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Partner Pferd a SP
Západoevropská liga Světového poháru
pokračovala ve dnech 19. - 22. ledna v Lipsku. Zde se konala tradičně i výstava Partner Pferd a vedle soutěží SP zde probíhala
i první letošní kvalifikace na světový šampionát v reiningu (SJH Cáchy) CRI.
Pořadatelské ambice lipských organizátorů jsou poměrně značné a potvrdila to
kandidatura Lipska na letní OH 2016. Tyto
úvahy jsou již minulostí a tak lipští pořadatelé napřeli síly k přeci jen dosažitelnějším
metám. Při letošních závodech bylo ohlášeno, že usilují pro rok 2007 o zařazení
i Světového poháru v drezúře. Tak by se
zahajovací soutěže roku 2007 v Lipsku staly skutečnou přehlídkou nejlepších jezdců
a koní ve všech disciplínách. Vedle tradičního SP ve skákání a čtyřspřeží by drezúra
dovršila diváckou atraktivitu lipského konkúru. Pokud se to podaří neskrývají organizátoři veletrhu Partner Pferd i snahu opět
uspořádat Finále Světového poháru,
ovšem v obou disciplinách (skoky i drezúra) současně.

Prvenství pro Frühmanna
Hlavní skoková soutěž v Lipsku, nedělní
Sparkassen Cup o 86 000,- EUR, byla
osmým kolem západoevropské ligy. Na
start přilákala především evropskou elitu,
ve které nechyběla Meredith Michaels
Beerbaum, Markus Fuchs, Jessica Kürten
či Marcus Ehning. Diváci se mohli po delší

Bezkonkurenční Freund
Partner Pferd 2006 však nabídnul zatím
standardní program, jehož součástí bylo
i šesté kolo Světového poháru čtyřspřeží.
Na startu atraktivní soutěže se postavilo
šest spřežení. Trojici německých driverů
Ch. Sandmann, M. Freund a S. Scholz
doplnili Švéd T. Eriksson, Holanďan
Y. Chardon a Švýcar W. Ulrich. I když
v průběhu rozjížděk nebyla situace tak jednoznačná, kvalifikační kolo opět vyhrál
s přehledem miláček německého publika
M. Freund. I při svém třetím startu tak získal maximální počet deseti bodů a před
posledními dvěma závody (s’Hertogenbosch, Göteborg) žebříček SP bezkonkurenčně vede. Na druhém místě soutěže
skončil Ch. Sandmann před Y. Chardonem.
V průběžném pořadí SP čtyřspřeží je
s odstupem 11 bodů na 2. místě právě
Y. Chardon jen o bod před W. Ulrichem,
který je zase pouze o bod před maďarským Z. Lazárem.

Foto T. Holcbecher
Vítězem osmého kola západoevropské ligy
Světového poháru se v Lipsku stal
T. Frühmann na THE SIXTH SENSE

pauze těšit i na vítěze Finále SP z roku
2002
právě
v
Lipsku
bělouše
DOBEL’S CENTO Otto Beckera a po přestávce se na startu objevila i dnes již
legenda německého skokového sportu
14letá GLADDYS S s Ludger Beerbaumem.
Kvalifikace na hlavní soutěž byla na programu v pátek a tradičně se jednalo o soutěž do 150 cm na čas. Diváci viděli celkem
18 bezchybných výkonů. Nejrychlejší byla
J. Kürten na CASTLE FORBES LIBERTINA. Druhé místo obsadil rakouský internacionál Thomas Frühmann, který po hubenějších letech znovu vstoupil mezi
světovou extratřídu s desetiletým hnědákem THE SIXTH SENSE. Třetí příčka patřila
M. Ehningovi na CINDERELLA. Ve předu
se pak blýsknul i F. Sloothaak na AQUINO
(5. místo) a své fanoušky potěšil nulou
i bělouš CENTO s O. Beckerem na 9. místě.
Sobotnímu programu vévodil Delitzscher
Championat, ve kterém byla pro vítěze připravena cihlička zlata. Do rozeskakování
se probojovalo sedm dvojic a vyvrcholení
připravilo napínavou podívanou i pro
samotné pořadatele.
Vedení v soutěži se ujal Holanďan Eric
van der Vleuten na PALOMA s do té doby
neuvěřitelným časem 41,37 s. Jeho radost
však netrvala dlouho a na setinu stejného
času dosáhnul také bezchybný Ludger
Beerbaumba na ENORM. Když už se
pořadatelé začali obávat, že se bude
muset cihla zlata na slavnostním ceremoniálu pilkou řezat, zachránil situaci Marcus
Ehning na LORD’S CLASSICS a oba soupeře ještě o další více jak vteřinu překonal.
Večernímu programu pak dominovala
show, kterou rozpoutali populární jezdci
M. Freund, F. Sloothaak společně s německým šampion v reiningu.
Trojice jezdců si totiž postupně vyměnila
úlohy a tak F. Sloothaak jezdil se čtyřspřežím M. Freunda, M. Freund předvedl několik reiningových cviků na quarter horse
a westernový specialista zase přeskákal
malý parkur na koni Franke Sloothaaka.
V neděli pak program vyvrcholil hlavní
soutěží, ke které nastoupilo 40 dvojic.
Do rozeskakování se probojovala třináctka soutěžících, včetně obou miláčků publika 17letého CENTA a 14leté GLADDYS S.
Všem tajným favoritům však vítr z plachet
vzal Thomas Frühmann (THE SIXTH SENSE), který si odnesl 21 200 EUR pro vítěze
za bezchybný výkon v čase 33,12 s. Druhý
Ludger Beerbaum (GLADDYS S) byl
o 1,58 s pomalejší. Třetí skončil M. Kutscher na CASH před Otto Beckerem s DOBEL’S CENTO.
(Pokračování na str. 2)
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Kdo do Kreuthu?

Poslední třetina

Čtrnáctidenní skokové závody v hale
v bavorském Kreuthu již několik sezón patří
k zahajovacím závodům sezóny i pro české
jezdce. Stále více našich soutěžících si tyto
závody nenechává ujít. I letošní rok není
výjimkou a ve dnech 31. ledna až 12. února
se do Německa chystají zástupci mnoha
českých stájí. Zatím se nám podařilo zjistit,
že by měli na těchto závodech ve dvou
samostatných výjezdech startovat: P. Doležal (STAKATTA Biofaktory, CHARLOTA,
LOGO, ROYCE), F. Doležal (ROCKINA,
COHIBA), B. Tomanová (COLOMAN),
V. Macánová (POMPÖS, LISETTE, L’AMIE,
PRINCESS, CHIN-CHIN), O. Pospíšil (SHERON, HONTO, SARAH, JUP), J. Jindra (CONTENDER S, QUIRIUS, M-LOUSANE. KREACE), J. Luža (SHERLOCK S, JAMES BOND
S), J. Štětina (COREGIO S, CASANOVA S).

Jezdce západní Evropy nyní čeká ještě
poslední třetina ligy se závody v Bordeaux
(3.-5.2.), Vigu (9.-12.2.), s’Hertogenbosch
(23.-26.3.) a Göteborgu (13.-16.4.).
Po osmi soutěžích je na čele stále Švýcar Beat Mändli s 56 body. Přes padesátku
kvalifikačních bodů se dostal i druhý
G. Schröder (52), který obsadil v Lipsku na
MONACO 12. příčku. Následují M. Ehning
(48), R. Smith (46), H. Hermann Engemann (41), T. Frühmann (40), N. Skelton
(34), A. Pollmann-Schweckhorst (32)
a desítku nejlepších uzavírají J. Carlos Garcia a M. Michaels Beerbaum (28). Linka za
osmnáctým kvalifikovaným místem zatím
není nijak výrazná a od kvalifikačního
18. místa pro postup do Kuala Lumpur dělí
např. F. Sloothaaka na 28. pozici pouhé tři
body. Jarní finiš tak bude určitě ještě velmi
zajímavý.

Tři týdny v Itálii
J. Kürten (CASTLE FORBES LIBERTINA)
byla nejrychlejší v kvalifikační soutěži pro
Velkou cenu
finále se pořádá ve Waršavě a je na programu společně se skokovým vyvrcholením 17.- 18. března.
Západoevropská liga má za sebou šest
kol (poslední proběhlo v Mechelen)
a v čele je holandská trojice A. van Grunswen, L. van Lieren a E. Gal. Jezdce ještě
čekají kola v Neumünsteru (16.-19.2.)
a s’Hertogenbosch (23.-26.3.). Velké finále
pak proběhne v Amsterodamu ve dnech
20.- 23. dubna.

Máte zájem
o doplnění archivu?
M. Freund opět kraluje

Finále ve Waršavě
I když se v Lipsku ještě drezúrní soutěže
nejezdily, pro pořádek se podívejme i na
současný stav Světového poháru v drezúře.
Před samotným závěrem je liga Centrální Evropy a v jejím čele stojí po devíti
kolech Y. Kovshov z Ukrajiny. Na druhém
místě je Z. Dallos (HUN) před Ž. Skowronskou z Polska. Jezdce nyní čeká finálové
vyvrcholení ligy Centrální Evropa a o dravosti polských pořadatelů svědčí, že i toto

Zahajujeme
v cizině

Rok 2006 rozbíhá již desátou jezdeckou sezónu, kterou mapujeme pomocí
edice Jezdecké ročenky. První Jezdecká
ročenka zaznamenala události roku
1997. Čas je neúprosný a informace se
na nás řítí se stále větší rychlostí. Listování stránkami prvních Ročenek tak již
začíná připomínat okamžiky, které budeme moci zanedlouho nazvat skutečnou
historií. Naše redakce pečlivě schraňuje
zbytky z edic Jezdeckých ročenek a tak
ti z vás, kteří do řad abonentů Jezdce
vstoupili později, mají stále ještě možnost doplnit svůj archiv. Pokud vám tedy
nějaká Ročenka schází kontaktujte nás
na adrese redakce nebo na

e-mail jezdec@jezdec.cz

A. Opatrný společně s M. Šlechtou zase
mají namířeno do Itálie. Obě stáje připravují únorové turné, které bude obsahovat
minimálně dvoje, ale možná i troje halové
závody. Zahajovat se bude na CSI* Manerbio ve dnech 3.-5. února. Pokračovat by se
mělo pak na dalších dvou závodech CSI*
(San Lazzaro di Savena) a CSI** (Pontedera) ve střední Itálii nedaleko Bologni.
M. Šlechta poveze koně CARLONA, CELESTA, TESSA, ARENA 1, MAMA MIA, A. Opatrný bude startovat s NAREW’S SON, FARADAY a pravděpodobně FAMOUS.

Hatla do Cách
Svůj Světový pohár mají i jezdci všestrannosti. Ti se však nemohou přestěhovat do hal a tak zde probíhá klidové období. Ročník 2005/2006 má za sebou zatím
pouze dva závody. Pro nás potěšitelné je,
že prvního ve francouzském Martinvast
(18.-21. srpna 2005) se úspěšně zúčastnil
i náš J. Hatla, který zde získal 20 bodů.
S tímto ziskem je nyní na 11. místě celkového hodnocení.
Světový pohár všestrannosti však teprve
začíná a letos bude pokračovat ještě 15
soutěžemi. První je na programu 9.-12.
března v Tallhassee v USA. Evropa vstoupí do seriálu 23.-26. března ve francouzském Fontaibleau. Zda se bude SP věnovat i tým z Horse Academy v Radimovicích
nevíme. Otázkou je, jak se tyto soutěže
budou hodit do přípravy na blížící se světový šampionát v Cáchách. Jak nám prozradili zástupci stáje, ten je v letošní sezóně
hlavním vrcholem a přípravě na mistrovství
světa bude vše podřízeno.

Informace pro předplatitele
Vážení čtenáři zpravodaje Jezdec, ti z vás, kteří si objednali Jezdeckou ročenku 2005 se konečně dočkali a s číslem zpravodaje
Jezdec 2 dostáváte i devátou edici Jezdecké ročenky. Doufám že se Vám bude líbit a že zaujme ve vašich knihovnách místo vedle
svých předchůdkyň. V této chvíli již nebudeme o Jezdecké ročence 2005 nic dalšího říkat, ale těšíme se na vaše ohlasy. Současně
s tímto číslem Jezdce však někteří čtenáři, kteří doposud neuhradili předplatné pro rok 2006, dostávají opět i složenku. Pro tyto
opozdilce opakujeme podmínky předplatného pro rok 2006.
Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2006, včetně poštovného, zůstává i nadále nezměněno a bude i v příštím
roce pro čtenáře v ČR 500,- Kč resp. 650,- Kč, včetně Jezdecké ročenky. Odběratelé v evropských zemích, včetně Slovenska, zaplatí v roce 2005 1090,- Kč a ke čtenářům v zámoří bude putovat Jezdec za 1900,- Kč, v obou případech včetně Jezdecké ročenky.
Stejně jako v minulých letech opakujeme, že čitelné vyplnění jména plátce na složence je velmi důležité pro identifikaci platby. Složenky plaťte jménem odběratelů zpravodaje a s adresou, na kterou Jezdce dostáváte. V případě, že složenku ztratíte, či jste ji náhodou
nedostali, použijte prosím složenku typu C.
Ti z Vás, kteří se rozhodnou pro platbu bankovním převodem, nezapomeňte uvést jméno plátce. Náš účet má číslo:
124577389/0800 ČS - Praha 9.
V případě že chcete vystavit na předplatné fakturu, sdělte nám to na adresu redakce, včetně vašich IČO a DIČ.
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ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Drezúristé s Hollerem
ČJF společně s drezúrní komisí pořádá ve dnech
24.-26. února třídenní drezúrní kurz jezdců a koní. Lektorem kurzu je u nás již dobře známý trenér a mezinárodní rozhodčí Peter Holler z Německa. Kurz se bude
konat v jezdeckém středisku Milana Severy v Korycanech u Odolena Vody. Finanční spoluúčast jezdců je
3 000,- Kč za kurs (+ ustájení 200,- Kč/den).
Kurzu se může zúčastnit pouze šest nebo sedm dvojic a proto si drezúrní komise vyhrazuje právo výběru
v případě většího počtu zájemců. Předpokládaná
výkonnost dvojice je úroveň -S- a vyšší, popř. je kurz
určen nadějným mladým koním.
Přihlášky zasílejte do 10. února na adresu: Helena
Žižková, Evropská 32, 160 00 Praha 6.

Jezdecké hvězdy roku
Ještě do 5. února máte možnost ovlivnit výsledky
SMS ankety o Jezdeckou hvězdu roku v disciplínách
drezura a skoky. Slavnostní vyhlášení prvních třech
umístěných se bude konat v sobotu 11. března během
galavečera jezdeckého sportu Koně na Žofíně. Oceněni budou také tři nejlepší v Poháru Jezdectví, dále
jezdci a koně roku 2005 určené odbornou porotou
a zvláštní ceny převezmou zástupci zatím utajovaných společností za Sponzorský dar a Počin roku.
Podrobné informace najdete na stránkách
www.jezdectvi.cz

Pony liga nově
JK Heroutice vyhlašuje pro letošní rok
4. ročník seriálové soutěže pro jezdce na
pony Pony liga 2006. Novinkou letošního
seriálu bude rozšíření soutěží z okresu
Benešov i na další kolbiště republiky. Vedle
tradičních pořadatelů v Herouticích a Všeticích se budou letošní kvalifikační kola Pony
ligy konat i v JS V. Opatrného v Hořovicích
a v JS Kočík Stružná u Karlových Varů.
Další změnou je skutečnost, že při všech
kvalifikačních kolech proběhnou i soutěže
pro jezdce do 16 let na velkých koních úrovně -L**-, kde si budou moci jezdci plnit kvalifikaci na národní juniorský šampionát. Tato
soutěž se bude jmenovat Teenager 2006.
Celý seriál získává i jednotné image.
Vzniklo logo Pony ligy, samostatná webová
stránka www.ponyliga.cz a pro všech šest
vítězů jsou připraveny slavnostní jednotné
přikrývky pro slavnostní ceremoniál.
Seriál bude zahájen 26. března v Herouticích (Jarní cena Heroutic - hala). Pokračovat pak bude již na otevřených kolbištích
23. dubna v Hořovicích, 14. května
v Herouticích (Memoriál Dr. M. Krůty),
26. srpna ve Stružné u Karlových Varů, 1. října v Herouticích (Podzimní závody)
a poslední kvalifikační kolo proběhne v předvečer finále v Herouticích (25.-26. listopadu).
Soutěží jezdec, nikoliv dvojice. Pony
Extraliga je stejně jako v předchozích
letech otevřena všem jezdcům na pony do
148 cm. Finále je určeno nejlepším čtyřem
a střídají se koně, stejně jako při Finále
Českého skokového poháru.
Pony liga je určena jezdcům od 8 do 12
let a finále se zúčastní deset nejlepších
jezdců. Veškeré podrobnosti naleznete i na
www.heroutice.cz

Hvězda v pony sportu
Společnost La Bohéme Zduchovice připravila pro letošní rok nový seriál soutěží
pro děti na pony. Projekt s názvem Pony
Channel Star zahrnuje sedm jezdeckých
závodů pro nejmladší adepty jezdeckého
sportu a jejich čtyřnohé svěřence na kvalitních kolbištích s odpovídajícím zázemím
a dotacemi.
Cílem tohoto seriálu je připravit kvalitní
dlouhodobou soutěž pro nejmladší talenty
jezdeckého sportu. Jednotlivé soutěžní dny

Anky van Grunswen (KELTEC SALINERO) je v současnosti na čele průběžného pořadí Světového poháru v drezúře

se uskuteční na Trojském ostrově v Praze,
v Jezdeckém areálu Zduchovice a ve středisku pony sportu v areálu JK Mělník.
Veškeré podrobnosti o soutěžích,
cenách, systému hodnocení seriálu, ale
také o pony sportu obecně můžete již
v brzké době sledovat na internetové stránce www.ponychannel.cz
Projekt bude podrobně prezentován na
vyhlášení Pony roku 2005.
První soutěžní den se uskuteční 11. března 2006 v Praze na Císařském ostrově.
eská jezdecká společnost pony
sportu se vyznačuje nebývalou
aktivitou. Přibývají stále další a další závody, jezdecký kalendář se hemží
seriálovými soutěžemi. Ve středních
Čechách se pro rok 2006 dokonce připravují dva významné soutěžní seriály, které
budou určeny jezdcům na pony.

Č

Pyrrhos na pony
Na to, že je sportovní kalendář stále
přecpanější jsme si již zvykli. Dávno pryč
jsou doby, kdy příznivci koní zvládli dělit
svůj zájem mezi sport jezdecký a dostihy.
V minulých sezónách již bylo obtížné
obsáhnout alespoň to nejdůležitější v různých jezdeckých disciplínách a i Jezdecká
ročenka 2005 připomene, že ani termínový
souběh národních šampionátů, či domácích mezinárodních závodů, není již nic
neobvyklého. Vývoj situace v pony sportu
však posouvá hranice ještě dále. U pony
budeme v roce 2006 bezesporu svědky
konkurenčního boje na pořadatelských
pozicích. Pokud se pony společnost skutečně hodlá vydat tímto směrem, pravděpodobně si brzy připomeneme ono starověké Pyrrhovo vítězství.
Cyril Neumann

Jezdecký kalendář
Jezdecký kalendář všech soutěží roku
2006 je již téměř hotov. Jak nám prozradila
pracovnice sekretariátu ČJF L. Spiwoková
právě v těchto dnech by se měl již objevit
na webových stránkách ČJF (www.cjf.cz).
Ihned po umístění elektronické podoby
poputuje kalendář do tiskárny a v tištěné
verzi by měl být na oblastní sekretariáty
ČJF distribuován ve druhé polovině února.
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Osobnosti pony
v Trojanovicích
Slavnostní gala odpoledne pony sportu
má před sebou třetí ročník. Po Herouticích
a Mělníku se organizace letos ujali pořadatelé v Trojanovicích v čele s I. Biolkovou a
slavnostní odpoledne je na programu
25. února. Místem konání bude hotel Beskyd
v Trojanovicích u Frenštátu p. R. a zahájení
je plánováno na 16.00 hodin. Program
bude moderovat R. Pastorek z rádia Čas.
Součástí večera bude raut a diskotéka.
Pony komise ČJF srdečně zve všechny
příznivce pony sportu. Podrobné informace
získáte na www.frenstat.info nebo www.trojanovice.cz nebo na tel. 737 301 035 či na
e-mail: iveta.biolkova@seznam.cz
Zajistit lze i ubytování. Pořadatelé však
žádají, aby je případní zájemci kontaktovali
nejpozději do 17. února.

Hanulay a Skřivan
v Herouticích
JK Heroutice připravuje v rámci svého
programu Zima 2005/2006 tři soustředění
pod vedením MVDr. J. Hanulaye, která
jsou na programu ve dnech 2.-5. února,
2.-5. března a 28. března až 1. dubna.
Ve dnech 24.-25 března pak bude
v Herouticích na práci jezdců na velkých
koních i pony dohlížet J. Skřivan. Toto setkání je určeno i méně zkušeným a začínajícím jezdcům.
Podrobnosti na www.heroutice.cz

Kladrubáci na
Pferd Bodensee
Od pátku 17. února do neděle 19. února
se ve výstavním centru ve Fridrichshafen Bodensee koná mezinárodní festival jezdeckého sportu a chovatelů koní s názvem
Pferd Bodensee 2006. Na 30 000 m2 bude
vystavovat přes 180 účastníků z deseti
zemí světa. Speciálním hostem výstavy
bude Národní hřebčín Kladruby nad
Labem, který se bude prezentovat v rámci
speciálního show programu. Veškeré
podrobnosti o výstavě naleznete na
www.pferdbodensee.de

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

J. Papoušek
v Tarpanu

Noví hřebci v Mněticích
Vážení čtenáři, v dnešním
čísle dostáváte jako přílohu
i katalog reprodukčního centra
ERC s.r.o. inseminační stanice
hřebců v Pardubicích - Mněticích. Protože tato společnost
patří mezi špičková pracoviště
v rámci celé centrální Evropy,
využili jsme příležitosti a položili našemu přednímu odborníkovi na reprodukci Z. Müllerovi
několik otázek.
Pane Müllere co nového
nabízí společnost ERC chovatelům pro rok 2006?
Do nové sezóny přicházíme
s novou kolekcí hřebců. Pokračujeme v naší snaze etablovat
v českém chovu celou škálu
nejlepší světové krve. Vedle již
osvědčených a prověřených
plemeníků VENEUR DU LUC
a PALISCO, jsme nabídku rozšířili o Landadelova syna
LARETTO DIAVOLO a velmi
kvalitního holštýnského Lordova syna, hřebce LORDANO,
zástupce jedné z nejlepších
holštýnských rodin. Z mladých
testačních hřebců jsou to především první dva umístění
hřebci v KMK, Contedrův syn
BEETHOVEN a dvojnásobný
vítěz COLOR OF LOVE, a mladý tříletý hřebec vynikajícího
původu CROMWELL. I pro
letošní připouštěcí sezónu jsme
rozšířili nabídku zmrazených
inseminačních dávek vynikajících světových hřebců. Další
novinkou je možnost dovozu
zmrazených embryí. Jako každý rok tak i letos se snažíme
zavádět nová opatření, která
chovateli usnadní připuštění
klisny a zajistí lepší výsledky
zabřezávání.
Jaké další služby chovatelům nabízíte?
Jak již bylo naznačeno
v součinnosti s nabídkou kvalitního genofondu nabízíme kompletní servis jednak při inseminaci a dále pak i při registraci
narozených hříbat. I letošní připouštěcí sezónu budou inseminační dávky dodávány každý
den, každá zásilka bude vybavena sterilní soupravou pro
provedení inseminace a předvyplněnými tiskopisy. Po narození hříběte nabízíme možnost
provedení registrace hříběte do
plemenářské evidence včetně
zajištění testu paternity. V současné době provádíme registraci hříbat narozených v rámci
plemenné knihy Slovenský teplokrevník chovaný v ČR
a pokračují jednání s dalšími
plemennými knihami tak, abychom mohli uvedenou službu
nabídnout pro všechna hříbata
narozená po „našich“ hřebcích.
Jak vidíte budoucnost
chovu koní v ČR?
Budoucnost chovu koní
vidím navzdory současné situaci v českém chovu příznivě.
Proto i sami do chovu koní
investujeme prakticky všechny
prostředky, které máme k dispozici. Úroveň genetiky se

podstatně zvýšila a poněkud
se zlepšila i úroveň odchovu.
Zcela nedostatečná je ovšem
systematická základní příprava
mladých koní a obchodní politika, která nutně k chovu patří.
Naše práce spadá do oblasti
genetiky, šlechtění a plemenitby a v této oblasti vidíme před
sebou mnoho práce. Příprava
koně je velmi náročná jak na
práci, tak i na finanční prostředky. Proto může být efektivní věnovat tuto práci pouze
nebo převážně koním co možná nejkvalitnějším, s nejlepší
genovou výbavou. Využívání
hřebců z prověřených a osvědčených linií je dnes již takřka
samozřejmostí, o to větší
význam dále nabývá genetická
kvalita rodiny, ze které daný
plemeník (i plemenice) pochází, fixace a míra předávání
požadovaných genetických
znaků. Na rozšiřování vybraných a prověřených genofondů, i na jejich vyhledávání se
mohou významně uplatnit a jistě se v budoucnu uplatní nové
biotechnologické postupy. Především v této oblasti pak vidíme prostor pro naši práci.

JK Tarpan Odolena Voda po
ohlášení odchodu Zuzany
Zelinkové nezůstal dlouho bez
prvního jezdce. Již na začátku
ledna došlo k dohodě s dalším
českým reprezentantem Jiřím
Papouškem, který bude
v letošní sezóně startovat na
koních JK Tarpan a od poloviny ledna již působí ve stájích
v Odolena Vodě. Z domovské
stáje v Srníně u Českého
Krumlova si sebou přivezl pouze GEMINI T, která shodou
okolností právě ze stájí JK Tarpan pochází.
V Srníně se tak jedničkou
stává Kamil Papoušek, který
se do domovské stáje vrátil
v loni v létě z JK Všemily.
Jiřího Papouška uvidíme
v sezóně 2005 v sedle koní LA
MANCHE T, VOLONTER T
a IT’S ME.
J. Papoušek v sedle VOLONTER T

O krmivech
z Irska

Zase o zlato

Jaro je
za dveřmi

Pořadatelé již nevědí jak přilákat nejlepší jezdce světa právě na
své závody a tak sahají po osvědčených metodách. Zlatá cihla čeká
na vítěze hlavní soutěže CSI*****
Zürich (Credit Suisse Gold Cup),
kterou sponzoruje významný švýcarský bankovní dům. Závody
zahajují 26. ledna a vyvrcholí
29. ledna. Veškeré podrobnosti
o programu naleznete na
www.swisslifecsi.ch

I když to tak nevypadá
v našich plánech již můžeme
skloňovat slovo jaro. Na výstavišti v Lysé nad Labem jsou
totiž již v plném proudu přípravy 7. ročníku výstavy Jaro
s koňmi. Ta je na programu ve
dnech 15.-19. března a případní zájemci se mohou k účasti
na výstavě závazně přihlásit do
20. února. Podrobnosti se
dozvíte na tel.: 325 551 169,
325 552 051 nebo na 325 552
162 popř. na www.vll.cz

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

Inzerce

Zemědělské služby Běstovice a.s. a Agro-Best s.r.o. ve
spolupráci s irskou firmou Connolly’s Red Mills pořádají
2. února od 13.00 hodin v dostihovém klubu závodiště v Pardubicích přednášku na téma
Výživa dostihových a a sportovních koní. Přednášet budou
D. Havlíčková (ZS Běstovice),
M. Connolly (Red Mills) z Irska
a MVDr. J. Mezerová z VFU
Brno. Podrobnosti pro případné
zájemce o účast na tel.:
605 949 212 nebo na
e-mail havlickova@zesbe.cz

● Daruji bělouše CHARLIE, 20 let, ke klidnému dožití ve spo-

lečnosti koní a dětí. Tel.: 602 579 278.

- 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.: 00421 903 257 012
fax: 00421 245 985 498 riálu v zahraničí

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)

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 00 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

ekvitan@ekvitan.cz

-4-

Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

NOVINKA NA TRHU!!!
• VELKOPROSTOROVÉ HALY
• SKLADOVÉ PROSTORY
• JÍZDÁRNA NA MÍRU!
• JÍZDÁRNA ZA JEDEN DEN
• BEZ STAVEBNÍHO POVOLENÍ!
• JIÎ OD 500 000,– Kã!
• Od 10 m ‰íﬁe aÏ do 40 m ‰íﬁe!
• DÉLKA DLE P¤ÁNÍ!
• POUÎITÉ I NOVÉ!
• K DODÁNÍ IHNED!

VOLEJTE: Stanislav Polák
Tel.: 608 919 979
Fax: 383 323 432
e-mail: autopolak@cbox.cz
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