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CSI Wiener Neustadt
Ve dnech 28.-30. března se rozsáhlá
česká reprezentační skupina skokových
jezdců zúčastnila rakouského halového
CSI-C ve Wiener Neustadtu. Za ČR nakonec startovali: P. Doležal (BEACH GIRL,
POMPÖS, POWER PLAY), V. Macánová
(LISETTE, PRINCESS), A. Opatrný
(CRAZY LOVE, SILVIO, KARDINAL),
N. Roučková (FATIMA), J. Jindra (ATOM
SCHNEIDER, CONTENDER), D. Fialka
(QUINTET OIL TEAM, ALOUBE OIL
TEAM, LARCON OIL TEAM), P. Urbanský
(MARIA FAU) a za USA i R. Chelberg
(AKTIV).
Vedle kompletní rakouské špičky
s výjimkou H. Simona se do Wiener Neustadtu dostavili i jezdci ze SRN, Chorvatska, Slovinska, Belgie, Maďarska, Slovenska a Polska. Jednoho zástupce mělo
i Lichenštejnsko. Stejně jako pro naše
reprezentanty A. Opatrného, P. Doležala
a R. Chelberga byl Wiener Neustadt
poslední přípravou pro Las Vegas i pro polského G. Kubiaka. Z dalších známých jmen
na startu nechyběli rakouští T. Frühmann či
A. M. Bauer. Slovenskou ekipu tentokrát
bez J. Hanulaye vedl M. Štangel.
Rozpis závodů nabídl jezdcům tři úrovně
soutěží. Malou rundu s kvalifikačními koly
do 120 cm a finále do 125 cm, střední
rundu s kvalifikacemi do 135 cm a finále do
140 cm a velkou rundu se dvěma koly do
145 a 150 cm a finálovou Velkou cenou
pochopitelně také do 150 cm. Rozpis navíc
umožňoval využít kvalifikace z vyšší soutěže ke startu ve finále nižší a tak i naši jezdci mezi úrovněmi „cestovali“.
V malé runde zahájil v pátek P. Urbanský s MARIA FAU ze stáje Supreme
Opava, pro kterého byl start ve Wiener
Neustadtu zahraniční premiérou. Dvojice
absolvovala s chybou a kvalifikovala se do
nedělního finále kde opět s jednou chybou
skončila ve druhé desítce.
Většina našich koní však startovala
v obtížnosti střední či velké rundy. Střední
byla příležitostí pro koně POMPÖS, ALOUBE, CONTENDER, POVER PLAY, FATIMA, PRINCES, CRAZY LOVE a KARDINAL, ve velké rundě se pak objevili
BEACH GIRL, AKTIV, SILVIO, QUINTET,
LARCON, ATOM SCHNEIDER a LISETTE.
V pátek si vedli velmi dobře především
P. Doležal na POMPÖS, kteří skončili po
bezchybném výkonu druzí. Ve střední
obtížnosti byl bez chyby také D. Fialka na

ALOUBE a A. Opatrný s CRAZY LOVE
a jejich výkony stačily na 12. a 17. místo.
V sobotu byly nejspokojenější V. Macánová na PRINCESS, která po bezchybném
výkonu skončila šestá. Ve stejné soutěži
byl bezchybný i P. Doležal na POMPÖS na
12. místě. Naši koně byli vidět i v nejtěžší
sobotní soutěži 2. kvalifikaci na Velkou
cenu, kdy R. Chelberg (AKTIV), P. Doležal
(BEACH BGIRL) a A. Opatrný (SILVIO)
skončili na 10., 11. a 13. místě, pochopitelně po bezchybných výkonech.

Nedělní vyvrcholení zastihlo naše jezdce
ve velmi dobré pohodě. Nejprve J. Jindra
využil možnosti startu v poslední šanci
(125cm) a s CONTENDER po bezchybném a nejrychlejším výkonu připsal na své
i české konto mezi třiceti startujícími další
mezinárodní vítězství.
Střední runda a její finále přivedla na
start 54 dvojic. Do rozeskakování se
z našich probojoval A. Opatrný s CRAZY
LOVE, J. Jindra s ATOM SCHNEIDER a
(Pokračování na str. 2)

DIVER OIL TEAM v čele
Ve dnech 21.-23. března se jezdci
A. Opatrný a K. Papoušek zúčastnili jezdeckých závodů v Erfurtu. Zcela ve stylu bývalých východoněmeckých zemí se i pořadatelé v Erfurtu snaží co nejrychleji dostat na
úroveň pořadatelů v ostatních spolkových
zemích a proto organizátoři sklízeli od zúčastněných po celou
dobu konkuru chválu.
Snaze pořadatelů odpovídala
i získaná konkurence a tak se
naši naši jezdci ocitli možná
poněkud nečekaně ve společnosti jmen jako je H. Simon,
H. Weinberger, Alois PollmannSchweckhorst či R. Tebbel.
Favorité publikum rozhodně
nezklamali a první kvalifikaci
vyhrál H. Simon na STÖPKE.
Prvenství v soutěži mladých
koní si zase zajistil další prominentní účastník Rene Tebbel
v sedle EMILY. První kvalifikaci
na Velkou cenu do poslední
chvíle vedla H. Weinberg, ale
nakonec ji o vítězství připravili
jezdci A. Brenner na ADIAMO
a Christian Ahlmann na
SAMBO.
Aleš Opatrný zúročil své
dlouholeté vztahy s R. Tebbelem a v kategorii mladých koní
startoval na jeho koni COME
DOWN. R. Tebbela rozhodně
nemuselo mrzet, že tohoto
koně našemu jezdci půjčil, protože Aleš se s ním probojoval
až do finále, kde skončil na
osmnáctém místě.

Další na startu za naše barvy byl SILVIO. Ten zahájil sezónu teprve týden před
Erfurtem na Nové Americe a proto mu
„stačila“ pouze střední runda. Stejnou úroveň absolvoval i A. Opatrný i s koněm
(Pokračování na str. 2)
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CSI Wiener Neustadt
(Dokončení ze str. 1)
V. Macánová na LISETTE. A. Opatrný a
J. Jindra byli i zde bezchybní a obsadili
5. a 8. místo. V. Macánová byla po 4 tr.
bodech dvanáctá.
Velká cena měla 40 startujících a zde
bojoval o vítězství R. Chelberg s AKTIV. Po
čistém rozeskakování se však nakonec
musel spokojit se druhým místem, když si
vítězství odnesl domácí reprezentant A. M.
Bauer s CONTINO. Třetí skončila maďarská jezdkyně M. Hugyetz na TWASILIEV,
která momentálně trénuje ve stájích H.
Weinberger. Čtvrté místo patřilo ČR zásluhou P. Doležala a BEACH GIRL, který byl
také i v rozeskakování bezchybný. A. Opatrný a SILVIO měli na třetím skoku základního parkuru chybu, ale protože finálové
rozeskakování bylo určeno nejlepším deseti, pokusil se Aleš o co nejrychlejší čas. Tři
skoky před cílem však přišla druhá chyba
a tak náš jezdec soutěž vzdal. Závěrečné
závody před odletem do USA zastihly tedy
naše jezdce v dobré sportovní pohodě.
Nyní se již jen těšme na zprávy z USA.

zpravodaje Jezdec vychází právě na týden
před Finále, zvažujeme zda neposunout
vydání Jezdce č. 8 o jeden týden, abychom
mohli přinést nejčerstvější zprávy z USA.
Bohužel právě tento týden je kratší díky
velikonočnímu pondělí a tak zatím ještě
není jasno jak k vám první informace z Las
Vegas dostaneme.

AKTIV, BEACH GIRL a GRAND
O naší účasti v zámořském finále Světového poháru bylo již mnohé napsáno. Nyní
s napětím očekáváme první zprávy z Las
Vegas a vůbec zážitky našich jezdců a přímých účastníků přímo z dějiště. Reprezentanti P. Doležal a R. Chelberg odlétají do
USA 9. dubna, A. Opatrný 13. dubna. Koně
poletí z letiště z Maastrichtu 12. dubna.
P. Doležal a R. Chelberg měli o tom s jakými koňmi budou v USA startovat od počátku jasno. Do poslední chvíle se rozhodoval
A. Opatrný. Nakonec padla volba na
GRANDA. Ten však neměl tak náročné
jaro a proto absolvuje A. Opatrný
a GRAND závěrečný týdenní tréninkový
pobyt u R. Tebella. Reprezentační sraz
všech účastníků si jezdci naplánovali
v aréně v Las Vegas na pondělí 14. dubna.
Zpravodajem Jezdce bude v USA M. Ohnheiser. Protože však termín pro uzávěrku

Foto S. Polák
P. Doležal nezanedbává ani sportovní dorost. Na
snímku v sedle šestiletého hřebce CYRIL stáje
ERC Mnětice při závodech na Nové Americe

DIVER OIL TEAM
v čele
(Dokončení ze str. 1)
stáje Supreme Opava DIVER OIL TEAM.
S oběma koňmi se kvalifikoval k nedělnímu finále. Skutečně hvězdně pak především s DIVER OIL TEAM, který v sobotní
kvalifikaci v ceně Mitsubischi Motors nenašel přemožitele a Česká republika získala
další mezinárodní vítězství. Pro nedělní
finále se však musel rozhodnout již jen pro
jednoho zástupce. Volba padla na SILVIA
a ten zvládl finále střední rundy s jedním
shozením.
Velká runda zbyla na CRAZY LOVE,
která nakonec startovala i ve Velké ceně
a dvojice dokončila se dvěma shozeními.
Kamil Papoušek přivezl do Erfurtu
mladé koně KIBARA, REMZO a LA
BELLE ORION a nejlépe se prezentovala
LA BELLE ORION, která zvládla sobotní
kvalifikaci ve střední rundě (S*) bez trestných bodů.
Velkou cenu Erfurtu vyhrál H. Luther na
CARESINO před J. Krausem s CELESTINO R, M. Beerbaumem na LEENA
H. Wulschnerem se SALIERI 6 a
M. Merschformannem na ACAJOU 40.

CSI-B Lešno

Foto M. Ohnheiser
David Fialka - LARCON ve Wiener Neustadtu

Dvakrát na Čeladné
Další halové jezdecké skokové závody
se uskutečnily v sobotu 15. března v jezdeckém středisku Prosper Horse Ranch na
Čeladné. Po prvních halových závodech na
Čeladné následovaly na severní Moravě
dvoje halovky na Albertovci a tradiční
Pohár žen ve Franštátu pod R. Koně tedy
již byli rozeskákaní a to se projevilo
v dobrých výkonech zejména v hlavní soutěži stupně -L-.
Ze sedmi startujících absolvovalo pět
dvojic bez trestných bodů. První rozeskakování pak dvě domácí dvojice a došlo
tedy k rozeskakování druhému na překážkách vysokých již 140 cm. Zde absolvovala
bez chyby už jen domácí juniorka Barbora
Višinková na hřebci AC AQUIDO, Martin
Škuta a DEKORT po chybách nedokončili.
Halová sezóna měla pokračovat ve středisku Prosper Horse Ranch 29 března.
Na startu se sešlo 42 koní a jezdců celé
severní Moravy, ale krásné počasí změnilo
pořadatelský záměr a soutěžilo se již na
otevřeném kolbišti.
V hlavní soutěži stupně -L- s výškou překážek 120 cm se utkalo 13 startujících. Tři
absolvovali základní parkůr bez trestných
bodů a došlo tedy k rozeskakování na překážkách vysokých již 130 cm. Zde absolvovala bez chyby už jen B. Višinková na klisně AC QUENTA z pořádající stáje a tak po
vítězství v hale zopakovala nejlepší výkon
i tentokrát.
Při obou závodech byly potěšující i výkony reprezentačního juniora Josefa Kincla
a dalších domácích juniorů Škuty a Šedovičové.
-viš-
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Zahraniční aktivita českých jezdců byla
obohacena o víkendu 21.-23. března
zájezdem M. Matějky na CSI-B do polského Lešna. Ten se vypravil do Polska
s koňmi EFKUSWEG, SKARA a šestiletou
LINDBERG. Jedničku stáje KAŠMIRA
zatím nezastihl začátek sezóny v optimálním zdravotním stavu a pravděpodobně
nejméně první půlka sezóny je ztracena.
Nejtěžší zátěž nyní nese EFKUSWEG,
který také v Polsku nastoupil k soutěžím
Velké rundy. Mezi nejlepší polskou konkurencí (s výjimkou G. Kubiaka, který se
v SRN připravuje na finále SP v Las
Vegas) a jezdci Ukrajiny se česká dvojice
velmi dobře prezentovala. V úvodním
skoku do 140 cm měl náš jezdec jednu
chybu a již tento výsledek zajistil dvojici
start v nedělní Velké ceně. M. Matějka
proto mohl nastoupit v sobotu k bariérovému skákání. To absolvoval jako jediný ve
všech šesti kolech bezchybně a po překonání výšky 190 cm zvítězil. Dobrou formu
prokázal i ve Velké ceně, kdy po jedné
chybě v rozeskakování skončil na 4.
místě.
SKARA nastoupila do Malé rundy.
V pátečním skákání do 135cm dokončila
s jednou chybou. V sobotu ji pak čekalo
dvoufázové skákání do 140 cm a po bezchybném výkonu skončila naše dvojice na
8. místě.
LINDBERG si dobře vedl v prvním kole
soutěže pro šestileté koně (do 125 cm) a
s nulou obsadil 7. místo, ve druhém kole
stejné obtížnosti dokončil M. Matějka
s LINDBERG s 8 a ve třetím se 4 tr. body.

Kdo půjčí koně?
Ve dnech 23.-26. května bude v Liberci
pořádáno mezinárodní mistrovství ČR
v moderním pětiboji. V současnosti je přihlášeno již sedm dalších států. Jezdecká
disciplina bude na programu v sobotu
a neděli 24. a 25. května. JK Liberec se
obrací na všechny majitele koní alespoň
výkonnosti -L-, zda by neměli zájem koně
k této akci zapůjčit. Bližší informace na tel.:
723 936 229, 485 103 929 nebo 485 510
238 (I. Kuklová).

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Těsně před finále
Uplynulý měsíc byl ve znamení předfinálového finiše i v poslední dosud nedokončené lize západní Evropy. Na programu
byly tři prestižní závěrečné turnaje.

Dortmund
Ve dnech 14.-17. března se nejlepší
skoková elita utkala v Dortmundu. Vrcholem závodů byl 16. března Audi Championat von Dortmund, který byl současně dvanáctou kvalifikací západoevropské ligy
Světového poháru. V rozeskakování devíti
dvojic si první vítězství v kvalifikaci této
zimy vybojoval L. Nieberg na FIGHTING
ALPHA 3 před G. Schröderem s EUROCOMMERCE GENEVE a L. Beerbaumem
na GOLDFEVER 3.

s’Hertogenbosch
O týden později se celý kontingent jezdců a koní přesunul do holandského s’Hertogenbosch. Zde již zcela finišovali jezdci
čtyřspřeží a drezúry. Obě finále 2003 těchto disciplin se konala v Göteborgu o týden
později.
V závěrečném drezúrním klání si nejlépe
v GP Kür vedla H. Kemmer na BONAPARTE (SRN) před finkou K. Kyrklund s ANDIAMO TYME.
Po těchto závěrečných výsledcích se
vyprofilovala definitivní startovní listina pro

I Světový pohár halových soutěží čtyřspřeží
ze, jako v roce 2002 a je jím M. Freund
Finále SP 2002/2003 v Göteborgu. Do
Švédska se mohli vydat R. Mc Millan CRIPS (AUS), I. Lis - PROBLESK (BLR),
S. Dueck - KORONA (CAN), R. Davidson BALLASEYR ROYALE (GBR), G. Kapellmann-Lütkeme - AMANDO (GER), H.
Kemmer - ALBANO (GER), I. Werth - ANTHONY FRH (GER), U. Salzgeber - RUSTY
(GER), M. van Baalen - IDOCUS (NED),
A. Korelova - BALAGUR (RUS), Ch. Pläge
- REGENT (SUI), D. Ramseier - RALI
BABA (SUI), J. Brinks - BJÖRSELL BRIAR
899 (SWE), G. Seidel - NIKOLAUS 7
(USA), G. Williams - ROCHER (USA)
a divoké karty dostali od pořadatelů
H. Larsson - CORRADO (SWE), M. Telde BJÖRSELL SACK (SWE) a D. McDonald BRENTINA (USA).
Ve skokové části závodů se ve velmi
dobrém formě představil R. Pessoa, který
zvítězil nejen v sobotní Essent Prijs, kde
v sedle BIANCA porazil v rozeskakování
o více jak dvě sekundy L. Nieberga na
ADLANTUS, ale především zvítězil
i v předposlední kvalifikaci SP. Tentokrát

druhou Debbie Mc Donald na BRENTINA
(USA) o více než 3% bodů.Třetí příčka patřila H. Kemmer na ALBANO 7 ze SRN.
Mezi jezdce západní Evropy a USA se do
finále vklínila pouze Ruska A. Korelová
(BALAGUR), která skončila na 10. místě.
Ve skokových soutěžích zahájil opět ve
velkém stylu R. Smith na MR. SPRINGFIELD, který porazil jedenáct soupeřů
z rozeskakování v první kvalifikaci pro SP.

ovšem v sedle slavného BALOUBET DE
ROUET. S ním bojoval o vítězství spolu
s dalšími šesti účastníky rozeskakování
a nutno říci, že i tentokrát deklasoval konkurenty časem o více než dvě sekundy lepším. Druhou pozici a cenných 17 bodů do
kvalifikace získal Angličan R. Smith na MR.
SPRINGFIELD před třetím J. Topsem s GRANDE DAME. R. Smith chytil
formu skutečně na
poslední chvíli. V s’Hertogenbosch byl skvělý
i v závěrečné Audi Prijs
(50 000 Euro), kde
s MARIUS CLAUDIUS
zvítězil jako jediný bezchybný v rozeskakování
devíti koní.
Nebylo by to Hertogenbosch, kdyby se divákům
neprezentovali i nejlepší
plemeníci světa. K radosti
domácích fanoušků si
mezi Top hřebčí elitou ve
Finale Zangersheide
Sires of the World vítězství připsal LINCOLN Prvenství ve finále Světového poháru v drezúře obhájila
(KWPN) s A. Zoerem U. Salzgeber - RUSTY 47
před
hanoverským
I když v posledním bodovém klání o účast
GRANDILOT (O. Becker)
v Las Vegas skončil se 4 body na ex equo
a holštýnským LUCKY
8. místě, vybojoval si vynikajícím finišem
BOY (M. Ehning)
osmnácté postupové místo do USA.
Podrobnosti o celém
V samotné závěrečné soutěži letošní zápakonkuru naleznete na
doevropské ligy byl nejlepší opět M. Fuchs
www.indoorbrabant.nl
na GRANIE 5 před F. Sloothaakem s JOLI
Göteborg
COEUR 6 a M. Baryard s BUTTERFLY
Definitivně poslední
FLIP. M. Fuchs si tak v letošní kvalifikaci
body se rozdělovaly mezi
připsal na své konto třetí vítězství (Lipsko,
západoevropské skokoVigo, Göteborg) a vyrovnal se tak R. Pesvé jezdce ve dnech 27.soovi (Verona, Geneva, s’Hertogenbosch).
30. března v Göteborgu.
Díky dalším bodovým ziskům však Markus
Součástí závodů v hale
Fuchs stanu na čele současné kvalifikace
Scandinavium
bylo
a s celkovými 107 body jasně zvítězil
i druhé finále halového
v západoevropské lize SP 2002/2003. Spolu
Světového poháru čtyřs ním se v konečných počtech mohou do
spřeží. Po osmi kvalifikaLas Vegas těšit: R. Pessoa, L. Nieberg,
cích se zde spolu utkalo
M. Merschformann, L. Beerbaum, M.-Michanejlepších pět světových
els Beerbaum, J. Lansink, M. Ehning,
jezdců. Jako favorit
Ch. Ahlmann, T. Velin, S. von Röhne,
nastupoval do soutěže
T. Hassmann, E. Couperie, T. Coyle, J. Tops,
loňský vítěz a i letošní
L. Philippaerts, F. Sloothaak a R. Smith.
má stejného vítě- vedoucí jezdec M. Freund
Göteborský turnaj zakončil M. Fuchs skvěze SRN, který vedl klasifilým výkonem v sedle TINKA’S BOY, když
kaci se 40 body. Na druskončil těsně druhý za M. Ehningem na FOR
hém místě v kvalifikacích skončil vítěz
PLEASURE v závěrečné Göteborg Trophy.
z s’Hertogenbosch, australský závodník
Podrobnosti o celém konkuru naleznete
Boyd Exell (27). Dále se do finále kvalifikona www.goteborghorseshow.com
vali Holanďan Mark Weusthof (25), vítěz soutěže
ve Stockholmu Tomas
Eriksson a Němec Christoph Sandmann (oba 21)
a divokou kartu od pořadatelů obdržel domácí
jezdec Fredrik Persson.
Prvenství obhájil miláček publika M. Freund,
který si po čtyřech vítězstvích v kvalifikacích nejlépe vedl i ve finále.
Druhá příčka patřila jeho
krajanovi Ch. Sandmannovi a třetí místo obsadil
Australan Boyd Exell.
Ve světovém finále
drezúristů potvrdila papírové předpoklady U.
Salzgeber na RUSTY 47, R. Pessoa skončil v kvalifikaci pro finále v Las Vegas na drukterá v GP Kür překonala hém místě za M. Fuchsem
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ZAJÍMAVOSTI

Memoriál J. Zicháčka
Už 20. ročník Memoriálu Josefa Zicháčka
proběhl 23. března v hale v Opavě Kateřinkách. Letos uplyne 100 let od narození známého opavského drezurního trenéra a rozhodčího. Memoriálu se zúčastnili i jeho
synové Zdeněk a Miroslav Zicháčkovi.
V hlavní soutěži -L- bylo na startu patnáct dvojic. V základním kole předvedlo
šest dvojic bezchybný výkon. V prvním
rozeskakování dvě, a proto až druhé rozeskakování rozhodlo o vítězi. Nejlepší byl
loňský vítěz Jiří Zwinger, tentokrát
s TUDOREM. K tomu přidal s DONOU
Z Kentaur i další vítězství v -ZL-. Druhý
v Memoriálu skončil Jiří Hruška s COLETT
CZECH WOOD a třetí Pavel Humplík
s MANDY AUTO SITTA, všichni z domácího klubu.
-jge-

TERMÍNY

Vávra versus
Pecháček
V pondělí 24. března proběhla v Praze
oblastní konference ČJF. Vzhledem k blížící se národní volební konferenci zabývala
se i ta pražská volbami do oblastních orgánů, volbami delegátů na celonárodní konferenci i návrhem oblastního kandidáta na
prezidenta ČJF. Oblastním šéfem Prahy
zůstává i pro další volební období Jar. Sedláček a většinou hlasů byl zvolen Jar.
Pecháček jako kandidát oblasti na prezidenta ČJF. Tomu se však překvapivě
postavil relativně silný protikandidát, který
vzešel z návrhu TJ Vršovice a TJ Přední
Kopanina. Ti navrhli na funkci budoucí
hlavy ČJF ředitele společnosti CME Jana
Vávru. Ten získal v Praze 11 hlasů proti 37
hlasům Jaroslava Pecháčka.
Zajímavostí usnesení pražské Konference je návrh delegátů ke znovuzavedení
písemné evidence výsledků koní (Knížka
koně), kde by byly evidovány a rozhodčím
soutěže ihned potvrzovány všechny sportovní výsledky koně. Návrh podpořila většina přítomných a v podstatě nikdo nedokázal odpovědět, proč byly tyto Knížky
v minulosti zrušeny. I když bylo oponováno
možností získat kariéru koně v Centrální
evidenci koní, zastánci znovuzavedení knížek si od písemné evidence slibují především okamžitou a průkaznou kontrolu kariéry sportovního koně a především zcela
úplnou, protože Centrální evidence eviduje
starty koní pouze v klasických soutěžích.

Halovky pod Pradědem

Vítězem v Opavě se stal Jiří Zwinger, kterému blahopřeje otec a ředitel závodů
Josef Zwinger
-jge-

V Měníku Skřivan
Další halové závody uspořádali pořadatelé v hřebčíně Měník Humburky 29. března. Vedle tří soutěží až do úrovně -L- byl na
programu i veřejný trénink, který vedl
J. Tvarůžek. V něm se představilo 30 dvojic. V samotných soutěžích si pak dvě vítězství vybojoval J. Skřivan ze stáje Manon
Litomyšl, když v -ZL zvítězil na VALUTA a v
-L- s LABE JAMES CAC LEASING.

Nejen pro děti
Sportovní sezóna byla také v neděli 30.
března zahájena na kolbišti v Mělníce. Drezurní závody měly na programu jednu
úlohu (Z 2) vypsanou jako veřejný trenink a
další tři drezúrní soutěže. Uskutečnily se
nakonec jen dvě, protože k úloze s názvem
Děti úvodní se nepřihlásilo dost soutěžících. Nakonec se ukázalo, že zájem mezi
startujícími by byl, ale soutěžící zmátl
název drezúrní úlohy. Ta sice obsahuje
v názvu slovo děti, ale rozpis závodů věk
závodníků nijak neomezoval. Pořadatelé
proto do budoucna vyzývají všechny
zájemce o pečlivé prostudování rozpisu a
samotný název drezúrní úlohy ještě automaticky neznamená věkové omezení startujících. V závěrečné úloze -L 0- startovalo
14 dvojic a nejlépe hodnocena byla domácí
K. Mestenhauserová na GÁRKA.

Halové závody uspořádal JK Amír
Rudná pod Pradědem a proběhly 22. a 23.
března v hale ve Světlé Hoře. Sobota byla
vyhrazena drezúrám a neděle skokovým
soutěžím.
V nejvyšší drezurní soutěži -L 2- mezi
osmi startujícími zvítězila Petra Dvořáčková na ZIFAN z VORS Ostrava.
Skokových soutěží bylo odstartováno
devět. Devět dvojic také startovalo v soutěži -L-. Vítězství si zajistil junior Josef Kincl
s LERY z Horymasu Horní Město. Na AC
ATOM byl druhý a třetí příčka patřila Martině Chlandové s DELA z Penzionu Omega
Sobotín.
-jge -

Boj o ponyho začal
V neděli 30 března se na Farmě Heroutice konaly halové jezdecké závody. Vypsáno bylo celkem 7 soutěží, mezi nimi i dvě
pro dětské jezdce na pony. Především
druhá „ponysoutěž“ na úrovni LP (v halách
překážky až 80 cm vysoké), byla velmi
dobře obsazena. Určitě i proto, že se jednalo o první kolo celoroční soutěže nazvané Pony liga Heroutice 2003. Pořadatelé
věnovali do tohoto seriálu velmi atraktivní
ceny. V kategorii mladších dětí sedlo, v
kategorii starších dětí (13 - 16 let) živého
sportovního pony.
První body do ligy přijelo nasbírat 18
dvojic. Celkovou vítězkou se stala domácí
J. Perníčková na koni IRVEL, v kategorii
mladších dětí si nejvíce bodů odvezla
S. Tomaidesová (SANDY 1) z JK Louňovice.
V ostatních skokových soutěžích měla
úspěšný den Andrea Plimlová s koněm
DUKÁT z JK Poříčí nad Sázavou, která zvítězila v soutěži -ZL- i -L-.
Další jezdecké akce se konají v květnu,
duben je věnován tréninkovým soustředěním pro aktivní jezdce pod vedením špičkových trenérů a reprezentantů (Mariana Fráterová, Jiří Skřivan ml.)
-heř - eqch-
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Sportovní
kalendáﬁ
10.4.
Praha Císařský ostrov
Z-L
11.-13.4. Mělník
pony Z-S, drez. Z-S
12.4.
Praha Přední Kopanina
drez. Z-TT
12.4.
Děpoltovice
Z-S, drez. Z-S
12.4.
Drásov
ZM-ZL + pony
12.4.
Čeladná
ZM-S
12.4.
Litovel
ZM-ZL
12.-13.4. Hořovice
Z-PREM.ST
12.-13.4. Stará Boleslav
Z-S
18.4.
Ostrava St. Bělá KMK ZM-L
18.4.
Mělník
hobby pátek
19.4.
Dražka
Z-L
19.4.
Mažice
ZM-L
19.4.
Tachov
pony Z-L, drez. Z-L
19.4.
Děpoltovice
ZM-S
19.4.
Ústí n. Labem
ZM-L
19.4.
Nová Amerika
reining hala
19.4.
Zbraslav
endurance
19.4.
Lhotka u Hranic ZM-L, drez Z-L
19.-20.4. Mělník
ZM-PREM.ST
19.4.
Brno-Veveří
Z-S
19.4.
Ostrava St. Bělá
ZM-S
20.4.
Poděbrady
ZM-L
20.4.
Loštice
ZM-ZL
21.4.
Dunovice
ZM-L + pony
25.-27.4. Pardubice
C/Z-L
26.4.
Řitka
ZM-L
26.4.
Holubice
drez. Z-S
26.4.
Jemčina
ZM-S
26.4.
Tábor
ZM-L
26.4.
Hostouň
Z-L
26.4.
Trnová - Vísky
ZM-L
26.4.
Tlumačov
voltiž
26.-27.4. Pecínov
Z-ST
26.-27.4. Stará Boleslav
Z-S
26.-27.4. Nebanice
drez. Z-S
26.-27.4. Most
ZL-ST
26.-27.4. Frenštát p. Radhoštěm ZM-S
27.4.
Přední Kopanina
drez L-TT
27.4.
Uherčice
ZM-L
27.4.
Třešť
Z
29.4.
Frenštát p. Rad. KMK ZM-L

Nově povrchy
v Poděbradech
Skoková sezóna v Poděbradech začala
v neděli 23. března halovými závody. A
zatímco si více jak pět desítek jezdců měřilo síly v soutěžích stupně Z, stupňované
obtížnosti do 110 cm a 120 cm se žolíkem,
pokračovala v areálu jezdeckého oddílu
rekonstrukce drenáží a oprava povrchů.
Projekt, na který poskytlo peníze zastupitelstvo Středočeského kraje z fondu sportu
a volného času, pomůže vrátit poděbradský areál opět mezi nejlepší v republice.
„Na odpovídající úrovni tak budeme moci
pořádat i mezinárodní závody, jako je CSI
a CSIO,“ dodává předseda JK Poděbrady
Ing. Martin Píša. První rekonstruované plochy budou slavnostně předány do užívání
o Velikonoční neděli 20. dubna, kdy se
také konají další skokové závody. Nejtěžší
soutěž prvního soutěžního dne stupňovanou obtížnost do 120 cm se žolíkem vyhrál
J. Abík na SAMURAJ ze stáje Abík.
-mk-

Blahopřejeme...
...chovateli koní Stanislavu Hošákovi
z Nového Jičína, který 1. dubna oslavil
šedesátiny.
...20. dubna se zařadí mezi šedesátníky
také ostravský Leopold Mazánek, bývalý
jezdec, nyní především rozhodčí.

Orling Junior Cup
V jezdeckém a dostihovém areálu Hipodromu Most a.s. se
v tomto roce uskuteční seriál sedmi soutěží pro juniorské jezdce,
který sponzorsky zajišťuje firma Orling. Soutěže jsou plánovány
v termínech 26. 4. (-ZL-), 27.4. (-L-), 21.6. (-L-), 22.6. (-S-), 23.8.
(-L-), 24.8. (-S-) a 4.10. (-S-).
Každý jezdec může mít v každé jednotlivé soutěži maximálně
dva koně, kteří budou započítáváni do celkové soutěže. Jména
koní které chce započítávat do soutěže si každý jezdec nahlásí při
prezentaci každého jednotlivého dne. Jednotlivé soutěže budou
bodově ohodnoceny dle stupně obtížnosti. Bodovaná místa 1 - 7.
Viz. Tabulka. Průběžné pořadí bude aktualizováno po každém jednotlivém dni a zveřejněno na internetových stránkách www.hipodrom-mo.cz nebo www.orling.cz. Konečné pořadí bude vyhodnoceno při posledním parkurovém dni 5. října.
Prvních sedm jezdců celkového pořadí obdrží tyto ceny:
1......30 000 Kč + Roční dávka GELAPONY pro jednoho koně.
2......15 000 Kč + Roční dávka GELAPONY pro jednoho koně.
3..... 7 500 Kč + Roční dávka GELAPONY pro jednoho koně.
4..... 1 000 Kč + Roční dávka GELAPONY pro jednoho koně.
5..... 1 000 Kč + Roční dávka GELAPONY pro jednoho koně.
6..... 1 000 Kč + Roční dávka GELAPONY pro jednoho koně.
7..... 1 000 Kč + Roční dávka GELAPONY pro jednoho koně.
Body
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V neděli 30. března se závodilo ve skokových soutěžích
v hale v jihočeské Jemčině.
Vrcholem závodů byla soutěž
-S- ke které nastoupilo pět dvojic. V rozeskakování dvou jezdců si vítězství vybojovala
H. Rosecká na ETOS (Panství
Bechyně) před J. Štěrbou na
MAMBA (JK Mlýnský Dvůr Třeboň) a J. Oulickým s REMBRANDT (JK Husinec).

Jaro s koňmi
Přes třicet pět tisíc lidí přišlo
ve dnech 19. -23. března na
výstaviště do Lysé nad Labem
na 18. národní výstavu Zemědě-

JK Mira Hnanice pořádá
3. května jezdecké závody a
4. května veřejný trénink na
kolbišti v Hnanicích. Pořadatelé
zvou srdečně všechny jezdce i
diváky k účasti a pouze oznamují, že přes schválení rozpisu
v zimním období ještě podle
starých pravidel budou všechny soutěže posuzovány podle
současných nových pravidel
jezdeckého sportu.

● Při Konferenci VČ oblasti
byl do čela VČ oblasti zvolen
opět A. Pejos a spolupracovníky mu budou V. Novotný,
Z. Kusý, Z. Bitl, J. Hubka,
J. Mejzlíková a J. Kunát. Příjemným doplněním Konference
bylo předání Čestného odznaku ČJF společně s pamětním
listem za propagaci jezdeckého
sportu hlasatelce Miladě Barešové.
● Do čela jihočeské oblasti
ČJF byl zvolen Jiří Oulický a členy
VV se stali J. Papoušek, L. Kozák,
A. Husák a M. Maršálek.
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V hale v Jemčině

Pod Troskami nově

Střípky z oblastí

Umístění v soutěži
1

GP v Ústí
V rámci sportovních prvomájových akcí se 1. května uskuteční v jezdeckém areálu TJ
TATRAN v Ústí nad Labem již
čtvrtý ročník drezurních závodů,
jejichž pořadatelem je jezdecká
stáj V.J.Š. Ústí n. L.
Tyto drezurní závody jsou
vypsány jako kvalifikační soutěž pro účast na mistrovství ČR
juniorů a mladých jezdců. Soutěžit se bude v sedmi drezurních úlohách, a to od úloh stupně „L“ až po úlohu Grand Prix.
Pořadatelé zvou všechny příznivce drezúry. Zahájení první
soutěže v 9.00 hodin.

lec v rámci níž se konala již po
čtvrté i výstava Jaro s koňmi.
Víc než stopadesát vystavovatelů připravilo pro návštěvníky
pestrou nabídku všeho, co na
jaře potřebují zemědělci,
zahradníci a zahrádkáři. Oproti
předchozím ročníkům se letos
výrazněji představilo i tzv. velké
zemědělství s moderní agrotechnikou. Pro návštěvníky byly
připraveny i dvě desítky koní,
kteří byli velmi vítaným zpestřením programu. Šest zahradnických škol soutěžilo v aranžování
ve třetím ročníku soutěže Polabský motýl. Vzhledem k tomu, že
své úkoly soutěžící plnili před
zraky návštěvníků, byla i tato
část doprovodného programu
velmi atraktivní.

Kotrba ve
Slatiňanech
Umění našeho předního
malíře koní sedmdesátých let
ožívá ve slatiňanském zámku.
V pátek 4. dubna zde byla vernisáž výstavy Emil Kotrba,
kterou pořádá Státní zámek
Slatiňany, Hippologické muzeum a Zámecký kulturní nadační
fond Slatiňany. Výstava potrvá
do 27. dubna.

Válka a sport
Válka komplikuje život i
jezdeckému sportu. Vzhledem k situaci na středním
východě bylo zrušeno egyptské CSIO***, které se mělo
konat 24.-26. dubna v Alexandrii.

Vyrábíme a dodáváme
široký sortiment
jezdeckých sak
● dětská
● dámská
● pánská
Standardně v barvách černá, tm.
modrá, červená, ostatní barvy
dle přání zákazníka.

Vyrábíme drezurní fraky.
Lumír Šebesta - Šepra, Ostruhová 58, 276 01 Mělník
Tel.: 315 625 411, mob. 608 976 606
Na téže adrese i prodej kompletního sortimentu jezdeckých potřeb

! Po z o r !
Právě otevíráme novou prodejnu jezdeckých potřeb
Slezská 44, Praha 2
5 min. nad nám. Míru, 100 metrů přes park
z Vinohradské ulice
● kompletní sortiment pro koně i jezdce
● zboží německé, anglické, francouzské a polské
výroby - nyní za velmi nízké zaváděcí ceny
● velký výběr německých použitých sedel
● informační centrum (adresy organizací, klubů, stájí,
rozpisy závodů, výstav, aukcí a dalších koňských akcí)

Otevírací doba: Po-Pá 9.00 - 19.00 hodin
So 9.00 - 13.00 hodin
Tel.:777 287 881, 777 077 673

Inzerce
● Společnost IN-EXPO GROUP, s.r.o. přijme pro jezdeckou
halu na Císařském ostrově v Praze 7 - Bubenči ošetřovatele(ku) koní s jezdeckou a cvičitelskou licencí, řidičské
oprávnění na traktor a kamión vítáno. Kontakt na tel.:
221 877 254, fax 222 324 828.
● Prodám několik sportovních pony kat. -B-. připravovaných
mistryní ČR - pony 2002. Tel.: 777 841 971.
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Výsledky

Zástupce firmy Böckmann

Čeladná 15. 3. -Z- junioři 1. Schwarzová - HORTENZIE (JK Olza Karviná), 2. Sandriová - HILDA (JO stáj
Václav), 3. Jánská - SANY (JK Olza
Karviná), senioři 1. Staňová - DIOM
(JS Belcredi), 2. Cielecký - LAES
ARTEMIS (JS Astra Ostrava), 3. Ptáček - RAMON (JK Amigo), -ZL- junioři
1. Sandriová - HILDA (JO stáj Václav), 2. Šedovičová - AQUINO A (JS
Astra Ostrava), 3. Gračková - SÁRA
(JK Javorník), senioři 1. Kubrický VINICE, 2. Kubrický - GIOM, 3. Ptáček - RAMON (všichni JK Amigo), -L1. Višinková - AC AQUIDO (JS Astra
Ostrava), 2. Škuta - DEKORT (JS
Astra Ostrava), 3. Kincl - AC ATOM
(JO Horymas).
Všemily 21.-23.3. Pony festival
drezura P3,P4 (5) 1. Pažoudková LUPÍNEK (Alfa Bakov), P4,P5 (3) 1.
Krátká - KIMBER (JK Mělník), P6,P7
(7) 1. Mestenhauserová - GÁRKA (JK
Mělník), P4 (5) 1. Pavlíková CIPÍSEK (JK Všemily), skoky
ZLPS+LPS (3) 1. Šašková - LOTYNKA (Černuc), ZLPA+LPA (6) 1. Krátká
- GEJŠA (JK Mělník), ZLPB+LPB (9)
1. Hažmuková - VIOLINA (SJ), 2.
Doležal F. - HELLA (Doležal), 3. Crnková - MON CHERRY (Bost),
LPB+SPB (12) 1. Mestenhauserová COLIN (JK Mělník), 2. Perníčková IRVEL (JK Heroutice), 3. Míková MOLENHOF QUINTE (Hochman),
LPB+SPB (22) 1. Veberová - INES
(Klub Děčín), 2. Mestenhauserová COLIN, 3. Kraicová - SABINA (obě JK
Mělník), volba dr. do 70 cm (10) 1.
Plchová - WICKED BUBBL. BROWN
(Apolon), 2. Vranka - BERTÍK (Blaťák
Mažice), 3. Maratová - GAVORA
(Klub Děčín).
Poděbrady 23.3. -Z- 1. Reinbergerová - WEST (Stáj Žižka Praha), 2.
Bureš - FANFÁN (JK Poděbrady), 3.
Úlovcová - BERTA 1 (JK Modletice),
stupňovaná obtížnost do 110 cm se
žolíkem 1. Stará - HEKA (JK Železné
Hory), 2. Studnička - SANTR (Stáj
Studnička), 3. Plimlová - GINA 1 (JK
Poříčí nad Sázavou), stupňovaná
obtížnost do 120 cm se žolíkem 1.
Abík - SAMURAJ (JK Sobočice -stáj
Abík), 2. Plachý - ABSTINENTN (PKJ Gabrielka), 3. Myška LUMENKA (JO Albert Stolany).
Opava 23.3. -Z- děti a junioři (5)
1.Plisníková - UNIE 3 (Newport), 2.
Tůma - DAJÁNA A FAU (Supreme
Opava), 3. Vitásková - NEON (Kateřinky), ostatní (12) 1. Urbanský BIANCA FAU (Supreme Opava), 2.
Žilinský - CALYPSA (Newport), 3.
Lamich - CONTINUAL (Kateřinky), ZL- + finále (18) 1. Zwinger - DONA
Z KENTAUR )Kateřinky), 2. Tůma SCARLET OIL TEAM, 3. Tůma DAJÁNA A FAU (oba Supreme
Opava), -L- (15) 1. Zwinger - TUDOR,
2. Hruška - COLETT CZECH WOOD,
3. Humplík - MANDY AUTO SITTA
(všichni Kateřinky).
Světlá Hora 22.-23. 3. drezúra
děti na pony P5 (7) 1. Vala - BOHEMIAN ZEUS (Spolfinn Bruntál), -Z 1(14) 1. Zichová - POLANA (Helios
Mostkovice), -Z 2- (18) 1. Dvořáčková
- ZIFAN (VORS Ostrava), -L 2- (8) 1.
Dvořáčková - ZIFAN (VORS Ostrava),
skok ponyhandicap ZP (5) 1. Langerová - PRETORIA ETAN (Penzion
Omega Sobotín), -ZLP- (5) 1. Macurová - MARKUS (Amír Rudná), -ZMděti (8) 1. Ščuglíková - TINGAR
(SCHPK Sobotín), 4-5letí (5) Kutláko-

Sportovní stáj Veselovský
se přejmenovala na Sportovní stáj Zámek Vilémov.
Žádáme o zasílání propozic
a veškerých informací na
adresu:
SPORTOVNÍ STÁJ
ZÁMEK VILÉMOV
582 83 VILÉMOV

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: 377 451 914

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● 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. +420-354 623 153, 608 979 982, fax +420-354 626 559
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ová
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

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 446/8,
591 02 Žďár n. S.,
tel.: 0616/622 774
fax:0616/ 631 085

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služba při nákupu sportovních koní doma
Ing. J. Hanulay
Farského 6 i v zahraničí
851 01 Bratislava - pomoc při nákupu plemenného matetel.: 07/81 52 30
riálu v zahraničí

vá - BONITA 4 (Horymas Horní
Město), -Z- děti + jun. (18) 1. Kincl DIOR (Horymas Horní Město), 4-5letí
(4) 1. Kutláková - BONITA 4 (Horymas Horní Město), -ZL- (24) 1. Křížek
- ROXANA (Hamříková stáj), -L- (9) 1.
Kincl - LERY, 2. Kincl - AC ATOM
(Horymas Horní Město), 3. Chlandová
- DELLA (Penzion Omega Sobotín).
Měník 29. 3. -Z- (34) 1. Doležal R.
- VIVOD (Jezbořice), -ZL- (31) 1.
Skřivan - VALUTA (Manon), -L- (16)
1. Skřivan - LABE JAMES CAC LEASING (Manon), 2. Kocián - KOMTESA (Václav Přelouč), 3. Machková RAWELLA (Wizard Opatovice).
Heroutice 30. 3. -ZM- 4.-5.letí 1.
Hochman - LOVER (Licoměrsko), děti
1. Perníčková - REJČKA (Heroutice),
stupň. obt. do 100cm 1. Perníčková
- HABRA (Heroutice), -ZL- 1. Plimlová
- DUKÁT (JK Poříčí), stupň. obt. do
120 cm 1. Plimlová - DUKÁT (JK
Poříčí), 2. Reinbergerová - WEST (TJ
Žižka Praha), 3. Polák - HAMLET (JK
Kocanda), pony ZLP děti 8-12 let
veřejný trénink 1. Tomaidesová SANDY 1 (JK Louňovice), LP handicap bez omezení věku 1. kolo Pony
ligy Heroutice 1. Perníčková - IRVEL
(Heroutice),
Mělník 30.3. drezúra veřejný tre-

nink -Z 2- (9) 1. Kraicová - VIKI 3 (JK
Mělník), -Z 3- (13) 1. Broža - TULIPAN (Afrodita Němčice), -L 0- (14) 1.
Mestenhauserová - GÁRKA (JK Mělník), 2. Plánková - WONDERGOLD
(Klub J.F.), 3. Mucha - SIGLAVY
BATOSTA (Afrodita Němčice).
Čeladná 29.3. -Z- junioři 1. Šindelková - LION (Horymas Horní Město),
senioři 1. Kubrický - DIRANA (JK
Amigo), -ZL- junioři 1. Šindelková LION (Horymas Horní Město), senioři
1. Klár - NOLI TANGERE (JK Agrostyl
Otice), -L- 1. Višinková - AC QUENTA
(JS Astra Ostrava), 2. Kincl - BANCROFT (Horymas Horní Město), 3. Žíla
- NAVARRO (ACR Ostrava).
Brno - Soběšice - hala: 30.3. -Z(34) 1. Dulínek - LOMBARD (JK Nefrit
Malhostovice), -L- (32) 1. Vokřálová CHERLEY (JK Panská lícha) -L- 1.
Tretera -KONVENT (JK Sever Brno).
Jemčina 30.3. -Z- 1. Kupcová RONA (ARS Č. Budějovice), -ZL- 1.
Štěrba . LYBIE (Mlýnský Dvůr Třeboň), -L- 1. Rosecká - ETOS, 2.
Rosecká - CTYNĚ (Panství Bechyně),
3. Bulíčková - CARPA (JK Nová Ves),
-S- 1. Rosecká - ETOS (Panství
Bechyně), 2. Štěrba - MAMBO (JK
Mlýnský Dvůr Třeboň), 3. Oulický REMBRANDT (JK Husinec).

!! VELKÉ
JARNÍ SLEVY !!
Vyberte si z více jak 65 druhÛ
zlevnûného zboÏí.
Zlevnûno je nejen zimní zboÏí jako napﬁ.:
• zimní deky-pro‰ev od 1750,-, • zimní bundy
od 750,-, • zimní boty termo 1190,-, ale
i ostatní zboÏí jako jsou napﬁ.: • pﬁilby 3-bodové od 990,-, • saka CZ, Francie od 2760,-, •
‰kolní sedla od 3300,-, • knihy od 45,Mimoﬁádná nabídka : jezdecké boty
gumové, vel.: 42-46 za cenu 200,- Kã.
Na‰i jarní nabídku zlevnûného zboÏí Vám
rádi na poÏádání bezplatnû za‰leme i s kompletním ceníkem a katalogem na‰eho zboÏí.
V na‰í prodejnû najdete nej‰ir‰í sortiment
jezdeck˘ch i vozatajsk˘ch potﬁeb pro Va‰eho
konû i pro Vás. Na v‰echno zboÏí poskytujeme pozáruãní servis.
U nás nakoupíte nejlevnûji !!!
PRODEJ NA SPLÁTKY - ZÁSILKOVÁ SLUÎBA
Otevﬁeno: Po - Pá 8:00 - 17:00
So 9:00 - 12:00

EQUISPORT

jezdecké potﬁeby, ÎiÏkova 505
(budova Sze·), Tel./Fax: 568-840 427
674 01 Tﬁebíã
Mobil: 737-261 104, 737-511 438
e-mail: equisport@tiscali.cz
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