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CSI-W Var‰ava, CSI Le‰no
Oprašovačka se Saskiewiczem
Přípravu jezdců ze Všemil M. Šlechty a
K. Papouška nepřerušil ani slavnostní galavečer na
Žofíně. Ve stejném víkendu totiž jezdci obnovili
podzimní spolupráci s polským trenérem Hubertem
Saskiewiczem. V pátek a sobotu se skákalo ve
Všemilech a v neděli se trénink přesunul do Prahy
na Císařský ostrov. Polská příprava měla i své
vyvrcholení.
Kamil Papoušek odcestoval v následujícím týdnu
na CSI-W Varšava. M. Šlechta se ke svému stájovému kolegovi připojil v dalším týdnu a společně
pak startovali na CSI Lešno.

Finále evropské ligy
Poslední body před finále Světového poháru
v Milánu mohli jezdci z centrální Evropy nasbírat ve
Varšavě, kde se ve dnech 19.-21. března uskutečnily mezinárodní jezdecké závody pod názvem
Computer Land World Cup 2004. Kromě parkurových závodů zde byly k vidění také soutěže v drezúře a spřežení.
Českou republiku zde zastupovali jezdci:
A. Opatrný s koňmi GRAND a CRAZY LOVE,
Kamil Papoušek s A LADY 2 a CATRICK ORION
a Jiří Papoušek s GEMINI T a AMARCORD.
V pátek byla na programu soutěž do 130 cm
a dvoufázové skákání 140/145cm. Ve „stotřicítce“

startoval pouze Kamil Papoušek s A LADY 2, který
s jednou chybou obsadil 23. příčku. Hned v následující soutěži však dosáhl s CATRICK ORION skvělého výsledku, když absolvoval obě fáze bez penalizace a umístil se na druhém místě. I naši další jezdci absolvovali první fázi čistě. V druhé však Jiří
Papoušek s GEMINI T a Aleš Opatrný s CRAZY
LOVE jednou chybovali. Přesto se umístili na pěkné
páté a deváté pozici. Jiří startoval v této soutěži
ještě na AMARCORD, ale tři chyby v druhé fázi
znamenaly pro tuto dvojici dvanácté místo.
V dalších dnech se již českým jezdcům tolik
nedařilo. V sobotním dvoufázovém skákání
130/135 skončil nejlépe Kamil Papoušek s A LADY 2
(4 tr. b. - 32. místo). V soutěži do 145cm se Jiří
Papoušek na AMARCORD umístil desátý (4 tr. b.),
Aleš Opatrný s CRAZY LOVE byl 16. a K. Papoušek s CATRICK ORION 20., když oba chybovali
dvakrát.
V neděli se začínalo stupňovanou obtížností do
130 cm se žolíkem, ve které se Jiří Papoušek
a AMARCORD umístili na třetí příčce, A. Opatrný
s CRAZY LOVE skončili šestí. Ve finále „Malé
Rundy“ startovala pouze dvojice Kamil Papoušek A LADY 2. S 16 tr. body se však musela spokojit až
s 27. pozicí.
V nejdůležitější soutěži závodů, ve které se rozdělovaly i poslední body do Světového poháru, GRAND
PRIX Varšava, se z našich nejlépe vedlo A.Opatrné-

V sobotu 20. března přivítali poprvé
manželé Půlpánovi
širší veřejnost v nově
budovaném středisku
v Hradištku u Nymburka. Po letech
v hřebčíně Ostrov
u Chlumce nad Cidlinou zde vzniká druhé
centrum Hřebčína
Equus Kinský, které
bude zaměřeno především na sportovní
přípravu koní. Tomu
odpovídá i velkolepá
krytá jízdárna, která
momentálně vévodí
celému areálu. Zatím
jsou
dohotoveny
stáje pro 21 koní
a v provozu je již
i klubové zázemí.
V budoucnu zde
budou stát další
moderní stáje pro 40 koní a tak naše současná juniorská drezúrní jednička L. Půlpánová, bude mít špičkové tréninkové možnosti.
V rámci programu, který pro letošní rok nahradil tradiční Slavnosti koní Kinských, viděla cca 450 diváků nejen chovatelskou přehlídku koní Kinských, ale i drezúrní vystoupení L. Půlpánové mladší (nahoře
vpravo spolu s V. Hanzlovou), v sedle AVALONA se představil i trenér L. Půlpánové Z. Beneš. Dalším
bodem programu bylo vystoupení známého herce a jezdce V. Vydry a program korunoval J. Bláha
a GASTON (vpravo) se svým programem připrozené komunikace s koněm. Nechyběl pochopitelně ani
juniorský drezúrní kůň roku 2003 DAF ONDRÁŠ, kterému se dodatečně omlouváme za to, že bylo
v referátu z galavečera na Žofíně jeho jméno zaměněno s dalším koněm L. Půlpánové AVALONEM.

mu na GRAND. Tomu uniklo rozeskakování o jedinou chybu a umístil se společně s dalšími deseti
jezdci na pátém místě. K. Papoušek s CATRICK
ORION inkasovali 12 tr. bodů a J. Papoušek s GEMINI T dokonce 16 tr.b. Zvítězil S. Can (CORLANDO)
z Turecka před A. Dominey (FLASHLIGHT 16) a D.
Ozolsem (GVIDONS) z Litvy.
Více informací o umístěných včetně fotogalerie
najdete na internetových stránkách
www.computerladworldcup.pl
J. Malinovský

Miláno uniklo o vlásek
Bohužel i když pozice A. Opatrného v rámci
Centrální Evropy vypadala z postupového hlediska
do Finále v Míláně velmi slibně, poslední závod
sezóny nedopadl pro naše barvy dobře. Před Varšavou byl A. Opatrný na třetí postupové pozici
a v podstatě ho mohli ohrozit již jen dva jezdci
Ukrajinec O. Krasuk a turecký jezdec Sencer Can.
Protože se dalo předpokládat, že po rozchodu s
A. Oniščenkem nebudou šance O. Krasuka příliš
veliké, poslední neznámou byla turecká skoková
jednička poslední sezóny. S. Can musel ve Varšavě získat minimálně o 12 bodů více než Aleš.
A bohužel to se právě stalo.
Vše bylo jasné, když se S. Can dostal do rozeskakování a A. Opatrný ne. Navíc to byl právě

(Pokračování na str. 2)

SPORT

REPORTÁŽE

Skokový pohár
na výstavě

CSI-W Varšava,
CSI Lešno
(Dokončení ze str. 1)
S. Can na holštýnském CORLANDA, který byl ve
Varšavě nakonec nejlepší a inkasoval závěrečných
30 bodů. A. Opatrný se spolu s dalšími devíti jezdci
dělil o 5. místo a za to bylo pouze 13 bodů.
Sečteno a podtrženo ligu Centrální a východní
vropy Světového poháru sezóny 2003/2004 vyhrál
Estonec G. Klettenberg (120 bodů), který byl, mezi
jezdci naší ligy nejlepší v Rize, druhý v Moskvě
a Poznani, třetí ve Wroclavi a Talinu. Celkově
bodoval devětkrát. Druhá příčka patří tureckému
jezdci Sencer Can (110), který bodoval sedmkrát
a nahoru jej dostalo především druhé místo
v Poznani a prvenství ve Varšavě s dvojnásobnými
bodovými zisky. Třetí je Polák G. Kubiak (109),
který z deseti startů osmkrát bodoval. Na Aleše
patrného zbylo těsné 4. místo (105). Náš jezdec
zahájil Světový pohár 2003/2004 až v Budapešti
a škoda byla především jediného nepovedeného
startu v Moskvě. Za touto čtveřicí skončil již s větším bodovým odstupem O. Krašuk (86) a dále se
již nikdo další nedostal přes hranici 70 bodů. Protože však má centrální Evropa pouze tři postupová
místa, je A. Opatrný pro finále v Miláně pouze prvním náhradním jezdcem. Škoda.

Tři vítězství v Lešně
O víkendu 26.-28. března pokračovala polská
halová mezinárodní sezóna v Lešně. ČR zde
zastupovala rozsáhlejší skupina. Opět to byli
A. Opatrný (CRAZY LOVE, FAMOUS, SUPREME
OIL TEAM) a K. Papoušek (A LADY 2, VINEA,
KODARCO) a s nimi i Z. Zelinková (LA MANCHE T,
CARUSO), J. Jindra (M-LOUSAN KENTAUR,
KENDY KENTAUR, CONTENDER NAXOS) a
M. Šlechta (CURIER CARILEX, COME ON JUNIOR).
Rozsáhlý rozpis nabízel jezdcům soutěže pro
6 a 7leté koně, malou a velkou túru. I když sedmileté koně přivezl do Polska i A. Opatrný mezi mladými koňmi za nás startoval pouze J. Jindra a sedmiletá M-LOUSAN KENTAUR. Ta byla nejprve
v zahajovací soutěži do 130 cm po bezchybném
výkonu osmá a pak ve dvoufázovém skákání
125/130 cm dokonce druhá. Dvojice tak postoupila
do sobotního finále (130), kde obsadila po dvou
chybách 14. místo. Po rozeskakování tří dvojic zvítězil Polák A. Lemanski na RAVEL SB.
Ve druhé páteční zahajovačce (130) jsme posbírali umístění za čisté výkony dvojic A. Opatrný FAMOUS (6. místo) a SUPREME OIL TEAM (7.)
a Z. Zelinková - CARUSO (10.).
Následovalo dvoufázové skákání 140/140cm.
Zde jsme se již díky A. Opatrnému radovali
z prvenství a zajistila je CRAZY LOVE. Dvě fáze
čistě šel i K. Papoušek s oběma svými koňmi. Na
A LADY 2 byl sedmý a s KODARCO desátý.
V sobotu byl A. Opatrný z našich nejlepší i ve
dvoufázovém skákání 130/130cm, kde v sedle
SUPREME OIL TEAM (0+4) skončil na 14. místě.
Další soutěží bylo skákání do 140 cm na čas,
které bylo i druhou kvalifikací pro Velkou cenu.
I zde byl A. Opatrný opět na čele a po bezchybném
výkonu zvítězil s FAMOUS.
Další prvenství pro české barvy přidala Z. Zelinková, která si na LA MANCHE T poradila se všemi
soupeři v zrcadlovém skákání. Zde ji dobře sekundoval K. Papoušek na VINEA, který obsadil 3.
místo.
Po všech těchto výkonech se mezi nejlepších 40
dvojic do Finále malé túry probojovala Z. Zelinková
s LA MANCHE T a A. Opatrný - SUPREME OIL
TEAM. Postup do Velké ceny (30 dvojic) si zajistil
A. Opatrný - CRAZY LOVE a K. Papoušek KODARCO. Všichni ostatní využili nedělní soutěže
poslední příležitosti (do 130 cm se žolíkem) a zde
byl za naše barvy nejlepší J. Jindra na CONTENDER NAXIS, kteří obsadili 10. místo.
S výkonem ve finále malé túry může být spokojena Z. Zelinková. Po velmi dobrém a bezchybném
parkuru zajela i velmi dobře rozeskakování a pouze
lehká chyba ji zařadila na 4. místo. A. Opatrný na
SUPREME OIL TEAM dokončil s 19 body. Zvítězil
polský jezdec J. Skrzyczynski na SYMPHONIE.
I ve Velké ceně jsme bojovali o příčku nejvyšší.
A. Opatrný skákal bezchybně, ale z účasti v rozeskakování ho vyřadil bod za překročení času. Protože bezchybní byli pouze dva jezdci, bylo z toho
konečné 3. místo. K. Papoušek na KODARCO
skončil s 21 body na 23. pozici. Poslední prvenství
si z Polska odvezl Estonec R. Pill na RITUAL.

Foto J. Gebauer
T. Vitásková - CREDIT Sano, (JK Opava
Kateřinky), získala třetí příčku v soutěži -Zv kategorii dětí a juniorů

Memoriál
Josefa Zicháčka
Za jarního počasí přivítali 21.března pořadatelé v Opavě Kateřinkách jezdce sedmi oddílů
na 21. ročníku Memoriálu Josefa Zicháčka ve
skokových soutěžích, který již tradičně probíhá
v nejbližší neděli okolo svátku Josefů. Sponzorem byl i náš časopis a tak vítězové prvých
dvou soutěží obdrželi celoroční předplatné
časopisu JEZDEC a umístění na 2. a 3. místě
ROČENKU 2003.
V hlavní soutěži -L*- se na startu představilo
dvanáct dvojic, pouze dvě zvládly základní
kolo bez chyby.V rozeskakování byl s nulou již
jen vítěz J. Hruška s NAGANE Agromarket
H+B. Druhý K. Lamich na CONTINUAL po
chybě v rozeskakování vzdal. Třetí příčka patřila opět J.Hruškovi na AURELIUS a s ATYŠEM
přidal ještě pátou příčku. I čtvrtý skončil jezdec
pořádajícího klubu P. Humplík na GROM Ferram.
-jge-

Další hipologickou událostí letošního jara se ve
dnech 23.-25.dubna stane III.ročník Jarní výstavy
koní a všeho, co ke koním patří. Zatímco v předchozích letech se program odehrával především
pod střechou jezdecké haly společnosti IN-EXPO
GROUP s.r.o., letos bude rušno také na venkovním kolbišti a v jeho přilehlém okolí. Pořadatelé
počítají s účastí zhruba 50 vystavovatelů.
V pátek si přijdou
na své především
chovatelé
koní
a sobota bude patřit
široké veřejnosti.
Neděli si pak pravděpodobně nenechají ujít příznivci
parkurových soutěží. Ta bude totiž
patřit I. kolu Českého skokového poháru 2004,
který začíná být po dvou letech existence nazýván „extraligou parkurového skákání“.
Výstavní areál bude otevřen denně od 10.00
hodin. Páteční dopolední chovatelská přehlídka
začne v jezdecké hale již patnáct minut po desáté hodině. Proložena bude stejně jako v následujících dnech jezdeckou ukázkou nejmladších
jezdců, kteří mohou na Císařském ostrově jezdit
již od tří let. Představí se zde více než dvacet plemen koní jak z České republiky, tak ze zahraničí.
V sobotu a v neděli začnou chovatelské přehlídky
plemen v půl jedenácté.
Na dopolední program v jezdecké hale naváže
ukázka Oddílu jízdní policie České republiky, která
se z bezpečnostních důvodů uskuteční již na venkovním kolbišti. Jako rekvizity totiž policistům
poslouží např. dýmovnice a hořící překážky. Kvůli
nadcházejícímu Mistrovství světa v ledním hokeji
se však tato ukázka uskuteční pouze v pátek.
Odpolední program na krytém předvadišti patří
již tradičně vystoupením pod sedlem. Od 13.30
v pátek a od 14 hodin o víkendu začne pestrá přehlídka nejen plemen, ale také jezdeckých disciplín.
Voltiž představí TJ Orion Praha, drezurní vystoupení předvede H. Žižková a skokovou ukázku zajistí jezdci z JK Všemily. Na své si přijdou také
obdivovatelé Pata Parelliho, či jízdy v dámských
sedlech a chybět nebudou ani zástupci pony
(skoky i drezura) a westernového ježdění.
Venkovní kolbiště bude každý den od 13.30
hodin patřit parkurovým jezdcům. V pátek se zde
uskuteční Kritérium mladých koní (-ZM - L*-)
a na sobotu jsou naplánovány soutěže -L*- a -S*. V neděli je na programu Velká cena Prahy
-ST**-, která je zahajovací soutěží 3. ročníku
Českého skokového poháru. Celková dotace
Velké ceny Prahy je 30 000,- Kč. Autorem parkuru bude Jan Šíma. Soutěžní dny začínají po oba
dny ve 13.30 hodin. Novinkou by mělo být on-line
zpracování výsledků soutěže zahrnuté do ČSP
2004 na www.ceskyskokovypohar.cz

Premiérová aukce
Za podrobnější zmínku zcela určitě stojí páteční
podvečer. Po dlouhé době se v ČR uskuteční
aukce koní. Její začátek je naplánován na 17.30
hodin v jezdecké hale. Zájemci, kteří by chtěli v této
aukci nabídnout svého koně, se mohou informovat
do 8.dubna 2004 ve společnosti IN-EXPO GROUP
(Zlatnická 6, Praha 1, tel.:221 877 251).
Vstupné bude všechny tři dny stejné. Dospělí
zaplatí za vstup 100,- Kč, děti do 15 let, důchodci
a vojáci zaplatí polovinu. Katalog výstavy bude
stát 30,- Kč. V pátek mohou výstavu navštívit
školy za specielní cenu 20,- Kč na osobu.

V krátkosti z Anglie

Foto J. Beranová
Z. Zelinková - LA MANCHE T, získali v Lešně pro ČR vítězství v zrcadlovém skákání
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Ve dnech 20. a 21. března se Jar. Hatla s klisnou KARLA zúčastnil národní dvouhvězdičkové
soutěže všestrannosti ve městě Lincoln. Z padesáti startujících skončil po drezúrní zkoušce na
5. místě. V terénu šla dvojice bez zaváhání
s malou penalizací za čas. Jedna chyba na parkuru však přeci jen znamenala mírné zhoršení, ale
i tak je celkové 7. místo pěkným úspěchem.
Zkrácená soutěž není pro koně takovým náporem a tak KARLA pokračuje hned o víkendu 2.-4.
dubna opět na dvouhvězdičkové národní soutěži
v Belton Parku. O stupeň nižší soutěž absolvuje
J. Hatla s koněm FUKTURE. V neděli 4. dubna
večer pak celá ekipa odcestuje do Říma k další
kvalifikaci na OH (CIC***).

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Nebojte se bez ovsa
Značku Schaumann nemusíme nikomu
představovat. Od chvíle kdy tento německý
výrobce doplňkových krmiv pro zvířata zahájil
činnost i v České republice, patří pochopitelně
mezi jeho zákazníky i koně. Od roku 1994
vyvíjela tato firma na území ČR pod značkou
Schaumann ČR především obchodní činnost.
V roce 2002 však obohatila svůj sortiment
o specielně české výrobky. Nové produkty
vznikly zásluhou managementu společnosti
a představil nám je obchodní ředitel firmy ing.
Dušan Kořínek. Protože nás zajímalo jak
vznikají české výrobky pro renomovanou
zahraniční značku, požádali jsme ředitele společnosti o rozhovor. Ten se konal přímo ve
výrobně směsí v Brništi nedaleko Mimoně.
Pane Kořínku, ze všech vašich materiálů
víme, že firma Schaumann ČR sídlí ve
Volyni. Výrobna firmy Provimi Pet Food
v Brniště je naopak na severu Čech
u Mimoně. Proč vyrábíte tak daleko od
sídla firmy?
Myslím, že vzdálenost sídla firmy a výrobny
nehraje žádnou roli. To, že jsme nakonec
začali spolupracovat až se společností Provimi Pet Food má velmi jednoduchý důvod. Po
vystřídání několika výrobců splňuje tato firma
naše nároky na hygienu výroby. Všichni majitelé koní i jezdci jistě vědí, jak je kůň náročný
spotřebitel a jaké zažívací problémy mohou
koně postihnout. Jedná se v prvé řadě o zvý-

k popraskání vnitřních buněčných membrán.
Vzniká tak vysoce porézní hmota, kterou
výrazně lépe prosakují žaludeční šťávy a tím
se zvyšuje stravitelnost krmiva až o 25%. To
je důležité především u mladých koní, jejichž
schopnost trávit ještě není zcela stoprocentní. Pomáhá však i dospělým koním, protože
kůň nemá z hlediska trávení zažívací trakt
vůbec primitivní.
Současný systém používaný při výrobě
našich směsí firmou Brasa zajišťuje díky lepšímu štěpení škrobu, vlákniny a tuků energetickou využitelnost krmiva až do výše 16 MJ
v kilogramu. To je v podstatě maximální mez
a více již nelze současnými technologiemi
získat.
Již v úvodu jsme naznačili, že z původního dovozce krmiv se společnost Schaumann ČR stala i výrobcem. Jak vypadala
cesta od importéra k výrobci?
Import krmných doplňkových směsí této
značky se rozběhnul v roce 1994. Hlavní
doménou firmy jsou krmné doplňky pro skot
a prasata. V menší míře pak pro ostatní kategorie zvířat (slepice, ovce, hlodavce a koně),
která mají na celkovém objemu podíl tak
okolo 8%.
Z toho vyplývá, že koně jsou pro nás skutečně pouze okrajovou záležitostí. Na druhé
straně, jak jsem již zmínil, jsou koně z výživářského hlediska velmi zajímavá zvířata. Na

Ředitel společnosti Schaumann ČR Dušan Kořínek (vlevo) společně s vedoucím oddělení
vývoje a výzkumu firmy Provimi Pet Food A. Marečkem v laboratoři výrobny v Brništi
šenou citlivost na plísně a kvasinky a tak naše
náročnost na hygienu výroby je skutečně
vysoká.
Firma Brasa disponuje momentálně plně
automatickou výrobní linkou z USA a používá
další špičkové technologie z Holandska, včetně extruze. Jako jedna z mála je schopna
zaručit vynikající kvalitu vstupních surovin. Má
vlastní laboratoře, které jsou schopny v krátkém čase před převzetím dodávky prověřit
deklarované vlastnosti surovin.
Firma Brasa je známa především jako
výrobce krmiv pro psy a kočky a předpokládám, že všichni znáte značky jako Propesko
či Reno. Vedle těchto krmiv se pak v Brništi
vyrábí krmiva pro ryby a také pro koně.
Zmínil jste extruzi. I když jsme již v minulosti o tomto zpracování krmných surovin
na stránkách Jezdce hovořili, mohl byste
připomenout v čem spočívá?
Extruze je technologie, která díky tomu, že
je surovina vystavena na krátkou dobu vysokému tlaku a určité teplotě, naruší vnitřní
strukturu krmné hmoty. Po opětovném
vystavení atmosférickému tlaku dojde

tom, že jsme se zaměřili právě na koně, má
však vliv i skutečnost, že jsem sám jezdcem.
I když jsem v juniorském věku trochu sportoval, nyní jezdím již jen rekreačně, ale koně
jsou mojí láskou stále.
Jak vznikla myšlenka na výrobu kompletních směsí?
Jak již bylo řečeno, firma Schaumann se
specializuje na doplňkové směsi. Po letech
zkušeností jsme se však rozhodli zaměřit se
i na kompletní krmnou směs. Po jednáních
s německým majitelem značky byla schválena
naše receptura a byli jsme pověřeni výrobou
těchto směsí pod značkou Schaumann.
To znamená i budoucí export do
Německa?
Export by v zásadě byl možný, ale zatím
jsme na začátku cesty a Německo je velmi
nasycený trh.
V čem je vaše receptura zvláštní?
V prvé řadě používáme pouze přírodní komponenty. I minerální doplňky jsou vyráběny
pouze v certifikovaných biovýrobnách. Jako
zchutňovadla používáme sušená jablka. Zatím
vyrábíme čtyři druhy krmiv s názvy Kondice,
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Junior, Extrém a Sport. Již samotné názvy
napovídají komu jsou krmiva určena.
Pane Kořínku, od začátku hovoříme
o tom, že se jedná o kompletní krmnou
směs. Rozumím tomu dobře tak že jí lze
nahradit celou krmnou dávku?
To je to zcela zásadní co bychom chtěli
postupně v povědomí koňařů změnit. I když
bylo o moderním způsobu krmení koní mnohé
řečeno i napsáno, u většiny odborníků je ve
výživě koní na prvém místě oves. Málokdo
však ví, že právě oves obsahuje poměrně
vysokou hladinu látky Avenin, která způsobuje vyšší úroveň přenosu vzruchů mezi nervovými buňkami. A to na druhé straně zažil asi
každý, že kůň bohatě krmený ovsem bývá
leckdy jen obtížně zvládnutelný. Mylně se
však většina jezdců domnívá, že je to bujností
díky vysokému obsahu energie. Vysokou citlivost na veškeré vzruchy a obtížnou zvladatelnost koně krmeného vysokými dávkami ovsa
způsobuje právě Avenin. A to ani nehovořím
o tom, že mnoho jezdců ani nemá přesně
krmnou dávku zváženu a krmí pouze „šálkovou“ metodou.
Předpokládám, že doporučíte nahradit
oves kompletní krmnou směsí. Ale to pravděpodobně narazí na výrazný rozdíl
v ceně.
Pochopitelně kompletní krmná směs bývá
dražší. Naše výrobky se pohybují v ceně cca
20 Kč za kg, zatímco oves nakupují lidé,
včetně dopravních nákladů, okolo
4,- Kč za kg.
Při těchto počtech si je však důležité uvědomit, že nahrazení ovsa směsí není hmotnostně
zcela ekvivalentí. Pro koně, kteří momentálně
konzumují okolo 5 kg ovsa + další dokrmovací
přípravky (granule, lněné semínko, minerály
apod.), doporučujeme nahradit kompletní krmnou dávku cca 2 kg naší směsi, podle typu
zátěže koně, a tu pak doplnit dalšími 2 kg
jádra. Místo ovsa bych se však výrazně zasazoval o krmení ječmenem, který dietetické
vlastnosti vhodné pro koně splňuje lépe. Díky
2 kg kompletní směsi, která obsahuje i všechny další mikroelementy, není třeba již nic dalšího koním podávat. Takové počty pak z ekonomického hlediska již nedopadnou tak jednoznačně ve prospěch u nás stále ještě tradičních krmných postupů.
Navíc máte v tomto případě jistotu, že nedochází k překrmování koní především dusíkatými látkami, které znamenají pro zvíře z hlediska zplodin látkové přeměny obrovskou zátěž.
Při takové zátěži vzniká zcela opačný výživový efekt s mnoha dalšími negativními vlivy,
především na končetiny koní.
I když se již po mnoho let horuje za
změnu výživových schémat, situace se
mění jen velmi pomalu. Myslíte si že se
podaří prosadit „moderní“ způsob
krmení?
Budeme se o to všemi způsoby snažit.
Doporučoval bych každému, kdo by chtěl
s krmnou dávkou experimentovat, aby
v prvém momentě zkusil podávat krmné směsi
jednomu či dvěma koním ve stáji. Tak si každý
postupně ověří jak koně na změnu zažitých
krmných standardů zareagují.
Na počátku takových experimentů je však
dobré poradit se s našimi odbornými konzultanty, kteří jsou rozmístěni po celé republice.
Při této konzultaci pochopitelně bude hrát
velmi důležitou úlohu i podávané seno, o kterém jsme zatím nehovořili. Seno je velmi důležitou složkou krmné dávky, ale bohužel máme
zkušenost, že většina stájí není schopna dlouhodobě zajistit, v závislosti na dodavateli či
počasí při senném období, srovnatelnou kvalitu podávaného sena. Ale to je nutné probrat
v každé stáji individuálně.
Děkujeme za rozhovor.

Schaumann ČR s.r.o., Náměstí svobody 35,
387 01 Volyně, tel.: 383 339 110, fax: 383 372
157, e-mail: schaumann@schaumann.cz
internetové stránky: www. schaumann.cz

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

V Tróji přeplněno

Jarní cena Heroutic

Ve dnech 20.-21. března se v jezdecké hale
na Císařském ostrově konaly první letošní parkurové závody, které měly na programu soutěž
vyšší než stupeň L. Teplé jarní počasí, které
panovalo po celý předcházející týden, tak vylákalo mnoho příznivců skokového ježdění a areál JS
Císařský ostrov doslova praskal ve švech.
V sobotu mohli diváci sledovat přesně 202
a v neděli 123 startů. Dalších devatenáct dvojic
dorazilo na ranní veřejný trénink. Přechodné
ustájení zde našlo více jak padesát koní. Se svou
ekipou dorazil i mladý B. Chudyba z Bratislavy.
První soutěží byla stupňovaná obtížnost do
100 cm, která pro velký počet startujících (76)
byla zkrácena z původních deseti na osm překážek. S plným počtem bodů (36b.) dokončila parkur více jak polovina startujících.O pořadí tak rozhodovaly doslova setiny vteřin. Nejrychlejší byl
M. Klár s VENDY 3 (JK Agrostyl Otice).
Rovných devadesát dvojic se představilo
v soutěži -ZL-. I v této soutěži byly k vidění téměř
čtyři desítky bezchybných výkonů. Patnáct set
korun pro vítěze si nakonec odvezla J. Perníčková - HABRA (JK Heroutice).
V soutěži stupně -L*- se dostalo do rozeskakování čtrnáct soutěžících, z nichž čistý výkon
zopakovalo pět. Nejúspěšnější byl R. Drahota
s LEANDRA KARSIT (Stáj Karsit) před J. Mayerem na MAMBA (JK Vspol Lučkovice) a
M. Šlechtou s CALINDO (JK Všemily).
V neděli se před začátkem soutěží uskutečnil
veřejný trénink, kterého se mimo jiné zúčastnilo
několik členů Oddílu jízdní policie ČR. V následující soutěži -ZL-, která se jela stejně jako předcházející den na čas, zvítězil R. Doležal na LOPA
(JK Jezbořice).
V dalších soutěžích již přemožitele nenašel
Miroslav Šlechta z JK Všemily. Na klisně ARENA 1
zvítězil v soutěži stupně -L*- před K. Vokřálovou
na ANGELIKA (JK Panská Lícha). V závěrečném
-S*- pak vybojoval prvenství na CALINDO. Za
ním se umístili J. Jindra s CONTENDER NAXOS
(JS Agrosport) a H. Rosecká na ETOS (JK panství Bechyně).

Tradiční Jarní cena Heroutic se letos přesunula do haly a konala se v neděli 28. března. Závody navazovaly na čtvrtou část seriálu zimních
soustředění s MVDr. J. Hanulayem. Ten zůstal
až do neděle, aby své svěřence povzbudil
a samozřejmě aby se také podíval, jak dokáží
zúročit naučené v praxi.
O broušený putovní pohár Jarní ceny bojovalo
na výšce překážek 120 cm šest dvojic. Jarní
cena je vždy vypisována s finále, do nějž postupují všichni jezdci bez trestných bodů ze základního kola plus pět dalších dle trestných bodů
a času. Může tedy uspět i ten, kdo v základním
parkuru chyboval. Letos byl nejúspěšnější David
Brutovský (CLOVIS-K, Sportovní stáj Verona).
Úvodní soutěží pro pony bylo skákání na obtížnosti ZLPA hodnocené na styl dle polského
modelu. První dvě místa obsadily ex equo jezdkyně Nathalie Crnková (ve stejné soutěži zvítězila
v Herouticích již před dvěma týdny a je rovněž
držitelkou Putovního poháru Equichannel.cz
o nejstylovějšího jezdce MČR) a Sandra Tomaidesová, čerstvá držitelka titulu Pony naděje
2003.
Nejvyšší soutěží pro pony bylo skákání SPB,
v němž zvítězila Jana Perníčková (IRVEL, JK
Heroutice).
Děti rovněž bojovaly o první body do PONY
LIGY 2004. Mladší na obtížnosti LP, v otevřené
EXTRALIZE na obtížnosti SPB (překážky 100
cm). Nejlepší z mladších byla S. Tomaidesová,
v Extralize (otevřené pro starší i mladší děti) J.
Perníčková. První tři v kvalifikacích obdrželi
kromě věcných cen také roční předplatné zpravodaje Jezdec.
Finále PONY LIGY se bude konat 28. listopadu a bude velmi divácky atraktivní. Pojede se dle
modelu Mistrovství světa - s výměnou koní.
Podrobná pravidla i průběžné výsledky najdete
na www.heroutice.cz
D. Heřmánková

CVI** Brno
V letošním roce obohatí náš sportovní kalendář
další voltižní mezinárodní soutěž. Pořadatelem je
TJJ Lucky Drásov. Ve dnech 30. dubna až 2.
května se bude v kryté hale v Tetčicích u Rosic
konat CVI** Brno. Program bude v sobotu začínat v 9.00 a v neděli pak v 9.30 hodin. V rámci
obou dní předvede své umění přirozené komunikace s koněm Jan Bláha.
Předběžně se na tyto závody přihlásili závodníci ze Slovenska, Německa, Holandska a účast
přislíbily i dvě závodnice z Ruska.
Podrobnosti naleznete na internetové adrese:
www.luckydrasov.wz.cz

4.4.
9.-11.4
10.4.
10.4.
10.-11.4.
10.-11.4.
10.-11.4.
10.-11.4.
12.4.
16-18.4.
17.4.
17.4.
17.4.
17.4.
17.4.
17.-18.4.
17.-18.4.
17.-18.4.
18.4.
18.4.
18.4.
18.4.
21.4.

Frenštát p.R.
V
Mělník
ZM-L
Světlá Hora
ZM-L
Opava
ZM-L
(přesunuto z 10.-11. 4.)
Všemily
Z-S
Mělník
Z-S
Litovel
ZM-ZL
Přední Kopanina
D/Z-T
Drásov
ZM-ZL,D/Z-S
Mažice
ZM-L
Opava
Z-L
Nová Amerika
Z-S
Slavkov u Brna
D/Z-S
Mělník
Z-ST, D/Z-L
Děčín
Z-ZL
Dražka
Z-L
Klatovy
ZM-ZL
Pecínov
ZM-S
Tlumačov
V
Hořovice
ZL-ST
Pardubice
C/Z
Stará Boleslav
Z-S
Kolesa
ZM-L
Loštice Žadlovice
ZM-ZL
Mikulov
ZM-L
Poděbrady
ZM-L
Brno-Veveří
Z-L

Jaro s koňmi

Kolbiště ve Staré Boleslavi zahájí letošní sezónu 34. ročníkem Memoriálu L. Jandourka, který je
na programu 17. - 18. dubna. Ten bude obtížnosti -S*- a bude hlavní soutěží soboty. Další závody
na kolbišti v Hluchově budou o měsíc později 22.23. května (až do úrovně -ST**-) a celkově se
jezdecká veřejnost vypraví do Staré Boleslavi
v roce 2004 šestkrát.

Anect Cup 2004

Velikonoce v Mažicích

Memoriál zahajuje

Hodnocení seriálu závodů

M. Šlechta - ARÉNA 1 (JK Všemily)

3.4.
3.-4.4.
3.-4.4.
3.-4.4.

Jarní výstavu Zemědělec, která se konala 18.21. března na výstavišti v Lysé nad Labem již
popáté doplnila výstava Jaro s koňmi. Představila
se zde plemena koní jako jsou Starokladrubský
kůň, Norik, Český teplokrevník, Českomoravský
belgický kůň, Hafling, či Shagya Arab. K vidění
byly westernové ukázky, spřežení Starokladrubských koní z hřebčína Favory Benice, členky
občanského sdružení Dámy v sedle a další. Mezi
dvěma desítkami vystavovatelů si návštěvníci
mohli vybrat široký výběr jezdeckých potřeb,veterinárních přípravků a krmivových doplňků.

TJJ LUCKY Drásov pořádá i v sezoně 2004 seriál skokových soutěží s názvem Anect Cup. Jedná
se již o pátý ročník a jednotlivá kola seriálu proběhnou ve dnech 10. dubna, 22. května, 26. června,
31. července a finále je plánováno na 4. září.

Foto J. Malinovský

Sportovní
kalendáﬁ

V každý termín jezdeckého dne budou pořádány čtyři soutěže započítáné do Anect Cupu.
Všichni soutěžící obdrží za každou dokončenou
soutěž 1 bod do celkového hodnocení. Vítěz soutěže pak 9 bodů (a bude mít tedy 10), druhý 8
atd. až devátý 1 bod (tedy 2). Body získávají
jezdci pouze za dokončený parkur s jedním nejlépe umístěným koněm. Při umístění ex equo se
jezdci o body podělí rovným dílem.
Celková dotace finále Anet Cupu bude 50
000,- Kč, které budou tento den rozděleny mezi
prvních 5 umístěných (1. 18 000,- Kč, 2. 12 000,Kč, 3. 10 000,- Kč, 4. 7 000,- Kč, 5. 3 000,-Kč).
V rámci Anect Cupu 2004 se koná i 3. ročník
soutěže Koral Cup 2004 pro jezdce do 21 let a
4 a 5-ti leté koně.
Děti, junioři a mladí jezdci budou hodnoceni
stejně jako ostatní jezdci v rámci Anect Cupu
a ve finále se mezi ně rozdělí 15 000,- Kč
(1. 5 000,- Kč, 2. 4 000,- Kč, 3. 3 000,- Kč,
4. 2 000,- Kč, 5. 1 000,- Kč).
Dalších 15 000,- Kč připadne ve finále mladým
4 a 5letým koním. I ti budou v soutěžích Anect
Cupu samostatně hodnoceni, stejně jako jezdci
do 21 let. Finále tedy bude o to zajímavější, že
např.: junior může bodovat ve své věkové kategorii a současně v kategorii 4 a 5ti letých koní
a současně i celém Anect Cupu.
TJJ Lucky nezapomnělo ani na pony a pořádá
i 3. ročník Pony seriálu. Ten se skládá z pěti
parkurových soutěží a dvou drezur. Bodování
bude stejné jako v Anect Cupu a při závěrečném
finále 4. září bude vyhlášen vítěz a umístění na 2.
a 3. místě.
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JO Blaťák Mažice zve všechny příznivce koní
na Velikonoční jezdecké závody, konané o víkendu 10. a 11. dubna na kolbišti v Mažicích. Připraveny budou v sobotu soutěže od stupně -ZM- do
-L-, v neděle bude patřit soutěžím pro pony stupně -ZLP- až -SP-.

Kurz v Topoľčiankách
O víkendu 13.-14. března sa v areálu Národního hřebčína v Topoľčiankách konal už čtvrtý treninkový kurz pro drezúrní jazdce se zahraničním
trenérem. Tentokrát zde byl belgický tréner
Denis Soyer, kterého získali slovenští pořadatelé
za finanční pomoci rozvojové komise FEI. Kurzu
sa zúčastnilo 12 jazdců se 16 koňmi a přítomna
byla i naše trenérka L. Vítková. O simultánní překlad se postaral hlavní organizátor celé akce Iľja
Vietor ml.
Denis Soyer je 38letý profesionál, který má za
sebou bohatou kariéru. Začínal voltiží, pokračoval
jako dostihový jezdec, militarista, skokan a nakonec skončil při drezúrním ježdění. Působil i ve
francouzském Saumuru a je držitelem titulu British Horse Society Instructor.
Díky dobré spolupráci Slovenské jazdecké
federáce s rozvojovou komisí FEI bude možné na
tento trénink navázat pokračováním, které by se
mohlo střídavě konat v České a Slovenské
republice.

Vzpomínáme...
...ve věku nedožitých 73 let, po krátké těžké
nemoci zemřel 23. března Pavel Babij, bývalý
zaměstnanec hřebčína v Albertovci, dlouholetý
jezdec, trenér a rozhodčí. Poslední rozloučení se
konalo 26. března v Opavě.

s’Hertogenbosch
Předposlední kvalifikací pro skokové finále SP v Miláně proběhla
v Brabant Hall v s’Hertogenbosch
ve dnech 25.-28. března. Nejlepší
jezdci světa připravili divákům senzační podívanou. Ve Velké ceně se
do rozeskakování o prvenství
dostalo sedm dvojic. Nejvíce kvalifikačních bodů si na své konto připsal L. Beerbaum (GOLDFEVER)
v infarktovém souboji s Francouzem B. Broucqsaltem (DILEMA DE
CEPHE), který zvítězil rozdílem
setiny vteřiny. Třetí místo patřilo
dalšímu prestižnímu německému
jezdci F. Sloothaakovi (SUNDANCE K).
Oba němečtí jezdci však ještě
zdaleka nemají, po hubených kvalifikačních výsledcích, start v Miláně
jistý. V současném pořadí před
závěrečným závodem v Göteborgu
je L. Beerbaum na 31. místě a
F. Sloothaak na 25. místě.
Na čele kvalifikace pro Miláno je
L. Philipaerts před O. Beckerem
a M.-M. Beerbaum.

Gestion byl spokojen
Poslední kvalifikací v drezúrním
Světovém poháru před finále
v Düsseldorfu (1.-4. dubna) bylo
CDI-W v s’Hertogenbosch. Nikdo
nepochyboval, že tento prestižní
závod bude příležitostí především
pro domácí soutěžící. To se přesně
stalo a ve výborné formě se představila Anky van Grunswen na
GESTION SALINERO. Ta tak získala nejen vítězství v soutěži, ale
současně vystoupala na vrchol kvalifikačního ligového pořadí. Anky
van Grunsven letos startovala ve
SP čtyřikrát a po druhém místě
v Maastrichtu všechny další starty
proměnila ve vítězství (Mechelen,
Amsterodam a s’Hertogenbosch).

CDI v s’Hertogenbosch bylo i velkou exhibicí sponzora GESTION,
jehož koně obsadili prvá tři místa
když za A.van Grunsven skončil
Edward Gal na GESTION LINGH
a třetí místo patřilo Arjen Teeuwissen na GESTION GOLIATH.
Holandská jednička Anky van
Grunsven se tak těsně před finále
stala hlavní favoritkou düsseldorfského vyvrcholení letošní halové
drezúrní sezóny.
Podrobnosti o probíhajícím finále
Světového poháru získáte na
www.duesseldorf-masters.de

Benešovské rozpisy
I v letošní sezóně bude v okrese
Benešov probíhat příjem přihlášek
centrálně a stejně tak bude i rozpis
všech závodů vydán ve společné
brožurce. Pokud máte zájem o tento
rozpis závodů v okrese Benešov
kontaktní adresa je: V. Benešová,
OTS, Vnoučkova 1699, 256 01
Benešov, tel./fax: 317 728 077.

Další Cesty
Další edice adresáře a dalších
informací z hipologického světa
Cesty ke koním vyšla na počátku
března. Na více než 200 stranách
naleznete řadu důležitých kontaktů
i informací. Publikaci z dílny L. Gotthardové můžete objednat na adrese Bezdědice 53, 267 24 Hostomice pod Brdy nebo na tel.: 603 269
705 a e-mail gotthardova@volny.cz

Exell obhájil
Ke svému vrcholu směřuje i halový Světový pohár čtyřspřeží. Na
čele je před závěrečným kolem
v Göteborgu i nadále M. Freund.
Ten však v s’Hertogenbosch chyběl. Vítězství z roku 2003 obhájil
Australan Boyd Exell před domácím
Ijsbrand Chardon a Christoph
Sandmann. B. Exell se tak dostal
na druhé místo průběžné kvalifikace, ale zdá se, že pozice M. Freunda, který vede o 13 bodů, je ve třetím ročníku halového SP čtyřspřeží
neotřesitelná.
Veškeré podrobnosti o soutěžích
v s’Hertogenbosch naleznete na
www.indoorbrabant.nl

Silver Camera
Stejně jako každý rok i letos vypisuje pořadatel nejprestižnějších
závodů světa CHIO Aachen soutěž
o nejlepší hipologickou fotografii roku
Silver Camera Award. Fotografie

Velikonoce
na Americe
Ve dnech 10.-11. dubna pořádá
JK Krakonoš Trutnov ve spolupráci
s HRCC Nová Amerika skokové
závody s názvem Velikonoční skákání v hale. Areál na Nové Americe přivítá jezdce a koně v soutěžích
až do úrovně -S- a závody jsou
náhradou za zrušené skákání z 27.28. března.

JEZDECKÉ POTŘEBY ALLEGRO
SLEZSKÁ 44, PRAHA 2
● Kompletní sortiment pro jezdce a koně + děti a pony
● Koňská kosmetika; vitamíny; granule
● Komisní prodej; sp. sedla
● Super ceny, zákaznické a sezónní slevy
● Dobrá dopravní dostupnost a parkování, tram. č. 11, zast.
Vinohradský pavilon, č. 10, 16, zast. Šumavská, metro:
trasa A, nám. Míru nebo Jiřího z Poděbrad

Otvírací doba: Po – Pá 9.00 – 19.00, So 9.00 – 13.00
Tel.: OSKAR: 776 608 846, EUROTEL: 728 180 323,
T-MOBILE: 603 930 454
e-mail: allegrojp@volny.cz, www.allegrojp.cz

AKCE DUBEN:
● Sada čištění dětské 225,-, dámské 265,- (6 barev - hřeben,
gum. hřbílko, kartáč, rýžák, háček na kopyta)
● Chrániče přední 350,-, zadní (strouhavky) 350,- (4 barvy,
vel. pony - full)
● Lonž nylon 140,● Rukavice HH SPK 365,- (modré, černé, šedé)
● Uzdečka pony - full od 590,● Stihlo nerez vel. 10,5–14,5 1x lomené 375,-, 2x lomené 575,● Ostruhy nerez sada (dětské, dámské, pánské) 235,● Transportní deka letní HH 3 barvy, vel. pony – 165 cm 1460,● Saka HH – od 1390,● Rajtky dětské – od 1190,● Přilba HH tříbodová EN 1384 – 1190,● Jezdecké vesty – od 390,-

Inzerce
● Prod. 3,5 l. kl., neobsednutá, vysoko v krvi, velmi vhodná
na sport. Cena dohodou. Tel.: 387 995 191.
● Hřebčín Suchá přijme ošetřovatele (ošetřovatelku) ke stádu
a chovným klisnám a dále pak k remontám a sportovním
koním. Ubytování a stravování zajištěno. Mobil 606 601 101.

-5-

musí zachycovat okamžiky v rozmezí
1. 4. 2003 až 30. 4. 2004 a vyhodnocení nejlepších prací bude provedeno při CHIO Aachen 2004 ve dnech
13.-18. července. Fotografie lze
zaslat na adresu: Aachen-Laurensberger Rennverein, „Silver Camera
Award“, Albert-Servais-Allee 50,
D-52070 Aachen, Germany.

Hřebčín

- největší soukromý chovatel starokladrubského bělouše
– hledá větší počet pracovníků pro následující profese:
• ošetřovatel koní - jezdec
• ošetřovatel koní - kočí
Požadujeme zaslání profesního životopisu na adresu:
Jana Rosáková, NEWTON
Consulting, Politických
vězňů 10, Praha 1 110 00
nebo
e-mail:
jana.rosakova@newton.cz
Znalost cizího jazyka a řidičské oprávnění výhodou

Výsledky
Opava Kateřinky 21.3. Cena
nadějí -Z - děti a junioři (6) 1. Zwinger - TUDOR, 2. M. Hruška - CIBI, 3.
T. Vitásková - CREDIT Sano (všichni
Kateřinky), stup. obt. do 100 cm
(15) 1. Feher - TARA 12 (Kateřinky),
2. Gregořicová - SCAMPER (Agrostyl
Otice), 3. Krčová - DIVA (JS ALDI). ZL- (18) 1. Šindler - APAČ (Agrostyl
Otice), 2. Bittner - IRON Agromarket
H+B, 3. Hrušková - BARNETA (oba
Kateřinky), mem. Josefa Zicháčka L- (12) 1. J. Hruška - NAGANE Agromarket H+B, 2. Lamich - CONTINUAL, 3. J. Hruška - AURELIUS (oba
Opava Kateřinky).
Mělník 21.3. drezúra -Z 2- (10) 1.
Tůmová - ROZÁRKA 2 (JS Montar), L 0- (9) 1. Mestenhauserová - QUEREN (JK Mělník), -L 4- (4) 1. Švarcová - QUIS (Moudrý).
Brno - Soběšice 28.3. hala -Z(36) 1. Nahodilová - URSUS
(Sport.stáj Tretera), -ZL- (34) 1. Tretera - CARNEWAL (Sport.stáj Tretera), -L- (11) 1. Tretera - LAWILLI Z (Sport.stáj Tretera).
Heroutice 28.3. -Z- 1. Bohoňková
-BAFA II (JK Vidovice), -ZLPA- hodnocení na styl dle polského modelu 1
- 2. ex equo N. Crnková - MON
CHERRY (JS Bost), S. Tomaidesová
- SANDY 1 (JK Louňovice), pony
handicap LP 1. J. Perníčková IRVEL (JK Heroutice), -SPB- 1. Perníčková - IRVEL (JK Heroutice), -ZL1. Perníčková - CARDIFF (JK Heroutice), -L*- Jarní cena Heroutic 1. Brutovský - CLOVIS-K (SS Verona), 2.
Němcová - NIKOLA 10 (Stáj Dani
Zbožnice), 3. Suková - ARAMIS
HOUSSOIT Z (JK VOŠ a SZeŠ
Tábor).

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 446/8,
591 02 Žďár n. S.,
tel.: 566 622 774
fax: 566 631 085

- 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

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 - maloobchod s jezdeckými potřebami
Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 568 820 577, mobil. tel.: 602 723 325,
e-mail: equisport@tiscali.cz
nejširší sortiment veškerých potřeb pro koně a jezdce v České republice

Výhradní dovozce švýcarské firmy STÜBBEN a holandské
firmy HORKA INTERNATIONEL WEAR na našem trhu

prodejna: Equisport - jezdecké potřeby, Žižkova 505, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 568 840 427, e-mail: equisport@tiscali.cz www.equisport.cz

Jezdecká saka – dětská, dámská, pánská ● drezúrní fraky
Konfekce i zakázkové šití, 100% servis za
výhodné ceny. Spojte se s námi a vyberte si
barvu saka i barvu a zdobení límce
ŠEPRA – L. Šebesta, Ostruhová 58, 276 01 Mělník
Tel.: 315 625 411, Fax: 315 626 034,
mobil: 608 976 606, e-mail: sepra@quick.cz

U nás naleznete i kompletní sor timent jezdeckých potřeb
Distribuce zpravodaje JEZDEC – od konce března je možné zakoupit předplatné zpravodaje Jezdec i v těchto prodejnách jezdeckých
potřeb: Jezdecké potřeby s r.o., Veslařská 25, 637 00 Brno, DALEN jezdecké potřeby, Meštíkova 1122, 500 00, Hradec Králové -Malšovice, Jezdecké potřeby, Husova 931/lékárna/, 551 01 Jaroměř, Jezdecké potřeby, Čeňka Holase 228, 399 00 Milevsko, Jezdecké potřeby,
Staroměstské nám.85, 293 01 Mladá Boleslav, Firma Paletta, Praskovo nám.1, 746 01 Opava-Milostovice, Prodejna Jezdeckých potřeb,
Slévárenská 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Jezdecké potřeby , Škuta Tomáš, Havlíčkova 296, Polná u Jihlavy, EQUISERVIS s r.o.,
Na Celné 8, 150 00 Praha 5, EQUISERVIS s r.o., Habrmanova 52, Plzeň, Jezdecké potřeby, Areál Havana, Mochovská 535/38, 190 00
Praha 9, Prodejna jezd.potřeb Hauzr, Ostrovského 23, 150 00, Praha 5, Jezdecké potřeby, Slezská 44, 120 00,Praha 2, EQUISPORTDokulilová, Žižkova 505, 674 01 Třebíč, Šepra – L. Šebesta, Ostruhová 58, 276 01 Mělník.
JEZDEC, jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj. Vydává Vydavatelství CIN, Vladislavova 24, Praha 1, 110 00 tel. 603 517 242, 257 212 679,
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E. Nesňalová -nes-, Brno, M. Barešová -bar-, M. Čištínová -čiš-, P. Loudová, V. Jáchimová, O. Havrlantová, Frenštát p/Radhoštěm.
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