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PROSTĚJOV

Nejlepší jezdci světa, tak, jak je zachytila Maxa Píšová při závodě Top Ten v Ženevě, který
byl určen deseti nejlepším světovým jezdcům. Zleva: J. Lansing, O. Becker, M. Fuchs,
L. Beerbaum, M. Bariard, B. Madden.

Další rok je za námi a s ním přichází i řada
na bilancování uplynulé sezóny. Ve světo-
vých žebříčcích je největší důraz kladen tra-
dičně na žebříčky FEI. Ke konci roku však
nabízí svá hodnocení i výpravná světová jez-
decká ročenka L’Année Hippique. Ta posled-
ní a v řadě již 53. nabízí na 447 stranách
barevné fotografické reportáže a výsledky
z největších světových závodů roku 2003.
Součástí jsou pak pochopitelně i hodnocení
a žebříčky jezdců, koní, chovatelů a pořada-
telů světových závodů. Tak jako každý rok
přinášíme i na stránkách Jezdce to, jak vidí
rok 2003 L’Année Hippique.

Pořadatelé
Od roku 1987 sestavuje L’Année Hippique

žebříček nejlepších pořadatelů roku. V letoš-
ním roce byl sestaven žebříček pouze u pořa-
datelů drezúrních soutěží a soutěží spřežení.
Pořadí tradičně sestavují nejlepší jezdci světa.

O hodnocení pořadatelů drezúr bylo požá-
dáno 13 světových jezdců a ti se zcela jasně
shodli na prvenství pořadatelů z Cách. Na
druhém místě se umístil Stuttgart před Norten
Hardenburg, s’Hertogenbosch a Göteborg.

CHIO Aachen jako nejlepší pořadatel na

otevřeném kolbišti získal prven-
ství i v hodnocení jezdců spře-
žení. Další místa získali pořada-
telé z Donaueschingen, Bredy,
Riesenbecku a Beekbergenu.

Mezi krytými halami si mezi
vozataji nejlépe vedl Stockholm
před Stuttgartem, halovým kon-
kúrem ve Vigo, s ’Hertogen-
bosch a opět Göteborg.

Jezdci roku
L ’Année Hippique v roce

2003 nabízí svým čtenářům
i své Jezdce roku. Ve skákání
byl již podruhé od roku 2001
zvolen jako nejlepší skokový
jezdec roku Ludger Beerbaum.

Mezi drezúrními jezdci si
prvenství za rok 2003 odnáší
Ulla Salzgeber a ve všestran-
nosti získala toto prestižní ocenění Pipa Fun-
nell. V případě této jezdkyně jen dodejme, že
P. Funnel ve skvělé sezóně 2003 získala jako
první na světě militaristický Grand Slam po
vítězství ve třech čtyřhvězdičkových soutě-
žích v Lexingtonu, Badmintonu a Burghley.

S tím i prémii firmy Rolex 250 000 USD a 18
karátové zlaté „rolexky“, ale současně i pres-
tižní ocenění britského Sunday Times jako
nejlepší sportovkyně Velké Británie roku
2003.

Chovatelé
V ročence L’Année Hippique jsou publiko-

vány i výsledky sezóny tak jak je vidí WBFSH
(Světová chovatelská federace chovatelů
sportovních koní).

Mezi skokovými koňmi je na čele hanover-
ský FOR PLEASURE (Furioso II) před dalším
hanoveránem GOLDFEVER (Grosso Z) a pří-
slušníkem KWPN TINKA’S BOY (Zuidpool).

V drezúrních koních vedou také zástupci
hanoverské plemenné knihy. Nejlépe hodno-
cen je BONAPARTE (Bon Bonaparte) a po
něm BEAUVALAIS (Bolero). Podle počtu
bodů sice žebříček stále ještě vede příslušník
litevské plemenné knihy RUSTY 47 (Rebuss
L), ale pravděpodobně je ročenkou L’Année
Hippique ignorován kvůli probíhajícímu řízení
s dopingovými nálezy.

Žebříček koní všestrannosti vede trakén-
ský WINDFALL (Habicht) před plnokrevným
STUNNING (Ring the Bell) a britským Walk
on Star (Ben Feerie).

V plemenných knihách se na výsluní kate-
gorie skokových i drezúrních koní hřeje
momentálně hanoverská plemenná kniha,
prvenství mezi chovateli koní všestrannosti
patří Irům.

Kouzlo jezdecké ročenky L’Année Hippique
však spočívá především ve fotografických
reportážích. Ty přinášejí informaci o více než
120 mezinárodních soutěžích roku 2003.

Pipa Funnell
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Galavečery
startují

Stejně jako v minulých letech budou
první měsíce roku 2004 patřit především
společenským akcím mezi kterými jsou již
řadu let galavečery k příležitosti vyhlašová-
ní Jezdců a koní roku.

Opět Humpolec
Jasno již mají příznivci spřežení a vše-

strannosti. Jejich galavečer bude ve spo-
lupráci s ČJF pořádat komise spřežení,
komise všestrannosti a obecně prospěšná
společnost Soutěže podkovy. Místem
konání bude opět Humpolec a galavečer
bude v sobotu 7. února a začátek je stano-
ven na 20.00 hodin. Veškeré podrobnosti
o vyhlašovaných jezdcích a koních budou
teprve rozhodnuty a organizační výbor
zasedal v pátek 9. ledna po uzávěrce
Jezdce.

Již nyní si však můžete objednávat vstu-
penky u ředitele o.p. spol. Soutěže podko-
vy L. Vrátného na tel.: 565 532 076 v pra-
covních dnech od 7.00 do 14.00 hodin.

V budoucnu veřejná anketa
Po loňském rozdělení galavečerů sko-

kových a drezúrních jezdců je možné, že
v letošním roce se opět drezúrní a skokoví
příznivci sejdou pod jednou střechou.
O organizaci večera projevil zájem časopis
Jezdectví, který v současnosti upřesňuje
organizační podrobnosti. Bohužel zatím
není o jeho pořadatelství rozhodnuto defini-
tivně, a jak nám sdělili zástupci časopisu
Jezdectví, probíhají jednání o finančním
krytí akce.

Drezúristé zatím o nových nositelích
titulů nerozhodli, skokané však již mají
jasno. Na posledním zasedání skokové
komise roku 2003 13. prosince v Brně,
proběhlo hlasování devíti členů skokové
komise. O Jezdci roku 2003 bylo rozhod-
nuto jednomyslně a stal se jím Aleš Opa-
trný, koně byli ve hře čtyři. Nakonec se
stal Koněm roku 2003 SILVIO. Ten získal
4 hlasy, tři hlasy dostal GRAND a po jed-
nom LABE JAMES CAC LEASING
a BARMA.

Skoková komise však chystá pro anke-
tu Kůň, Jezdec roku jednu zcela zásadní
změnu. Rozhodla, že tento ročník byl
posledním, ve kterém hlasovali pouze čle-
nové skokové komise. I když zatím ještě
není zcela upřesněn budoucí mechanis-
mus ankety, v dalších letech by měla
o Jezdci a Koni roku rozhodovat, pravdě-
podobně prostřednictvím odborného
tisku, výrazně širší skupina jezdeckých
příznivců.

Jezdecký klub Opava- Kateřinky
Vás srdečně zve na

50. JEZDECKÝ PLES,
který se koná

v pátek 30. ledna 2004 ve 20 hodin
v prostorách zámku v Hradci nad Moravicí

Dvě hudby, bohatá tombola

Vstupné: 300,- Kč
Zahrnuje: večeři, pozornost pro dámy i pány 

a dopravu z Opavy a zpět. Možnost ubytování.
Číslované stoly - předprodej vstupenek v areálu JK Opava - Kateřinky 

nebo na tel.: 602 580 499, 533 732 410.

Padesátý ples v Opavě
Jeden z pilířů naší jezdecké společnosti

JK Opava Kateřinky je dlouholetým pořa-
datelem i výrazné společenské akce, kte-
rou je jezdecký ples. Zeptali jsme se sou-
časného předsedy a trenéra JK Opava
Kateřinky Ladislava Hrušky jak bude letoš-
ní výroční padesátý ples probíhat.

„Tradiční ples JK Opava Kateřinky se
v průběhu desetiletí stal významnou spole-
čenskou akcí našeho regionu. Vážíme si
iniciativy našich předchůdců a tak se sna-
žíme celou akci stále zlepšovat. Navíc
máme to štěstí, že s námi i tentokrát bude
přítomen člověk, který stál u samého zrodu
celé tradice pan Josef Zwinger a předpo-
kládám, že i v jeho osmdesáti letech jej
uvidíme na parketu.

I když se nejvíce ročníků kateřinského
plesu konalo v opavské restauraci U Vavrů,
nyní se již po páté bude ples konat na
zámku v Hradci nad Moravicí. Doufáme, že
se podaří zajistit i v současnosti velmi
populární travesty show, chybět nebude ani
tombola, ale především se těšíme na setká-
ní s mnoha svými sportovními přáteli. Dou-
fáme, že naše pozvánka osloví i ty vzdále-
nější a jen připomínám, že ubytování
v zámeckém komplexu v Hradci není pro-
blém. Veškeré kontakty k zajištění vstupe-
nek i ubytování jsou v pozvánce. JK Opava
Kateřinky tak zahajuje organizačně velmi
naplněný rok, který vyvrcholí národním
šampionátem mužů a žen ve skocích a dre-
zúře, který byl letos svěřen právě Opavě.“

Skokovým koněm roku 2003 v ČR je SILVIO
Světovým skokovým koněm roku 2003 je
FOR PLEASURE

Voltiž už byla
Příznivci voltiže letos slavnostní galave-

čer nečeká, protože vyhlášení nejlepších
sportovců této discipliny již  proběhlo
v rámci loňského šampionátu. Jen pro úpl-
nost dodejme, že voltižní komise vyhlásila

Koněm roku 2003 klisnu NICOL z Frenštátu
pod Radhoštěm a Jezdcem roku 2003 se
již podruhé stal Petr Eim z JK Voltiž Tluma-
čov. Navíc byla vyhlášena i mimořádná
cena, která byla za výrazný výkonnostní
vzestup udělena J. Volfové (Frenštát p. R.).

Poděkování na
Trojském ostrově

V neděli 21. prosince proběhlo
v Praze na Trojském ostrově v areálu TJ
Žižka Praha setkání všech těch, kteří
pomohli při obnově jezdeckého areálu.
Předseda TJ ŽIžka Praha Jan Žižka při-
vítal téměř 50 hostů, kterým bylo ukázá-
no, co vše bylo na Trojském ostrově
uděláno a byla představena i koncepce
budoucího rozvoje. V současné době
jsou dohotoveny soutěžní i cvičné jez-
decké plochy, sociální zařízení stáje,
10 boxů, ovsárna a sklad objemných
krmiv. TJ Žižka již také plánuje jezdecké
závody a poprvé by se mělo na Troj-
ském ostrově drezúrně i skokově soutě-
žit v průběhu června 2004.
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Jezdecká
ročenka 2003
Jezdecká ročenka 2003 je hotova. Nyní

se nalézá v tiskárně a doufám, že se na ni
těšíte stejně jako já. Letošní vydání bylo
poněkud zdrženo dynamickým vývojem
situace okolo Aleše Opatrného, kterému
patří letošní ročenkový rozhovor. Ročenka
2003 tak vyjde v průběhu ledna a měla by
být všem zájemcům, distribuována se
zpravodajem č. 2/2004 21. ledna. Sedmá
kronika našeho sportovního života má opět
o několik stran více a poprvé je kompletně
barevná. Mozaikou fotografií, které Vám na
této straně nabízíme, přibližujeme některé
zásadní situace, kterými byl český jezdec-
ký rok 2003 zajímavý.

Jezdecká ročenka připomene i zájezd skokového družstva do Atén

Opět se vrátíme do Las Vegas

S našimi jezdci nahlédneme i na méně známá exotická kolbiště

Připomenuty budou všechny národní šam-
pionáty roku 2003

Jezdecká ročenka je i galerií portrétů
našich významných osobností

Chybět nebudou ani nejtěžší military



Třikrát Světový pohár
Ve skokových soutěžích se ze zisku

prvenství v hlavní soutěži ve Velké ceně
Flander, která byla na programu v úterý 30.
prosince, radoval Švéd R. G. Bengtsson na
MAC KINLEY. To získal po rozeskakování
pěti dvojic a za vítěznou dvojicí skončil

J. Lansink (AK ZAN-
DOR Z) a D. Demeers-
man (CLINTON).

Soutěž byla současně i
sedmým kolem západo-
evropské ligy Světového
poháru. Zde je zatím na
čele J. Lansink s 57 body
před E. van der Vleute-
nem (51), M. Kutscherem
(50), H. Weinberg (47) a
M. Whitakerem (45).

V drezúrních soutěžích
bylo hlavním bodem pro-
gramu také další kolo
Světového poháru. V tom
předchozím 11.-14. pro-
since v Maastrichtu slavi-
la úspěch Němka
H. Kemmer na v součas-
nosti neporazitelném
BONAPARTE. Tato jezd-
kyně také s přehledem
zatím vede západoevrop-
skou drezúrní ligu Světo-
vého poháru.

Rivalita mezi německý-
mi a holandskými drezúr-
ními jezdci je dostatečně
známa a pravděpodobně
ta byla příčinou až
demonstrativní neúčasti
německých jezdců v Bel-
gii. Čtvrté kolo Světového
poháru se tak stalo
holandskou záležitostí
když zvítězila A. van
Grunsven s GESTION

SALINERO před E. Gal na GESTION
LINGH a A. Faland s JARWO. Světový dre-
zúrní pohár pokračuje soutěžemi v Amste-
rodamu ve dnech 29. ledna až 1. února.

V soutěži čtyřspřeží získal poprvé ve své
kariéře v Mechelenu prvenství G. Schrij-
vers, když porazil vedoucího jezdce seriálu
a dvojnásobného vítěze Světového poháru
Michaela Freunda.

Seriál halového Světového poháru čtyř-
spřeží i skoková západoevropská liga
pokračuje dalším kolem 22.-25. ledna
v Lipsku.

Podrobnosti o soutěžích v Mechelen
naleznete na 

www.jumping-mechelen.com

ZAJÍMAVOSTI TERMÍNY
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Blahopřejeme...
Silvestrovské skákání

v Herouticích
Na rozloučenou se sezónou 2003 uspo-

řádal JK Heroutice 30. prosince Silvestrov-
ské skákání. Na startu čtyř soutěží se sešli
jezdci z 15 oddílů. Akce měla statut veřej-
ného tréninku a předcházelo jí třídenní sou-
středění pony pod vedením Jiřího Skřivana.

V každé ze soutěží startovalo cca 20
dvojic a celý den vládla pohoda a sváteční
atmosféra.

Výsledky: -ZL+L- pony 1. Tomaidesová -
ELIOT (JK Louňovice), skok do 80 cm
1. Šafaříková - MADONKA (Statek Nevek-
lov), skok do 90 cm 1. Pávová - DAFNÉ
(JK Neveklov), skok do 100 cm 1. Perníč-
ková - REJČKA (Heroutice).

Budeme mít
hvězdy?

Zasedání Výkonného výboru ČJF ve
středu 7. ledna mělo na programu i jeden
zásadní bod týkající se zavedení hvězdič-
kového označení obtížnostních úrovní
v rámci jedné kategorie skokových soutěží.
Skoková komise navrhuje rozdělení soutěží
do dvou kategorií - s jednou, či dvěma
hvězdami. Obtížnostní úroveň by byla dána
počty skoků v parkuru na maximální výšce.
Jak jednání v Praze na Strahově dopadlo
zatím nevíme, ale možná je již o všem roz-
hodnuto.

Informace
z Prahy

● Ve dnech 19. - 21. prosince se usku-
tečnilo v areálu JS Císařský ostrov sou-
středění mladých koní pod vedením Jana
Papouška. Celkem se práce zúčastnilo 17
koní a jezdců. Jako jezdec byl k dispozici i
zaměstnanec JK Všemily Kamil Papoušek.
Další soustředění se uskuteční ve dnech
30. - 31. ledna a opět bude určeno mla-
dým koním. Další pak pravděpodobně
v březnu.

● Ve středu 4. února se v Praze na
Strahově koná Seminář o pravidlech pod
vedením J. Formandla. V ceně 50,- Kč je
zahrnuto občerstvení a materiály pro účast-
níky. Seminář je určen nejenom rozhod-
čím, ale i trenérům a jezdcům i jezdecké
veřejnosti.

Zájemci mohou kontaktovat sekretariát
oblasti Praha (I. Hůlková, tel. 606 464 949).

Mechelen bez Opatrného
Pokud někdo z příznivců jezdectví pátral

po jménu českého jezdce A. Opatrného na
startovních listinách při vánočním CSI
Mechelen, pátral marně. Bohužel mezi
naším jezdcem a majitelem koní, které
několik týdnů jezdil v tréninkovém centru
P. Shockömohleho, ukrajinským podnikate-

lem A. Oniščenkem ke konečné dohodě
nedošlo a tak byla spolupráce ukončena.
Podrobně se celou kauzou zabýváme
v exkluzivním rozhovoru s Alešem Opatr-
ným v Jezdecké ročence 2003 a na strán-
kách Jezdce jen prozraďme, že sporným
bodem bylo přeci jen přijetí ukrajinského
státního občanství.V Mechelenu se však
soutěžilo na všech úrovních.

Hanoverský BONAPARTE byl na konci roku 2003 na čele
všech drezurních tabulek

Východočeši
bilancovali

V sobotu 13. prosince proběhlo v hotelu
Amber-Černigov v Hradci Králové slavnost-
ní odpoledne, které uspořádala východo-
česká oblast. Pozváni byli nejlepší dětští
jezdci pony, junioři a mladí jezdci, kterým
byli předány pamětní plakety a upomínko-
vé předměty za dobrou reprezentaci oblas-
ti. Poděkováno bylo i dalším osobnostem
oblasti a vyzdviženi byli i nejvýznamnější
sponzoři. Mezi oceněnými byli L. Novotný
(Lanškroun), F. Slavík (Heřm. Městec),
F. Vondrák (Pardubice) a Z. Tomášek
(Hořice v Podkrkonoší). Poděkováno bylo
sponzorským společnostem CAC LEA-
SING Hradec Králové, Jamenské a.s.
z Jamné n. Orlicí, společnosti Orling z Ústí
n. Orlicí a Východočeské energetice -
Duhová energie Hradec Králové.

Poděkováno bylo i dlouholetému sekre-
táři oblasti Z. Rajmontovi, který po 12
letech předal svoji funkci p. Zvěřinovi
z Pardubic.

Zlatá podkova
v roce 2004

17.-18.4. Pardubice sedlové discipliny
23.-25.4. Pardubice sedlové discipliny
21.-23.5. Rudy - Lány spřežení
14.-16.5. Dvoreček sedlové discipliny
4.-6.6. Šumperk sedlové discipliny
18.-20.6. Loštice 

sedlové discipliny i spřežení
3.-5.7. Kolesa sedlové discipliny
3.-5.7. Moravský Krumlov spřežení
2.-4.7. Tatranská Lomnice
16.-18.7. Pecínov sedlové discipliny
20.-22.8. Humpolec Finále

U všech sedlových soutěží (včetně
finále) bude vypsána i soutěž pony.

...sice poněkud opožděně, ale přece
významnému slovenskému funkcionáři,
rozhodčímu a pořadateli závodů v Tatran-
ské Lomnici, které jsou stále součástí seri-
álu soutěží Podkovy panu Peteru Mikulovi
k padesátinám, které oslavil 6. prosince
2003.

Zájemci o drezúrní soustředě-
ní (od -L- až včetně -GP-)
v Mariánských Lázních ve
dnech 13.-15. února pod
vedením  trenéra ze SRN 

Demitrije Crnjace
se mohou přihlásit na tel.: 

354 673 622 (ing. Nágr) nebo 
mobil: 602 430 452 (I. Ronisová)
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Leonardo da
Vinci pokračuje

Vzdělávací program Leonar-
do da Vinci bude mít v ČR své
pokračování. První a druhý
týden v únoru budou probíhat
dva kurzy, které jsou určeny
trenérům. (Vzhledem k omeze-
nému počtu míst jsou trenérské
zkoušky podmínkou). První
týden bude probíhat v areálu
Slovanu Frenštát p. R. a bude
zaměřen na skoky. Druhý týden
zaměřený na drezúru pak na
Nové Americe u Jaroměře.

Inzerce
●● Prodám tm., hd., hřebec, 3/01. o: Aldan, m: skok. výkonnost

-S-, pravidelně lonžován, možno předvést skok ve volnosti,
cena dohodou. Dále prodám 8l. kl. ryz, výkonnost skok -L-.
Tel.: 608 976 606.

●● Prodám vynikající klisnu, o: Genius (skok -T-), m: Cora
(skok -ST-), klisna rychlá, ohebná, spolehlivá, hodná zdra-
vá, ideální pro děti na MČR. Vyšší cena. Tel.: 736 408 446.

●● Prodám kočár s železnými a pogumovanými koly, cena
40 000,- Kč. Tel.: 736 408 446.

V současnosti druhá nejlepší drezůrní jezdkyně světa Lisa Wilcox
(USA) je prvním neevropským jezdcem, který vystoupal ve světo-
vém žebříčku tak vysoko

Neuvěřitelná zpráva se
s Novým rokem 2004 rozletěla
jezdeckou společností. Dne
31. prosince náhle zemřel
dlouholetý člen pražské
jezdecké společnosti pan
Martin Jakeš. M. Jakeš půso-
bil řadu let při organizaci praž-
ských CSIO i dalších meziná-
rodních závodů. Jako zástup-
ce společnosti Zurich byl pak
nepostradatelným spolupořa-
datelem významných sportov-
ních akcí na karlovarském
závodišti a především několika
ročníků Karlovarské podzimní
military. Byl členem známé
jezdecké rodiny a v jezdecké
společnosti byl znám od dět-
ství. Byl zakladatelem a dlou-
holetým předsedou jezdecké
společnosti Dynamo Pankrác
a v posledních letech se
výrazně angažoval v Jezdecké
společnosti v Popovičkách.
Zpráva o úmrtí M. Jakeše je o
to neuvěřitelnější, protože
zastihla tohoto příznivce jez-
deckého sportu ve věku 47 let.

Za Martinem Jakešem
Rozloučení s Martinem

Jakešem se konalo 6. ledna
v Praze na Strahově.

Vasury Kolesa
pořádá seriál jezdeckých kurzů pod vedením 

MVDr. Juraje Hanulaye
Termíny kurzů: 15.-18. ledna, 12.-15. února, 

11.-14. března, 15.-17. dubna, 18. dubna - Parkurové závody
U všech kurzů bude kladen důraz na: proježděnost koně,
korektní sed, správné používání pomůcek a správnou techniku
koně i jezdce
Po tréninku budou vykonávány společné analýzy.
Kurzy gradačně navazují jeden na druhý a pro konečný dobrý
výsledek doporučujeme absolvovat všechny.
Náročnost práce bude odvislá od kondice a úrovně přiježděnos-
ti jednotlivých koní.
Kurzů se mohou zúčastnit i děti na ponících

Bližší informace na telefonu 602 554 599 - Pavlína Sůrová

Hřebčín u Netolic 
● hledá odpovědnou ošet-
řovatelku koní a jezdkyni.
Tel.: Po-Pá 7.00-15.00 hod
388 324 920.
● dívce 12-16 let (max. 60
kg) s dobrými jezdeckými
znalostmi nabízíme zdarma
možnost jezdeckého výcviku
na dobrých jezdeckých pony
(malí koně: 145-150 cm).
Požadujeme trochu pomoci
(čistit, ošetřovat). Při vhod-
nosti je také možnost účasti
na závodech. Tel.: Po-Pá
7.00-15.00 hod 388 324 920.

Registrovaný dovozce IN-EXPO GROUP s.r.o. 
Zlatnická 6, Praha 1 

nabízí doplňková krmiva fy EGGERSMANN pro Vaše koně :
Zucht Musli 473,- Kč, Struktur Equichamp 567,- Kč, 

Cool Mix 368,- Kč, Krauter Musli 473,- Kč, High Energy 473,- Kč
Ceny jsou za 20 kg balení vč. DPH.

Bližší informace Vám poskytneme na tel. 221877254, 
fax 222324828,e-mail info@-in-expo-group.cz
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Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií

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

tel. +420-354 623 153, 608 979 982, fax +420-354 626 559
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

- 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.: 566 622 774 tel.: 07/81 52 30
fax: 566 631 085

EEEEQQQQUUUUIIIISSSSPPPPOOOORRRRTTTT    ----     DDDDooookkkkuuuullll iiii lllloooovvvváááá
Velkoobchod - maloobchod s jezdeckými potřebami

Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 568 820 577, mobil. tel.: 602 723 325, 

e-mail: equisport@tiscali.cz
nejširší sortiment veškerých potřeb pro koně a jezdce v České republice

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

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

www.equisport.cz

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: 377 451 914

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Jezdecké potřeby
Ivan Kovalčík

Českobrodská 3/17
Praha 9

● parkování v areálu
● výměna zboží
● zasílání na dobírku
● komisní prodej
● opravy sedlářské

tel.: 721 233 629
fax: 284 812 246

e-mail: 
jezdeckepotreby@atlas.cz

Rolnická 120
747 05  Opava

e-mail:
stajsupreme@volny.cz

N a b í z í m e :
● mladé koně od dvou do
šesti let, dovoz SRN a
Švýcarsko
● zajištění výcviku a tré-
ninku ve spolupráci s Davi-
dem Fialkou

David Fialka: 
604 242 641, 

Martin Ohnheiser: 
602 730 001

Jezdecké potřeby

Zveme Vás na
pohodlný nákup
tel./fax: 466 401 369

e-mail:
pavel.vachutka@seznam.cz

Hradiště na Písku 5
533 52

Hřebčín Konopiště
Chvojen č. 1 

256 01 Benešov
u Prahy

(chov a trénink 
sportovních koní)

přijme k okamžitému nástu-
pu ošetřovatelku koní. 
Požadujeme: zkušenost
s mladými koňmi, respekt
ke zvířatům, pořádnost a
čistotnost. 
Znalost cizího jazyka a pí-
semné doporučení výhodou.
Nabízíme plat a odměny dle
schopností, ubytování, box
pro vlastního koně. 

Volejte po 19.00 hod. 
723 748 658 pi Schoesetters.


