
zvoleni A. Pejos, V. Novotný, Z. Rajmont,
M. Barešová, F. Petřík, J. Malý, Z. Bittl a
V. Bohdanský.

Součástí jednání bylo i předání bronzo-
vých výkonnostních odznaků, které převza-
li D. Brožová, J. Hasák a J. Markl.

● V jihočeské oblasti proběhla valná
hromada 7. listopadu v Českých Budějovi-
cích a do čela oblastního výboru byli zvole-
ni F. Lomský (předseda), M. Maršálek,
V. Stejskalová K. Hájek a A. Husák.

● Oblast Vysočina zasedala 6. listopadu
v Rynárci. Složení nového OV, který byl
pouze doplněn o některé členy (volby pro-
běhly na ustavující konferenci oblasti
v počátku roku) je: J. Röhrich (předseda),
J. Grodl (místopředseda), P. Olejníček
(hospodář), J. Bambuchová, A. Váchová,
I. Škardová, J. Malát, J. Emr.

Delegáty na celostátní Konferenci byli
zvoleni J. Rörich,
I. Škardová, J. Grodl,
J. Schwarz a
J. Vejmělek.

Ještě jednou
o Stanovách
Samotné Konferen-

ci pak předcházela
dvě kola důležitých
jednání. V prvé řadě
se 19. l istopadu
v Praze sešla Rada
ČJF, která byla svolá-
na k opětovnému pro-
jednání návrhu Sta-
nov ČJF. Ten byl již
sice jednou Radou
schválen, ale vzhle-
dem k průběhu mno-
hých oblastních kon-
ferencí, na kterých byl
tento návrh podroben
krit ickým připomín-
kám, sešla se Rada
ještě jednou, aby na
tyto připomínky rea-
govala. Výsledkem
této schůzky pak bylo,

(Pokračování na str. (Pokračování na str. 5)

Konference âJF

V. roãník                         ãíslo 24 4. 12. - 17. 12. 1998

Součást í  tohoto č ís la  je  pro ce loroční  předplat i te le  
i  Jezdecká ročenka za zvýhodněnou cenu

V. V. Vasiljev a jeho hřebec FRASCATI
-Foto: T. Krist-

Z pracovního předsednictva se na Konferenci v Humpolci nejvíce
zapotil M. Mentlík. Pod jeho vedením se však podařilo jednání
udržet na dobré úrovni.

Konference ČJF je za námi. Konala se
28. listopadu ve Spolkovém domě v Hum-
polci. Tomuto vyvrcholení čtyřletého voleb-
ního období ČJF předcházely oblastní kon-
ference. V našem zpravodajství jsme se
dosud nezmínili o konferencích ve východ-
ních a jižních Čechách a na Vysočině.

● Ve východních Čechách se oblastní
konference sešla 21. listopadu v Hradci
Králové. S nejzávažnějším diskuzním přís-
pěvkem vystoupila L. Gotthardová. Její
příspěvek se dotknul širokého spektra pro-
blematiky od vztahu ČJF k hipporehabilita-
ci, bezpečnosti rekreačních jezdců, infor-
mační a mediální politice, soutěžím pony či
týrání koní.

Do VV oblasti byl zvolen A. Pejos (před-
seda) a dále J. Kunát, V. Novotný, Z. Raj-
mont, F. Slavík, Z. Kusý a M. Barešová.

Za delegáty na celostátní konferenci byli

Společenský závěr jezdecké sezony
1998, jehož součástí bude rovněž prezen-
tace sportovní stáje Vladimira V. Vasiljeva,
je připraven na sobotu 19. prosince do
Hořovic. V areálu podnikatele a trenéra
Václava Opatrného (kterého jistě není
potřeba představovat) se v hlavní roli ten-
tokrát představí koně majitele, známého
zatím víc ve světě byznysu - momentálně
v českém stavebnictví.

„Nejúspěšnějším reprezentantem mé
stáje byla v právě končícím roce šestiletá
ryzka Panta Rhei. O té snad nemusím pří-
liš hovořit: sama ukázala, co už umí, jak
v kvalifikačním kole Sparta - cupu, tak na
velkých závodech v Mělníku nebo Karlo-
vých Varech,“ říká pan V. V. Vasiljev. Klis-

Sedm koní pod
stromeček

PP A L E TA L E T AA
vše pro koně a jezdce

Dne 5. 12. nově otevřená prodej-
na na statku v Milostovicích nabízí
kompletní sortiment potřeb pro
koně, jezdce a stáj.

Opava - Milostovice 22
Tel.: 0653/66 13 42.
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(Dokončení ze str. 1)

Konference ČJF
že Rada uložila VV ČJF zpracovat doplně-
ní návrhu Stanov a změnit některé články.
Opravený návrh tak obsahoval několik
změn z nichž nejvýznamnější se týkala
volby všech členů VV ČJF celostátní Kon-
ferencí ČJF, oproti volbě pouze prezidenta
ČJF z původního návrhu. VV ČJF v navr-
hovaných Stanovách tak byl pětičlenný
a vedle prezidenta do něho budou voleni
viceprezident pro sport, viceprezident pro
legislativu a vzdělávání a právní záležitosti,
člen zodpovědný za ekonomiku a člen zod-
povědný za vzdělávání.

Rada také pověřila řízením Konference
v Humpolci M. Mentlíka.

Jiří Kuška odstoupil
Druhým kolem bylo jednání Rady ČJF

v předvečer Konference, kdy byl schvalo-
ván jednací a volební řád a návrhy na
volební kandidátky.

Ty obsahovaly na všechny volené funk-
ce několik jmen.

Na prezidenta ČJF byly oblastmi navrže-

ni J. Kuška, Jar. Pecháček a M. Mentlík. Za
další členy VV ČJF se pak na kandidátce
sešla jména Jar. Pecháček, J. Pellar,
P. Hudeček, A. Pejos (viceprezident pro
sport), M. Mentlík, A. Pejos, I. Škardová,
J. Trojanec (viceprezident pro ekonomiku),
J. Metelka, Jar. Pecháček, A. Fráter,
J. Žižka (legislativa), J. Sedláček, P. Hude-
ček, J. Pellar a L. Gotthardová (vzdělávání).

V úvodu pátečního jednání se své kandi-
datůry do příštího volebního období vzdal
J. Kuška a tak výběr pro volbu prezidenta
byl zúžen na Jar. Pecháčka a M. Mentlíka.

V sobotní diskuzi po přednesení kandi-
dátních listin se obou kandidatur také vzdal
J. Pellar a podpořil v oblastech svých kan-
didatur P. Hudečka a J. Sedláčka.

Spor o databázi
Samotná Konference

začala v 11.00 hodin
v sobotu 28. listopadu
a místem konání byl
Spolkový dům v Humpol-
ci. V pracovním předsed-
nictvu zasedli J. Kuška,
P. Hudeček, A. Pellaro-
vá, J. Urban a J. Pellar.
Na Konferenci se dosta-
vilo 100% (55) zvolených
delegátů, kteří podle pro-
gramu nejprve vyslechli
zprávu o hospodaření
(M. Urban) a po ní zprá-
vy sportovní, které před-
nesli manažeři komisí.
Ze zprávy o hospodaření
za letošní rok vyplynulo,
že své závazky vůči ČJF neplní Sazka,
která momentálně dluží přes 700 000,- Kč.
Zpráva o hospodaření byla doplněna i výt-
kou z pléna, která doporučila příští zasedá-
ní Konference svolávat výhradně na počá-

tek kalendářního
roku, aby tak mohla
být předložena
konečná zpráva
o hospodaření a ne
jen předběžné
výsledky. S tím
pochopitelně souvi-
sela i revizní zpráva
Z. Rajmonta.

Dále vystoupil úřa-
dující prezident
J. Kuška, který shrnul
vše do určité rekapitu-
lace, poděkoval stáva-
jícím pracovníkům
výkonné moci za
dosavadní práci. Ve
svém referátu také
nastínil hlavní problé-
my ekonomiky a zmínil
se i o rozpracovaném
jednání ohledně
dokončení stavby jez-
decké haly na Troj-
ském ostrově, která
mají za sebou již první
kola.

Za ministerstvo
zemědělství vystoupil
J. Pellar, který vedle
různých kladů vyjádřil
nespokojenost nad
současným stavem
výsledkové a evidenč-
ní databáze, která po
léta vznikala za přispě-
ní státní dotace, a nad
tím, komu byla práce
na systému svěřena.

Stanovy a zase Stanovy
Po tomto úvodu následovala diskuze nad

posledním zněním Stanov, které byla Konfe-
rence oprávněna schválit, protože podle
nových Stanov již měly proběhnout volby pro
další volební období.

Jako první se přihlásil J. Staněk. Ten díky
svému právnickému vzdělání odhalil v půl roku
připravovaném a na mnoha místech projedná-
vaném návrhu Stanov mnoho legislativních
vad, od kosmetických až po zcela zásadní.
Proto navrhl půlroční odložení Konference
a pokračování v diskuzi o Stanovách.

Přestože většina z jeho výtek byla zcela
oprávněných a dokumentuje absenci právní
odbornosti při diskuzi o Stanovách, vůle Kon-

ference dokončit započatou práci byla výrazně
větší i přes uvědomování si problematického
výsledku.

Po dalších diskuzních příspěvcích bylo hla-
sováno o několika změnách v návrhu Stanov
z nichž vybíráme ty nejdůležitější:

● členem ČJF se mohou stát právnické
nebo fyzické osoby, jejichž předmětem čin-
nosti uvedeným ve zřizovací listině nebo živ-
nostenském listu je chov, výcvik a testace
koní ve sportovních soutěžích a výcvik jezd-
ců, jejichž členové souhlasí se Stanovami
ČJF...

● Konference ČJF je svolávána zpravidla
1x za 1 rok..

● Čerpání finančních zdrojů VV ČJF
mimo schválený rozpočet federace je limi-
tován částkou 50 000,- Kč s následným
schválením Radou ČJF.

● zcela byl vypuštěn poslední článek
o členství právnických a fyzických osob, které
mělo platit přechodně do 31.12. 2000 a podle
tohoto článku již neměli být noví členové přijí-
máni.

Upravený návrh Stanov byl poté schválen
s podmínkou, že do příští Konference, která se
bude podle nových Stanov konat již za rok,
bude VV ČJF předložen kvalitně dopracovaný
návrh Stanov.

Nový předseda i výkonný výbor
Dalším bodem Konference byly volby. Těm

předcházelo bezproblémové schválení voleb-
ního řádu.

První volba patřila prezidentovi federace,
kterým se díky podpoře 46 delegátů stal hned
v první kole Jaroslav Pecháček (M. Mentlík 5
hlasů, C. Neumann 2, J. Kunát 1).

Po této volbě přišli na řadu další členové
VV ČJF a na další 4 roky zasednou v čele naší
výkonné moci P. Hudeček (viceprezident pro
sport), M. Mentlík (viceprezident pro ekonomi-
ku), J. Metelka (legislativa) a J. Sedláček
(vzdělávání).

Poslední volby patřily členům revizní a dis-
ciplinární komise. V revizní komisi budou pra-
covat Z. Rajmont, M. Vítek, A. Havránková
a v disciplinární komisi zasedne V. Kadlecová,
M. Theimer a G. Aberlová.

Do závěrečné diskuze se přihlásila celá
řada diskutujících a vedle mnohých připomí-
nek k současným problémům zazněla i uklid-
ňující slova vyjadřující poděkování všem
odstupujícím pracovníkům za jejich několikale-
tou dobrovolnou práci. Obsáhlejší materiál
obsahující 50 otázek k zamyšlení vypracovala
a mezi delegáty Konference rozšířila L. Gott-
hardová a záběr jejích výtek je opravdu velmi
široký, někdy až příliš přesahující rámec práce
výkonné moci.

Nakonec bylo schváleno i závěrečné usne-
sení, které vedle všech důležitých informací

Předsedou volební komise byl J. Trojanec, který také řídil hlasová-

První reakce Jar. Pecháčka po ohlášení jeho volebního vítěz-
ství nebyla příliš optimistická. Po ní však přišly i úsměvy.
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obsažených v našem referátu (výsledky voleb,
schválení Stanov) obsahuje i úkoly pro nově
zvolený VV ČJF z následujícícho okruhu pro-
blémů:

● zisk finančních prostředků pomocí spon-
zorů

● přestupní řád
● kompletace materiálů pro vzdělávání
● hipoterapie
● vypracování koncepce všech činností

ČJF včetně mediální
● nadále investovat do talentované mláde-

že
● lepší informovanost členů ČJF, např.:

vydáváním vlastního bulletinu ČJF
● dopracovat a dokončit informační systém
● spolupráce s Asociací svazů chovatelů

koní
● zvážit profesionalizaci vybraných funkcí

ve VV ČJF
Usnesení dále ukládá VV ČJF zpracovat do

příští konference kvalitní profesionální návrh
nových Stanov ČJF a žádá o svolání další
Konference nejpozději do jednoho roku.

Závěrečné slovo patřilo novému preziden-
tovi ČJF Jar. Pecháčkovi, který poděkoval
odstupujícímu výkonnému výboru a naznačil
i určitý osobní optimismus do nadcházejícího
období.

Nový výkonný výbor -           
staronoví manažeři

Ihned po ukončení Konference se sešla
Rada federace, která měla za úkol v prvé řadě
zvolit ze svého středu předsedu Rady a poté
schválit návrh nového VV ČJF na manažery
komisí.

Předsedou Rady byl zvolen J. Trojanec,
který převzal vedení zasedání a na návrh VV
ČJF pak Rada schválila v manažerských funk-
cích J. Golembiovského (voltiž), J. Kunáta
(spřežení), A. Klauze (všestrannost), Z. Bene-
še (drezúra) a A. Starostu (skoky).

Poslední a důležitou součástí jednání pak
bylo schválení návrhu změn registračních
poplatků ČJF. Rada schválila změny v plném
rozsahu s výjimkou rozdílného poplatku za
1. licenci importovaného koně (2000,-). Tento
poplatek Rada neakceptovala a tak
i v budoucnu zaplatí majitelé za vystavení
licence stejný poplatek bez ohledu na to zda
se bude jednat o importovaného či domácícho
koně.

Nové registrační poplatky v ČJF
položka stávající  nový

poplatek poplatek
řádný člen - subjekt 600,– 1000,–
obnovení členství 1200,– 2000,–
licence členská 100,– 200,–
duplikát licence 200,– 200,–
změna členské licence 50,– 50,–
licence - děti 0,– 100,–
mezinárodní licence 
jezdce na běžný 
kalendářní rok 4000,– 4000,–
na období méně 
než 6 měsíců po 30.6.        2000,–
licence koně 200,– 300,–
změna původu 1000,– 1000,–
duplikát licence koně 500,– 500,–
změna u koně 100,–
jména koně 500,–
pohlaví, majitele, 
uživatele, doplnění výžehů 50,–

Konec pro medaili
Na závěr téměř úplně všeho obdržela

I. Zatloukalová letošní bronzovou medaili za
skokové mistrovství žen, která ji připadla na
místo diskvalifikované R. Jeníkové.

Symbolicky tak bylo podpořeno prohlášení
nového předsedy ČJF Jar. Pecháčka, který na
závěr Konference popřál sobě i všem zúčast-
něným, aby se v budoucnu dařilo utrácet co
nejvíce peněz za sport a ne za schůzování.

Vše pro jezdectví a chov koní
– první obchod svého druhu na internetu

http://www.kone.cz, E-mail: obchod@kone.cz

– nová prodejna jezdeckých potřeb:
Čujkova 52, 700 30 Ostrava-Zábřeh
tel.: 0603/527 062, 0603/527 061
fax: 069/370 163

S.A.M., spol. s r.o., Chrudimská 4, 130 00 Praha 3

Upozornění předplatitelům
Konec roku se blíží a s ním přichází

i tradiční informace předplatitelům. Stej-
ně jako v loňském roce naše redakce
pro vás připravuje pod stromeček
Ročenku 1998, která bude fotografický-
mi reportážemi dokumentovat jezdecký
rok 1998 v ČR. Váš loňský zájem nás
povzbudil a tak letošní Ročenka bude mít
o 12 stran více. Z celkových 56 stran pak
bude 20 barevných. Stejně jako vloni
i letos bude cena Ročenky   pro plátce
celoročního předplatného o 50,- Kč nižší
a tak zájemci o tuto publikaci mohou
uhradit vše společně. Předplatné za 25
čísel zpravodaje JEZDEC pro rok 1999
bylo stanoveno na 357,- Kč a cena
letošní Ročenky je 95,- Kč. Obě ceny
jsou zatíženy 5% DPH a tak všem plát-
cům na požádání vystavíme daňový
doklad. Tedy každý z vás, který nám
uhradí částku 452,- Kč (21,50 DPH),
obdrží od nás vedle 25 čísel zpravodaje
v roce 1999 i Jezdeckou ročenku 1998.
Její distribuce začne 3. prosince. Cena
Ročenky pro ty, kdo nejsou předplatiteli
Jezdce, či té kterou budete chtít navíc, je
147,- Kč.¨

Předplatitelé ze zahraničí si mohou
náš časopis objednat za 693,- Kč (Evro-
pa, včetně Slovenska) a nebo za
1070,- Kč (zámoří), včetně ročenky.

Všechny abonenty žádáme o co nejči-
telnější vyplnění složenky a upozorňuje-
me, že zpravodaj bude zasílán na adre-
su uvedenou na složence.

V případě, že jste náhodou nedo-
stali naši složenku, použijte prosím
složenku typu C. Ti z Vás, kdo se
rozhodnou pro platbu bankovním
převodem, nezapomeňte uvést
jméno plátce.

Sportovní 
kalendáfi

hala
5. 12. Bernartice Z,ZL

V zimě skákat
do Poznaně

10.-13.prosince se halového CSI
v Poznani zúčastní při soukromém výjezdu
T. Navráti l  s koňmi LE CORDIAL
S a AKTIV ze stáje Sinus Bříza.

I když se před Konferencí ČJF scházeli všichni činovníci ČJF velmi často, téměř kompletní
sestava představitelů ČJF a ASCHK se sešla v sobotu 21. listopadu v Praze v Tuchoměři-
cích. Důvodem však byla oslava 50. narozenin Jana Pellara (vlevo - na snímku se Z. Fial-
kou), které připadly na 22. 11. 1998.

Opět ve Svinčicích
Další kolo soustředěné přípravy proběh-

lo ve Svinčicích ve dnech 22.-27. listopadu
a bylo určeno juniorům. Vedením soustře-
dění byl pověřen F. Lomský, trenérským
dohledem Jiří Pecháček. Skokovou komisí
bylo vybráno 19 jezdců. Vzhledem k nároč-
né sezóně bylo soustředění zaměřeno pře-
devším na proježděnost a prostupnost koní
a k soustředění byli požadováni koně mini-
málně úrovně -ZL-. Protože se několik
našich nejvíce závodně vytížených juniorů
ze soustředění omluvilo, dostali příležitost
i mnozí další a tak se do Svinčic dostavilo
mnoho nových tváří. J. Pecháček se pak
soustředil na pravidelnost základních
chodů a správné navádění koní na jednotli-
vé typy překážek.

Hrdý region
V regionálním týdeníku Východočeský

večerník, vyšla tiskem práce dloholetého
královéhradeckého pracovníka v jezdectví
Ladislava Holého 70 let jezdeckého spor-
tu v Hradci Králové. V pěti pokračováních
doplněných vzácnými fotografiemi je
zachycena historie Jezdecké společnosti
v Hradci Králové, kterou může leckdo „hra-
deckým votrokům“ závidět.
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Systém není o koních, ale o lidech
Severoamerický skokový podzim, který

probíhá tradičně na konkúrech ve Was-
hingtonu, New Yorku a Torontu, proběhl
zevrubně svými výsledky naším zpravoda-
jem. Dozvěděli jsme se však, že v New
Yorku jsme měli svého diváckého zástup-
ce, kterým byl trenér a chovatel Jan Kutěj.
Proto jsme neváhali a požádali ho o zážitky
z návštěvy slavné Madison Squar Garden.

„Do USA mě již několik let zve můj přítel,
slovenský jezdec a trenér, který dnes žije
v USA P. Blaho. Jeho naopak letošní pod-
zim zavedl do Čech a při setkání v Opavě
a Chotýšanech jsem se konečně odhodlal
jeho pozvání využít. V USA jsem byl zhru-
ba dva týdny. Samotná Madison Squar
Garden působí na Američany téměř magic-
ky a startovat zde v jakékoliv soutěži patří
k touhám většiny amerických sportovců.
Z tohoto hlediska je atmosféra zde velkole-
pá. Přes menší konkurenci byly výkony
jezdců velmi dobré a úroveň soutěží srov-
natelná s evropskými.

Přiznám se vám však, že vedle CSIO
jsem viděl i docela malé závody. A pokud
mám hovořit o něčem co mě v USA sku-
tečně zaujalo musím říci, že to bylo pojetí
amerického přístupu k jezdeckému sportu,
který mi právě tyto malé závody poněkud
odhalily. Na soutěžích určených převážně
rekreačním jezdcům a dětem jsem pocho-
pil hlavní rozdíly v americkém pojetí sportu.

V prvé řadě se jedná o zcela zásadní
žebříček hodnot, který všichni jezdci jaksi
dobrovolně a automaticky akceptují. Na
prvním místě stojí bezpečnost a že by něja-
ké dítě, ale i dospělý jezdec sedl na koně
bez jezdecké přilby je téměř nemožné.
Nošení přilby však akceptují i vrcholoví
sportovci a byl jsem i svědkem toho jak
význačný americký jezdec a olympionik
D. Murphy při treninku u P. Blahy mít přilbu
nikdy neopomněl.

Po bezpečnosti si myslím následuje líbi-
vost a to, aby jezdec na koni dobře vypadal,
je dalším důležitým prvkem Američanů.
A s líbivostí pak souvisí hlavní důvod proč
Američané sportují, ale pravděpodobně
proč dělají cokoliv, a tou je realizace. Jezdci
netouží po rekordech a jejich hlavním moti-
vem není supervýkonnost, hlavním motivem
je příjemně a zábavně ztrávený čas.

Všechno to co jsem uvedl však vůbec
nevylučuje, že většina Američanů se snaží

na své úrovni dělat jezdecký sport skuteč-
ně velmi dobře a že není velmi soutěživá.
Zaujalo mě, že jsem neviděl jezdce, který
by neměl svého trenéra. Nejvíce je to patr-
né u dětí a skutečně na soutěžích nebylo
malého jezdce bez odborného dozoru. Ze
strany jezdců je pak patrný aktivní přístup
k treninku a to že se chtějí učit.

Soutěživost pak od nejútlejšího věku pod-
poruje promyšlený systém dětských závo-
dů, které umožňují vstup jezdců do soutěž-
ního systému ve velmi útlém věku. Myslím,
že hranice jsou 4 roky a pro tyto jezdce jsou
připraveny závody přiměřené jejich mož-
nostem a spočívají např. v tom, že několik
takových dětí jezdí na kruhu a jeden po dru-
hém objedou jednou velkou jízdárnu. To je
celé, ale rozhodčí hned vyhodnotí který jez-
dec nejlépe sedí, jak ovládá koně a systém
tak od počátku vede jezdce k ukázněnému
jezdeckému projevu. Po úspěchu v takové
soutěži následují soutěže jen o trochu obtíž-
nější a tak je mladý adept jezdectví nená-
padně a velmi přirozeně veden správným
směrem. Ale hlavní je, že se skutečně úplně
každý dostane do soutěže.

Za odpoledne jsem viděl 33 takových
soutěží a např. starší děti pak soutěžily
v tom kdo lépe překoná ve stehenním sedu
na zemi ležící bariéru a pro 10-11 leté jezd-
ce pak odpoledne vrcholilo parkúrem asi
úrovně našeho ZM. Ovšem opět hodnocen
výhradně stylově. Každý se může přihlásit
kam chce, ale po úspěchu v nižší soutěži
již musí o stupeň výše. To co se u nás nyní
snažíme zabezpečit zkouškami základního
výcviku vzniká tak v USA jaksi samovolně.

Výhodou takového systému je i přiroze-
ná selekce učitelů jízdy, jejichž práce je
hned od počátku hodnocena a ti špatní se
musí velmi rychle zdokonalit a nebo je
nikdo nechce.

Ve většině i těch docela malých soutě-
žích pak existují různé regionální šampio-
náty jejichž finále se odehrává právě
v Madison Squar Garden a CSIO je jeho
součástí. Vedle těchto vysloveně dětských
soutěží totiž v USA probíha i množství tzv.
Hunters a Equitations soutěží. Ty jsou
určeny vedle juniorů i dospělým jezdcům.
Hunters navíc umožňují aktivní zábavu
i sponzorům. V takové soutěži je totiž
v prvé řadě hodnocen exteriér koně a jeho
chody a není neobvyklé, že při této části
zkoušky předvádí koně právě jeho majitel,
leckdy sám nejezdec. Ve druhé skokové
části závodu si pak najímá profesionálního
jezdce. A opět se vše točí kolem stylu, pra-
videlného cvalu apod.

Soutěže Equitation se již více blíží ke
klasickým soutěžím. Kurs parkúru je velmi
podobný tomu, co k nám přivezl K. H.
Streng a jezdec musí v prvé části parkúru
přecházet do klusu, skákat z klusu, zasta-
vovat, couvat či nacválat do kontracvalu,
udržet kontracval po celou dobu oblouku
a z kontracvalu i skákat apod. Ve druhé
části pak samovolně vjede do úseku, který
je již soutěžního charakteru a na několika
skocích může demonstrovat rychlost a sou-
těžní obratnost. Celý tento systém mě
nadchnul svojí nenásilnou formou, která
však zcela důsledně všechny donutí ubírat
se určeným směrem. Celý systém ani tak
není o koních, ale je v každém případě
o lidech. Od čtyř let pak každé dítě ví, že
prostě soutěž nemůže nikdy vyhrát ten kdo
špatně sedí, či neumí vést koně. A když
potom sedíte v Madison Squar Garden
a vidíte všechny i ty neznámé americké
jezdce musíte uznat, že je to na americkém
jezdectví vidět.

I malý kůň je někdy velký

Obrázek jak z učebnice jezdectví bohužel
zatím na našich kolbištích vidíme jen zříd-

Profesionální zpracování koně a profesi-
onální přístup k předvední jsem měl pak
možnost vidět právě na farmě P. Blaha.
Ten požádal svého přítele a vynikajícího
amerického jezdce D. Murphyho, aby
v Madison Squar Garden předvedl 8letého
plnokrevného hřebce ALI AD LIB, na kte-
rém doposud jezdila domácí jezdkyně
P. Gartweith. Zbývalo málo času a musím
říci, že zpočátku měl D. Murphy obavu aby
vše dobře dopadlo. Po prvním skokovém
treninku však zjistil, že vše funguje tak jak
má a uvolil se k ostrému treninku již na
úrovni mezinárodních závodů. Po této
zkoušce pak přihlásil ALIHO jako svého
druhého koně do těch nejtěžších meziná-
rodních soutěží. V Madison Squar Garden
pak po několika jízdách, které se mi zdály
na hranici rizika, ale D. Murphy je označo-
val za seznamovací, řekl, že v neděli půjde
na plno. Již tímto úvodem po pouhých
dvou trenincích potvrdil D. Murphy v mých
očích pověst jednoho z nejlepších jezdců
USA, který navíc drží mezi americkými
jezdci rekord v počtu vítězství v Evropě.
Nakonec skončil s nováčkem ALI na třetím
místě jako nejlepší Američan. To byl pro
kolektiv Tatra Farm obrovský úspěch a pro
mě krásná tečka za setkáním s P. Blahem,
P. Gartweith, D. Murphym i Amerikou.“

Ve Frenštátu
netradičně

Na závěr jezdecké sezóny uspořádaly
TJ Slovan Frenštát a WR Marvan Kunčice
jezdecký den, při kterém se v netradičních
soutěžích střetli jezdci pořádajících stájí
a stájí Equicentrum Hrabová, JK Trojanovi-
ce, ŽP Nový Jičín a SOUz Kroměříž.

Iniciátorkou soutěží byla paní Verena
Holý, která pochází z Rakouska. Ta přivez-
la do Frenštátu specielní rakouská pravidla
soutěže, ve které je průběhu parkúru kom-
binován s drezúrními prvky a jezdec si tak
ověří přiježděnost koně.

Podle těchto pravidel soutěžili registro-
vaní i neregistrovaní jezdci a zúčastnění se
shodli na tom, že taková soutěž není roz-
hodně zbytečná a že by stálo za to našim
jižním sousedům do soutěžního rejstříku
nahlédnout.
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Sedm koní pod
stromeček

na je v současné době připravována ve
Spolkové republice Německo u René Teb-
bela a v předvánočních Hořovicích ji neuvi-
díme, protože má startovat pod Alešem
Opatrným na německých překážkách hned
po Novém roce.

„Hlavními aktéry podvečerního programu
se stane sedm importů. Pokud budete mít
zájem, pak si každého z nich můžete kou-
pit. Třeba i jako vánoční dárek pro sebe
nebo někoho blízkého,“ dodává V. V. Vasil-
jev, který díky osobním kontaktům přede-
vším v SRN a Itálii je schopen uspokojit
v podstatě každou poptávku po sportov-
ních i dostihových koních. Zmíněná
„sedmička“ (jeden hřebec, dvě klisny
a čtyři valaši) bude představena jak při
skoku ve volnosti, tak v akci s A. Opatrným
v sedle.

Koho tedy v pilinách kryté haly
uvidíme?

S číslem 1 nastoupí před pozvané
bělouš LARIGO. Tento valach se narodil
před devíti lety v SRN a je zapsán ve vest-
fálské plemenné knize. Jeho otcem je
Larry (Landgraf I) a matkou Griseldis po
Ribot (Ramiro). Osobní kůň paní Vasiljevo-
vé skákal v Německu 140 cm, u nás dosá-
hl výkonnosti stupně -S-.

MY FAIR LADY narozená v roce 1991
je také bělka, patří ovšem k plemeni bavor-
ský teplokrevník. Disponuje původem
Fargo (Fantus) - Marlies (Weinstern)
a v České republice se dosud na startu
neobjevila. Je v přípravě na sezonu 1999,
s očekávanou výkonností -S-. Velice cha-
rakterní, elegantní a lehce jezditelná klisna
je vhodná i pro začátečníky.

Oldenburský valach GRAND (nar. 1993)
zatím žádné sportovní úspěchy mít nemů-
že, protože se skákáním také teprve začne
v příští sezoně. Trenér V. Opatrný počítá
prozatím s parkury stupně -L-. Syn rodičů
Grannus (Graphit) a Bandelia (Zeus) je
charakterizován jako kůň výborného cha-
rakteru s nadprůměrnými skokovými
schopnostmi.

(Dokončení ze str. 1)

Zatím poslední vizitka V. V. Vasiljeva -
„městečko“ v Dolních Břežanech, na
samých hranicích Prahy.

Ryzka ROSENSTERN rovněž s olden-
burským výžehem (nar. 1995) přijde na
řadu po GRANDOVI. Nejmladší z nabídky
by měla příští rok startovat v Kritériu mla-
dých koní. Ve stáji jí hodně věří pro výbor-
ný skokový styl. Otcem klisny je Rasputin
(Raphael), matkou Sternschnuppe (Spitz-
bube).

Jediným hřebcem Vasiljevovy kolekce
bude v Hořovicích hannoverský hnědák
FRASCATI (nar. 1989). Po sportovní testa-
ci za hranicemi (Německo, kde startoval
i v drezurních soutěžích) se dva roky pre-
zentuje v ČR pod vedením V. Opatrného.
Umí -ST-, ale má na víc. Vysoce hodnoce-
ny jsou jak jeho původ, tak exteriér
a mechanika pohybu. Tento jistě schopný
kůň má všechny předpoklady úspěšně
absolvovat soutěže -T-. Frascatiho rodiče
jsou Wanderer (Wagner) a Wenke (Wind-
huk).

Příštím nováčkem
sezony ’99 je rýnský
hnědák LIPTON.
Valach s původem
Lanciano (Landino) -
Goldschatz (Gold-
strand) narozený
v roce 1994 ukazuje
v přípravě výborné
skokové předpokla-
dy a parkury stupně
-L- by pro něj nemě-
ly být velkou překáž-
kou.

Jako poslední
(nikoliv ovšem
významem) vystoupí
na scénu holštýnský
hnědák LANDY,
narozený v roce
1993. Valach, jehož
rodiči jsou plemeník
Landjunker II (Land-
graf I) a dcera hřeb-
ce Schampus, se na
startovních listinách
objevil poprvé letos.Elegantní a nadějná MY FAIR LADY -Foto: T. Krist-

LANDY, stříbrný z MČR juniorů 1998 -Foto: T. Krist-

A uvedl se výkony, na které se hned neza-
pomíná - vedle ceněných umístění v Mělní-
ku a Karlových Varech získal stříbro na
Mistrovství ČR juniorů v Hradci Králové
(partnerem mu pochopitelně byl A. Opatr-
ný). Dosažená výkonnost -S- by se v sezo-
ně ’99 měla proměnit na -ST-. Vysoce tem-
peramentní a přitom dobře jezditelný kůň je
velkou nadějí stáje V. V. Vasiljeva.

Tyto trochu stručné informace
o výše uvedených koních si 
samozřejmě můžete rozšířit.

Veškeré podrobnosti o nabídce
i celé akci se dozvíte na telefonním
čísle 02/ 491 591, nebo své otázky

můžete faxovat na číslo
02/ 491 597.

Společenské zakončení jezdecké
sezony 1998. Pořádá Vladimir
V. Vasiljev a jeho firma Dahlia.
Ranch Václava Opatrného, Hořovi-
ce, sobota 19. prosince 1998. Ofi-
ciální zahájení v 17.30 hodin.
V doprovodném programu se před-
staví i koně zakoupení ze sportovní
stáje V. V. Vasiljeva.
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Vzpomínáme...

Jak dlouho ještě?
Popularita rakouského jezdce H. Simona

se začíná mírně otřásat. Jak nám sdělil
přímý účastník ve Stuttgartu O. Semerád,
část západoevropského obecenstva reago-
vala na jeho vynikající výkon a následné
vítězství ve Velké ceně ve Stutgartu s urči-
tými rozpaky. Fenomenální E.T. se před-
stavil opět ve skvělé formě, ale přesto si
určitě mnozí diváci kladou otázku jak dlou-
ho ještě může tento kůň snést tak obrov-
ské zatížení.

Připomeňme, že 11letý hanoverský
valach E.T. (Espri - Gracia po Garibaldi II),
který je bezkonkurenčně na čele chovatel-
ského žebříčku, má jen za posledních 12
měsíců za sebou start na 15 nejtěžších
konkúrech celého světa. To většinou zna-
mená 5-6 těžkých parkúrů. Jen od 11.
října, kdy skončil po pěti kolech na 9. místě
individuálního hodnocení světového šampi-
onátu v Římě, absolvoval 22.-25. října Vel-
kou cenu Grand Premio Pulsar v mexic-
kém Monterey (3.místo), 9. listopadu zvítě-
zil ve Velké ceně Stadthalle ve Vídni, 15.
listopadu mu o jednu chybu uniklo rozeska-
kování ve Velké ceně Německa v Berlíně
a 22. listopadu zvítězil ve Velké ceně Stutt-
gartu. Mimo tento vražedný podzim má
E.T. na svém kontě letos vítězství ve Velké
ceně UPS Trophy v Donaueschingenu, 4.
místo v GP Paříž-Jardy, dvě vítězství
v Cáchách v Ceně Evropy a ve Velké ceně
a vítězství ve Velké ceně Geesteren, Velké
ceně Norten-Hardenbergu, GP Cannes
a Mitsubishi Cupu ve Frankfurtu n.M.
Z tohoto přehledu je jasné, že otázka „Jak
dlouho ještě?“, je zcela na místě.

Další místa za E.T. ve Velké ceně Stutt-

Kolikrát ještě bude E. T. triumfovat tak
jako v letošních Cáchách?

gartu obsadili Meredith Beerbaum (SPRE-
HE STELLA), W. Meliger (CALVARO),
L. Beerbaum (P.S. PRIAMOS) a S.Lauber
(ROYAL FUTURA).

Stejně jako v loňské halové sezóně začí-
ná být silně vidět R. Tebbel, který získal
druhou nejprestižnější cenu ve Stuttgartu
German Master Finale v sedle RADIATO-
RA, když porazil F. Sloothaaka (JOLLY)
a W. Meligera (CALVARO V).

V drezúrním finále byla nejlepší I. Werth
(ANTONY) před N. Uphoff (RUBINSTEIN)
a U. Salzgeber (WALL STREET).

FEI ve Varšavě
Letošní zasedání byra FEI se konalo 19.-

20. listopadu ve Varšavě. Jedním z hlavních
témat byla příprava generálního zasedání
FEI, které se koná 17.-21. dubna ve městě
DOHA v Quataru. Pro neúčast presidentky
FEI Doni Pilar de Borbón mítinku předsedal
1. viceprezident Freddy Serpiery. Na pořadu
byla i tato témata:

● V pravidlech pro OH v Sydney nejsou
žádné změny s výjimkou článku o kontrole
zakázaných preparátů u jezdců, který bude
definitivně uzavřen po zasedání IOC v únoru
1999.

● Bylo určeno, že bude vytvořen samo-
statná geografická skupina pro africké státy
jižně od Sahary, které byly zatím společně
ve skupině se státy severní Afriky a blízkého
východu.

● Bylo rozhodnuto o předložení generální-
mu zasedání následující omezení: Pro uzná-
ní statutu nové discipliny, musí se touto dis-
ciplinou zabývat minimálně 30 členských
zemí v minimálně čtyřech skupinách
a s minimálně 10 000 závodníky.

● O konání Světových šampionátů v roce
2006 rozhodne FEI teprve po konání Světo-
vých her ve Španělském Jerez de la Frontera.

● Byli diskutováni pořadatelé šampionátů
roku 2001. MS ve dvojspřeží budou pravdě-
podobně v St. Galen, evropský šampionát ve
všestrannosti v Pau (FRA). Pro evropský
šampionát juniorů ve skocích je zatím pět
kandidátů: St. Galen, Linz, Geesteren,
Donaueschingen a Nijmegen. O evropský
šamionát v drezúře se uchází Nijmegen,
Ksiaz a Verden. Tyto šampionáty budou
určeny při generálním zasedání.

● Byla rozvinuta myšlenka kontinentálních
B šampionátů pro výkonnostně slabší země,
které by měly stejná pravidla, ale vrcholem
by byly soutěže do úrovně 145cm

● Po 1. lednu 1999 bude GP Speciál zkrá-
ceno o 30 sekund

K dalším závěrům z Varšavy se vrátíme
příště.

Slovenský žebříček
Slovenská jezdecká federace vydala žeb-

říček skokových jezdců (dvojic). Obsahuje
153 jmen a na prvním místě je s jasným
náskokem J. Hanulay s EL DORADO
BINGO BALAST s 326 body. Druhý je
M. Štangel s IRI MARYSKA s 275 body
a třetí opět J. Hanulay s KENTAUR WIE-
NER WALD s 235 body. Prvá desítka obsa-
huje dále dvojice: I. Podolský (RAMONA
DANCER), Š. Necela (DONALD),
J. Hanulay (KENTAUR CAMPARI), J. Óbert
(PUNČ), J. Sláviková (ISPOVEDNIK),
V. Langer (POĹAK) a J. Poláš (CARLO).

Nejvíce dotací za prémiované soutěže
a soutěže KMK inkasoval jezdecký oddíl
Slovan Háje Bratislava (579 250.- Sk)
a dále KMD Šamorín (491 500), Podolský
Bratislava (223 000), JMC Lužany
(177 000) a Slávia Spišská Ves (126 000).

Nejbohatším koněm se stala IRI
MARYSKA se 183 500,- Sk a za ní se
umístili: EL DORADO BINGO BALAST
(180 000), RAMONA DANCER (179 500),
KENTAUR WIENER WALD (107 000)
a BRIG (105 000). Z toho v KMK byla
podle dotací nejúspěšnější LUNARA z JO
Podolský Bratislava s 40 500,- Sk.

Svojí hegemonii dokázal J. Hanulay
i v Čechách vítězstvím při VC Opavy -jge-

...na Josefa Otavu, zasloužilého pra-
covníka jezdeckého klubu v Hradci Králo-
vé, který zemřel 28. října 1968 ve věku 59
let. J. Otava se zcela zásadním způsobem
zasadil o vybudování jezdeckého střediska
v Malšovicích. Ten dnes patří k nejfrekven-
tovanějším sportovním zařízením a je
dobré vzpomenout na toho, kdo stál u jeho
zrodu.

Cantus na Slovensko
Pětiletý LA CANTUS T a čtyřletý TOP

JETT ze stájí Tarpan Odolena Voda změni-
li působiště, když se přesunuli do Bratisla-
vy do stáje J. Hanulaye.

MČR 1999
Na zasedání Rady ČJF 19. listopadu

bylo rozhodnuto o konání některých šampi-
onátů příštího roku. MČR 1999 ve skocích
pro juniory a mladé jezdce bude v Hradci
nad Moravicí a ve drezúře jezdců stejných
věkových kategorií v JK Dosta Brno. Seni-
orský šampionát bude po několika letech
opět společný pro drezúru i skoky a uspo-
řádá je Hradecký jezdecký klub. Spřežení
budou soutěžit o medaile v Humpolci
a zde je již známé i datum 17.-19. září.



-7-

f irma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všech-

ny druhy vozíků možnost leasingu

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 019/600 79

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● nákup a prodej sportovních a chovných koní doma i v zahraničí
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií

s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

tel. 00420-165-31 53 (69 13 12), 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

Sportovní a obchodní stáj
Vondráček - Starosta

p ř i j m e

o š e t ř o v a t e l e  o š e t ř o v a t e l e  
n e b o  p o m o c n í k a  n e b o  p o m o c n í k a  
k  p ř í p r a v ě  k o n ík  p ř í p r a v ě  k o n í

Tel.: 02/206 104 19,
02/209 504 65 přes den

02/365 200 po 20.00 hodině.

V¯ROBA A PRODEJ
PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK

TRENINKOVÉHO MATERIÁLU
PRONÁJEM KOMPLETNÍCH 

PARKURÒ

VoronûÏská 144, 461 71 Liberec 1

Tel./Fax: O48/521 72 42

M.+J. Perníčkovi
Farma Heroutice

oznamují změnu tel. čísla
0301/74 13 92

Firma MM AA GG AA   
nabízí jezdecké kalhoty šité na míru z elastického materiálu tuzemské výroby.

● Jezdecké kalhoty bez vnitřních švů s látkovými nášivkami na kolenou, vnitřní strana pásku - guma, kapsa na zip, poutka - cena do 590,- Kč s dobírkou.
● Jezdecké kalhoty bez vnitřních švů s kůží na kolenou, vnitřní strana pásku - guma, kapsa na zip, poutka - cena do 690,- Kč s dobírkou.
Uvádějte tyto míry: pas, boky, stehno, lýtko v nejširších místech, délku od pasu ke kotníku, hloubku sedu nebo výšku postavy, nad kotníkem v nejuž-
ším místě. Písemné objednávky zasílejte na adresu: MAGA, Čejov č. 200, 396 01 Humpolec.

T e l e f o n  v o d p o l e d n í c h  h o d i n á c h  a v e č e r :  0 3 6 7 / 5 6  4 3  9 6

G
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MA

A

Reitstall Wolfgang Stumpf – Jízdárna Wolfgang Stumpf
Verkauf - Ausbildung - Vermittlung von Springpferden – Prodej - chov - zprostfiedkování skokov˘ch koní

Qualitätsvolle Springpferde 
Plnû kvalitní skokoví konû
● Allerbeste lestungsstämme aus Holstein, Hannover, Westfalen, Oldenburg
● ty nejlep‰í v˘konnostní rody z Holsteinu, Hannoveru, Vestfálska, Oldenburgu
● Vererber wie Langraf, Carthago, Eiger, Grannus, Pilot usw.
● potomci koní jako Landgraf, Carthago, Eiger, Grannus, Pilot atd.
● Von der Zuchtstute bis zum erfolgreichen Springpferd, unter anderem Teilnehmer am Bundeschampionat
● od plemenn˘ch klisen aÏ po úspû‰né skokové konû, mimo jiné úãastníci spolkového ‰ampionátu

Talentierte Dressurpferde
Talentovaní drezúrní konû
● Abstammunger von Donnerhall, Pik Bube, Rehberg usw.
● pÛvod od Donnerhall, Pik Bube, Rehberg atd.
● Zum Teil ausgebildet bis Grand Prix
● ãásteãnû trénovaní na Grand Prix
● Inzahlungnahme möglich
● moÏné zahrnutí do platby

Auf Ihren Besuch freuen wir uns. ca 20 Minuten von Cheb enfernt.

Tû‰íme se na Va‰í náv‰tûvu. Vzdáleno ca 20 minut od Chebu.

Turnajová stáj Wolfgang Stumpf Informace: SBI Praha
Lohnsitz 3a Tel.: 02/61 21 63 11-12
D-95 643 Tirschenreuth Fax: 02/27 69 11
Tel.: 0049/9631 1662
Handy (Mobil): 0049/172/973 3555



●● Stáj PRADAR Chlaponice hledá ošetřovatele (-ku) koní, nejlépe Písek a okolí. Tel.: 0601 21 97 56.
●● JK Mělník přijme pracovníka pro přípravu mladých sportovních parkúrových koní. Byt 2+1 a plato-

vé podmínky podle kvality práce. Tel.: 0602 234 448.
●● Prodám kl. 6let, o: Amadeus, m: po Konzulent, výcvik -Z-,-ZL-, cena dohodou. Tel.: 02/56 12 569.
●● Prodám 8l. val. výk. -S-, -ST-, 7l. val., výk. -S- a 3l. val. obsed. Tel.: 0326/94 436.
●● Prodám balíkové seno vč. dopravy. Tel.: 0602/215 484, 0321/79 70 73.
●● Prodám 7l. kl., hnědku 165cm (hůlka), o: Sahib V., m: po Northstar, parkúr -L-, předpokl. výkon-

nost -S-, 100% zdravá, možnost shlédnutí videozáznamů ze závodů, cena dohodou, část i na splát-
ky. Tel.: 0306/38 31 78.

●● Vezmu ihned koně do výcviku na sezónu 99 (problémového, věk nerozhoduje, zaměření parkury).
Veškeré výdaje hradím (ustájení, krmení, startovné, doprava atd.), možnost shlédnutí videozázna-
mů ze závodů. Nabídky na tel.: 0306/98 31 78 po 20.00 večer.

●● Prodám 6letého valacha - sport. výkonnost -S-, 8l. kl., výkonnost -L-, -S-, březí a dále odstavená hříbata hafling i čes. teplokrevník,
vše s kvalitním původem. Případně i koně dalších kategorií - pro rekreaci či mladší sportovní koně. Tel.: 0301/74 13 92.

●● 23l. VOŠ - zem. ekonom, AJ + NJ, hledá od 1. 2. 99 jakoukoli administrativní práci po celé ČR u koní nebo alespoň s možností ježdění.
Tel.: 0602/163 077, 02/242 16 362 - Jana Novotná.

●● Prodám 3 val. a 3 hřeb. stáří 3,5 let. Po hřebcích 440 Ascot, 2504 Duman, 514 Renomee a 71-0uoniam II-125, zdraví, hodní. Tel.: večer
po 18.00 hodině 0327/51 52 35. Cena dohodou.

●● Prodám 3l. polokr. val. MAUGLÍ, červ. šiml, o: Sapo 28, m: Maronka A1/1 po Agadir, 40 000,- Kč. Dále 12l. ryzku A1/1 ESKALACE,
hřebnou po Glowing, z irské matky Eskalace Clause, 50 000,- Kč a březí kladrubskou kl., 5l., 70 000,- Kč. Tel.: 02/20 971 970.

●● Prodám 5l. valacha, ČT, o: Przedswit X-80, m: po Karneol, mohutný, KVH 175, skok. předpoklady. Tel.: 02/4717668.
●● Prodám 5l. val. A1/1, irský původ, k rekreačnímu ježdění nebo pro western. Cena 25 000,- Kč. Tel.: 0601 215 415.
●● Zemský hřebčinec Tlumačov přijme zájemce o civilní vojenskou službu (jezdce). Inf.: na tel.: 067/79 29 085, večer 067/79 29 289.

Inzerce

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 10, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.:0616/ 22774 tel.: 07/81 52 30

JEZDEC, jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj. Vydává Vydavatelství CIN, Vladislavova 24, Praha 1, 110 00 tel. 26 99 213,  57 21 26 79,
Fax: 26 99 213, E-mail: jezdec@mbox.vol.cz Redakce Cyril Neumann, Ivana Kovaříková. S redakcí spolupracují J. Gebauer -jge-,
Opava, E. Nesňalová -nes-, Brno, M. Barešová -bar-, M. Čištínová -čiš-, J. Souček, Lysá n/Labem, O.Havrlantová, Frenštát p/Radhoš-
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Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod

● Největší výrobce a dovozce
potřeb pro jezdecký sport
v České republice.

● Vlastní výroba více než 100
druhů jezdeckých potřeb,
jejichž vývoj a testování probí-
há ve spolupráci s profesionál-
ními jezdci ing.J. Hanulayem
a J. Skřivanem.

● Na veškeré zboží poskytuje-
me odborný a kvalitní záruční
a pozáruční servis.

● Naše výrobky si můžete kou-
pit ve všech dobrých prodej-
nách v ČR. Žádejte je u svých
prodejců!

● V novém katalogu pro rok
1997 se můžete přesvědčit
o neustálém rozšiřování naší
nabídky.

● Zavolejte nám, objednané
zboží Vám zašleme na dobír-
ku nebo Vám poradíme nej-
bližší prodejnu ve Vašem
okolí, která Vás obslouží.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Prodejna 

a velkoobchodní sklad:
Domamyslická 59, 
798 01 Prostějov

Tel./Fax: 0508/362 267
Tel./Fax: 0508/362 483

Tel.: večer: 0508/332 107
mobil: 0602 72 10 15

Prodejna Brno: 
Veveří 109, PSC 618 00, 

Tel.: 05/41 21 16 17

PROSTĚJOV

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

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

EEEEQQQQUUUUIIIISSSSPPPPOOOORRRRTTTT    ----     DDDDooookkkkuuuullll iiii lllloooovvvváááá
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

Radotínská ulice 69, Praha 5
159 00 Velká Chuchle, tel.: 02/54 38 67 

Ostrovského 23, Praha 5
150 00 Smíchov, tel.: 02/90 00 40 50

CCNN

Láká Vás výhra?
Při nákupu nad 1000,- Kč v období od 2. 11. - 23. 12.
1998 si z našich prodejen odnesete malý dárek zdarma.
Zároveň budete zařazeni do vánočního slosování o jez-
decké sedlo dle vlastního výběru z naší nabídky.
Slosování proběhne 24. prosince 1998 a výherce bude
bezprostředně kontaktován a zároveň zveřejněn ve zpra-
vodaji Jezdec

Vyhrát můžete i Vy!

Prodejna jezdeckých potřeb
Keltičkova 57, 710 00 Ostrava

Mobil: 0602 744 429, Fax: 069/62 42 357

V areálu JO Lázně Bohdaneč je
zahájen prodej jezdeckých potřeb

Adresa: JO Lázně Bohdaneč, Kosinova 460,
Lázně Bohdaneč, tel.: 0602 855 451


