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PROSTĚJOV

Všestrannost v ČR je jednou z nejdyna-
mičtěji se rozvíjejících disciplin. Potvrdilo to
i zahájení 37. ročníku kvalifikací pro soutě-
že Zlaté podkovy. To se již potřetí konalo
v Pardubicích a k pořadatelství se spojily
JK Glod Čejov a Dostihový spolek Pardubi-
ce. O dynamičnosti rozvoje všestrannosti
necháme vypovídat čísla:

● v Pardubicích se k prvým soutěžím
všestrannosti sezóny 2002 sešlo 160 dvojic

● poprvé byla v ČR vypsána i soutěž
pro děti a pony a k jejímu startu dorazilo 14
účastníků

● vedle nejtěžší soutěže kvalifikace pro
Zlatou podkovu, ke které nastoupilo 23
dvojic byla vypsána i CNC** a ta měla na
startu osm dvojic

● ze 160 startujících skončilo soutěž při
veterinární prohlídce pouhých sedm koní

● na skocích v terénní zkoušce nemělo
jedinou chybu přes osmdesát dvojic atd.

● drezurní zkoušky musely probíhat
současně na třech obdélnících

TARAS s chybou
Nejvíce sledovanou kategorií byli pocho-

pitelně účastníci soutěže CNC**. Tou Česká
republika vstoupila do přísnějšího kvalifikač-

ního systému, který je nezbytný pro postup
dvojic mezi jednotlivými úrovněmi meziná-
rodních soutěží. K této soutěži nastoupili
všichni, kteří mají ambice mezinárodních
srovnání a pochopitelně největší zvědavost
přitahoval start koně roku 2001 TARASE
s R. Markovou. Ten se sice po drezurní
zkoušce ujal přesvědčivého vedení, ale
nakonec to byl jen on jediný, který v terénu
inkasoval trestné body (20) a nakonec
skončil až sedmý. Z vítězství se radovala K.
Tumpachová na INCHAGREINE (IRL)
z Valér Radonice. Na dalších místech skon-
čili P. Vereš s PAMELA (SOUz Heřmanice)
a překvapením soutěže bylo třetí místo
J. Pažoudky s BATULE (JS Alfa Bakov).

Memoriál V. Matouška
Kvalifikace Zlaté podkovy se v Pardubi-

cích jela jako Memoriál v loňském roce
zesnulého V. Matouška. Pro vítěze tak byla
připravena i přikrývka s názvem soutěže,
kterou věnovala manželka V. Matouška
Ilona Matoušková.

Po drezurní zkoušce se vedení ujala I.
Konečná na FLEJTA (Pegas Loučany),
těsně následovaná T. Jarolímem s BEST

Z Monte Carla
do Brna

Aleš Opatrný rozhodně nezahálí a jeho
soutěžní aktivita je obdivuhodná. Po soutě-
žích v Heilbronnu startoval o víkendu 20.-
21. dubna v Německu na závodech již na
otevřeném kolbišti v městečku Villigendorf
s koňmi stáje ABC - HAMBURG, RATIO
a COOPER. ABC HAMBURG dokázala
jednou zvítězit v soutěži do 140 cm, ABC
RATIO absolvoval Velkou cenu (150),
postoupil do rozeskakování kde dokončil
se 4 tr. body a skončil devátý.

Téměř ihned po těchto závodech odce-
stovali koně ABC HAMBURG a ABC
CHARLIE na Velkou cenu Monaka, která
se jela ve dnech 25.-27. dubna. ABC
CHARLIE ve čtvrtek soutěž do 140 cm
absolvoval s jedním shozením. V páteční
honební 140 mu jen těsně uteklo 2. místo,
když shodil na předposledním skoku, ale
i tak se ještě naše dvojice umístila na 10.
místě. V sobotu pak ve skoku do 150 cm
se žolíkem absolvoval opět s jednou chy-
bou.

Těžší soutěže byly připraveny pro ABC
HAMBURG, která skákala každý den do
150 cm, včetně sobotní Velké ceny. Ti
z vás, kteří sledovali přímý přenos z Velké
ceny Monaka na české verzi Eurosportu
vědí, že nakonec po rozeskakování šesti
dvojic získal senzační jízdou vítězství
R. Pessoa na BIANCA D’AURY. Náš
A. Opatrný a ABC HAMBURG absolvovali
tento obtížný parkůr s 8 tr. body. K soutěži
A. Opatrný řekl: V Monaku je velmi stísně-
né kolbiště nepravidelného tvaru a se
střešními sloupy mezi skoky. To vše znač-
ně ztěžuje parkury. Koně byli navíc po
namáhavé cestě a hlavně bylo na středo-
mořském pobřeží velké horko. To vše způ-
sobilo, že naše výkony nebyly takové jaké
bych si představoval.

Kam dřív?
Hned z Monaka přicestoval A. Opatrný

do ČR ke startu na Velké ceně Brna. Po ní
plánuje start na GP v Mnichově (9.-12. 5.),
kde by mu chtěl sekundovat i M. Matějka,
který má však zatím jen přislíbené pozvání.
Po tomto startu bude následovat CSI
Wroclav (17.-19. 5.), která však bohužel
termínově koliduje s Velkou cenou Ostravy.
Ve stejném termínu nyní vypsaly zajímavě
dotované soutěže i pořadatelé v Ústí nad
Labem a tak se dá předpokládat značné
rozprostření jezdeckých zájmů. Skokoví
jezdci tak stejně jako v minulé sezóně
nebudou vědět kam dřív.K. Tumpachová na INCHAGREINE (Valér Radonice) zvítězila v Pardubicích v CNC** -foto běl-
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PLAN (Stará Boleslav). Dobrou pozici měla
také J. Vobořilová s LAMA (Měník Hum-
burky) a P. Sůrová - BELFAST (Vasury
Kolesa).

Po terénní zkoušce bylo po nadějích
Jany Vobořilové, která inkasovala 40 tr.
bodů. Díky rozdílu dvou bodů penalizace
za čas vyrovnal drezurní ztrátu na
I. Konečnou T. Jarolím, a tak se rozhodo-
valo až v závěrečném parkuru. V něm
podle nových pravidel jezdci inkasují za
shození překážky 4 body místo dřívějších
pěti a druhá neposlušnost je vylučuje ze
soutěže. Skoková zkouška odsunula na
osmou příčku P. Sůrovou (16 tr. bodů).
T. Jarolím zajel čistě a naopak I. Konečná
chybovala. Z vítězství se tak radoval
T. Jarolím a BEST PLAN ze Staré Bolelsa-
vi před I. Konečnou - FLEJTA a K. Polá-
kem na HAMLET (JK Kocanda).

P. Sůrová si spravila chuť v Soutěži
nadějí, kde zvítězila v sedle BAJKONURa.
Dvojitým vítězstvím oslavil v Pardubicích
svůj návrat do militaristické společnosti
T. Kavka z JK Fojtov, když zvítězil v Bron-
zové podkově na ADULA a ve Stříbrné na
IMAGA.

Pony ve všestrannosti
Velký zájem diváků přivábila dětská sou-

těž pony. I když z celkového počtu 14 dvo-
jic osm nedokončilo (vesměs pro neposluš-
nosti v terénu), malí jezdci si získali diváky
pro svoji bojovnost a zápal, se kterou
k soutěži přistupovali. Nejmenší pony
dosahoval KVH 117 cm. Druhý nejmenší
byl LUPÍNEK s 11 letým J. Kratochvílem,
který byl 121 cm vysoký. Dvojice se nako-
nec umístila na druhém místě, když zvítězi-
la Z. Hošpesová na PAMELA 5 (JK Souz
Polička). J. Kratochvíl z JK Velvary, který
byl navíc nejmladším účastníkem, obsadil
i třetí příčku s BEN 5.

Militaristická premiéra roku 2002 je za
námi. Přes neuvěřitelný počet startujících
dopadlo organizačně vše dobře a časové
plány se vcelku dařilo plnit. Podle všech
ukazatelů je všestrannost v ČR na vzestu-
pu. Doufejme, že se našim reprezentantům
podaří dokázat tento vzestup i ve středoev-
ropské společnosti. První výjezdy za hrani-
ce plánují naší militaristé možná již v květ-
nu (CCI** Bialy Bor) a pak v červnu na
CIC** Neumarkt v Rakousku. Kvalifikace
pro finále Zlaté podkovy pokračuje soutě-
žemi na závodišti Dvoreček v jižních
Čechách 10.-12. května.

G. Slavíková - FINLANDIA (Glod Čejov) se umístila ve stříbrné podkově druhá -foto běl-

KMK ve Všemilech
Ve dnech 20. a 21. dubna probíhaly sko-

kové závody ve Všemilech v rámci nichž
proběhly i soutěže KMK. V sobotu byly
vedle tří soutěží KMK ještě další čtyři sou-
těže až do úrovně -L-, v neděli pak vyvr-
cholil program soutěží -S-. V ní se v konku-
renci 26 dvojic rozeskakovala pětice jezdců
o vítězství. Se dvěma koňmi nastoupila
k rozeskakování D. Balcarová (PRADAR
a MAKEBO) z Českého jezdeckého klubu
Karlovy Vary a v sedle MAKEBO dokázala
jako jediná absolvovat i rozeskakování
s nulou. Za ní skončil M. Zbořil s MARIO
(Morys Třebonice) a M. Matějka - SKARA
SALDO (Chomutov). -bar-

Memoriál 
Ludvíka Jandourka

Dva víkendy po sobě hostilo skokové
jezdce kolbiště ve Staré Boleslavi. Prvními
závody zde byl dvoudenní Memoriál
L. Jandourka, který vyvrcholil v sobotu
20. dubna soutěží stupně -S-. V ní se
o vítězství z celkově 15 dvojic rozeskako-
vala čtveřice jezdců. Vítězství si odnesl
jediný i podruhé bezchybný P. Švec na
BAVIERA (JS Tursko) před M. Veselým -
ŠIPKA (Selská jízda Čakovičky) a J. Kou-
delou - LUNA B (JS Tursko). Poslední
v rozeskakování J. Pecháček na VENEUR
zmařil svoji šanci na vítězství spleteným
kursem. Vše si však vynahradil o týden
později. V soutěži stejné úrovně však star-
tovalo tentokrát již 37 dvojic a rozeskako-
valo se 18 koní. J. Pecháček a VENEUR
byli nejrychlejší před Z. Zelinkovou na
SURRENDER (Tarpan) a M. Šoupalem na
QUELA K (Lázně Bohdaneč). 

V sobotu 27. dubna zde byly na progra-
mu také soutěže KMK, kde se nejvíce kom.
A. Starostovi líbili STAKKATA (M. Půlpán -
JK Remark mezi 4 letými, VOLONTER T
(Z. Zelinková - Tarpan) mezi 5 letými a
OKLAHOMA A (T. Navrátil - Vondráček
Albertovec) mezi 6 letými koňmi. T. Navrá-
til zvítězil v sedle OBERONA ze stáje
Vondráček - Albertovec i v soutěži 100/110
a zdá se, že opětovná spolupráce bývalé-
ho tandemu z TJ Zahradnictví Praha Vond-
ráček - Navrátil nabývá na intenzitě. 

V soutěži -S- se ve Staré Boleslavi tradičně
dařilo J. Pecháčkovi na VENEUR, ale v niž-
ších soutěžích předváděl úspěšně i mladší
koně. Na snímku v sedle SORELA.

IM II podruhé
V Praze na Přední Kopanině proběhly

v neděli 28. dubna druhé drezurní závody
Cena Astora, v jejichž rámci byla opět
vypsána soutěž IM II. Tentokrát již bylo star-
tovní pole početnější. Obě jezdkyně ze sou-
těže před čtrnácti dny Š. Koblížkovou (RAS-
PUTIN) a V. Kadlecovou (HOROSKOP)
doplnili plzeňští D. Komenda na PASTEL
a NADĚJE a V. Hyťhová s VIKING.

Na prvních místech se však nic nezmě-
nilo a prvenství i druhé místo si opět při-
psaly jezdkyně v pořadí Š. Koblížková a
V. Kadlecová. Třetí skončil D. Komenda na
PASTEL. Čtvrtá byla V. Hyťhová s VIKING
před D. Komendou na NADĚJE.

Vedle soutěží -L- a -S- byly vypsány
i dvě IM I. V první z nich zvítězila domácí
V. Kadlecová na SIMON. I druhé vítězství
zůstalo doma, když byla první I. Havlíčková
na KANT.

Děti a junioři
v Kladrubech

Od pondělí 22. dubna probíhalo ve Spor-
tovním centru mládeže v Kolesách další ze
soustředění našeho drezurního dorostu. Cel-
kově 22 koní s 12 jezdci pracovalo pod vede-
ním vedoucího trenéra F. Honše a smluvních
trenérů Z. Beneše a K. Chelbergové. Závěr
soustředění však tentokrát patřil soutěžím,
protože se většina jezdců zúčastnila drezur-
ních závodů urovně -S- a -ST-, které se
konaly v nedalekém Národním hřebčíně
v Kladrubech nad Labem. I když ve dvou
soutěžích (JU 97, YU 98) zvítězil F. Sigis-
mondi, juniorští jezdci se rozhodně neztratili.
Mezi nejlepší patřil R. Carva (JK Hlinovská
Praha), který byl v sedle TEREZY v JU 97
třetí, následně zvítězil před L. Půlpánovou na
DAF ONDRÁŠ (Equus Kinský) v juniorské JD
97 a nakonec byl pátý v YU 98 v sedle ÁRIE.
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Po veřejných trénicích, které byly v minulém roce podzimní generálkou, konaly se 20. dubna
v jezdeckém areálu zámečku Vísky v obci Trnová nedaleko Plzně prvé skokové závody. Ty
představily veřejnosti nové jezdecké středisko, které vybudoval P. Dajbych. Bohužel vytrvalý
déšť poněkud zkomplikoval průběh závodů, ale i tak, či právě proto, sklízeli domácí uznání za
kvalitní povrch kolbiště, ale i za celé středisko vůbec. Na sportovní přípravě koní střediska se
podílí Z. Krpela, který byl i autorem parkurů, a jako jezdec L. Smaha. Proto se domácí radovali
z jeho vítězství v soutěži do 100 cm v sedle QUANTANAMERY (vpravo).

Je společným projektem ČJF a pořada-
telů významných parkurových závodů
v České republice. Cílem tohoto seriálu
kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýše-
ní atraktivity parkurového ježdění a zajiště-
ní vysoké sportovní úrovně jednotlivých
akcí.

I. Sportovně technické 
podmínky

- Základní podmínkou uskutečnění seriá-
lu jsou řádně schválené  rozpisy a respek-
tování PJS.

- Seriál je přístupný všem jezdcům
s platnou licencí ČJF (soutěží započítáva-
ných do ČSP se mohou zúčastnit i zahra-
niční jezdci, avšak bez možnosti získávat
body) .

- V jedné soutěži ČSP může bodovat
jezdec jen s jedním koněm, jehož jméno
nahlásí určenému členu sboru rozhodčích
nejpozději před uzávěrkou startovní listiny
(ukončením prezentace do této soutěže).
V případě, že má v soutěži koní více, musí
souhlasit s tím, že zvolený kůň bude jeho
prvým.

- Body za umístění viz tabulka dole.
- Při udělování bodů jsou při započítává-

ní pořadí vynecháváni jezdci zahraniční
a výsledky českých jezdců na koních
nezvolených pro start v rámci ČSP (viz
odst. c ). V případě umístění ex equo se
body dělí rovným dílem.

- Finálová soutěž proběhne dle systému
Mistrovství světa pro nejlepší 4 jezdce se
střídáním koní. Do finále postoupí jezdci
s nejvyšším počtem získaných bodů ze 6 -
ti soutěží ČSP. Při rovnosti bodů rozhoduje
počet vítězství event. dalších umístění.
Jestliže se někdo ze čtveřice finalistů
z finálové soutěže omluví, nastupuje další
v pořadí jako náhradník.

Český skokový pohár 2002
- Vítěz finálové soutěže se stane vítě-

zem Českého skokového poháru pro rok
2002.

II. Všeobecné údaje
- Soutěže ČSP musí být soutěžemi

s výsledky vyhodnotitelnými na všech mís-
tech umístění.

- Soutěž ČSP by měla být soutěží hlavní.
- Jednotliví pořadatelé garantují tyto

minimální dotace: kvalifikace -ST- 30.000
Kč, -T- 50.000 Kč, finále - 120.000 Kč

- Pořadatelé každého z kol se zavazují
k participaci na finále částkou 10.000 Kč.

- Pořadatel nesmí omezovat počet při-
hlášených jezdců oprávněných bodovat
v ČSP.

III. Organizační zajištění
- Orgánem schvalujícím ČSP je VV ČJF.
- Za sportovně technické podmínky zod-

povídá skoková komise ČJF.
- Za průběh jednotlivých kol zodpovídají

hlavní rozhodčí těchto závodů.
- Za zpracování výsledků do průběžného

žebříčku a pozvání jezdců do finále zodpo-
vídá manažer skokové komise.

- Vedením účtu pro složení participač-
ních poplatků je pověřen sekretariát ČJF.
Ten také provede smluvní zajištění těchto
položek a uskuteční jejich převod na pořa-
datele finále.

- Propagací a marketingem spojeným
s ČSP je pověřen smluvní partner ČJF - fa.
BISON a ROSE s.r.o.

IV. Povinnosti jednotlivých
pořadatelů

- V rozpisech svých závodů konkrétně
uvést „ Tato soutěž je započítávána do
seriálu ČSP 2002“.

- V případě, že se podaří marketingové-

mu partneru získat pro ČSP generálního
sponzora, umožnit umístění jeho reklamy
v areálu v době konání závodů.

- Výsledkové listiny musí být doručeny
do týdne po skončení posledního dne
závodů na adresu : ČJF, Atletická 100/2,
P.O. Box 40, 160 17 Praha 6.

- Vyvěsit při závodech tabulku s průběž-
nými výsledky po předchozím kole.

- Propagovat při závodech ČSP pro-
střednictvím hlasatele, v oficiálním progra-
mu atd.

- Pořadatel je povinen zajistit prostory
pro novináře a tiskovou konferenci.

V. Termíny kvalifikačních kol
ČSP 2002

3.-5. 5. Velká cena Brna
17.-19. 5. Velká cena Ostravy
25.-26. 5. Kolín
14.-16. 6. Velká cena Litomyšle
28.-30. 6. Všemily
29.-30. 6. Velká cena Opavy
12.-14. 7. MČR S Ostrava
23.-25. 8. Cena zámku Belcredi, Brno-Líšeň
31.8.-1.9. Velká Cena Plzně

4.- 6. 10. Opava

VI. Termín finále ČSP 2002
6. 10.Opava

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. místo
18 15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bodů

- Za umístění v jednotlivých kvalifikačních kolech získávají jezdci následující počet bodů:

Generálka 
na Moravanu

Brněnský Moravan má dnes za sebou
Velkou cenu Brna, která je již tradičně prv-
ním větším měřením sil naší skokové elity
a letos i prvním kolem Českého poháru
(viz. Český skokový pohár 2002). Uzávěr-
ka Jezdce č. 9 byla ale před touto událostí.

Ve dnech 20.-21. dubna se však na
Moravanu skákalo při Jarní ceně a cestu
na brněnské kolbiště našli desítky jezdců
a koní. Vyvrcholením závodů byl skok úrov-
ně -S-, kde se setkalo 15 soutěžících.
Jenom jedinému I. Přibylovi z Jezdecké
společnosti Belcredi na koni KORIANDR
se podařilo kurs absolvovat bez chyby
a stal se tak zaslouženým vítězem. Na dal-
ších místech skončili jezdci s jednou chy-
bou V. Tretera - KONVENT (Brno Sever)
a J. Skřivan - LABE JAMES CAC LEA-
SING (Manon Orling).
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Blahopřejeme...

Maraton ve Staré Bělé
Otevřená jezdecká kolbiště se začínají

stejně jako v každém roce v dubnu probou-
zet a jsou pod stále větší invazí soutěže-
chtivých jezdců. Ne jinak tomu bylo i v tra-
dičním jezdeckém centru severní Moravy
na ostravském kolbišti ve Staré Bělé, kde
se konaly ve dnech 19.-21. dubna skokové
soutěže až do úrovně -S-. V rámci závodů
byl také zahájen další ročník soutěží Krité-
ria mladých koní a diváci viděli v průběhu
tří dní celkem 519 startů.

V hlavní soutěži -S- se představilo 36
dvojic. Šest z nich zvládlo základní parkur
bez chyby. V rozeskakování pak byly bez
penalizace dvě dvojice a v lepším čase zví-

tězil J. Hruška na RAMIR FERRAM
z Opavy Kateřinek před domácím T. Bajna-
rem na MGT DIAS. I o třetím místě rozhodl
čas a mezi jezdci s jednou chybou byl nej-
rychlejší další opavský jezdec K. Lamich na
CREDIT.

Trocha statistiky
To že je jezdectví na vzestupu již víme.

To že oblast severní Moravy patří v ČR
k nejsilnějším víme také. Přesto však při
seznámení se se statistikou může být
mnohý z nás patřičně překvapen. O tu
severomoravskou se pečlivě stará předse-
da komise severomoravských rozhodčích

J. Baloun. Z jeho zázna-
mů vyplývá, že v roce
2001 bylo v oblasti
Severní Morava uskuteč-
něno 79 závodů s celko-
vě 579 soutěžemi.
Vedou pochopitelně sko-
kové soutěže, kterých
bylo 478 (z toho 7 -ST-).
33 soutěží bylo drezur-
ních, 12 všestrannosti,
23 voltižních, 32 soutěží
pony a 1 spřežení. Ve
všech soutěžích bylo
uskutečněno 10 204
startů. O dodržování pra-
videl se staralo 70 roz-
hodčích a technických
delegátů. Nejvíce za-
městnaným rozhodčím
byl J. Baloun (25 závodů)
před L. Mazánkem (22)
a R. Bauerem (15). -jge-

J. Zwinger na TUDOR JOKABAU z JK Opava Kateřinky zvítězil
v Ostravě v soutěži -L- -foto jge-

Dubnová cena
O víkendu 20. a 21. dubna pořádala TJ

Žižka Praha v Praze na Trojském ostrově
Dubnovou cenu. Sobota byla vyhrazena
skokanům, kteří skákali až do úrovnně 120
cm. Dařilo se především domácímu P. Pla-
chému, který zvítězil v -ZL- v sedle ABSTI-
NENTA-N, a s dalšími koňmi (ARMÍN
a ATAMAN-N) získal umístění.

Vyvrcholením nedělního drezurního dne
byla soutěž Prix St. Georg, ve které startovalo
10 dvojic. Zvítězila K. Chelbergová na POZOR
z TJ Žižka Praha (foto M. Čištínová - nahoře)
před F. Sigismondi na EXCALIBUR (Samson
Brno) a J. Bubnem - BODO (Stáj Buben).

Sportovní 
kalendáfi

7.5. Havlíčkův Brod Z-L
8.5. Kolín ZM-L KMK
8.5. Mělník pony S+D
8.5. Nebanice ZM-L KMK
8.5. Slavkov u Brna ZM-L, pony S
8.5. Rudná p.Pradědem

ZM-L, pony S
8.5. Vystrkov ZM-L
9.5. Mělník Z-ZL
10.-12.5. Páterov ZM- PREM. ST,T
11.5. Čakovičky DREZ. Z-L
11.5. Dražka Z-L
11.5. Měšice drez.Z-L
11.5. Dunovice Z-S
11.5. Koldín ZM-L
11.5. Přelouč Z-S
11.5. Olšany ZM-S
11.5. Dolní Moravice ZM-L, pony S
11.5. Hradec n.Moravicí ZM-S
11.5. Henčlov Z-S
11.5. Hamry ZM-ZL
11.5. Kamenice n.Lipou ZM-L
11.-12.5. Praha - Gabrielka

Z-L,drez.L, CN/Z
11.-12.5. Kolín ZM-S
11.-12.5. Plzeň-Bory drez.L-ST
11.-12.5. Karlovy Vary Z- PREM.ST
11.-12.5. Drásov

ZM-L, drez. Z-S, pony S+D
12.5. Popice Z-S
16.5. Pecínov ZM-L KMK
17.-18.5. Pecínov Z-S
17.-19.5. Ruda Z-ZL, CAN-B/1,2
17.-19.5. Kolesa CCI*
17.-19.5. Ostrava - S. Bělá

S- PREM.ST,T
18.5. Praha - Trojský ostrov

drez. Z-T, PREM.SG
18.5. Nymburk - Hořátev Z-S
18.5. Mariánské Lázně ZM-L KMK
18.5. Liberec ZM-S
18.5. Svinčice ZM-S
18.5. Vestec Z-S
18.5. Brno-Líšeň ZM-L
18.5. Pravčice ZM-L
18.5. Brno-Medlánky drez.Z-S
18.-19.5. Stará Boleslav ZL- PREM.ST
18.-19.5. Stará Role ZM-L
18.-19.5. Kaničky Z-L
18.-19.5. Ústí n.L. ZM- PREM.ST
19.5. Hřibojedy drez.L-S
19.5. Havlíčkův Brod Z-S

Školení přeloženo
Ve zpravodaji č. 7 jsme informovali

o školení pro inseminační techniky. Společ-
nost Z. Müllera v Mněticích u Pardubic
oznamuje, že školení bylo přeloženo z 2.-
5. května na 23.-26. května. Veškeré ostat-
ní informace zústávají v platnosti.

...jezdci, trenérovi, chovateli a současné-
mu manažerovi skokové komise Zdeňkovi
Goščíkovi, který oslaví 10. května šedesá-
tiny.

Smutná zpráva dorazila ze severní
Moravy, kde 29. dubna zemřel po
dlouhé nemoci bývalý skokový repre-
zentant a dlouholetý člen Baníku
Ostrava Jiří Lamich. Zpráva o to
smutnější, že Jiřímu Lamichovi by
21. listopadu bylo teprve 52 let. 

JK AMIGO Konětopy
pořádá semináře

25.5. 2002
Metoda TTEAM pro skokové

koně
presentuje Renata Malá, jediná kvalifi-
kovaná praktikantka této metody u nás.

Linda Tellington - Jones oslovila svou
metodou řadu špičkových jezdců jako
jsou Otto Becker, Betina-Overesch-Bec-
ker, Dr.Reiner Klimke nebo Clause
Erhorn atd. Nyní mají aktivní jezdci i u nás
příležitost rozšířit své znalosti, jak udržet
svého sportovního koně ve fyzické a psy-
chické pohodě. Přestože bude seminář
zaměřen na problematiku skokových
koní, je vhodný pro každého, kdo ještě
neměl příležitost vidět TTEAM v praxi.
Aktivní účastník 650,- Kč (bez vlastního
koně, počet omezen), divák 320,- Kč

8. - 9. 6. 2002
Veterinární kurs pro jezdce

s MVDr.Dominikou Stachovou
Přednášky, vyzkoušení základního
vyšetření a obvazových technik v praxi.
Dozvíte se, v kterých případech a jak
rychle volat veterináře, co dělat, než při-
jde, jak poskytnout koni první pomoc
a další informace, které Vám usnadní
rozhodování v každodenní praxi.
Cena dvoudenního semináře 850,- Kč
včetně praktické metodické příručky.
Cena pro pasivního posluchače a divá-
ka 400,- Kč.

Podrobnější informace na
Kontakt: tel. 0602/312 703 nebo

0616/25381
ing. Michaela Burdová
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Májová cena
Ve Frenštátě pod Radhoš-

těm se konala o víkendu 27.-
28. dubna Májová cena.
V hlavní soutěži -S- se na star-
tu objevilo 54 dvojic, z nichž 17
postoupilo do rozeskakování.
Zde jich absolvovalo bez chyby
šest a startovní pole zcela
ovládl excelentní Tomáš Baj-
nar. Ten se do rozeskakování
probojoval hned se třemi koňmi
a se všemi absolvoval bez
chyb. Pro stáj MGT Ostrava
tak získal nejen první příčku
(MGT DIAS), ale pro Baník
Ostrava i třetí (LADA) a čtvrtou
(GOLD RIVER). Mezi jeho
koně se dokázal vklínit pouze
E. Zuvač s CIVIK ze stáje
Steally Vítková. -jge-

● Jezdecký klub Heroutice
uspořádal 5. května další ročník
Memoriálu Dr. M. Krůty, při kte-
rém proběhly skokové soutěže
až do stupně -ST-. I když na
informace o průběhu soutěží si
musíme počkat do příště zatím
víme, že do dvou soutěží -S-

a -ST- bylo připraveno
50.000,- Kč finančních dotací
a soutěž -ST- je navíc vybrána
pro udělení prémií za kontrolu
dědičnosti v chovu. Bohužel
pořadatelský souběh s Velkou
cenou Brna poněkud snížil
zájem jezdců, ale podle posled-
ních informací bylo přihlášeno
k soutěži -ST- deset dvojic.

● Po otevření haly jezdecký-
mi závody na velikonoční
neděli 31. března se v herou-
tické hale stale něco děje.
V prvním dubnovém týdnu se
zde připravovali adepti na
zkoušky základního výcviku na
soustředěni před ZZVJ, které
proběhly v neděli 4. dubna za
značného diváckého zájmu.

● V dalším týdnu od 10.
dubna nastoupily na soustře-
dění děti na malých koních.
Sešlo se 11 pony různé úrov-
ně, pracovalo se pravidelně ve
skákání i drezúře. Vyvrchole-
ním práce byla účast na veřej-
ném tréninku.

● Ten se konal v sobotu 13.
dubna a na jeho startu se sešlo
početné pole zájemců. Dvě
dopolední soutěže byly speciel-
ně pro pony a protože se sešla
v této kategorii dobrá konku-
rence, trénovalo se na obtíž-
nosti ZLP/LP (Ponyhandicap).
Všechny pak uchvátila soutěž
dvojskoků pro pony.

Inzerce

MARO Kralovice s.r.o., 331 41 Kralovice 448
Tel.: 0182/39 77 07, Tel./Fax: 0182/39 74 18

e-mail: maro@top.cz, http://www.top.cz/maro
Prodejna Vyškov u Brna, tel.: 0603 204 606

MARO Kralovice
Pfiívûsy pro konû

●●   Prodám klisnu bělku velkého rámce, o. 29 Quoniam II-69, m.
po Belendek, vlastní výkonnost skok S, nar.1987, zkušená
ve výcviku dětí, dále hříbata-hřebečky po hřebci Aldan
z matek prověřených ve sportu. Tel.0604/232834.

●●   Prodám kl. ČT 9l. po 2459 CATTARO, z m: po 2023 KOR-
DON-15, s hřebečkem po IBIŠEK (I Love You), připuštěna
2516 LOPEZ, hodná pod sedlem, ve stáji přísná, cena
48 000,- Kč. Tel.: 0606 841 971.

●●   Prodám val. 9 let po RAMIRO 47, mohutný hnědák, chodivý,
ochotný skákat, charakt., cena 45 000,- kč a dále jezdec.
pony, kl. 4 r., myška, KVH 125 cm, obsednutá, pracovitá,
velmi nadějná. Cena 22 000,- Kč, tel.: 0606 841 971.

Školení 
pro inseminační
techniky klisen
Česká zemědělská 

univerzita Praha 
ve spolupráci s firmou

ERC Pardubice Mnětice
pořádá v termínu 

23.-26. května 2002 
školení v inseminaci 

klisen pro inseminační
techniky a chovatele.

Podrobné informace
a přihlášky na 

tel.: 040/66 70 861 
e-mail: muller@pce.cz 

nebo na adr.: 

ing. Z. Müller, 
Mnětice 14, 

533 01 Pardubice

Majitel kryté haly na Trojském ostrově společnost In Expo Group
je v jezdeckém světě známa především výstavou Kůň v Lysé nad
Labem. Své pořadatelské aktivity ve výstavnictví rozšířila ve dnech
26.-28. dubna i na Trojský ostrov, kde uspořádala první ročník jarní
Výstavy koní. Společnost In Expo Group tak vyslyšela hlasy přede-
vším ze strany ASCHK, která jí jarní termín pro výstavu koní již
dlouho doporučovala. Výstava koní na Trojském ostrově byla díky
shodnému pořadateli a téměř celému pořadatelskému týmu, v čele
s ASCHK, zmenšenou verzí výstavy z Lysé. Pořadatelé prokázali,
že mají ve výstavnictví značné zkušenosti a připravili návštěvní-
kům příjemné prostředí, kdy cca třetina haly byla určena vystavo-
vatelům a druhé dvě třetiny byly určeny pro program a předvádění
koní. Těch se na Trojském ostrově představilo přes čtyřicet.
Během tří dní navštívilo výstavu téměř 5 000 návštěvníků, což je
pro pořadatele na první ročník více než povzbuzující.

Memoriál Dr. M. Krůty
a heroutické zajímavosti

Dvě odpolední soutěže byly
pro velké koně. Vyhlášeny byly
jako dvoufázové skákáni pro
hobby jezdce do 90 cm a na
startu bylo vždy přes 30 dvojic.
V obou soutěžích zvítězila
jedenáctiletá Jana Perníčková
s holandskou pony kl isnou
SAYONARA, kterou má jako
novou akvizici pro letošní mist-
rovství republiky pony, ale
bude s ni v přípravě startovat
spíše v soutěžích s velkými
koňmi.

Zemský hřebčinec 
Tlumačov

umožní zájemcům výkon
vojenské civilní služby. 
Podmínkou je znalost práce
s koňmi. 

Tel./fax: 067/79 29 085.

Výsledky
Ostrava 19.-21.4. KMK -Z- (24) 1.

RAFAELA _ Skřivan (Manon), 2. LOTAR -
Hentšel (Baník), 3. ALOKA - Holý (Alberto-
vec), -ZL- (20) 1. CYRIL - Bajnar (Baník),
2. LE PATRON - Olšák (Mustang), 3. MGT
HILTON - Bajnar (Baník), -L- (15) 1.
OSCAR - Eim (Tlumačov), 2. CALANTHA-
NO - Žíla (Mustang), 3. LYRA 4 - Masár
(Stará Ves), -ZM- 4l. sk. A. (12) 1. Holý -
ALOKA (Albertovec), sk. B (12) 1. Arabas-
zová - MIRACLE (Baník), -Z- 5l. (20) 1.
Hruška - DASTELA (Opava Kat.), -ZL- 6l.
(15) 1. Žíla - CALTHANO (Mustang), -ZM-
děti (11) 1. Vrtná - ZNICZ (Staříč), 4. a 5.l-
(17) 1. Lošáková - FROŇKA (Nový Jičín), -
Z- děti (8) 1. Vrtná -ZNICZ (Staříč), jun.
(39) 1. Pepper - SHAHIR (Eliot Ostrava),
sen. (18) 1. Gzyl - TERY (Equicentrum), ,
ost,. (56) 1. Štíhel - VALDAR PURINA
(Paint WR), -ZL- jun. (37) 1. Kincl - AMAR-
CORD GLADIŠ (JK Gladiš), ost. (32) 1.
Ludvík - SUZI (Velká Polom), -Z- děti (7) 1.
Stojčevová - ARIE 3 (Baník), -ZL- děti +
jun. (19) 1. Hrůzek - AQUINO A (F-M), ost.
(23) 1. Bajnar - CYRIL (Baník), -L- jun. (18)
1. Hentšel - REZNAK (Baník), sen. (45) 1.
Zwinger - TUDOR JOKABAU (Opava Kat.),
-S- (36) 1. Hruška - RAMIR FERRAM
(Opava), 2. Bajnar - MGT DIAS (MGT), 3.
Lamich - CREDIT (Opava).

Trnová - Vísky 20.4. -ZM- (18) 1.
Černý - REGATI (JK Slávia), -Z- 1. odd.
(44) 1. Smaha - QUANTANAMÉRA (Smafa
Dýšina), 2. odd. (48) 1. Mudra - BASTION
(Pegas Děpoltovice), dvouf. sk. 110/120
(58) 1. Luža - SHARON (/Pegas Děpoltovi-
ce), 2. Hruška - HELGA PROPULS (Hruš-
ka), 3. Smaha - QUANTANAMÉRA (Smafa
Dýšina).

Mažice 20.4. -ZM- děti (9) 1. Hájková -
GOODY (Cavallo Tábor), 4. a 5. letí (16) 1.
Papoušek K. - BET HRADIŠTĚ (Srnín), -Z-
1. odd. (39) 1. Papoušek J. - DELTA (Pro-
seč p. K.), 2. odd. (37) 1. Mayer - MAMBA
(Lučkovice), -ZL- (57) 1. Papoušek K. -
VICTORIE (Srnín), -L- (21) 1. Rosecká -
ETOS (Bechyně), 2. Šafrata - CORADO
(Louňovice), 3. Papoušek K. - ALF HRADI-
ŠTĚ (Srnín).

Stará Boleslav 20.-21.4. Memoriál L.
Jandourka stupň. obt. do 120 (36) 1.
Bureš - RUSALKA (Nymburk), -L- (43) 1.
Jandourek - OLZA (Stará Boleslav), 2.
Švec - BAVIERA (Tursko), 3. Sojka -
GALIA (Hippo Topol), -S- (15) 1. Švec -
BAVIERA (Tursko), 2. Veselý - ŠIPKA
(Čakovičky), 3. Koudela - LUNA B (Tur-
sko), -Z- (55) 1. Dlabačová - CARAVELA
(Václav Kolín), dvouf. sk. 100/110 1. odd.
(43) 1. Jandourek - RUBÍN (Stará Bole-
slav), 2. odd. (41) 1. Zelinková - CABDULA
T (Tarpan), dvouf. sk, 110/120 (52) 1. Abík
- STEFFANY (Sobočice), 2. Půlpán -
DAISY, 3. Půlpán - CORSICA (Remark
Poříčí).

Všemily 20.-21.4. KMK -Z- (15) 1.
COMTESSA III - Poláková (Polák), 2.
EXCALIBUR WEPOL - Drahota (Hořovice),
3. LYRA - Ditl (Všemily), -ZL- (16) 1. ROY
BOY - Doležal R. (Martínková), 2. VOLON-

TER T - Zelinková (Tarpan), 3. LAMORE -
Doležal P. (Doležal), -L- (11) 1. ATLAS -
Nágr (Mar. Lázně), 2. OKLAHOMA -
Navráti l  (Vondráček Albertovec), 3.
COMTE K - Vítek (Bradáčův Dvůr) kom. A.
Starosta, -ZM- 1. Ditl - GOLAS (Vondrá-
ček), -Z- (15) 1. Doležal P. - LAMORE
(Doležal), -ZL- (50) 1. Navrátil - OBERON
(Vondráček), -L- (32) 1. Navrátil - ACADE-
MIC EQUISTRO (Vondráček), 2. Matějka -
PAPAYA, 3. Matějka - SKARA SALDO
(Chomutov), -ZL- (45) 1. Zbořil - QUO
VADIS (Morys Třebonice), -L- (44) 1. Zbořil
- MARIO (Morys Třebonice), 2. Matějka -
SKARA SALDO (Chomutov), 3. Drahota -
GARGANO WEPOL (Opatrný Hořovice), -
S- (26) 1. Balcarová - MAKEBO (ČJK KV),
2. Zbořil - MARIO (Morys Třebonice), 3.
Matějka - SKARA SALDO (Chomutov).

Praha Trojský ostrov 20.-21. 4. Dub-
nová cena -Z- (32) 1. Zbořil - DUNSANY
42 (Morys - Třebonice), -ZL- (47) 1. Plachý
- ABSTINENT-N (Žižka Praha), -stupň.
obt. do 120 (24) 1. Libich - DIXON (Lysá
n.L.), 2. Tesárek - ANNIE (Tesárek), 3.
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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
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií

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

tel. 00420-165-62 31 53, 0608 97 99 82, fax 00420-165-62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

- 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 446/8, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.: 0616/622 774 tel.: 07/81 52 30
fax:0616/ 631 085

Od 1.11. 1999
v prodejně v Třebí-

či prodej veške-
rých jezdeckých potřeb na
splátky.

Nový český katalog jezdec-
kých potřeb firmy Equisport
na požádání zašleme na
dobírku.

Naše zboží můžete
nakupovat také

v internetovém obchodě 
http://www.equi-shop.cz 

http://www.v2000/sedla.cz

Podrobnější informace -
objednávky, na adrese: 

EQUISPORT 
Žižkova 505, Třebíč 674 01

Tel./fax: 0618-84 04 27, 

e-mail: equisport@atlas.cz, 
equisport@volny.cz

http://:www.equisport.cz

Výsledky
Nováková - FOR (Bon Equi Club Louny),
drezura -L 5- (14) 1. Pelikánová - SAMAN-
TA (Hájek Kocourov), -JÚ 97- (14) 1. Kob-
lížková - BLACORO-K-MAK (Hlinovská
Praha), 2. Sigismondi - EXCALIBUR (Sam-
son Brno), 3. Pelikánová - PAMÍR (Pavlík
Pocínovice), -SG- (10) 1. Chelbergová -
POZOR (Žižka Praha), 2. Sigismondi -
EXCALIBUR (Samson Brno), 3. Buben -
BODO (Buben).

Brno TJ Moravan 20.-21. 4. -ZM- (13)
1. Radil - BONETA (Bořitov), dvouf. sk.
100/110 (51) 1. Veselý - DAISY (Veselý), -
ZL- (4) 1. Jeníková - TIMI (Samohýl), -L-
(21) 1. Jindra - ATOM (Sp. Poříčí), -ZM- (6)
1. Růžička - REINA (Rufa), dvouf. sk.
100/110 (47) 1. Kupsa - VITA (Bořitov), -
ZL- (33) 1. Veselá - FERNANDO (Eclipse),
stupň. obt. do 120 (18) 1. Skřivan - VALU-
TA (Manon), 2. Přibyl - KORIANDR (Belc-
redi), 3. Jindra - VATRA (Sp. Poříčí), -S-
(15) 1. Přibyl - KORIANDR (Belcredi), 2.
Tretera - KONVENT (Brno Sever), 3. Skři-
van - LABE JAMES CAC LEASING
(Manon).

Pardubice 26.-28. 4. všestrannost
CNC**(9) 1. Tumpachová - INCHAGREINE
(Valér Radonice), 2. Vereš - PAMELA
(Heřmanice), 3. Pažoudka - BATULE (Alfa
Bakov), ZP (23) 1. Jarolím - BEST PLAN
(Stará Boleslav), 2. Konečná - FLEJTA
(Pegas Loučany), 3. Polák - HAMLET
(Kocanda), SP (34) 1. Kavka - IMAGA (JK
Fojtov), 2. Slavíková - FINLANDIA (Čejov),
3. Fendrich - RADOST (JK Janov), BP (21)
1. Kavka - ADULA (Fojtov), 2. Vobořilová -
ELÁN 2 (Kubišta Měník), 3. Fulínová -
JARIN (Poříčí n.S.), SN (20) 1. Sůrová -
BAJKONUR (Vasury Kolesa), 2. Mudrová -
BRENEGA (Cavalier Rynárec), 3. Navrátil -
KARIBIK (Pegas Loučany), -Z- (24) 1. Dvo-
řáková - REVOLT (Cavalier Rynárec), 2.
Hatla - ELEKTRA (Kubišta Měník), 3. Lesá-
ková - SÁRA 10 (Pastviny Pilníkov), ZK
(15) 1. Prokšová - LADY BLAZE (Pegas
Loučany), 2. Sedláková - ANÝZ (Korzár
Humpolec), 3. Kocián - LORBEATH (Slu-
nečný Dvůr), ZK Pony (14) 1. Hošpesová -
PAMELA 5 (Polička), 2. Kratochvíl -
LUPÍNEK, 3. Kratochvíl - BEN 5 (Velvary).

Kladruby nad Labem 27.-28. 4. drezu-
ra -JU 97- (14) 1. Sigismondi - EXCALI-
BUR (Samson), 2. Buben - BODO (Buben),
3. Carva - TEREZA (Hlinovská), -JD 97-
(20) 1. Carva - TEREZA (Hlinovská), 2.
Půlpánová - DAF ONDRÁŠ (Equus Kin-
ský), 3. Škardová - PEREBOR (Havl.
Brod), -YU 98- (15) 1. Sigismondi - EXCA-
LIBUR (Samson), 2. Škardová - PEREBOR
(Havl. Brod), 3. Buben - BODO (Buben), -
L- (20) 1. Pilařová - ARIOSA GXLVIII (NH
Kladruby), 2. Neumannová - THALIS (Gab-
rielka), 3. Krupková - HSENDY (JK Pod
Kunětickou horou).

Stará Boleslav 27.-28.4. KMK -Z- (26)
1. STAKKATA - Půlpán (Remark Poříčí), 2.
RAFAELA - Skřivan (Manon), 3. SHARON
4 - Jandourek (Stará Boleslav), -ZL- (24) 1.
VOLONTER T - Zelinková (Tarpan s.r.o.),
2. ROY BOY - Doležal R. (Martínková), 3.
RICARDO - Vachutka (Pegas), -L- (20) 1.
OKLAHOMA A - Navrátil (Vondráček Alber-
tovec), 2. COMTE K - Vítek (Bradáčův
Dvůr), 3. LEONARDO - Chalupová (Bost
Praha), -ZM- (26) 1. Skřivan - RAFAELA
(Manon), -Z- (24) 1. Hadžia - ACORDINO
T (Tarpan s.r.o.), -ZL- (19) 1. Navrátil -
OKLAHOMA A (Vondráček Albertovec),
stupň. obt. do 120 (40) 1. Zelinková -
SURRENDER (Tarpan s.r.o.), -S- (37) 1.
Pecháček - VENEUR (Pecháček), 2. Zelin-
ková - SURRENDER (Tarpan s.r.o.), 3.
Šoupal - QUELA-K (Jezdec Bohdaneč),
dvouf. sk. 100/110 1. odd. (37) 1. Navrátil
- OBERON (Vondráček Albertovec), 2.
odd. (37) 1. Nohálová - KOUDY (Dolní
Počernice).

Hrobice 27.4. dvouf. sk. 100/110 1.
Svoboda - TONNY (JK Vřešťov), -ZL- 1.
Kmínek - TANGA (JK Bára Krásnice), -L- 1.
Kmínek - PELINA (Stáj Malý Praskačka), 2.
Kukla - FLIPPER (Stáj Kukla - Šerpan), 3.
Novák - DENISA (3 SK Lilien).

Frenštát pod Radhoštěm 27.-28.4.
Májová cena -ZM- děti (7) 1. Ivánková -
ZAMBELA (Watango Staříč), 4. a 5. letí
(19) 1. Živníčková - NAGÁNO (Hradec
n.M.), -Z- děti + jun. (25) 1. Hentšel -
LUKAS (Baník Ostrava), 4. a 5. letí (16) 1.
Špalková - JOKER 1 (JK Caballero), ost.
(41) 1. Pochmon - CROMWEL (Frenštát),
dvouf. sk. 110/120 jun. (29) 1. Hrůzek -
AQUINO A (F-M), sen. (38) 1. Knappová -
ASPEKT (Olomouc), -L- jun. (12) 1. Ptáček
- RAMON, 2. Kysučanová - GLORIA (oba
Kubrický), 3. Vavříková - VELVET (Vavřík),
stupň. obt. do 120 + žolík (60) 1. Hentšel
- REZNAK (Baník), 2. Zwinger - TUDOR
JÖKABAU (Opava Kat.), 3. Švihorová -
KALIF (Epona Jistebník), -S- (54) 1. Bajnar
- MGT DIAS (MGT), 2. Zuvač - CIVIC (Ste-
ally Vítková), 3. Bajnar - LADY (Baník).

Praha - Přední Kopanina 28. 4. -L 4-
1. Walinger - JAGA, -L 5- 1. Walinger -
JAGA, -JD-97- 1. Koblížková - BLACORO
K, 2. Kadlecová - HORALKA, 3. Bártová -
BADY FIALOVÁ, -JJ 97- 1. Carva - TERE-
ZA, 2. Kadlecová - HORALKA, 3. Marešoá
- HEIDE, -IM I-1. Kadlecová - SIMON, 2.
Havlíčková - KANT, 3. Drbohlavová -
KAZYM, -IM I-1. Havlíčková - KANT, 2.
Drbohlavová - KAZYM, 3. Vobořilová -
SIMON, -IM II- (5) 1. Koblížková - RASPU-
TIN. 2. Kadlecová - HOROSKOP, 3.
Komenda - PASTEL.

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
Maloobchodní prodej - Equisport-Studenec, Žižkova 505, 674 01 Třebíč - Tel.: 0618/840 427, fax: 0618/26 128


