
Jak hodnotíte situaci, ve které se ocitlo
pořadatelství CSIO po Vašem odvolání z funk-
ce generálního ředitele Lázní Poděbrad?

Jistě se tím situace poněkud zkomplikovala.
Nikdo však nejsme nenahraditelný. Přesto bych
se chtěl k některým tvrzením VV ČJF vyjádřit.

I když VV tvrdí, že návrh smlouvy o uspořá-
dání CSIO předložil Lázním Poděbrady a.s. o tři
měsíce dříve, než „bylo obvyklé“ nic to nemění
na tom, že od září do ledna marně uplynuly čtyři
měsíce, které mohly být využity k tomu, aby se
ustanovení smlouvy vyprecizovala do obou-
stranně přijatelné podoby. VV totiž jedná s Láz-
němi jako se sobě podřízenou organizací, tj.
zašle text smlouvy a žádá její podepsání.
Smlouva je však dvojstranným právním aktem
a jako taková je platná pouze tehdy, pokud se
obě strany na jejím textu dohodly. Pokud VV
neměl v době přijímání přihlášek o uspořádání
CSIO již text smlouvy k dispozici, což by jistě
měl mít, pak se nemůžeme divit tomu, že
možná má komplikace s jejím uzavřením.
A pokud není smlouva uzavřená, je vztah obou
subjektů velmi volný. Kromě toho VV v letošním
roce zahrnul do smluv o uspořádání mezinárod-
ních závodů sankční ustanovení (v případě
CSIO 400 000,- Kč). Je třeba si uvědomit, že
pořadatel takovéto soutěže je především hlav-
ním sponzorem. A se sponzorem se z pozice
síly jednat nedá. To je možná také jeden
z důvodů, proč VV doposud nezískal generální-
ho sponzora ČJF.
Možná, že to, co zde
říkám, není pro všech-
ny pochopitelné, ale
ten, kdo někdy zajišťo-
val významné sportov-
ní akce s pomocí spon-
zorů, j istě ví, o čem
mluvím.

Myslíte si, že je
možná Vaše spolu-
práce s Lázněmi
Poděbrady a.s. na
pořadatelství CSIO?

Tato spolupráce je
možná. Znovu ale zdů-
razňuji, že nikdo
nejsme nenahraditelný.

Jak daleko je
dohoda s majiteli jez-
deckého areálu a jak
celkově vypadá sta-
novisko JK Poděbra-
dy k pořadatelství
CSIO?

Pokud jde o stav

(Pokračování na str. 2)
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PROSTĚJOV

I když se CSIO Poděbrady ocitlo na vodě, areál JK Poděbrady se bohužel
díky rozvodněnému Labi ocitl pod vodou. V noci z 9. na 10. března se
Labe vylilo a jen díky tomu, že stáje jsou na mírné vyvýšenině, se koně
nemuseli stěhovat. Na dva dny se však ocitli na ostrově.

O uveřejnění příspěvku se zneklidňují-
cím obsahem nás požádal sekretariát
České jezdecké federace.

Jak jsme Vás informovali již dříve, výkonný
výbor ČJF na základě stanovisek členů Rady
a ČJF přidělil na žádost a.s. Lázně Poděbrady,
podepsanou jejich generálním ředitelem Jaro-
slavem Staňkem, CSIO 2000 do Poděbrad.

Na základě zařazení těchto závodů do kalen-
dáře mezinárodní jezdecké federace FEI zaslal
VV ČJF a.s. Lázním Poděbrady „Smlouvu
o technickém zabezpečení“ včetně finančního
příspěvku. Tato Smlouva byla zaslána dne
13. ledna 2000, tj. cca o 3 měsíce dříve než bylo
obvyklé (po schválení rozpočtu). Protože jsme
však slyšeli jen ústní výhrady od p. Staňka k této
smlouvě, byl pozván na jednání VV ČJF dne
8. března 2000. Dne 28. února nám bylo však
oficiálně sděleno od představenstva a.s. Lázně
Poděbrady, že p. Staněk byl 23. února odvolán
představenstvem a.s. z funkce generálního ředi-
tele k 1.3. 2000. Na přímý dotaz na valné hro-
madě středočeské oblasti, konané 26. února, jak
je zabezpečeno CSIO, nedostali účastníci shro-
máždění přímou a jasnou odpověď.

Dopisem p. Staňkovi, jako generálnímu ředi-
teli Lázní Poděbrad a.s., který byl přílohou
Smlouvy, požadoval VV ČJF vypracování har-
monogramu postupu příprav CSIO. K dnešnímu
dni jsme na tento dopis nedostali ani odpověď.

Z celého jednání VV ČJF s p. Staňkem vyply-
nulo, že do dnešního dne (10.3. 2000) nemá
p. Staněk uzavřeno jednání o pořádání CSIO
(pořadatel a.s. Lázně) ani CSI-C (pořadatel
Start Praha - p. Staněk), která se konají v
červnu, s JK Poděbrady.

VV tímto chce informovat jezdeckou veřej-
nost o postoji p. Staňka ke všem jednáním (s JK
Poděbrady a VV ČJF), protože nedokázal za
celou dobu, tj. od ledna do začátku března
informovat pravdivě jezdeckou veřejnost. Doká-
že však kritizovat a radit, co by měl udělat ten
druhý.

VV ČJF rozhodl tedy na svém zasedání dne
8. března, že vyvolá jednání s představenstvem
a.s. Lázně Poděbrady a po tomto jednání roz-
hodne o dalším postupu. VV tak jako asi celá
jezdecká veřejnost má zájem na tom, aby se
CSIO v Poděbradech v roce 2000 konalo a věří,
že ve spolupráci všech se to podaří. I když již
přišly dvě nabídky od jiných pořadatelů, víme po
jednáních v roce 1999, že změnu místa nám FEI
v letošním roce nepovolí. Výkonný výbor ČJF

Pochopitelně nás zajímalo jak se na
celou situaci dívá i Jaroslav Staněk, kte-
rému jsme položili několik otázek.

jednání s JK Poděbrady, musím konstatovat, že
jeho přístup k pořádání těchto závodů je i pro
mne zklamáním. Domníval jsem se, že CSIO
bude jistě tou nejvhodnější oslavou 50. výročí
vzniku JK v Poděbradech, které připadá právě
na tento rok. Bohužel, vztah vedení JK k této
akci je asi takovýto: Nejsme proti, ale nesmí
nás to příliš obtěžovat. A přitom je jasné, že
takovou akci není možné realizovat bez jistých
krátkodobých omezení provozu JK. Přesto
jsem přesvědčen, že ve finále k dohodě s JK
dojde.

Závěrem bych snad chtěl jen konstatovat, že
se nehodlám vyjadřovat k jistým invektivám vůči
mé osobě uvedeným ve stanovisku VV. Kdo je
informovaný, tak ví, že jsem doposud finančně
a organizačně zajišťoval všech 8 ročníků mezi-
národních jezdeckých závodů CCI Humpolec
a 4 ročníky Velké ceny Poděbrad (CSI). Myslím,
že ukázaná platí. Zásluhou některých členů VV
bylo především to, že vždycky byli „při tom“. Ale
při čem? Při stagnaci rozvoje jezdeckého sportu.

Důležitou a v podstatě v prvopočátku
nejdůležitější součástí je i názor a stano-
visko k pořádání CSIO majitelů a správců
střediska v Poděbradech. Za ty jsme oslo-
vili předsedu JK Poděbrady Vratislava
Kopeckého.
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CSIO 2000 -
jasné nejasno

První, ale zcela neoficielní kontakt s Jar. Staň-
kem o pořadatelství CSIO proběhl někdy uprostřed
listopadu loňského roku. V té době jsme o záměru
a.s. Lázní Poděbrad již pochopitelně věděli z tisku.
V zásadě si uvědomujeme, jaký pozitivní efekt by
toto pořadatelství mělo nejen pro náš areál, ale pro
celé Poděbrady a tak jsme chtěli co nejdříve zorga-
nizovat již skutečně pracovní jednání, kde by se
vyjasnilo co bude nezbytné do podzimu udělat.
Schůzka s Jar. Staňkem proběhla 11. ledna a týkala
se pochopitelně nejen CSIO ale i CSI. Bohužel,
nejen že se nenesla v konstruktivním duchu budová-
ní budoucího pořadatelského týmu, ale došlo zde ke
zcela zásadním nedorozuměním mezi celým výbo-
rem jezdeckého klubu a J. Staňkem. V podstatě
jsme se dozvěděli, že s námi nelze nic podnikat
a dokonce zaznělo něco ve stylu, že by zde
v budoucnu mohl být celý areál bez nás. Od té doby
zatím žádné další jednání nebylo.

Zdá se, že momentálně drží hlavní trumfy
v ruce akciová společnost Lázně Poděbrady.
I když byl její majoritní vlastník a místopřed-
seda představenstva Jiří Odcházel dlouho-
době v zahraničí, spojili jsme se s ním hned
po jeho návratu 19. března a požádali o sta-
novisko Lázní.

Pane Odcházele, protože o Vás víme, že jste
příznivcem koní, i když spíše těch dostihových,
zajímá nás Vaše stanovisko k pořadatelství
CSIO jak osobní tak to, které vyjadřuje oficielní
názor představenstva.

Bohužel oficielní stanovisko Lázní, které zaznělo
na zasedání představenstva na konci února je jed-
noznačně negativní. Pochopitelně souvisí s odvolá-
ním Jar. Staňka z funkce generálního ředitele
Lázní, protože právě jeho osoba byla pro celou
organizaci CSIO velmi důležitá.

Myslím si však, že ještě není nic definitivně roz-
hodnuto a já osobně se pokusím pohled předsta-
venstva zrevidovat. Prezident ČJF pan Jaroslav
Pecháček mě požádal o schůzku, která se bude
konat v týdnu od 20. března a před ní nechci nic
podrobnějšího sdělovat. V každém případě je však
jasné, že Lázně Poděbrady v případě, že se akce
CSIO zúčastní, nechtějí a nebudou vystupovat jako
hlavní pořadatel, ale svoji roli vidí spíše v hlavním
partnerovi nějakého jiného pořadatele. Chci tím
říci, že Lázně Poděbrady se nezřeknou důležité
role při pořádání CSIO, ale rozhodně to nebude
úloha pořadatelská. Více se dovíte až po našem
společném jednání s p. Pecháčkem.

Na závěr snad jen redakční doušku. Mys-
lím, že nyní máme všichni o pořadatelství
CSIO Poděbrady celkem zřetelné jasno.
Bohužel ono jasno je necelého půl roku před
CSIO velmi nejasné. C. Neumann

Na ME do Hortobágy je daleko
Od pondělí 13. do pátku 17. března probíhalo ve

Svinčicích soustředění našich skokových juniorů pod
vedení Jiřího Pecháčka. Do Svinčic dorazilo 12
pozvaných jezdců s 24 koňmi. Výběr jezdců byl pro-
veden na základě podzimního soustředění juniorů
v Albertovci.

O výhledech na sezónu 2000 a zhodnocení našich
juniorských jezdců jsme požádali Jiřího Pecháčka:

V letošní sezóně bude juniorská reprezentace
výrazně komplikovanější než v roce 1999. V jejím
čele bude určitě figurovat Z. Zelinková, která však již
nemá koně stáje Bost a tudíž zatím nevím s jakými
koňmi bude disponovat. L. Poláková je dlouhodobě
v USA a nevím kdy se vrátí do ČR. Z nové nastupující
generace, se kterou pracuji zde ve Svinčicích, jsou
výkonnostně nejdále jezdkyně Katka Bardonová (Stáj
Bardonová - Hauzr) a Lenka Gladišová (JK Gladiš).
Ty obě se jistě letos pokusí i o soutěž -ST- a v přípa-
dě , že se bude vše dařit, mohly by reprezentovat
i v zahraničí. Opět uvažuji o zájezdu na CSIYJ-A
Homberg/Ohm (4.-6. srpna). Zda bude tento zájezd
prověrkou před účastí na ME zatím ještě nevím.
I když se šampionát koná v maďarském Hortobagy
(16.-20. srpna) a byl by pro nás tudíž velmi snadno
dosažitelný, zatím nevidím koně, kteří by se mohli
takto špičkové soutěže zúčastnit. Vrcholem by pak
mohla být i účast na CSIYJ-A v Babenhausenu
(8.-10. září). Ale to vše je ještě velmi daleko.

Slova J. Pecháčka vzápětí potvrdili i oba předsta-
vitelé stájí Bardonová-Hauzr a JK Gladiš, otcové
našich juniorských nadějí. Jindřich Bardon: Katka
bude mít pro sezónu 2000 koně JUKENET, MAVE-
RICK, DENDY a GILMOOR a pochopitelně se poku-
síme i o parkúr stupně -ST- pravděpodobně při CSI

Jiří Pecháček

v Poděbradech, Ostravě či při CSI v Karlových
Varech. Naštěstí dohled nad prací Katky měl Jiří
Pecháček i v zimních měsících v našem středisku ve
Velkém Chlumci a tak doufám, že se nám bude
v sezóně 2000 dařit. Přál bych si to i kvůli našemu
sponzorovi, sedlářské firmě Jan Hauzr, která nám
výrazně pomáhá s vybavením naší stáje. Nesmím
však zapomenout, že i když to v poslední době parkúr
jasně vyhrává, máme ve stáji i dva militaristy ATOLA
a CIMBURU a v případě, že se bude dařit, pokukuje-
me i po ME v italském Pratoni del Vivaro. Zde bude-
me mít jasněji po CCI* v Kolesách.

Antonín Gladiš: Lenka bude mít pro tuto sezónu
koně KALKA, JERMETIEU a GEN a v podstatě platí
i pro nás vše co řekl pan Bardon. Na námi očekávaný
průběh sezóny však může zapůsobit tolik vlivů, že
naše sportovní touhy a přání nechci raději ani vůbec
vyslovovat.

Katka Bardonová ze stáje Bardonová - Hauzr

Memoriál J. Zicháčka
Již tradiční Memoriál Josefa Zicháčka ve skoko-

vých soutěžích se pravidelně koná o víkendu, který
je nejblíže svátku Josefů. Tentokrát v sobotu
18. března v hale JK Opava Kateřinky. 

V hlavní soutěži o Cenu halového skákání stup-
ně -L- se představilo 11 startujících dvojic. Pouze
dvě, obě z pořadatelského klubu, předvedly bez-
chybný výkon. V rozeskakování pak byla lepší
V. Hrušková s FLÍČKEM AGROMARKET H+B před
P. Humplíkem s MANDY OIL TEAM. -jge-

Co dělá Zuzana?
Naše nejúspěšnější juniorská jezdkyně poslední

doby Z. Zelinková zmizela na chvíli z našeho zor-
ného pole. Spojili jsme se s ní prostřednictvím
mobilní sítě, která jí dohonila v místě jejího součas-
ného působiště v belgickém městečku Geel. Pro
čtenáře Jezdce nám Z. Zelinková řekla:

„V Belgii pracuji v obchodní stáji pana K. Hey-
mana, který byl v minulosti velmi úspěšným skoko-
vým jezdcem a belgickým reprezentantem. Na sta-
rosti mám se svým pomocníkem 11 koní, které
denně jezdím. Skokové práce probíhají pod dohle-
dem pana Heymana. Součástí práce je i předvede-
ní koní na závodech. Zatím jsme byli jen jednou
s mladými koňmi nedaleko Geelu na soutěžích do
120 cm, kde jsem byla jednou druhá. Potom jsem
si při pádu pohmoždila ruku a tak byla malá pře-
stávka. Nyní se připravujeme na první větší závo-
dy, které budou ve dnech 1.-2. dubna ve Francii.
Zde bych měla startovat v soutěžích do 130 a 140
cm. Návrat do Čech plánuji koncem dubna, i když
ze strany pana Heymana je velký tlak na prodlou-
žení mého pobytu zde. Zatím o tom však neuvažuji
a začátek sezóny bych chtěla stihnout v ČR.“

O Kladruby je zájem
Národnímu hřebčínu v Kladrubech nad Labem

se opět dostalo významného uznání. Naše cent-
rum chovu starokladrubského bělouše bylo pořa-
dateli světové výstavy Expo 2000 v německém
Hannoveru požádáno, aby se zúčastnilo centrální
výstavní slavnosti. Protože Hannover je celosvěto-
vě uznáván jako hipologické centrum, ústřední
slavnostní program je sestaven převážně z hipolo-
gických čísel. Bude pravděpodobně na vysoké
společenské úrovni a měl by se konat ve dnech
11.-13. srpna v překrásných rokokových Herren-
hausenských zahradách. Pro ČR je tato nabídka
velkým vyznamenáním a o to překvapující je zjiště-
ní, že domácími tvůrci české expozice v Hannoveru
ještě nebyl Národní hřebčín kontaktován.

V případě, že se NH této galashow zúčastní,
bude srpnový cestovní program kladrubáků skuteč-
ně nabitý, protože naše spřežení již přislíbilo účast
při slavnostních ceremoniálech letošního ME junio-
rů v drezúře ve slovinské Lipici ve dnech 15.-20
srpna.

Sborník rozpisů
Stejně jako v loňské sezóně i pro letošní rok při-

pravuje okresní jezdecký svaz Benešov vydání
společného Sborníku rozpisů jezdeckých soutěží
okresu (Poříčí, Heroutice, Benešov, Louňovice,
Vlašim) a centrálně pro všechny závody bude pro-
bíhat i příjem přihlášek. Pokud máte zájem o tento
sborník, vyžádejte si jej na adr.: V. Benešová,
Erbenova 134, OTS, 256 01 Benešov, tel./fax:
0301/72 80 77. Na této adrese bude probíhat i pří-
jem všech přihlášek.
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Frederick Cottier na Nové Americe
Naše reprezentační elita a současně s ní i naši

stavitelé tratí měli ve dnech 17. - 20. března mož-
nost pracovat s výraznou postavou skokového spor-
tu osmdesátých let Francouzem F. Cottierem. Na
Novou Ameriku dorazili skokovou komisí vybraní
jezdci Z. Žíla, M. Šoupal, J. Skřivan, J. Jindra,
K. Lamich, V. Hruška, M. Matějka, S. Hošák,
P. Švec, J. Hatla. J. Luža a V. Tretera. Jazykovou
barieru většiny přítomných pomohla překonat naše
loňská mistryně ve skocích Lada Vítková.

Hned v úvodu jeho pobytu jsme požádali fran-
couzského internacionála o několik odpovědí:

Pane Cottiere, přepadli jsme Vás hned první
den, takže je nám jasné, že se teprve s našimi
jezdci seznamujete, ale řekněte nám přibližně jaký
asi našim nejlepším jezdcům chystáte program?

To je skutečně obtížné říci. Zatím nemám ještě
ukončený základní názor. Podle předjednaných poža-
davků bych se však chtěl věnovat především techni-
ce jízdy, individuelnímu přístupu k různým koním
a hlavně reagovat na podněty a požadavky vašich
jezdců samotných. Vím však, že první dva dny budou
věnovány různým cvičením na kontrolovaný pohyb
mezi skoky a při druhých dvou dnech pak i díky pří-
tomnosti stavitelů parkúrů se budeme více zabývat
samotným parkúrem a navázání skoků v soutěži.

Jakou máte zkušenost s trénováním v zahra-
ničí a co lze podle Vašeho mínění dokázat ve
čtyřech dnech?

V případě, že pracujete se zkušenými jezdci lze
radou výrazně přispět ke zlepšení výsledků a já
doufám, že i některý z vašich jezdců nalezne
v mých radách něco, co mu výrazněji pomůže v jeho
budoucí kariéře. V krátkosti zde představím určitou
metodu a pokusím se získat důvěru jezdců v tuto
metodu.

Moje jezdecká filosofie se opírá o dvě věci. Jedna
se týká techniky koně a zde kladu důraz na rozpo-
znání fyziologických možností koně. Razím zásadu,
že dobrým tréninkem lze možnosti koně zlepšit tak
maximálně o 20%. V případě, že jezdec nerespektu-
je či nerozezná možnosti koně, zničí jej. Druhá důle-
žitá věc je psychologie koně tzn. pochopení koně.
Každý jezdec si musí stále lámat hlavu, proč kůň
reaguje tak jak reaguje, musí respektovat jeho
instinkty a přirozená jednání a musí podpořit jeho
motivaci.

Jezdecký sport je jediným na světě, kde ve spo-
lečných soutěžích startují muži i ženy. V mnohých
případech jsou jezdkyně úspěšnější než muži.
Vzhledem k jejich zákonitě menším silovým mož-
nostem to zřetelně vypovídá ve prospěch jezdectví
na základě citlivosti, jemnosti, s důrazem na důvěru
a vzájemnou harmonii, tzn. na věci, na které by ani
muži v sedle neměli nikdy zapomínat.

Všimnul jsem si Vašeho přístupu k této otáz-

ce i na jízdárně, kde jste jezdcům říkal o tom, že
koně nelze měnit. Nepřímo Vaše slova potvrzují
i nejlepší světoví jezdci, u kterých přes osobité
styly jen málokdy zahlédneme šablonovitý pří-
stup ke koním. Jak velkou roli hraje talent
v rozeznávání toho co je kůň schopen, kde končí
vývoj a začíná stagnace, kde můžeme přitlačit
a kde nikoliv a lze se takové věci vůbec naučit?

Mezi tím vším jsou skutečně velmi tenké hranice.
Talent je velmi důležitý a skutečně se v mnohém
musí jezdci řídit instinktem. Pochopitelně zkušenost
zde hraje také roli a i proto musí být dobrý jezdec
velmi vnímavý. Okamžik, kdy chceme na koni věci
pro něho nemožné, dobrý jezdec musí poznat.
Žádný déle trvající souboj mezi jezdcem a koněm
nevede k ničemu dobrému. Každý kůň je navíc zcela
jedinečná osobnost a i toto hledisko je důležité.

Ale ještě zpět k Vaší otázce o mých zkušenos-
tech s tréninkem v zahraničí. Pochopitelně je většina
mých studentů z Francie a ve Francii je těžiště mé
práce. Delší zkušenost jsem však udělal v Libanonu,
kde jsem po dobu jednoho roku připravoval repre-
zentační tým na panarabské hry, které skončily pro
Libanon vítězstvím. Moje úloha zde byla však poně-
kud ulehčena tím, že s řadou libanonských jezdců
jsem se setkával i v západní Evropě, kde měli svá
stabilní působiště. Nyní trénuji pravidelně v Turecku.
Stejně jako před tím v Libanonu zajíždím pravidelně
do Turecka. V Libanonu jsem býval jedenkrát měsíč-
ně tak na tři dny, do Turecka jezdím tak jednou za
10 týdnů, ale můj pobyt zde je delší a v rámci cca 10
denního pobytu také stavím parkury při skokových
soutěžích.

Zcela hypoteticky bylo by ve Vašem pracovním
programu možné opakovaně cestovat i do Čech?

Na tuto otázku nejsem schopen odpovědět.
V prvé řadě máme příští měsíc ve Francii volby
v jezdecké federaci a pravděpodobně budu nomino-
ván na některou z funkcí federace, čímž bude opět
škála mých povinností větší, a za druhé by o tom,
s kým chtějí trénovat vaši jezdci, měli odpovědět oni
sami. Oni i já budeme chytřejší právě po těchto čty-
řech dnech a i proto je velmi důležitá moje komuni-
kace s nimi i mimo jízdárnu.

Děkujeme za rozhovor a i proto Vás již nebu-
deme zdržovat.

F. Cottier také hned učinil co řekl a poděkoval
pořadatelům za to, že mu chtěli zprostředkovat kom-
fort luxusní restaurace a dále pak využíval ke stravo-
vání společné prostory s účastníky soustředění.

Jaká byla témata společných diskuzí na to jsme
se zeptali J. Skřivana:

F. Cottier je rozhodně velký odborník a pro jezd-
ce je vždy příjemné, když může komunikovat se
zkušeným jezdcem. V přípravě se zaměřil přede-
vším na techniku cvalu na nájezd na skok. Zde byla

i určitá konfrontace se staviteli tratí, kdy F. Cottier
nekompromisně razí, že pro koně mladší 7 let by se
neměly stavět řady na méně než 6 cvalových skoků,
což je v přímém rozporu s našimi stavitelskými tren-
dy posledních let. Stavitelé, kterých se zde sešlo
téměř 30, si například na papíře navrhli svůj parkúr
a F. Cottier jim k němu přednesl své připomínky. Dá
se říci, že nikdo nebyl určitých výtek ušetřen a větši-
nou se vše točilo kolem nájezdů překážek. Z mého
pohledu byla práce s F. Cottierem velmi kvalitní. On
sám se nabídl k jejímu zopakování, ale vše nakonec
vyznělo do ztracena.

O druhý názor jsme požádali M. Matějku:
Já jsem z celým průběhem prací velmi spokojen

a jen se mi potvrdila řada mých zkušeností, které
jsem získal s prací s Jiřím Pecháčkem či Milošem
Steinem a nakonec i v zahraničí. F. Cottier klade
výrazný důraz na přiježděnost a uvolněnost koní
a z ní vyplývající klidný, pravidelný a kontrolovaný
pohyb po parkúru, s rovnými nájezdy na překážku.
Důležité je, že uplatňuje možnost splnění těchto
zásad i při stavbě parkúru a našim stavitelům vytknul
především to, že jimi navržené modelové parkúry na
úrovni GP postrádali vtip, ale hlavně logiku. Málokdo
byl schopen odpovědět na otázku proč navrhl právě
takový kurs a co svým parkúrem sleduje.

Poznatky našich jezdců si přímo říkají o rozhovor s
některými ze stavitelů parkurů. Jak se oni dívali na ško-
lení s F. Cottierem, připravíme do příštího čísla. -cin-

Frederick Cottier

Zěmědělec v Lysé
Josefovský víkend byl na výstavišti v Lysé nad
Labem zasvěcen zemědělství a v zámci výstavy
Zemědělec byla expozice obohacena i o hipologic-
kou část. Chovatelskou část zde zastupovali koně
hřebčína Měník Humburky a v omezené míře měli
návštěvníci možnost zakoupit si i jezdecké potřeby.
Zda se jedná o průzkum k jarnímu termínu výstavy
Kůň můžeme jen spekulovat.

JEFF má potíže
Naši skokoví reprezentanti Jiří Skřivan (Stáj

Manon) a Martin Šoupal (1. SPZ Pardubice) se ve
dnech 10.-12. března zúčastnili halového CSI-C
v Budapešti. J. Skřivan přivezl do maďarské metro-
pole koně LABE JEFF LB TECH a LABE JAMES
CAC LEASING a M. Šoupal startoval s ČARASEM
a s klisnou GRANNA ARGENTINA.

Rozpis připravil účastníkům z Chorvatska,
Rakouska, Slovenska, ČR a Maďarska soutěže od
120 cm do 140 cm a naši reprezentanti zvolili tuto
úroveň záměrně, k rozjezdu jarní sezóny.

V zahajovací soutěži do 120cm byl ČARAS
M. Šoupala 19. po chybě v rozeskakování. LABE
JAMES skončil se 3 body na 41. místě. Druhá
zahajovací soutěž do 125 cm znamenala jedno
shození pro GRANNU ARGENTINU a i překvapi-
vých 7 tr. bodů pro LABE JEFFA.

V sobotním bodovém skákání do 125cm se jen
potvrdila poměrně vysoká úroveň startujících, když
opět téměř polovina startovního pole dokončila
soutěž s plným počtem bodů a proto ČARAS s jed-
nou chybou skončil až na 34. místě.

V následném skákání do 135 cm si ČR již sáhla
na vyšší příčku, když se J. Skřivan s LABE JAMES
CAC LEASING dostal do rozeskakování mezi 16
nejlepších a zde pak byl mezi pěticí bezchybných
třetí nejrychlejší.. M. Šoupal s GRANNA ARGENTI-
NA dokončil s jednou chybou a LABE JEFF LB
TECH pokračoval v nevýrazném výkonu se dvěma
chybami.

Nedělní soutěž do 120 cm znamenala opět nulu
v základním kole pro ČARASE, ale po 4 tr. bodech
v rozeskakování skončil na 12. místě. Po matných
výkonech v předchozích soutěžích nastoupil k této
soutěži LABE JEFF jen jako k závěrečné lehké
procházce, ale i zde se mu nedařilo.

Podle mínění J. Skřivana se potvrdilo podezření
na dlouhodobější potíže LABE JEFFA s bederní
páteří a je otázkou, jaké budou sportovní možnosti
tohoto koně v letošním roce.

Závěrečná Velká cena byla vypsána jako klasic-
ká skoková soutěž do 140 cm. Pouze dva koně
překonali základní kurz bez chyb, ale bohužel
z našich to nebyl žádný. J. Skřivan s LABE JAMES
CAC LEASING měl jedno vybočení a časovou
penalizaci a s 6,5 body skončil na 10. místě a
M. Šoupal s GRANNA ARGENTINA s dvěma chy-
bami a malou penalizací za čas na 18. místě.



(11.-14. 5.) před naším CCI v Kolesách (19.-
21.5). Jaké jsou reprezentační plány českých
jezdců?

Máte pravdu, že Bialy Bor je těsně před Kolesa-
mi a tudíž koně startující v Polsku se neobjeví na
startu doma. Start v Polsku je však důležitý tím, že
vedle soutěže CCI* zde bude uspořádána i CCI**
a ta je pro některé naše dvojice důležitá. V prvé
řadě je to poslední kvalifikační možnost pro

R. Fialu (IDOL) pro letošní ME. Pro
další naše koně s vyšší výkonností to
pak bude vstupní zkouška pro sezó-
nu 2000, kterou by CCI* v Kolesách
být nemohlo. V současnosti mají
o výjezd do Bialeho Boru zájem J.
Hatla s koňmi SZALIENEC a IVORY
COUNT, R. Fiala - IDOL, P. Súrová -
VALIBUK a M. Theimer - MAJÁLES.
O účasti se ještě rozhodují L. Vrtek -
DOMINANT, S. Vrtek - SKIEN a
R. Marková s TARZANEM a novou
akvizicí stáje Remark TARASEM.

A jak celkově hodnotíte práci
v Humburkách z Vašeho pohledu?

Já jsem byl spokojen a myslím, že
i všichni zúčastnění. S mým polským
partnerem jsme se shodli, že pro
příští společné setkání by nebylo
marné získat i účast našich rozhod-
čích a vzájemně se pokusit již v pří-
pravě o komunikaci v trojúhelníku -
trenér - jezdec - rozhodčí.

Děkuji za rozhovor C. Neumann

ZAJÍMAVOSTI TERMÍNY
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Blahopřejeme...

Vzpomínáme...

Další repretrenér z Polska?
Ve dnech 9.-12. března se do haly hřebčína

Měník - Humburky sjeli naši nejlepší militaristé
k soustředěné přípravě pod vedením polského tre-
néra M. Szlapky (40) a dohledem F. Slavíka.

Do Humburk se dostavilo celkem 15 jezdců s 21
koňmi, jejichž úroveň by měla v sezóně 2000
dosáhnou minimálně úrovně CCI*. Jen výjimečně
zde byli i mladí koně. Práce polského internacioná-
la, účastníka mnoha vrcholných světových soutěží

ve všestrannosti a téměř dvacetiletého polského
reprezentanta, se zaměřila na drezurní projev
a skokovou gymnastiku.

Po skončení práce jsme se M. Szlapky zeptali:
Pane Szlapko, víme o Vaší militaristické

minulosti, ale přeci jen, můžete nám připome-
nout své největší sportovní úspěchy?

Reprezentační kariéru jsem zahájil ve 14 letech
při ME jun. ve všestrannosti, které se konalo někde
v Německu. Mezi moje následné největší úspěchy
patří 6. místo v jednotlivcích na OH v Moskvě, 3.
místo z ME v dánském Horsens a 7. místo z MS
v Luhmühlenu.

Reprezentační kariéru jsem ukončil před deseti
lety a ta jsem věnoval práci v různých sportovních
stájích západní Evropy a pobýval jsem v Rakousku,
Německu, Holandsku a Belgii. V posledních deseti
letech jsem se pak věnoval především skokovému
sportu a soutěžil jsem v těžkých soutěžích v celé
západní Evropě. Nyní jsem již téměř rok zpět v Pol-
sku a mám v Poznani vlastní stáj. Aktivně připravuji
čtyři vlastní koně pro skákání a jinak se věnuji tre-
ninku jezdců a koní pro všestrannost i skákání.

Je to Vaše první setkání s českými jezdci.
Jaký jste získal celkový dojem?

Líbí se mi jejich aktivní přístup a myslím, že to
bylo znát i na zlepšení, které jsem v průběhu čtyř
dní zaznamenal. Většinu chyb bych charakterizoval
jako hodně ruky a málo sedu a holeně, z čehož
vyplývají potíže udržet koně na pomůckách.

Zde je na místě otázka pro reprezentačního
trenéra Františka Slavíka. Pane Slavíku, nemys-
líte, že s různými obměnami slýcháme každý
rok totéž a že práce s různými zahraničními
odborníky vychází jaksi naprázdno?

Souhlasím s Vámi, ale i proto je tu M. Szlapka,
kterého jsem se snažil pro spolupráci získat již
delší dobu. Vzhledem k tomu, že je to aktivní jez-
dec, je první, který je schopen každému i prakticky
předvést, že některé věci fungují a věřím, že popr-
vé již dlouho deklarovaným faktům konečně všichni
uvěřili.

Pane Szlapko, aby měla každá práce skuteč-
ný smysl, je potřeba dlouhodobější a koncepč-
ní přístup. Přemýšleli jste společně o takové
spolupráci?

Ano, o tom jsme hovořili a jsem připraven na
další setkání před důležitými soutěžemi sezony.
V květnu to bude setkání s českými jezdci buď při
CCI v Bialem Boru či při CCI v Kolesách. Určitě
pak přijedu i na vaše CCI do Humpolce.

Pane Slavíku, CCI Bialy Bor je pouhý týden

Sportovní 
kalendáfi

hala
25. 3. Plzeň - Bory ZM,Z,ZL,L
25. 3. Svinčice ZM,Z,ZL,L
25. 3. Horní Město ZM,Z,ZL,L
25.-26. 3. Nová Amerika L,S
26. 3. Poděbrady ZM,Z,ZL,L
26. 3. Jemčina Z,ZL,L,S
1.4. Plzeň-Bory drez.Z-ST
1.4. Němčovice ZM-L
8.-9.4. Tursko Z-L, drez. Z-T
8.-9.4. Nová Amerika ZL-ST
9.4. Spálené Poříčí Z-L

otevřená kolbiště
8.4. Přední Kopanina drez. Z-ST
8.4. Ústí n.L. ZM-ZL
8.4. Drásov ZM-S
8.4. Albertovec ZM-S
9.4. Mělník Z-ZL

Slovenský teplokrevník
cíleně v roce 2000

Rada PK Slovenský teplokrevník v ČR projedna-
la zásady pro výběr hřebců do cílené plemenitby.
Rada vychází ze skutečnosti, že cílená plemenitba
je státem dotovanou realitou.

Podpora reprodukčního využití kvalitních klisen
s prokázanou dobrou vlastní výkonností je jistě na
místě a několik roků již ovlivňuje náš chov přízni-
vým směrem. Výběr určitých hřebců, kteří jedině
mohou připustit tyto klisny, je ale otázkou, kterou je
třeba zvažovat. Chovatel, který vlastní kvalitní klis-
nu je jistě schopen sám posoudit, kterým hřebcem
bude svoji klisnu připouštět. Pokud tedy ze strany
Plemenné knihy bude nějaký výběr určitých hřebců
pro tento účel, měl by být takový, aby chovateli
ponechal dostatečný prostor pro jeho vlastní roz-
hodnutí.

Rada PK Slovenský teplokrevník stanovila tyto
podmínky pro hřebce působící v cílené plemenitbě
v rámci PK Slovenský teplokrevník v roce 2000:

- hřebci, kteří prokazatelně dosáhli vlastní
výkonnosti stupně -T- a vyšší

- hřebci, jejichž minimálně 3 potomci prokazatel-
ně dosáhli výkonnosti stupně -ST- a vyšší

- mladí tří až pětiletí hřebci působící prvé dva
roky v plemenitbě.

Na vysvětlenou i těm z vás, kteří nejste zcela
v obraze naší státní plemenářské politiky uvádíme,
že stanovisko pravidel cílené plemenitby v rámci
PK Slovenského teplokrevníka reaguje na skuteč-
nost, že dotační titul na narozená hříbata v roce
2000 je poprvé svázán nejen s výkonností klisen,
ale i s výkonností hřebců. I když se v roce 1999
jednalo o návrh, Ministerstvo zemědělství tento
návrh v roce 2000 akceptovalo a tak ten chovatel,
který nepřipustil vloni klisnu hřebcem splňujícím
navrhovaná výkonnostní kriteria, letos za narozené
hříbě dotace neobdrží.

V současnosti je však návrh pro hříbata naroze-
ná v roce 2001 ještě tvrdší a již taxativně vymezuje
cca 20 hřebců, jejichž potomci budou mít, v přípa-
dě že na tento návrh v roce 2001 Ministerstvo při-
stoupí, nárok na státní dotaci. Nepřímo to zname-
ná, že chovatelé, kteří chtějí získat v roce 2001
státní dotaci, musí již v letošním roce, bez potvrze-
ní schválení tohoto seznamu, připustit své klisny
některým z těchto hřebců. Tzn. chovateli je upíráno
právo na odborný názor, či lépe řečeno je tento
názor, pod příslibem státní dotace, zásadně ovliv-
něn.

...na význačného jezdce a rozhodčího své doby
Zdeňka Teplého - Widnera od jehož úmrtí uplynu-
lo 16. března deset let.

...na předsedu Československého jezdeckého
svazu Františka Hozu, který by se 14. dubna dožil
75 let, a od jehož úmrtí uplynulo 4. ledna již 19 let.

...na průkopníka organizace velkých mezinárod-
ních soutěží v ČR Zdeňka Vilimovského, který
zemřel náhle 24. dubna 1985 ve věku 56 let.

...bývalému jezdci a trenérovi Petru Hirkovi ze
Zlína k jeho 75. narozeninám, které oslaví
12. dubna.

...rozhodčímu a bývalému jezdci Jaroslavu For-
mandlovi staršímu k 90. narozeninám, které připa-
dají na 16. dubna.

Jedním z vystavovatelů na Zemědělci v Lysé byla
i firma Zámečniství Štos, která se zabývá výrobou
mačkacích strojů pro jadrná krmiva. Jak nám pro-
zradil majitel firmy Vladimír Štos, od roku 1994
vyrobila a prodala jeho firma sídlící v Třebíči již
přes 200 ks těchto mačkačů. Na počátku vývoje
těchto strojů stála firma Equisport Třebíč, která se
snažila podobné stroje dovážet a po navázání spo-
lupráce se rozjela výroba mačkačů provenience
Zámečniství Štos.
V případě žádosti o podrobnosti můžete kontakto-
vat firmu Zámečnictví Štos, Energetiků 992/5, 674
01 Třebíč, tel.: 0618 28 529.

M. Szlapka
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Velkoobchod s jezdeckými potřebami

Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 0618-820 577  mobil. tel.: 0602-723325

-zásobuje prodejny a prodejce nejširším sortimentem veškerých potřeb pro
koně a jezdce v České republice

Katalog a ceníky prodejcům na požádání zašleme, u nových prodejců uvítáme
osobní nebo alespon telefonický kontakt

Sedla CTD – španělský Stübben opět na našem trhu
– kompletní řada za velmi výhodných cen

skoková sedla – hluboká, kontaktní, speciály, všestranná i drezúrní sedla

Špičková jezdecká výstroj od švýcarské firmy STÜBEN - celoživotní záruka na kvalitu
Stübben nerez program - udidla, třmeny, ostruhy, vysoká kvalita z nerezavějící ušlechtilé oceli za výhodné ceny

Žádejte naše zboží u svých prodejců Rádi zodpovíme veškeré Vaše telefonické i písemné dotazy
Maloobchodní prodej - Equisport-Studenec, Žižkova 505, 674 01 Třebíč - Tel.: 0618/840 427, fax: 0618/26 128

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: 019/745 19 14

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. 00420-165-62 31 53, 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70, 62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

Spokojenost
ve Svinčicích

Ve dnech 11. a 12. 3. se ve Svin-
čicích konalo tréninkové soustředění
drezurních jezdců a koní pod vede-
ním A. Henriksen, K. Chelbergové
a H. Žižkové. K soustředění se při-
hlásilo celkem 26 dvojic z nichž
pořadatelé z kapacitních důvodů
vybrali 18 dvojic. Do Svinčic se
nakonec dostavilo 17 dvojic. Mezi
drezurními specialisty zde byli i jezd-
ci skokových soutěží a soutěží vše-
strannosti.

Vlastní práce se odehrávala
v sobotu odpoledne a v neděli dopo-
ledne. V hale, která byla rozdělená
na dvě poloviny, probíhal souběžně
výcvik dvou koní a jezdců, přičemž
jednomu se věnovala paní Žižková,
druhému její dcera Karolína. Paní
Henriksen se střídavě věnovala
oběma jezdcům i koním. Její anglicky
mluvené komentáře byly okamžitě
tlumočeny do češtiny. Sobotní pro-
gram byl zaměřen především na
zlepšení sedu jezdce a na korektnost
používaných pomůcek s cílem lepší-
ho uvolnění koně a zlepšení jeho
pohybu. Po skončení v hale byla
práce teoreticky zhodnocena a byly
zodpovězeny dotazy jezdců. Neděle
byla věnována prohloubení poznatků
ze soboty, u pokročilejších jezdců se
lektorky také věnovaly procvičování
jednotlivých cviků z drezurních úloh
a opravám jejich nekorektních prove-
dení. Na závěr soustředění se mohli

přítomní zúčastnit výcvikové hodiny,
kterou vedla Angelia se svým
koněm. Chtěl bych na tomto místě za
všechny zúčastněné poděkovat troji-
ci lektorek i panu J. Žižkovi za orga-
nizační práci, kterou pro koně a jezd-
ce na soustředění provedli. 

P. Sedlář, JK ARCO Šumperk

Celkově 15 koní a 13 jezdců
z východočeského kraje využilo pří-
ležitosti pracovat s drezúrní jezdkyní
a trenérkou V. Kadlecovou v rámci
soustředění, které zorganizovala
oblastní federace. Soustředění se
konalo ve dnech 10.-12. března
v hale SOU v Kladrubech nad
Labem a celé další zázemí našli
účastníci v areálu Vasury Kladruby
v Kolesách.

JK Stará Boleslav musel před letošní velkou vodou koně stěhovat. Přes skuteč-
nost, že Labe je doslova za humny areálu, zde tradičně řádila 9. března voda
ze vzdálené Jizery, která přiteče několik kilometrů po labských lukách. Nepří-
jemné noční stěhování koní dopadlo nakonec dobře a koně střediska našli
téměř týdenní azyl u Jana Palyzy v Lysé nad Labem, za jehož pomoc mu bole-
slavští ještě dodatečně děkují.

Nemusíte do Mexika
Velkorysý pořadatel skokové troj-

koruny firma Pulsar rozhodl, že
v přeplněném a pro jezdce i koně
namáhavém olympijském roce uspo-
řádá první kolo soutěže Pulsar Trop-
hy, které se tradičně konalo v mexic-
kém Motherrey , při Velké ceně
v Cannes. Evropským soutěžícím,
kteří jsou pro soutěž nejdůležitější,
odpadne tak jedna náročná cesta za
moře.

Letošní ročník Pulsar Crown Series
tak začne 17. června v Cannes
a dále bude tradičně pokračovat
16 července v Cáchách a skončí
6. srpna v holandském Valkenswaardu.

Podmáčená hala
Velká voda letos zdržela začátek jar-
ních prací pod vedením I. Vencoura
v Poděbradech, ale v pátek 16. břez-
na se přece jen rozjel jeho tradiční
šestitýdenní cyklus soustředění
v poděbradské kryté hale.
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●● kvalita + rychlost
●● soudní AJ - NJ- expres
●● rodilí mluvčí
●● technické+odborné texty 
●● bez příplatku
●● výuka jazyků
●● kvalifikovaní lektoři
●● firemní výuka
●● intenzivní individuální výuka

Překladatelský servis 
skřivánek, s. r. o.

Milady Horákové 108, Praha 6
Tel: +42 02 333 20 561-2
Fax: +42 02 333 22 373

překlady,
tlumočení,
37 jazyků

V¯ROBA A PRODEJ
● PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK
OD ROKU 1999 I NA LEASING
● PRONÁJEM KOMPLETNÍCH 

PARKURÒ
● PRODEJNA JEZDECK¯CH 

POT¤EB

Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec

Telefon: 048/271 03 44
Fax/zázn.: 048/511 01 47

Firma Iván n a b í z í :

celoroční zásobení stájí krmi-
vem i stelivem (seno luční i voj-
těškové, sláma, oves), s dodáv-
kou do 48 hodin.
● seno po celé ČR

od 220 Kč/q

● sláma od 130 Kč/q

Kontakt.: 
0602 237 354



Výsledky

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. 0603 517 242,  02/57 21 26 79,
Fax: 02/24 94 85 09, 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/Radhoštěm.
Te. skup. 14 A/B 6, reg. značka MK ČR 6473. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha č.j. NP 2893/1994 ze dne
20.12. 94. Tiskne JPM TISK, s.r.o. Na Popelce 19, 150 00 Praha 5. Grafické zpracování studio BESR, Na Popelce 19, Praha 5.

Od 1.11. 1999 v pro-
dejně v Třebíči prodej

veškerých jezdec-
kých potřeb na splátky

prostřednictvím DD finanční spo-
lečnosti Ostrava. Dále zavádíme 

prodej koní na splátky.
V současné době vychází nový,
český katalog jezdeckých potřeb
firmy Equisport. Na požádání
zašleme dobírkou.
Naše zboží můžete nakupovat také
v internetovém obchodě 

http://www.equi-shop.cz 
a připravuje se otevření našeho
obchodu s jezdeckými potřebami
na internetu v obchodním domě
Vltava 2000.
Podrobnější informace - objednáv-
ky, na adrese: 

EQUISPORT Žižkova 505 
Třebíč 674 01

Tel./fax: 0618-84 04 27, 
e-mail: equisport@atlas.cz, 

equisport@volny.cz
http://:www.mujweb.cz/obchod/equisport

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

http//konmo.webjump.com

KONY CZECH spol. s r.o.
DoplÀkové krmné smûsi pro konû

Obchodní kanceláfi
Obora 196

290 01 Podûbrady

Ilona Kopecká
mobil: 0606/371814

KONY czech - P smûs s obsahem probiotika
Velmi úãinné podávat pfii stresu, nechutenství, 
prÛjmech, odãervování, podávání antibiotik, 
vhodné pro star‰í konû a jako prevence proti 

kolikám

KONY czech - K smûs s obsahem L-karnitinu
Podáváme pfii potfiebû v˘razného zv˘‰ení v˘konu, 

podporuje nárÛst svalové hmoty

●● Prodám 2 klisny vhodné pro sportovní účely se skokovými schopnostmi, obě zdravé, hodné. 4l. tm. hdka
(DUHAM - m: po MACAO), 2letá hdka (LANDOS - m: po PRZEDSWIT-X-83). Tel.: 0327/51 52 35 po 17.00 hod.

●● Nabízíme ustájení pro zdravého a klidného koně, k dispozici výběh, perfektní vyjíždky v lesích, nové boxy, mož-
nost využít přítomnost cvičitele a travnaté jízdárny, výborná péče. Statek Nesměn se nachází 15 km od Kolína,
1 km od Zásmuk a 45 km od Prahy. Lenka Kabátová, Smetanova 474, 281 44 Zásmuky, tel.: 0602/84 59 15.

●● Prodám vázanou slámu v kulatých balících, 100 Kč/q. Tel.: 0602 628 788.
●● Víkendy u koní v Praze. Tel.: 0602 386 595.
●● Prodám 9l. kl., import z Belgie, zaps. V HPK, Elita 8, po jednom hříběti. Tel.: 0602 32 32 23.
●● Prodám 3letého valacha, hnědáka, o: Ramiro-47, m: po Belendek (zákl. výcvik, sourozenci sport -S-) a 4letého

plaváka, o: Husar týnský, m: po Blatec 1 (připraven do 1. sezóny). Příp. výměna za staršího, zkušeného spor-
tovního koně výkonnosti -L-S- pro děti (+ vyrovnání). Tel.: 0301/74 13 92, 0604 232 834.

●● Firma Equiservis přijme prodavačku do prodejny v Praze 5. Znalost jezdeckých potřeb podmínkou, AJ nebo NJ
výhodou. Tel.: 0602/30 85 56, p. Hakr.

●● Firma Equiservis oznamuje, že naše Lada (flat coat retrívr) bude mít štěňátka. Pouze do dobrých rukou. Odběr
duben/květen. Tel.: 0602/30 85 56, p. Hakr.

●● Prodám 10 l. klisnu ČT, šimla, o: 254 Libero - 3, m: po 48 - Havel 2, výborná pod sedlem, přísnější v boxu. Pro
zkušeného jezdce, skol -Z-. Tel.: 02/24 23 54 29 večer.

●● JK Poděbrady prodá 8 l. kl. po 2434 Kontur Roxana vhodnou pro rekreační účely a 4 l. kl. o: 250 Burbon, m: po
Spring Haven (IRE) po výkonnostních zkouškách. Tel.: 0604 113 615, R. Kopecký.

●●   Prodám 9 letou figurantní starokladrubskou klisnu. Tel.: 0603 517 242.

Jezdecké stfiedisko 
Nová Amerika

nabízí v˘cvik mlad˘ch koní
pod vedením

Petra ·vece
V cenû je zahrnuto: 

krmení, o‰etfiování, kování,
základní veterinární o‰etfiení

Cena 7 500,- Kã
Tel.: 0602/226 432

Veslařská 25, 637 00 Brno 
(v areálu Zemědělského družstva Jundrov) 

telefon 05/41 22 13 68, nebo 0602 595 292 
(naproti autosalonu Opel BS auto, tramvaj číslo 1, 3, 11)

Kompletní sortiment potřeb 
pro jezdecký sport

● možnost zásilkového prodeje Otvírací doba: 
● množstevní rabat Po - Pá 10.00 - 18.00
● výhodné ceny So 9.00 - 12.00

Nová 
prodejna 

Jezdeckých potřeb 
v Brně

ERC Pardubice - Mnětice, Ing. Zdeněk Müller, CSc pořádá
Kurzy pro chovatele a inseminační techniky

1. – Kurz pro chovatele koní určený pro chovatele klisen. Je odborným předpokla-
dem pro inseminaci vlastních klisen čerstvým spermatem hřebců.
Termín 17. až 18. dubna 2000, Pardubice - Nemošice

2. – Kurz pro inseminační techniky určený pro inseminační techniky koní. Je
odborným předpokladem pro provozování živnosti inseminačního technika koní
Termín 20. až 23. dubna 2000, Pardubice - Nemošice

Absolventi obdrží osvědčení opravňující je k výkonu činnosti.
Žádejte podrobné informace

ERC Pardubice - Mnětice 126, Ing. Zdeněk Müller, CSc
tel.:/fax: 040 66 70 861                                         e-mail: muller@pce.cz

Tursko 11.-12.3. -Z- styl dvojice (9) 1.
Nováková - ARAX (JS West), -Z- (14) 1.
Chrysta - ROMANO (Palace Hotel), -ZL-
(9) 1. Plimlová - DUKÁT (JK Poříčí), -L- (3)
1. Plimlová - DUKÁT (JK Poříčí), drez. -Z-
(11) 1. Wallinger - PICASSO, -L- (6) 1. Le
Ciclé - FALBALA DE LOBE, -S- (3) 1. Frá-
terová - PICASSO (všichni JS Tursko).

Opava 18.3. -Z- jun. (15) 1. Feher -
MIRELA TOM (Op.Kat.), sen. (20) 1. Sou-
kalová - NUGET (Francův Dvůr), -ZL-
(38) 1. Ludvík - SUZI (Velká Polom), -L-
(11) 1. Hrušková - FLÍČEK AGROMAR-
KET H+B, 2. Humplík - MANDY OIL
TEAM, 3. Zwinger - DIVER OIL TEAM
(všichni Op.Kat.).

Sportovní stáj Končiny
(M. Vítek) nabízí výcvik jezdců

i koní, ustájení + výcvik, 
4 500,- Kč/měs. 

Tel.: 0602/24 64 93


