH ABC. Především posledně jmenovaný
by měl zastoupit mezeru po
koních stáje Bost. Na svém
kontě má řadu úspěchů
v těžkých soutěží v SRN
a jako poslední jej jezdil
K. Ahlman.
A.Opatrný na Mělníku
své fanoušky rozhodně
nezklamal a postupně zvítězil ve všech soutěžích, ve
kterých startoval. Nejprve
v -L- s GARGANO WEPOL,
pak ve druhém -L- na SILVIO, poté v -S- opět na
GARGANO
WEPOL
a nakonec i v hlavní soutěži
závodů ASTROFIN CUP ST- na ANDOLPH ABC.
V závěrečném nedělním
vyvrcholení závodů se nejprve na start soutěže -SJedničkou ve stáji A. Opatrného se pravděpodobně stane ABC ANDOLPH postavilo 14 koní. Přes
značně obtížný terén překobyl tuší, že se továrna na jezdecký sport po čtyři
nalo kurs A. Tůmové 10 dvojic bez chyby.
dny nezastavila.
V rozeskakování byl nejrychlejší GARGANO
Tak jako většinou provázela první závody na
WEPOL před GOLDEM J. Papouška (Srnín) a
Mělníku nepřízeň počasí a pořadatelé zažili
J. Jindrou na CONTENDER NAXOS (Sp.Poříčí).
v průběhu všech dní typická počasí pro všechna
V posledním parkuru čtyřdenního maratonu
roční období. Nejčastěji však přeci jen pršelo
se počasí rozloučilo s účastníky skutečně lahůda tak byla továrna na sport na konci čtvrtého
kovým deštěm a řada dvojic startovala již téměř
dne již notně zablácená.
apaticky odevzdaně. Výkony jezdců a koní však
zasluhují o to větší uznání. I když se nakonec
Pony jsou na Mělníku doma
diváci nedočkali bezchybného výsledku, viděli
Protože je vedoucí střediska V. Mestenhaurozeskakování sedmi dvojic se 4 tr. body. Nyní
ser zároveň hlavní duší jezdeckého sportu dětí
se však již bezchybně jezdilo a na čele se seřana pony nikoho nemuselo překvapit, že se soudila čtveřice s nulou. Jak již bylo řečeno nejtěže pro pony, vedle spodní jízdárny, dostaly
(Pokračování na str. 2)
i na hlavní kolbiště. Vedle nich to pak byla i řada

Finálová severní
Evropa
Světové poháry v drezuře i skákání mají za
sebou svá finále. Finále, která se konala téměř
společně nejen regionálně, ale i časově. Drezurní měření sil proběhlo ve dnech 6.-8. dubna
v dánském Aarhus a skokové 11.-16. dubna ve
švédském Göteborgu.

Po Sao Paulu slintavka
Především drezurní finále bylo pronásledováno smůlou. Nejprve na přelomu roku ohlásil brazilský pořadatel v Sao Paulu, že pro ekonomické potíže nemůže dlouho připravované finále
uspořádat. FEI tak byla na poslední chvíli postavena před náročný úkol zajistit náhradního
pořadatele. Naštěstí se k pořadatelství téměř
okamžitě přihlásilo Dánsko. Pak se ovšem
Evropu rozběhla epidemie slintavky-kulhavky
a vše se opět ocitlo ve velké nejistotě. I když
nakonec dánské finále proběhlo, bylo bohužel
slintavkou ovlivněno. Holandsko odmítlo vydat
obhájkyni titulu a v podstatě hlavní aktérce soutěže Anky van Grunswen povolení k transportu
koní. Lépe řečeno povolení, za které v Holandsku lobovala pravděpodobně celá jezdecká
Evropa, přišlo o jeden den později, než bylo
k přepravě do Dánska nezbytné. Své finále tak
stihli skokané. Pro Anky van Grunswen a další
Holanďanku S. Gademann a bohužel i pro vítěze asijské drezurní ligy Japonce T. Kiso, který
se na finále připravoval ve stájích Anky van
Grunswen, však bylo finále ztraceno. Jediným
zástupcem Holandska se tak v Aarhus stal G.
Gordijn-Rothenberger s JONGGOR’S LEONARDO DA VINCI, který trvale žije v Bad Homburg v SRN.
Soutěž tak přišla o očekávaný souboj favoritů
a cesta k pohárovému úspěchu současné světové jedničky U. Salzgeber na RUSTY (SRN)
byla značně usnadněna.

Neporazitelný Litevec
Třináctiletý litevský RUSTY se stal v posledních měsících skutečnou hvězdou světové drezurní scény a své postavení v Aarhus jen potvrdil. Zvítězil jasně v obou kolech (GP + GP Kür)
a v konečných přepočtech na něho ztráceli jeho
němečtí kolegové na druhém (I. Werth - ANTONY FRH) a třetím (R. Zeilinger - LIVIJNO) místě
sedm resp. osm procent. Ti spolu svedli o druhou příčku za U. Salzgeber vyrovnaný souboj,
kdy emsbührenský R. Zeilinger byl druhý v GP
a I. Werth mu zase porážku oplatila ve volné
jízde. V konečných součtech nakonec vyšla I.
Werth lépe a tak se musel R. Zeilinger spokojit s těsným třetím místem. Bez Anky van Grunswen se tak aarhské finále stalo německou exhi(Pokračování na str. 2)
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Rasputin poprvé
Dezúrní velikonoce v Praze na Přední Kopanině v sobotu 14. dubna byly příležitostí pro
Š. Koblížkovou představit drezurní veřejnosti
nového koně. Jak jsme již v Jezdci č 1/2001
informovali, je jím figurantní 13l. westfálský
bělouš RASPUTIN (Piratin po Pik Bube I).
V Praze na Přední Kopanině se divákům
ukázal v úloze Prix St. Georg a v úloze IM 1.
V prvém případě mu konkurenci dělala trojice
jezdců a ve druhém se na startovní listině objevila již jen dvě další jména.
Do své dosavadní úspěšné kariéry si po
sobotě 14. dubna připsal RASPUTIN další dvě
vítězství. V St. Georg zvítězila Š. Koblížková
v jeho sedle s 68,75 % před I. Ronisovou (TIFFANY) a M. Majznerovou (AMOURAL) a v IM 1
se 70,50% před V. Šretrem (VISLA ROSSERVIS) a M. Majznerovou (AMOURAL).

(Dokončení ze str. 1)
rychlejší byl nováček našich kolbišť ANDOLPH
ABC, se kterým porazil A. Opatrný sám sebe
v sedle LAVIE. Na třetí pozici skončil velmi
dobrý CONTENDER NAXOS s J. Jindrou
a čtvrté bezchybné rozeskakování předvedl
M. Matějka na VENEUR DU LUC. I výkony dalších však zasluhují uznání. Především pak standardně jezdícího Z. Žíly (GENETA 4+4) a líbila
se i druhá z Karlových Varů D. Balcarová
s MAKEBO, kterou od rozeskakování oddělil jen
opravený omyl na parkuru.

Na řadě je Šepra
Další na programu areálu v Mělníku je Cena
firmy Šepra, která je na programu 5.-6. května.
Tu však na mělnickém kolbišti pořádá TJ JS
Hořín. Soutěže od stupně -ZM- do skákání max.
do 120 cm jsou určeny především mladým
koním a jezdcům a všechny podrobnosti můžete opět získat na internetové adrese:
www.jkmelnik.cz
Dodejme jen, že ředitelem těchto závodů je
představitel firmy Šepra Lumír Šebesta, který
má nejen k mělnickému kolbišti dlouholetý
vztah z minulých let, ale při letošních soutěžích
Austrofin Cup byl i úspěšným jezdcem, když
zvítězil ve dvouf. skákání do 110 cm v sedle
ODETY.

Z. Zelinková zahájila sezonu 2001 za Tarpan
Odolena Voda dvěma druhými místy. V sobotu
14. dubna byla ve dvoufázovém skákání
130/140 cm v Bohdanči na NASSIR druhá za
L. Sojkou (GALIE) a před domácím P. Vachutkou (RAQUEL) a v neděli byl v závěrečném
skákání do 140cm ve Staré Boleslavi lepší jen
J. Pecháček na VENEUR.

Finálová severní
Evropa
(Dokončení ze str. 1)
bicí. Na čtvrtém místě skončil domácí L. Petersen (BLUE HORS CAVAN) a teprve pátá příčka
patřila Holandsku díky LEONARDU DA VINCI
G. G-Rothenbergera.
Vítězka Centrální ligy Polka M. Morsztyn
(DONOSTIO) skončila celkově na jedenáctém
(předposledním) místě.
Podrobnosti i úplné výsledky naleznete na
internetové adr.: www.worldcupdenmark.dk

V Göteborgu slavili
Svátek skokového halového jezdectví připravili pořadatelé ve Švédsku na 11.-16. dubna.
Díky 20 letům sponzorské spolupráce s automobilkou Volvo má Göteborg ve Světovém
poháru zvláštní postavení a finále se zde koná
každé dva roky. V roce 2001 se zde navíc slavilo 25leté výročí prvních halových závodů ve
skandinávské hale.
Skoková elita dorazila do Švédska slintavkou
nezdecimovaná. Vzhledem k vyrovnané výkonnosti jezdců neměla soutěž tak výrazného favorita, i když po posledních výsledcích v kvalifikacích a úspěchu v zahajovací soutěži se mohlo
zdát že ve vítězném tažení bude postupovat
Belgičan L. Philipaerts.
Vedle již kvalifikovaných jezdců z 11 světových lig (účast předem odmítli vítězové Jižní
Ameriky, Nového Zélandu, Jižní Afriky a Austrálie) umožnili pořadatelé start ve finále nakonec
celkově 26 jezdcům, namísto původně zamýšlených 18 ze západoevropské ligy. Tento krok
měl být náhradou za neukončenou evropskou
kvalifikaci, která přišla kvůli slintavce o dvě
poslední soutěže. Všichni jezdci, kteří měli před
soutěžemi v s’Hertogenbosch a Ovideu šanci
tak směli přijet do Göteborgu.

Markus Fuchs na trůně

Superrychlé
Spálené Poříčí
Na letošní 4. ročník halových závodů ve Spáleném Poříčí se v sobotu 14.dubna přes aprílové počasí sjela silná konkurence. Mezi jezdci
nechyběla ani L. Poláková, která se opět objevila doma po svém pobytu v USA a s RAINBOW
STAR zahájila hned úspěšně druhým místem
ve skoku do 110 cm. Vděčni byli pořadatelům
rozhodčí, kteří pracovali v nové věži a ocenili
především její vytápění.
V hlavní soutěži závodů parkuru -S- se
6 jezdců z jedenácti probojovalo do rozeskakování. Jejich výkony v základním parkuru zřejmě
v dobrém slova smyslu „vyhecovaly“ majitele
tohoto areálu pana J. Schneidera ml., který
vyhlásil zvláštní finanční cenu pro nejrychlejší
parkur v rozeskakování bez ohledu na počet
trestných bodů. O tuto cenu se sportovně
poprali nádhernými výkony A. Opatrný a domácí
J. Jindra (oba se dvěma koňmi). Vítězem soutěže i zvláštní finanční ceny se stal A. Opatrný
s ČOKOLÁDOU. Patřilo mu i druhé místo
s Rocket 71. Jaroslav Jindra se musel spokojit
se 3. a 4. místem (COWLEY KENTAUR, RAMBELA), ale zase nakonec získal pohár pro nejúspěšnějšího jezdce celých závodů.

Je nás sedm
Česká jezdecká federace následovala mezinárodní jezdeckou federaci FEI a 7. února přijala do svých řad CZRHA - Reiningovou asociaci
ČR. Reining se tak po klasických sedlových disciplinách (skok, drezura, všestrannost) a po
spřežení, voltiži a endurance stává sedmou jezdeckou disciplinou sdruženou v ČJF.

-2-

První kvalifikace (12. 4.) zastihla v nejlepší
formě trojnásobného vítěze finále SP posledních let Brazilce R. Pessou (BALOUBET DU
ROUET). Kurs parkuru do 150cm na čas překonal s náskokem více jak 1,5 vteřiny na druhého
R. Texela (FLEUR Z), druhého nejlepšího ze
západní části USA. Na dalších místech skončili
M. Whitaker (HANDEL II), L. Nieberg (L.P.
ESPRIT FRH), W. Meliger (CALVARO V) a na
šestém místě skončil M. Fuchs na
TINKA’S BOY.
M. Whitaker s HANDEL II posílil britské naděje ve druhé kvalifikaci (13.4.), kde zvítězil po
rozeskakování dvanácti jezdců před L. Philippaertsem (VERELST OTTERONGO) a M. Fuchsem (TINKA’S BOY). V rozeskakování byl také
R. Pessoa, který tak byl v celkových součtech
stále na čele, těsně sledován M. Fuchsem a
M. Whitakerem.
Třetí kolo finále mělo tradičně dvě kola
a konalo se na velikonoční pondělí. Bez jediného zaváhání jimi prošel pouze Švýcar W. Melliger s CALVARO V, který musel být v té chvíli
velmi smutný pro jedinou chybu z prvního kola,
která jej dělila od prvního místa.
Diváci však byli velmi spokojení, protože
v konečných součtech se o vítězství muselo
konat rozeskakování mezi M. Fuchsem a
R.
Pessou. Napínavý souboj, který mohl přinést již
čtvrté vítězství v řadě za sebou pro fenomenálního Brazilce, však přeci jen přinesl střídání na
světovém trůně. V pořadí již 23. vítězem finále
Světového poháru skokových jezdců se po bezchybné jízdě stal M. Fuchs na TINKA’S BOY, R.
Pessoa byl tradičně velmi rychlý, ale dvě chyby
na posledních skocích jej odsunuly na druhou
pozici. Třetí příčka putuje zásluhou M. Whitakera
a HANDEL II do Velké Británie.
Podrobnosti naleznete na internetové adr.:
www.scandinavium.se/horseshow

ZE ZAHRANIČÍ

V Opavě venku
Kolbiště v Opavě Kateřinkách bylo o víkendu
7.-8. dubna místem konání prvních letošních
jezdeckých soutěží na otevřeném kolbišti. Příležitost to byla především pro představení mnoha
mladých koní a do Opavy se sjeli zástupci
z téměř 40 oddílů.
Hlavní soutěží bylo skákání stupně -L- a ze
32 dvojic se do rozeskakování probojovalo pět
jezdců. Vítězství si nakonec odnesl domácí
P. Humplík s MANDY OIL TEAM s nulou
a výrazně nejlepším časem před D. Fialkou
(ALOUBE A) ze Sportovní stáje Klokočov a další
domácí V. Hruškovou na SCARLET.
-jge-

ZPRÁVY

Sojka a Skřivan
Celkem devět soutěží čekalo na účastníky
druhých halových závodů na Nové Americe ve
dnech 7.-8. dubna. Oba soutěžní dny pak byly
završeny skokovou soutěží -S-.
K sobotní nastoupilo 14 dvojic a diváci se
dočkali jen dvou bezchybných výsledků. V rozeskakování pak byla úspěšnější i podruhé bezchybná L. Gladišová na AMARCORD GLADIŠ
z Bernartic před J. Skřivanem na GUYANE
ORLING (Manon).
V nedělním -S- bylo opět 14 soutěžících, ale
tentokrát se do rozeskakování dostaly čtyři dvojice. Opět mezi nimi nechyběl J. Skřivan na
GUYANE ORLING, ale ani tentokrát se mu
nepodařilo zvítězit. I když byl i v rozeskakování
s nulou, čas mu stačil pouze na třetí místo za
vítězným L. Sojkou (GALIA) z JK Hippo Topol
a M. Šoupalem (GRANNA ARGENTINA) z
1. ŠPZ Pardubice. Na čtvrtém místě rozeskakování skončil R. Doležal, který startoval také za
stáj Manon Orling v sedle NARACONDO PROFISTAV. Jak nám prozradil J. Skřivan mají oba
jezdci dlouhodobější dohodu a R. Doležal se
bude v sedle NARACONDA objevovat minimálně v prvé polovině sezóny 2001.

Ve Všemilech Matějka
Novou posilu stáje představil při druhých
halových závodech ve Všemilech M. Matějka
(ZOO Chomutov) v sobotu 14. dubna. Je jím 7l.
holštýn EFKUSWEG, se kterým bude startovat
za stáj Wrbna. Nováček stáje nakonec zvítězil
v rozeskakování čtyř koní v závěrečné soutěži
-L-. M. Matějka však porazil především sám
sebe, protože se do rozeskakování probojoval
i s GRAND POHONA (2. místo) a LIPKOU UNIREN (4. místo). Mezi koně stájí M. Matějky se
dokázala na třetí pozici vklínit jen K. Poláchová
na FANY, která však startuje také za Chomutov
a M. Matějka ji trénuje.

Poděbradská bilance

E. Nákelná – DUEL 1, vítězka soutěže -Zjuniorů
- foto jge -

Za dvě GP auto
Český skokový tým se vydá k prvnímu měření sil na zahraniční otevřené kolbiště. Ve dnech
4.-6. května se A. Opatrný (ABC JESICA,
PANTA RHEI, ČOKOLÁDA, ABC ANDOLPH
WEPOL) a P. Doležal (LE CORDIAL, ROCK ’A’
ROLL) vydá spolu s R. Chelbergem (USA FRESKA, AKTIV) do Rakouska na CSIB Sachendorf. Celá skupina se pak přesune na
CSI-B Treffen - Schneeweisshof, který je na
programu o týden později. Zde se k nim připojí
ještě J. Jindra (SIRAH, CONTENDER NAXOS,
COWLEY), M. Matějka (KAŠMIR, EFKUSWEG)
a K. Polachová (FANY).
Pořadatelé obou CSI spolupracují a důkazem
je i slíbené auto v ceně 300 000 ATS pro případného vítěze obou Velkých cen.

Slintavka straší
Ani našim reprezentačním trenérům se nevyhnou změny v plánech reprezentačních výjezdů
spojené s vlnou zrušených soutěží po celé
Evropě kvůli epidemii slintavky-kulhavky. Do
seznamu v současné době již přes 60 zrušených soutěží přibylo i polské CDIO** v Jozefíně
a CVI v Nitře, na které se chystali i čeští reprezentanti. Zatím poslední již nyní ohlášenou zrušenou soutěží je CIC*** Achselschwang, které
se mělo konat 22. - 24. června.

Bost u Tebbela
R. Tebbel, jehož jméno je momentálně
v ČR velmi skloňované, se ve finále SP v
Göteborgu rozhodně neztratil. Po 13. místě
v I. kvalifikaci a 9. místě ve druhé, skončil v
posledním finálovém kole na 12. příčce. Zda
se jeho spojení z ČR ještě prohloubí ukáže
budoucnost, ale skutečností je, že od soboty
14. dubna jsou koně CRAZY BOY, COLUMBIA EQUISTRO a KRIS KENTAUR v jeho
stájích.

Na památku setkání současných i bývalých
členů JK Poděbrady, které se konalo na oslaváu 50. výročí poděbradské jízdárny 18. listopadu 2000, vydala M. Píšová několik souhrnných
textů o současnosti a minulosti jízdárny. Text
obsahuje největší sportovní úspěchy poděbradských jezdců, v přehledu vzpomínku na uspořádané Velké ceny a seznam mnoha členů a přátel jízdárny v Poděbradech.

Voltiž zahájila
Jedním z center české voltiže je již řadu let
Frenštát pod Radhoštěm. V letošním roce se
pozice TJ Slovanu ještě posílila, protože zde
vzniklo i Sportovní centrum mládeže pro voltiž.
První soustředění mladých sportovců (do 18 let)
se zde konalo ve dnech 22.-25. března a zúčastnilo se jej 20 cvičenců. Vedením SCM byl pověřen Jan Valštýn, který má za sebou velmi dobrou
sportovní kariéru a do nedávna působil v české
voltižní reprezentaci. Svoji roli trenéra zvládl ve
Frenštátě p.R. J. Valštýn na výbornou a všichni
přítomní hodnotili soustředění velmi dobře.
Ve Frenštátu se pak
pokračovalo i tradičně prvními voltižními závody v ČR.
Těmi jsou soutěže o Velikonoční vajíčko. Tentokrát se
soutěžilo v předstihu před
velikonocemi v sobotu 7.
dubna. K účasti se sjeli cvičenci z deseti oddílů. Veterinární přejímkou prošlo 22
koní, na kterých soutěžilo
10 skupin a 36 jednotlivců.
I přesto, že ne všechny
oddíly mají na zimní přípravu k dispozici halu, byla
výkonnost závodníků na
velmi dobré úrovni.
V kategorii skupin A soutěžily jen dvě skupiny z TJ
Lucky Drásov a TJ Voltiž
Tlumačov a úspěšnější byli
cvičenci z Drásova. V kategorii skupin C zvítězili mezi
čtyřmi skupinami cvičenci
z JK Hřebčín Albertovec
a v kategorii D, opět mezi
čtyřmi, domácí skupina z TJ
Slovan Frenštát.
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Tři ze čtyř prvních míst soutěže -L- ve Všemilech patřila M. Matějkovi
Mezi 16 ženami kat. B byla nejlepší K. Vlková
(FARMON) z TJ Voltiž Tlumačov (lonž. P. Neprašová). V kategorii A se zúčastnilo také 16 žen
a nejlépe byla hodnocena M. Grůzová (DOLF)
z Lucky Drásov (lonž. P. Cinerová). Muži soutěžili pouze v kategorii A a ze sedmi účastníků byl
nejlepší tlumačovský P. Eim (FARMON, lonž.
P. Neprašová).
Voltižní sezóna pokračovala 15. dubna v Drásově soutěžemi Anect Cup a dále pak 21. dubna
v Tlumačově. Tlumačovské soutěže budou po
Frenštátu druhými kvalifikačními závody na první
vrchol voltižní sezóny CVI Frenštát p.R. CVI se
bude ve Frenštátě pořádat již po deváté a je plánováno na 13. - 14. května.
-han-

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Doma je doma
Kolbiště ve Staré Boleslavi bylo o velikonočním víkendu (14.-15.4.) dějištěm soutěží Memoriálu Ludvíka Jandourka. Tak jako tradičně
a v tradici dobrého jména rodiny Jandourkových
se dařilo nejvíce v řadě zatím nejmladšímu
z Ludvíků Jandourků. Ten postupně zvítězil
v soutěži -L- (OLZA), (když byl druhý v sedle
MARCO POLO DUBLET) i post. obtížnosti do
120 cm (OTEY). První byl i v dalším -L-, kde
opět obsadil i druhé místo (MARCO POLO
DUBLET, OLZA) a nakonec byl tak vyhodnocen
i jako nejlepší v Memoriálu svého bohužel již
dávno zemřelého děda (MARCO POLO).
Úspěšní však byli i jeho stájoví kolegové a další
vítězství pro domácí získal P. Ledecký na
SAFÍR (dvouf.sk. 110/120).
K vyvrcholení dvoudenních závodů, skoku do
130 cm, se do Staré Boleslavi dostavilo 18 dvojic. Promrzlí diváci viděli osm bezchybných
výkonů. Po dalších pěti nulách byl v rozeskakování nejrychlejší Jiří Pecháček na VENEUR
před Z. Zelinkovou (NASSIR) z Tarpan Odolena
Voda a opět L. Jandourkem na MARCO POLO
DUBLET.

Sportovní
kalendáﬁ

Studená drezura
Zatímco halové drezurní závody v jezdeckém
středisku Plzeň Bory, plánované na 7. dubna,
musely být skutečně zrušeny, do historického
prostředí Národního hřebčína v Kladrubech nad
Labem se sjela více než čtyřicítka startujících.
Přes nepřízeň počasí byly startovní listiny Jarních drezurních závodů zaplněny a program přinesl celkově 63 startů ve třech úlohách stupně
-Z- a -L-.
Vítězství v úloze -Z- si mezi 22 dvojicemi
vybojovala L. Kolářová na GERMANICUS
z Hradeckého jezdeckého klubu a v soutěžích
L0 a L4 byl po dvakrát nejlepší Jan Buben
s koňmi BODO a BORN ze stáje Buben Zádolí. (foto nahoře)

J. Pecháček – VENEUR zvítězili v soutěži
-S- při Memoriálu L. Jandourka ve Staré
Boleslavi

Drobnosti
● Drezurní soustředění seniorských jezdců

všestrannosti proběhlo v Kolesách ve dnech 31.
března až 7. dubna. I když nakonec nebylo
zakončeno starty při drezurních závodech
v Kladrubech n.L., podle trenéra F. Slavíka splnilo svůj účel. Celkově 11 jezdců se 17 koňmi
mohlo využít drezurních zkušeností D. Diringerové. Ta zastoupila omluveného polského trenéra M. Szlapku.
● Semináře rozhodčích, stavitelů parkurů
a pořadatelů závodů, který pořádala středočeská oblast ČJF 7. dubna v Kolíně, se zúčastnilo
celkem 92 účastníků (38 rozhodčích, 23 stavitelů a 31 pořadatelů). Seminář řídil předseda
oblasti V. Drbal a přednášeli I. Vencour a
J. Sedláček.

Věkově do dětské kategorie patří F. Kološ
z JK Pardubice, který startuje na v ČR známém drezúrním koni VANITAS

V Albertovci je již léto
V sobotu 14 dubna bylo i v Albertovci, stejně
jako všude, skutečně aprílové počasí, ale přesto
proběhlo první kolo seriálu soutěží s názvem
Albertovské létní kriterium. Podmínky na kolbišti
byly sice regulérní, ale s občasným sluncem se
střídaly sněhové přeháňky. I když do Albertovce
dorazili zástupci s 18 oddílů, byla hlavní soutěž
-S- pro nedostatek přihlášek zrušena. V -Lstartovalo jen 9 dvojic a vítězství si odnesl jediný bezchybný D. Fialka na BOLS 1 z JK Amigo
Klokočov.
-jge-

-4-

27.-29.4.
28.4.
28.4.
28.4.
28.4.
28.4.
28.4.
28.4.
28.-29.4.
28.-29.4.
28.-29.4.
29.4.
29.4.
30.4.
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.
4.-6.5.
4.-6.5.
5.5.
5.5.
5.5.
5.5.
5.5.
5.5.
5.5.
5.5.
5.5.
5.-6.5.
5.-6.5.
5.-6.5.
5.-6.5.
5.-6.5.
5.-6.5.
6.5.
6.5.
6.5.
6.5.
6.5.
8.5.
11.-13.5.
12.-13.5.
12.-13.5.
12.-13.5.
12.-13.5.
12.-13.5.
12.-13.5.
12.5.
12.5.
12.5.
12.5.
12.5.
12.5.
12.5.
12.5.
12.5.
12.5.
12.5.
12.5.
13.5.
13.5.

Pardubice
CN/Z-L
Přední Kopanina
drez.Z-T
Trnová
Z-L
Hostouň
Z-L
Liberec
ZM-L
Hrobice
ZM-L
Dubicko
ZM-ZL
Milotice
ZM-ZL, drez.Z-L
Stará Boleslav
KMK ZM-S
Nebanice
drez.Z-S
Frenštát p.R.
ZL-Prem.S
Hustířany
ZM-L
Uherčice
ZM-L
Heroutice
ZM-L
Vlašim
ZM-L
Heroutice
ZM-L
Mariánské Lázně
Z-S
Ústí n.L.
drez. Z-ST
Litomyšl
ZM-L
Slavkov u Brna
ZM-L
Frenštát
KMK ZM-L
Jezeřany-Maršovice
CAN-B/1,2,4
Brno-Veveří
Z-PREM.ST
Čakovičky
ZM-L
Pecínov
drez. Z-L
Přeštěnice
Z-ZL
Tachov
KMK ZM-L
Hnanice
ZM-L
Lanškroun
ZM-L
Brno-Soběšice
drez. Z-S
Velká Polom
ZM-L
Dubicko
ZM-L
Gabrielka
Z-L
Heroutice
ZM-ST,PREM.S
Mělník
ZM-L
Husinec
Z-PREM.S
Plzeň
Z-S,drez.Z
Stará Role
drez.L-T
Kutná Hora
Z-L
Kunčice
drez.Z-L
Vysoká n.L.
ZM-L
Přerov
ZL-S
Rudná p.P.
drez.Z-L
Vystrkov
ZM-L
Karlovy Vary
zrušeno
Praha
Z-S
Páterov
ZM-PREM.ST
Hořovice
zrušeno
Plzeň-Bory drez.Z-PREM.ST
Hradec n.M.
Z-S
Pardubice
Z-S
Dražka
ZM-L
Dunovice
Z-L
Bukovice
ZM-L
Liberec
ZM-L
Vestec
ZL-S
Hořice
drez.Z-S
Slavkov u Brna
drez.Z-S
Olšany
Z-S
Sobotín
CN/Z-ZL
Henčlov
ZM-L
Dolní Moravice
ZM-L
Kamenice nad Lipou
ZM-L
Popice
Z-PREM.S
Havlíčkův Brod
Z-PREM.S

Blahopřejeme...
…rozhodčímu a členovi komise spřežení
Janu Schwarzovi k 65. narozeninám, které připadají na 11. května
…trenérovi Stanislavu Kubínovi z Benešova k sedmdesátinám, které oslaví 6. května.

V¯ROBA
A PRODEJ
● PARKUROV¯CH
P¤EKÁÎEK
OD ROKU 1999 I NA
LEASING
● PRONÁJEM
KOMPLETNÍCH
PARKURÒ
● PRODEJNA
JEZDECK¯CH
POT¤EB

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

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

Firma Dublet

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ov á

nabízí
pronájem parkuru
v sezoně 2001

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

Objednávky zasílejte na
adr.: Masarykova 518/4a,
460 01 Liberec.
Dále upozorňuje všechny
zájemce o produkty firmy
Dublet na otevření nové
prodejny na adrese:
Brand˘s nad Labem
- Stará Boleslav
areál nákupního
stﬁediska Norma
(St. Boleslav)
tel.: 0608 11 23 12
Masarykova 518/4a,
460 01 Liberec
Telefon: 048/271 03 44
Fax/zázn.: 048/511 01 47

Pronájem přívěsu - 2 koně
1/den - 600,- Kč, v. 750,- Kč

Tel.: 0602/386 905
Praha - Úvaly

Sedla CTD – španělský Stübben opět na našem trhu
– kompletní řada za velmi výhodných cen
skoková sedla – hluboká, kontaktní, speciály, všestranná i drezúrní sedla

Špičková jezdecká výstroj od švýcarské firmy STÜBEN - celoživotní záruka na kvalitu
Stübben nerez program - udidla, třmeny, ostruhy, vysoká kvalita z nerezavějící ušlechtilé oceli za výhodné ceny
Žádejte naše zboží u svých prodejců
Rádi zodpovíme veškeré Vaše telefonické i písemné dotazy
Maloobchodní prodej - Equisport-Studenec, Žižkova 505, 674 01 Třebíč - Tel.: 0618/840 427, fax: 0618/26 128

Inzerce
● Prodám klisnu A 1/1 velkého rámce /velká hříbata/,připuštěnou
CALETTO III.Cena: dohodou.Telefon 0606/435 444.
● Hřebčín Suchá - Litomyšl přijme ošetřovatele (-ku) - jezdce. Nástup
možný ihned. Tel.: 0606 601 101.
● Prodám novou bryčku tovární výroby, na gumových kolech, hydraulické brzdy. Cena 30 000,- Kč. Telefon 0339/428 439.
● Váš kůň má povahu jako člověk. Z data narození a foto zpracuji
výkonnost na několik let dopředu i charakteristiku.
Tel.: 0604 503 410.
● Koupím přívěs na dva koně, celolaminátový, v dobrém stavu.
Tel.: 0603 517 242.

Kdo se bude starat o Knihu?
Jak již napověděl náš rozhovor
s referentem pro chov koní Jiřím
Machkem v čísle 4/2001, v současné době probíhá v chovatelských kruzích diskuze na téma
vedení plemenných knih. Až doposud byla oprávněnou organizací
pro vedení většiny Plemenných
knih, s výjimkou hucula, shagya
araba, araba, klusáka a A1/1, Asociace svazů chovatelů koní.
Nový zákon č 154/2000 Sb.
o šlechtění, plemenitbě a evidenci
hospodářských zvířat stanovuje,
že plemennou knihu vede uznané
chovatelské sdružení. Na Ministerstvu zemědělství žádá v současnosti více subjektů o svěření tohoto statutu. Většiny chovatelů se
nejvíce dotýká pochopitelně vedení PK Českého teplokrevníka.
Vedle ASCHK žádá o uznání k jejímu vedení i v loňském roce nově
ustanovený Svaz chovatelů ČT
v čele s J. Kutějem. Jak ve svém

zájemce o vedení plemenné knihy
ČT, Svazu chovatelů ČT, jsme
požádali předsedu Svazu Jana
Kutěje: „Myslím si, že ASCHK
nebylo utvořeno pro vedení PK
a to, že nakonec několik PK, včetně PK ČT vede, bylo způsobeno
buď tím, že je členská základna
chovatelů příslušného plemene
velmi malá a nebo nebyl Svaz
založen. Dokonce si jako zakládající člen ASCHK pamatuji na diskusi na toto téma. Poslání
ASCHK vidím především v angažovanosti ve věcech všem chovatelům koní společných bez ohledu
na plemeno. Jsou to např.: organizace výstav, komunikace se
státními orgány nad hipologickou,
či ještě lépe nad chovatelskou
legislativou vůbec. Nyní máme
např.: nový zákon o evidenci zvířat, který pochopitelně nedělá
rozdíly mezi plemeny koní a zde
je velmi důležité pole působnosti

stanovisku uvedl J. Machek, Ministerstvo musí rozhodnout, komu
vedení PK ČT svěří. Představitelé
Ministerstva by však raději viděli
nejprve dohodu mezi samotnými
chovateli, aby se nemuseli stavět
do role arbitra.
V redakci Jezdce jsme obdrželi
vyjádření společného názoru chovatelů z Náchodského svazu chovatelů koní, Hradeckého spolku
chovatelů koní, Jičínského svazu
chovatelů koní a Litomyšlského
svazu chovatelů koní podepsaný
J. Vondroušem a se jmény V. Bohdaského, V. Novotného a R. Skřivana, které vyjadřuje podporu
ASCHK i pro budoucí vedení PK.
Vedení PK ASCHK vidí představitelé těchto svazů jako nejekonomičtější směrem k majitelům koní
a současně vidí funkci ASCHK
jako nejefektivnějšího koordinátora
směrem k MZe ČR i k zahraničí.
O vyjádření ze strany druhého
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Sportovní stáj
v Tuchoměřicích
a hřebčín Albertovec
● nabízí ustájení koní ve
střediscích v PrazeTuchoměřicích i Albertovci
● prodá koně všech kategorií v ceně od 50 000 Kč
● přijme ošetřovatele koní
pro středisko v Tuchoměřicích a jezdce pro hřebčín v Albertovci

Tel.: 0602 628788
pro organizaci sdružující všechny
chovatele.
Svaz ČT byl založen především
jako spolek, který chce převzít
odpovědnost za další vývoj Českého teplokrevníka a k tomu
nástroj jakým je vedení PK myslím
nutně potřebuje. Odmítám i výtky
k ekonomičnosti provozu, protože
od prvých jednání s ASCHK,
a máme to i písemně potvrzeno,
Svaz choatelů ČT deklaroval, že
v případě skutečnosti, že se stane
oprávněnou organizací pro vedení
PK ČT, hodlá i nadále využívat
inspektory chovu koní v rámci
ASCHK. Tudíž nehrozí, že by
muselo v oblastech cestovat více
inspektorů pro jednotlivá plemena
koní.“
Zdá se tedy, že rozhodnutí
o tom kdo povede knihu ČT nakonec přeci jen zůstane na Ministerstvu zemědělství. Schůzka nad
tímto problémem se zástupci obou
žadatelů proběhla v pátek
20. dubna a tak si musíme na
další pokračování počkat do příště.

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

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)
Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

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

Výsledky
Opava 7.-8. 4. -ZM- koně 1. rokem 1.
odd. (16) 1. Hruška - NAGANE, 2. odd. (15)
1. Hruška - TANGO (Op.Kat.), -Z- koně 1.
rokem 1. odd. (12) 1. Nákelná - DUEL 1
(Nákelný), 2. odd. (14) 1.- Lamich - DAFNÉ
OIL TEAM (Op.Kat.), -Z- děti + jun. (16) 1.
Kincl - ASTRA (Horymas Horní Město),
dvouf.sk. 100/110 (40) 1. Lamich - UNIE 3
(Op.Kat.), -ZL- děti + jun. (13) 1. Kincl ASTRA (Horymas Horní Město), ost. (37) 1.
Masár - LYRA 4 (Stará Ves), -Z- děti + jun.
(10) 1. Kučerová - SWING (Swing Havířov),
dvouf.sk. 100/110 (29) 1. Majetný -ARGENTAN A (Klokočov), -ZL- děti + jun. (18) 1.
Nákelná - ADRIA A (Nákelný), ost. (36) 1.
Lamich - RIVER OIL TEAM (Op.Kat). -L(32) 1. Humplík - MANDY OIL TEAM
(Op.Kat.), 2. Fialka - ALOUBE A (Klokočov),
3. Hrušková - SCARLET (Op.Kat.).
Kladruby n.L. 7.4. drezura -Z1- (22) 1.
Kolářová - GERMANICUS (HJK), -L0- (25)
1. Buben - BODO (Zádolí), 2. Bělinová -

VANDA (Poděbrady), 3. Půlpánová - ONDRÁŠ (Equus Kinsky), -L4- (16) 1. Buben BORN (Zádolí), 2. Půlpánová - ONDRÁŠ
(Equus Kinsky), 3. Bělinová - PARADOX
(JK Poděbrady).
Frenštát p.R. 7.4. voltiž skupiny kat.
A (2) 1. TJJ Lucky Drásov (NOR) lonž. P.
Cinerová, kat. C (4) 1. JK Hřebčín Albertovec (DARONA) lonž. A. Švandová, kat.
D (4) 1. TJ Slovan Frenštát (JAVORA) lonž.
P. Andryašová, ženy B (16) 1. K. Vlková
(FARMON) TJ Voltiž Tlumačov lonž. P.
Neprašová, ženy A (16) 1. M. Grůzová
(DOLF) TJJ Lucky Drásov lonž. P. Cinerová,
muži A (7) 1. P. Eim (FARMON) TJ Voltiž
Tlumačov (P. Neprašová).
Nová Amerika 7.-8.4. hala -Z- (30) 1.
R.Doležal - KIM (Jezbořice), stupň. obt. do
110 (46) 1. Vinzens - DANTE (Libchavy), -L(20) 1. R. Doležal - AHRIMAN (Sparta Kutná
Hora), 2. Skřivan - GUAYANE ORLING
(Manon), 3. Martínková - IDA 29 (Václav

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

ZÁSILKOVÝ PRODEJ

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

Prodejny:
Equiservis Praha
Na Celné 8, Praha 5
T+F: 02/57 31 67 82
02/57 32 94 38
po-pá: 9-18, so: 9-13
Equiservis Plzeň
Habrmanova 52
Plzeň-Slovany
T+F: 019/74 450 78
po-pá: 9-17

Kolín), -S- (14) 1. Gladišová - AMARCORD
GLADIŠ (Bernartice), 2. Skřivan - GUYANE
ORLING (Manon), 3. Sedláček Z. - MELODIE (Černožice), -Z- (18) 1. R. Doležal LEONA (Jezbořice), stupň. obt. do 110 (35)
1. Dušek - FLOCON ORLING (Manon), -L(24) 1. Sojka - GALIA (Hippo Topol), 2. Skřivan - GUYANE ORLING (Manon), 3. Doležal
R. - WANESSA (JO SS Benešov), -S- (14) 1.
Sojka - GALIA (Hippo Topol), 2. Šoupal GRANNA ARGENTINA (1. ŠPZ Pardubice),
3. Skřivan - GUYANE ORLING (Manon).
Mělník 13.-16. 4. -ZM- 4. a 5. l. 1. rokem
(15) 1. Veselovská - SAMANTA (Veselovský), dvouf.sk. 100/100 (25) 1. Hynek GÁBINA (Úholičky), dvouf.sk. 100/100 (35)
1. Šretr - GRENWIL SG (Šretr), dvouf.sk.
100/110 (50) 1. Zahrádka - CHARLIE
CHAPLIN (Faunus Strakonice), -ZM- 4. a 5.
l. koně (13) 1. Veselovský - BALERO
(Kavka), dvouf.sk. 100/100 (47) 1. Pažoutková - TOPAS (Alfa Bakov), dvouf.sk.
100/110 (60) 1. Šebesta - ODETA (Hořín),
dvouf.sk. 110/120 (48) 1. Zatloukalová LIM (Tatran Ústí), -L- (13) 1. Zahrádka LOVEN (Faunus Strakonice), 2. Kavka SANTEÉ (Kavka), 3. Zítková - DEBORA
(Zítek Stašov), -ZSPA pony do 130cm (4) 1.
Joklová - AURIC SUPER STAR (Dollom),
ZSPB pony 131-148cm (5) 1. Mestenhauserová - GERA (Mělník), -ZM- děti (4) 1. Šandová - GARET (Tursko), dvouf.sk. 80/90
hoby jezdci (10) 1. Procházková - MISS
(Preláta), dvouf.sk. 100/110 (32) 1. Šretr GRENWIL SG (Šretr Ústí), dvouf.sk.
110/120 (37) 1. Zatloukalová - LIM (Tatran
Ústí), -L- (35) 1. Opatrný - GARGANO (Opatrný Hořovice), 2. Žíla - SHARON (ČJK KV),
3. J. Papoušek - DILLY (Srnín), -S- (16) 1.
Opatrný - ADOLPH ABC, 2. Papoušek K. CARDINÁL (oba Hořovice), 3. Švec - VYŠEHRAD (Equitop), ZSPA pony do 130cm (4)
1. Plchová - GENESIS 1 (Apolon Chomutov), ZSPB pony 131-148 cm (5) 1. Mestenhauserová - GERA (Mělník), -L- (6) 1. Opatrný - SYLVIO (Hořovice), J. Papoušek DILLY (Srnín), 3. K. Papoušek - CRAZY
LOVE (Hořovice), -S- (14) 1. Opatrný GARGANO (Hořovice), 2. Papoušek J. GOLD (Srnín), 3. Jindra - CONTENDER
NAXOS (Sp.Poříčí), -ST- (14) 1. Opatrný ANDOLPH ABC, 2. Opatrný - LAVIE (Hořo-

PÁD
CEN

GARANTUJEME:
SUPER NABÍDKA
a NÍZKÉ CENY

vice), 3. Jindra - CONTENDER NAXOS
(Sp.Poříčí), 4. Matějka - VENEUR DU LUC
(Wrbna), 5. Žíla - GENETA (ČJK KV).
Spálené Poříčí 14.7. hala Dvoufázové
skákání do 110 cm (15) 1. Jindra - HILMA
KENTAUR (JS Spálené Poříčí), skok do
120cm styl jezdce (17) 1. Jindra COWLEY
KENTAUR (JS Spálené Poříčí), -S- (11) 1.
Opatrný - ČOKOLÁDA, 2. Opatrný - ROCKET 71 (Hořovice), 3. Jindra - COWLEY
KENTAUR (JS Spálené Poříčí).
Přední Kopanina 14.4. drezura -FEIděti (10) 1. Marešová - PLESANT (Makotřasy), -S1- (3) 1. Havelková - HORALKA (Př.
Kop.), -SG- pro jezdce nebo koně v SG 1.r.
(4) 1. Vobořilová - KANT (Př.Kop.), -JU 97(5) 1. Havelková - HORALKA (Př. Kop.), SG- (4) 1. Koblížková - RASPUTIN (Hlinovská), -SG- pro jezdce nebo koně v SG 1.r.
(4) 1. Němcová - HOROSKOP (Př.Kop.), IM1- (3) Koblížková - RASPUTIN (Hlinovská), -L4- (6) 1. Vobořilová - TOMAR
(Př.Kop.).
Albertovec 14.4. -ZM- (16) 4l. 1. Klár APAČ (Hradec n.M.), jun. 1. Reppet - SHAHIR (Eliot Ostrava), -Z- (35) 4l. 1. Holý REMBRANDT (Albertovec), děti + jun. 1.
Rožnovský - CITIN (Rožnovský), ostat. 1.
Klár - VERDI (Hradec n.M.), -ZL- (24) 5l. 1.
Živníček - REP (Hradec n.M.), děti + jun. 1.
Kincl - BOREC (Horymas Horní Město), ost.
1. Holý - VALUTA (Albertovec), -L- (9) 6l. 1.
Fialka - BOLS 1 (Klokočov), ostat. 1. Olšák NĚHA (Cotopaxi CZ).
Stará Boleslav 14.-15. 4. dvouf. sk.
100/110 (46) 1. Bardonová - PEGY (Bardonová - Hauzr), dvouf. sk. 110/120 (54) 1.
Ledecký - SAFÍR (St.Bol.), -L- (32) 1. Jandourek - OLZA, 2. Jandourek - MARCO
POLO DUBLET (St.Bol.), 3. Tesárek ANNIE (Tesárek), stupň. obt. do 120 (18)
1. Jandourek - OTEY (St.Bol.), -L- (30) 1.
Jandourek - MARCO POLO DUBLET, 2.
Jandourek - OLZA (St.Bol.), 3. Pecháček VENEUR (Pecháček), Memoriál L. Jandourka -L+L- (22) 1. Jandourek - MARCO
POLO DUBLET (St.Bol.), 2. Tesárek ANNIE (Tesárek), 3. Jandourek - OLZA
(St.Bol.), -S- (18) 1. Pecháček - VENEUR
(Pecháček), 2. Zelinková - NASSIR (Tarpan), 3. Jandourek - MARCO POLO DUBLET (St.Bol.).
Všemily 14.4. -Z- (32) 1. Matoušková CLARE (JK Teplice), -ZL- (30) 1. Lasabová
- KIKINA (Vaňha), -L- (7) 1. Matějka EFKUSWEG (Wrbna), 2. Matějka - GRAND
POHONA, 3. Poláchová - FANY (oba Chomutov).

Rodinná farma
se zaměřením na chov koní
a agroturistiku v Deštné v Orlických horách přijme spolehlivého
ošetřovatele, jezdce. Ubytování
zajištěno. Podmínkou je ŘP sk. T.
Na léto 2001 přijmeme brigádníky pro výpomoc v agroturistické
stáji a při sklizni sena a slámy.
Tel.: 0443-663 218
po 20. hodině.
Prodáváme koně připravované
pro drezurní soutěže, s dobrou
mechanikou pohybu ve stáří
5 - 10 let na stupni výcviku Z-S.
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
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