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DrODzy hODOwcy
 
Legendarna Stadnina i Księga Stadna Zangersheide, ze 
swoim znakiem    , to doskonała marka, którą docenia 
każdy hodowca koni.

Dlatego też w trosce o Wasze wyniki hodowlane, a co 
z tym się wiąże wyniki ekonomiczne, postanowiliśmy 
wprowadzić do sprzedaży w Polsce, Czechach i Słowacji 
mrożone nasienie ogierów z Zangersheide.

Przy pomocy PZHK wytypowaliśmy 16 ogierów, które 
otrzymały kwalifikację do stosowania  w Polsce oraz zgo-
dę SCHCT do krycia nimi klaczy w Czechach. Oznacza to, 
że potomstwo tych ogierów będzie mogło być wpisane do 
narodowych Ksiąg Stadnych.

W sezonie 2008 dostępne będzie tylko nasienie mrożone 
ale mamy nadzieję, że w latach następnych oferta nasza 
ulegnie rozszerzeniu o nasienie świeże.

Zachęcamy do kontaktów z naszymi partnerami w Cze-
chach - Stadniną Koni Albertovec i w Polsce - Stadniną 
Koni Dobrzyniewo gdzie  otrzymacie Państwo  pełną in-
formację i katalogi.

Cała oferta dotycząca nasienia ogierów z Zanger- 
sheide jest dostępna na naszym portalu informacyjnym 
www.bober.info.pl  w językach polskim i czeskim.

Oczekujemy na Wasze zapytania i oferty zakupów.

Z poważaniem AnnA BoBer

Vážení chOVatelé
 
Legendární hřebčín Zangersheide a plemenná kniha s 
proslulým označením       – to je značka, kterou ocení snad 
každý chovatel koní.

Proto jsme se rozhodli, samozřejmě s ohledem jak na cho-
vatelskou hodnotu, tak i na ekonomické výsledky, uvést na 
polský, český a slovenský trh zmrazené semeno plemeníků 
hřebčína Zangersheide.

S pomocí PZHK jsme vybrali 16 plemeníků, jejichž sperma 
může být použito v Polsku, a zároveň jsme získali souhlas 
SCHCT k připouštění klisen těmito hřebci v České repub-
lice. To znamená, že potomci těchto hřebců budou moci 
být zaregistrování v národních plemenných knihách. 

V sezóně 2008 bude k dispozici pouze zmrazené semeno, 
ale doufáme, že v dalších letech budeme schopni rozšířit 
naši nabídku o čerstvé semeno. 

Pro další informace a katalogy kontaktujte prosím naše 
partnery v České republice – Hřebčín Albertovec – a v 
Polsku – Hřebčín Dobrzyniewo.

Kompletní nabídka semene plemeníků hřebčína Zan-
gersheide je k dispozici na našich webových stránkách  
www.bober.info.pl v polském a českém jazyce.

Těšíme se na Vaše dotazy a objednávky

S přátelským pozdravem AnnA BoBer
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Breed to Win

JUDY-Ann MeLCHIor-DAVIeS
PreZYDenT KSIĘGI STADneJ ZAnGerSHeIDe VZW.

OGIery z
Zangersheide ma szereg dostępnych ogierów, których 
doskonałe rodowody zapewne Was zainteresują. Oprócz 
tak znanych jak Crown Z, Chellano Z itd., w tym sezonie 
mamy dla Was ofertę specjalną. Jeżeli poświęcicie czas na 
przestudiowanie tej księgi ogierów, stwierdzicie, że jest to 
oferta godna zainteresowania.

Jednym z naszych najnowszych nabytków jest młody koń 
rasy holsztyńskiej, Caretano Z. Kupiliśmy również 13-let-
niego Candillo Z rasy holsztyńskiej. Jego 8 synów ma już 
licencję. 

naSze warUnKI USŁUG
W dalszej części odkryjecie, że nasze warunki usług i 
opłaty stadniny są, ze względu na jakość oferowanych 
ogierów, ofertami specjalnymi. Kontynuujemy naszą po-
litykę z 2007 r., zgodnie z którą zapłacicie opłatę za źrebię 
tylko wtedy, gdy źrebię urodzi się żywe. Po rezerwacji lub 
pierwszej inseminacji płacicie tylko 1/3 opłaty stadniny. 
Ponieważ musieliśmy ustanowić limit 100 klaczy dla nie-
których ogierów, ważne jest, aby na czas zarezerwować ich 
usługi.

naSze USŁUGI
Oczywiście nasze usługi weterynaryjne są opłacane osob-
no. Tak jak w zeszłym sezonie, płacicie tylko stałą cenę 
za cykl. Nie tylko możecie mieć dostarczone nasienie lub 
swoją klacz inseminowaną w Zangersheide przez 7 dni w 
tygodniu, oprócz tego zrobiliśmy wszystko co możliwe, 
aby poprawić nasze usługi. 
Dzięki zapłodnieniu endoskopowemu osiągnęliśmy do-
skonałe wyniki, zarówno w przypadku świeżego, jak i za-
mrożonego nasienia. Ilość ciężarnych klaczy inseminowa-
nych w naszej stadninie waha się od 85 do 90 procent. Te 
badania naprawdę się opłaciły. A po urodzinach Waszego 
źrebięcia nasz inspektor źrebiąt odwiedzi Was w domu 
bez dodatkowych opłat, aby naszkicować źrebię i pobrać 
próbkę DNA. 

naSze IMPrezy
Stadnina Zangersheide ma tradycję nagradzania swoich 
hodowców i zwraca szczególną uwagę na marketing swo-
ich produktów. Hodowanie jest samo w sobie bardzo do-
bre, ale w końcu to sprzedaż jest jego zasadniczą częścią  
i dlatego chcemy pomagać naszym hodowcom. 

W ciągi Dni Otwartych 16–17.02.2008 oprócz tradycyj-
nego pokazu ogierów w sobotnie i niedzielne popołudnie 
organizujemy, na specjalne życzenie, dodatkową selekcję 
dla ogierów kandydackich.

Na tym festiwalu Z, który jest również selekcją dla aukcji Z, 
około 40 procent prezentowanych źrebiąt jest sprzedawa-
nych osobom prywatnym. Na przestrzeni lat na aukcji Z 
źrebięta zawsze szły po najwyższych cenach w porówna-
niu z innymi miejscami sprzedaży, a średnia cena sprze-
daży (ostatnio ponad 15 000 €) stale rośnie. Te wyniki są 
również spowodowane jakością oferowanych źrebiąt. To 
wszystko dzięki naszym hodowcom!

Dla potrzeb rankingu Z zbieramy jak najwięcej danych 
o rekordach sportowych koni z hodowli Z na zawodach 
międzynarodowych. Nie jesteśmy w stanie śledzić ich 
wszystkich, ponieważ imiona niektórych koni zostały 
zmienione lub pominięto w nich Z, albo ich pochodzenie 
nie jest podane na liście wyników. Dotychczas informa-
cje o rankingu są podawane na stronie internetowej i w 
czasopiśmie Z-Magazine. Hodowcy koni znajdujących się 
najwyżej w tym rankingu otrzymują piękne nagrody (w 
sumie 30 000 €) na Mistrzostwach Świata Młodych Koni, 
a kolejne 30 000 € otrzymują hodowcy zwycięskich koni 
na tych MŚ. 
Na koniec chcemy Wam życzyć pomyślnego sezonu ho-
dowlanego. Przyczynią się do tego nasze ogiery, nasze 
usługi i nasze imprezy. Jesteśmy otwarci na wszelkie po-
mysły dotyczące dalszego ulepszania współpracy między 
Wami a Zangersheide i jakości produktów hodowlanych. 
Zangersheide słucha hodowców! Robimy to dla Was!

Mamy dla Was wszystko i robimy dla Was wszystko!
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Breed to Win

naŠI hŘeBcI
Hřebčín Zangersheide připraven takové hřebce, že se Vám 
budou sbíhat sliny. Kromě špičkových hřebců Crown Z, 
Chellano Z, atd., máme pro Vás v nadcházející sezóně pár 
speciálních nabídek. Pokud si uděláte čas na náš katalog, 
zjistíte, že rok 2007 má pro Vás výjimečnou nabídku hřeb-
ců.

Jednou z posledních akvizicí je mladý hřebec z holštýn-
ského výběru Caretano Z. Získali jsme také 13-letého 
holštýnského hřebce Candillo Z, který má uchovněno již 
8 synů. 

naŠe PODMínKy
Jak brzy zjistíte, naše služby a poplatky jsou, s ohledem na 
kvalitu nabízených hřebců, speciální nabídkou. Pokraču-
jeme v naší politice z roku 2007, na základě které zaplatíte 
poplatek za hříbě pouze v případě narození živého hříběte. 
Při objednávce nebo při první inseminaci zaplatíte pouze 
1/3 poplatků hřebčína. Protože jsme u některých hřeb-
ců museli stanovit limit 100 klisen, je třeba jejich služby 
objednat včas. 

naŠe SlUžBy
Veterinární služby účtujeme samozřejmě zvlášť. Stejně 
jako loni platíte za každý cyklus fixní cenu. Můžeme Vám 
sperma doručit nebo můžete nechat klisnu inseminovat 
přímo v Zangersheide, a to 7 dní v týdnu. Navíc jsme 
udělali vše, co bylo v našich silách, abychom zlepšili naše 
služby. 
Díky oplodnění pomocí endoskopu jsme dosáhli vynika-
jících výsledků jak u čerstvého, tak i zmrazeného sperma-
tu. Březost klisen inseminovaných v našem hřebčíně se 
pohybuje od 85 do 90%, takže se nám výzkum více než 
vyplatil. Navíc jakmile se Vám narodí hříbě, náš inspektor 
Vás navštíví doma a zcela zdarma provede popis hříběte a 
odebere vzorek DNA.

náMI POŘáDané aKce
Studbook Zangersheide již tradičně oceňuje své chovatele 
a věnuje zvláštní pozornost prodeji jejich produktů. Cho-
vat koně je krásné, ale neméně důležité je koně také pro-
dat, a právě v tom chceme našim chovatelům pomáhat. 

Ve Dnech otevřených dveří, 16–17.02.2008 února, organi-
zujeme, kromě tradiční přehlídky hřebců konané v sobotu 
a v neděli odpoledne, dodatečnou selekci budoucích ple-
meníků.

Na Z-Festivalu, což je zároveň výběr na Z-Aukci, je zhruba 
40 procent prezentovaných hříbat již prodáno do soukro-
mých rukou. V minulých letech se cena hříbat na Z-Aukci 
vždy vyšplhala velmi vysoko ve srovnání s ostatním auk-
cemi a průměrná prodejní cena (nyní více než 15.000 €) 
stále stoupá. I zde jsou výsledky dány kvalitou nabízených 
hříbat. Za tohle všechno vděčíme našim chovatelům!

Pro klasifikaci koní řady Z jsme se snažili získat co nej-
více údajů o jejich mezinárodní sportovní kariéře. Nejs-
me schopni získat všechny informace, protože některým 
koním byla změněna jména, vynecháno písmeno Z nebo 
ve výsledcích chyběl rodokmen. Informace o klasifika-
ci najdete na internetových stránkách a v Z-Magazinu. 
Chovatelé koní umístěných v této klasifikaci na nejvyšších 
místech obdrží na Mistrovství světa pro mladé koně skvělé 
ceny (v celkové hodnotě 30.000 €) a chovatelé koní, kteří 
na tomto MS zvítězí, obdrží ceny za dalších 30.000 €. 
Na závěr bychom Vám chtěli popřát úspěšnou chovnou 
sezónu. Naši hřebci, naše služby a námi pořádané akce by 
k tomu měly přispět. Vítáme jakékoliv podněty k dalšímu 
zlepšení spolupráce Zangersheide s Vámi a připomínky ke 
kvalitě našich produktů. Zangersheide naslouchá chovate-
lům! Máme pro Vás všechno a děláme pro Vás všechno!

JUDY-Ann MeLCHIor-DAVIeS
PŘeDSeDKYnĚ STUDBooK ZAnGerSHeIDe VZW.

Máme pro vás všechno a deláme pro vás všechno!



koniehorses

JERZYBOKRZYCKI

Galeria Art Hippica:

Prowadzimy sprzedaż współczesnych i antykwa-
rycznych dzieł sztuki, których tematem jest koń 
i jeździectwo.
Organizujemy wystawy w ośrodkach jeździe-
ckich, hotelach z tradycją jeździecką oraz w trak-
cie trwania imprez związanych z końmi (Aukcje 
Koni Arabskich w Janowie Podlaskim).

Art Hippica Gallery:

We sell contemporary and old works of art that 
involve horse and horse riding. 
We arrange exhibitions at equestrian cen-ters, 
at hotels with equestrian tradition and during 
events connected with horses (Arabian Horse 
Auctions in Janów Podlaski). 

Agencja Jeździecka A.A. Bober | 43-430 Skoczów , Ochaby Wielkie, ul. Baranowicka 3
mobile: +48 502 495 980, tel.:  +48 507 175 865 | e-mail: artur@bober.com.pl | www. bober.info.pl, www.arthippica.pl
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U żadnego z ogierów Zangersheide nie występuje OCD!
U žádného z hrebc Zangersheide se nevyskytuje OCD!



Calvados ZCarthano I Z Candillo Z

Agencja Je dziecka A.A. Boberź

bober.info.pl

Ochaby Wielkie ul. Baranowicka 3, 43-430 Skocz w,

tel.: (detal) +48-33-857 98 20, (hurt) +48-33-857 98 22, fax: +48-33-857 98 23,

ó

e-mail: bober@bober.com.pl, www.bober.com.pl

nasze katalogi dost pne s na stronieę ą -

Jezdecká . .Agentura A A Bober
Ochaby Wielkie ul. Baranowicka 3, 43-430 Skoczów, Tel. (prodejna)

+48-33-857 98 20, (velkoobchod)+48-33-857 98 22 Fax:+48-33-857 98 23, ,

e-mail: bober@bober.com.pl www bober com pl, . . .

naše katalogy najdete na stránkách: bober.info.pl

dzia produktów wspomagania biologicznegoł

odnowa

biologiczna

koni sportowych

mrożone nasienie najlepszych ogierów Zangersheide

zmrazené sperma nejlepších hřebců Zangersheide

Nelson Pessoa,

Marcin Bober

- Ligny

Belgia 2002 r./Belgie -
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trenerskie

konzultace

pro trenéry

sprzedaż detaliczna i hurtowa

sprzętu jeździeckiego

velkoobchod a maloobchod

s jezdeckými potřebami
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distribuce produktů

nejlepších světových firem

dystrybucja produktów

najlepszych firm światowych
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obnova

sportovních koní
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Air Jordan

Air Jordan Z, doskonały koń światowej klasy o możliwoś-
ciach olimpijskich.

W tym roku oldenburski ogier Air Jordan Z wpisał swoje 
imię srebrnymi zgłoskami do historii jeździectwa. Pod Da-
nielem Deusserem Air Jordan Z zdobył tytuł wicemistrza 
podczas finałów Pucharu Świata w Las Vegas. Już wcześ-
niej Air Jordan Z odnosił międzynarodowe sukcesy w sko-
kach pod Judy-Ann Melchior. Potomkowie ojca, Argen-
tinusa (Argentan I) okazali się w ciągu kilku minionych 
lat skoczkami najwyższej klasy. w tym zdobywca Pucharu 
Świata, Anka (Marcus Ehning), skoczek olimpijski, ogier 
Adlantus As (Lars Nieberg) i odnoszący sukcesy Arko III 
(Nick Skelton). Ze strony matki Air Jordan Z nosi krew 
słynnej hanowerskiej rodziny Sprudelquelle. Poprzez ta-
kie ogiery, jak Matador (Matrose), Weinstern (Weingau), 
Cher xx (Wilwyn xx) i Einglas (Athos), ta linia klaczy się-
ga do Franziski (Frustra II x Damm). Ta słynna klacz z 
rodziny Haack stoi u podstaw ponad dziesięciu licencjo-
nowanych ogierów. 
Rodzina Franziski została wyróżniona przez hanowerską 
księgę stadną  tytułem mistrzowskim w Louis-Wiegels-
Schau.  Linia tej klaczy wydała również sławnego ojca 
skoczków, Dominusa (Dominant).

Air Jordan Z, špičkový kůň světové třídy a olympijskými 
kvalitami.

V letošním roce se oldenburský hřebec Air Jordan Z 
zapsal stříbrným písmem do historie jezdectví. Pod Dani-
elem Deusserem získal Air Jordan Z druhé místo ve finále 
Světového poháru v Las Vegas. Již předtím slavil Air Jor-
dan Z úspěchy v mezinárodních soutěžích pod Judy-Ann 
Melchiorovou.  Jeho otec Argentinus  (Argentan I) ukázal 
během minulých let své kvality jako otec parkurových koní 
nejvyšší třídy. Mezi jeho potomky patří vítězka světového 
poháru Anka (Marcus Ehning), účastník olympiády hře-
bec Adlantus As (Lars Nieberg) a úspěšný Arko III (Nick 
Skelton). Ze strany matky koluje v žilách Air Jordana Z 
krev slavné hanoverské rodiny  Sprudelquelle. Přes hřebce 
jako je Matador (Matrose), Weinstern (Weingau), Cher xx 
(Wilwyn xx) a Einglas (Athos) sahá mateřská linie až ke 
klisně Franziska (Frustra II x Damm). Tato slavná klisna 
z chovné rodiny Haack dala více než deset licentovaných 
plemeníků.
Linii Franzisky byl v hanoverské plemenné knize udělen 
titul šampiónky na Louis-Wiegels-Schau. Z této mateř-
ské linie vzešel také slaný parkurový plemeník Dominus 
(Dominant).

 Oldenburg 1��6 1,�0 m karo-gniady /  
tmavý hnědák

hodowca / chovatel:

e. risch, Dortmund (niemcy / německo)

argentinus

argentan I
absatz abglanz

landmoor

worms wohlan
landschaft

Dorle
Duden II Duellant

löwenart

winterrose wirbel II
Freiheitsglück

Mandoline

Matador
Matrose Marcio xx

adelinde

cicerone cid
ankertulpe

winzerin
weinstern weingau

Feldfeder

czardafuerstin cher xx 
elflein

Special price

1000,- euro
zamrożone / zmrazené

1 słomka / 1 pejeta
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Candillo

Candillo Z, elegancki syn ogiera Cassini I, o największym 
poziomie pełnej krwi.

Stadnina Zangersheide daje hodowcom szansę wykorzy-
stania sportowej krwi Cassini I poprzez Candillo Z. Ten 
najwyższej klasy ogier spowodował sensację w między-
narodowym sporcie skoków pod Thomasem Konle. Poza 
tym Candillo Z jest na pewno najlepszym synem Cassi-
no Z. Cały szereg jego potomków pochodzących z jego 
trzech pierwszych lat hodowlanych liczy się w skokach. 
Potomstwo Candillo Z, a w tym Cassabachus (Goeff Bil-
lington), Castana (Meredith Michaels), Caballero (Cecilia 
Eide) i Cantos (Niklas Arvidsson), osiąga duże sukcesy w 
skokach. Common Sense (Candillo) startował w zeszłym 
roku w ME w Mannheim pod rosyjskim jeźdźcem Mik-
hailem Safronovem. Matka Candillo, Desy, ma niezbędną 
ilość pełnej krwi poprzez swojego ojca, Grundymana xx. 
Babka ze strony matki, Texas, jest sławna jako matka li-
cencjonowanych ogierów: Flemmingh (Lacapo), Gaspari 
I-II (Grundyman xx) i Littorio (Lord). Z tej sportowej linii 
holsztyńskiej 3558 wywodzą się również międzynarodowe 
konie skokowe Chanel M (Thiess Luther), Gran Corrado 
(Yves Houtackers), Latinus (Robin Sweely), Cantate Z (Ro-
drigo Pessoa) i Non Plus Ultra (Katharina Offel). Ze 121 
córek, 11 dostało już premie państwowe w Niemczech, a 9 
synów otrzymało licencje hodowlane.

Candillo Z, elegantní syn hřebce Cassini I, který má hod-
ně plnokrevné krve.

Hřebčín Zangersheide nabízí chovatelům šanci využít 
sportovní krev hřebce Cassini I přes jeho prvotřídního 
syna Candillo Z. Tento špičkový hřebec se stal pod Tho-
masem Konlem senzací mezinárodního parkurového 
sportu. Navíc je Candillo Z nejlepším potomkem Cassini-
ho I v chovu. Velký počet jeho potomků z prvních tří let 
jeho působení v chovu nyní úspěšně závodí ve skokových 
soutěžích. Potomci Candilla Z Cassabachus (Goeff Bil-
lington), Castana (Meredith Michaels), Caballero (Ceci-
lia Eide) a Cantos (Niklas Arvidsson) sbírají úspěchy na 
parkurových kolbištích. Common Sense (Candillo) star-
toval v loňském roce na ME v Mannheimu pod ruským 
jezdcem Mikhailem Safronovem. Matka Candilla, Desy, 
má v žilách nezbytnou dávku plnokrevné krve po svém 
otci Grundymanovi xx. Bába Texas má výbornou reputa-
ci jako matka licentovaných hřebců Flemmingha (Laca-
po), Gaspariho I-II (Grundyman xx) a Littoria (Lord). Z 
této holštýnské skokové linie 3558 vzešli také parkuroví 
koně působící na mezinárodní scéně jako jsou Chanel M 
(Thiess Luther), Gran Corrado (Yves Houtackers), Latinus 
(Robin Sweely), Cantate Z (Rodrigo Pessoa) a Non Plus 
Ultra (Katharina Offel). Z jeho dosavadních 121 potomků 
získalo 11 klisen státní ocenění v Německu a 9 potomků 
bylo licentováno jako chovní hřebci.

 holsztyn / holštýn 1��� 1,6� m gniady / hnědák

hodowca / chovatel:

c. Johansen, Simonsberg (niemcy / německo)

cassini I

capitol
capitano corporal 

retina

Folia Maximus 
Vase

wisma
caletto II cor de la Bryere 

Deka

Prisma Mahmud 
cerena

Desy

Grundyman xx
Grundy xx Great nephew xx 

world for lundy xx

Berethe Manet xx crepello xx 
Barbarasirani xx

texas
carneval cor de la Bryere 

assa

ledusa lorenz 
edusa

tariff I

�00,- euro
zamrożone / zmrazené

4 słomki / 4 pejety
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Caretano Z, hřebec, který u všech svých potomků splnil 
očekávání

Caretano Z byl jedním z nejnadějnějších skokových koní 
své generace a měla ho čekat slibná kariéra ve velkém svě-
tě. Jako sedmiletý zvítězil Caretano Z v prestižním Svě-
tovém poháru pro mladé koně v Lanakenu pod Josem 
Lansinkem. Poté tato dvojice skvěle debutovala na mezi-
národní parkurové scéně, když se dostala do finále Svě-
tového poháru v Gothenburgu v roce 2001. Jenže právě 
tam zasáhl osud a Caretano Z utrpěl zranění šlachy, které 
ukončilo jeho krátkou kariéru na samém začátku. Care-
tano Z je potomkem parkurového plemeníka Caretina 
(Caletto II) ze známe holštýnské linie 104a. Již mezi jeho 
prvními potomky narozenými v Holštýně se na meziná-
rodní parkurové scéně uplatnil Cartano s jezdcem Rudim 
Helsenem. Z prvních dvou sezón v hřebčíně Zangersheide 
vzešlo několik potomků, kteří v současné době úspěšně 
soutěží mezinárodní scéně v lehčích soutěžích, např. Can-
dlelight Z (Wil Schellekens), Carlaya Z (Judy-Ann Melchi-
orová), Cartoon Z (Stefan Corten), Cartree Z (Alexander 
Schill), Chicago Z (Judy-Ann Melchiorová) a Cracky Z 
(Stefan Corten). Krev Caretana Z je navíc i nadále k dispo-
zici v hřebčíně Zangersheide přes jeho potomky Cartoon 
Z a Chicago I Z.

Caretano Z, ogier, który zawsze spełnia oczekiwania, jeśli 
chodzi o jego potomstwo.

Caretano Z był jednym z najbardziej obiecujących skocz-
ków swojego pokolenia. Jako 7-latek, Caretano Z wygrał 
prestiżowe MŚ Młodych Koni w Lanaken pod Jos Lansin-
kiem. Potem ta para miała wspaniały debiut w między-
narodowych skokach, podczas finałów Mistrzostw Świata 
w Geteborgu. W 2001 r. Caretano Z doznał śmiertelnej w 
skutkach przepukliny lędźwiowej, właśnie wtedy, gdy był 
na początku bardzo obiecującej międzynarodowej kariery. 
Caretano Z pochodzi od dostarczyciela skoczków, Care-
tino (Caletto II), ze sławnej linii holsztyńskiej 104a. Do 
pierwszych holsztyńskich potomków Caretano Z należy 
międzynarodowy skoczek Cartano, którego dosiada Rudi 
Helsen. Z potomstwa Caretano Z po dwóch pierwszych 
sezonach hodowlanych w Stadninie Zangersheide wiele 
koni osiąga obecnie sukcesy na międzynarodowym pozio-
mie w lekkich zawodach, np. Candlelight Z (Wil Schellek-
ens), Carlaya Z (Judy-Ann Melchior), Cartoon Z (Stefan 
Corten), Cartree Z) (Alexander Schill), Chicago Z (Judy-
Ann Melchior) i Cracky Z (Stefan Corten). Poza tym  krew 
Caretano Z jest wciąż dostępna w Stadninie Zangersheide 
poprzez jego synów, a są to Cartoon Z i Chicago I Z .

Caretano
 holsztyn / holštýn 1��2 1,6� m gniady /  hnědák

hodowca / chovatel:

M. Birchler, Bilten (niemcy / německo)

caretino

caletto II
cor de la Bryère rantzau xx 

Quenotte

Deka consul
Ökonomie

Isidor
Matellus Marinus

nachtblüte

corbala aldato
Unna

Bravo
Stam 10�a

reichsgraf
rinaldo ramiro z

rosa

Ophelia z landgraf I
Ballade

Ofarim
rasputin ramiro z

Marion

holle tin rod xx 
Ute

tariff I

�00,- euro
zamrożone / zmrazené

3 słomki / 3 pejety
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 2000 1,6� m gniady / hnědák

hodowca / chovatel:

Stoeterij zangersheide, lanaken (Belgia / Belgie)

Crown Z, potvrzuje ve svých potomcích filozofii hřebčína 
Zangersheide

V hřebci Crown Z nabízí hřebčín Zangersheide svým 
členům jedinečnou příležitost využít Carthagova syna 
„parkurové klisny století” Ratiny Z. Tato výjimečná klisna 
dokázala pod Pietem Raymakersem a Ludgerem Beerbau-
mem zvítězit ve finále Světového poháru, na Mistrovství 
Evropy, v Grand Prix v Aachenu, získat stříbro na olympij-
ských hrách, dvakrát získat zlato na olympijských hrách v 
soutěži družstev, dvakrát získat zlato na mistrovství Evro-
py družstev a zlato na Mistrovství světa družstev. To, že 
Ratina Z přenáší své kvality na potomky, ukázal její první 
syn Rex Z (Rebel I Z). Přestože se Rex Z nedožil mno-
ha let, dal celkem 106 potomků, z nichž deset v součas-
né době aktivně působí v parkurovém sportu na úrovni 
Grand Prix: Roble Z, Regis Z, Rescol Z, Rose des Hayettes 
Z, Retsina Z, Ratino V Z, Roxy Adelheid Z, Rex II Z, Rexito 
Z a Roulette Z. Skokové geny mají v této holštýnské rodině 
pevné kořeny. Samotná zakladatelka linie, klisna Heureka 
Z, dokázala pod Hermannem Schriddem zvítězit v Grand 
Prix v Aachenu. Crown Z je také vynikajícím parkurovým 
koněm s obrovskou silou a fantastickou technikou. V sou-
časné době se Crown Z v sedle s Judy-Ann Melchiorovou 
úspěšně prezentuje na závodech pro mladé koně. Tento 
hřebec má takový talent, že se nemůžeme dočkat, až bude 
startovat ve velkých soutěžích.

Crown Z, potwierdzenie filozofii Zangersheide dzięki jego 
potomstwu.

Za pośrednictwem ogiera Crown Z Zangersheide oferuje 
swoim klientom unikalną okazję. Jest to syn Carthago Z 
od Ratiny Z, „skoczka stulecia”. Pod Pietem Raymakersem 
i Ludgerem Beerbaumem ta cudowna klacz wygrała fina-
ły Pucharu Świata, Mistrzostwo Europy, Aachen Grand 
Prix, srebrny medal olimpijski, dwa razy drużynowo złoty 
medal olimpijski, dwa razy drużynowo europejskie złoto i 
złoto drużynowo na Mistrzostwach Świata. To, że Ratina 
Z również  przekazuje swoje cechy, demonstruje jej pierw-
szy syn, Rex Z (Rebel I Z). Przedwcześnie zmarły Rex Z 
zostawił ogółem tylko 106 potomków, z których obecnie 
aż dziesięciu skacze na poziomie Grand Prix; Roble Z,  
Regis Z, Rescol Z, Rose des Hayettes Z, Retsina Z, Rati-
no V Z, Roxy Adelheid Z, Rex II Z, Rexito Z i Rolette Z. 
Cechy skoczków są mocno zakotwiczone w tej rodzinie 
holsztynów. Klacz założycielka, Heureka Z, sama wygra-
ła Aachen Grand Prix pod Hermannem Schridde. Sam 
Crown Z  również przoduje jako skoczek dzięki olbrzy-
miej sile i fantastycznej technice. Obecnie Crown Z z po-
wodzeniem startuje na zawodach dla młodych koni pod 
Judy-Ann Melchior. Ten ogier ma tak wielki talent, że nie 
możemy się doczekać jego startów w wielkich imprezach.

Crown

carthago z

capitol I
capitano corporal 

retina

Folia Maximus 
Vase

Perra
calando I cor de la Bryere 

Furgund

Kerrin Mambo
Fangelika

ratina z

ramiro z
raimond ramzes x

Infra

coralle z (Valine) cottage son xx
holle

argentina z
almé z Ibrahim

Girondine

heureka z Ganeff
nobida

tariff I

�00,- euro
zamrożone / zmrazené

3 słomki / 3 pejety
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Zandor Z, hřebec, který stojí na počátku nové linie  
hřebců

Rodokmen Zandora Z je jedinečný. Otec Zeus je jedním z 
nejvýznamnějších producentů skokových koní uplynulých 
desetiletí. Jeho potomky jsou legendární parkuroví koně 
jako  Midnight Madness, Zalza, Zypria a Playback. Zandor 
Z navíc zdědil nemalé skokové předpoklady po své matce 
Padua. Tato dcera fantastického hřebce Polydora závodi-
la v nejvyšších soutěžích několik let pod Ralfem Schne-
iderem a za svůj život vydělala více než 175.000 EUR. V 
rodině Zandora Z jsou pevně zakořeněny skokové geny. 
Padua je pravou sestrou světově proslulých skokových 
koní Sonora la Silla (Jan Tops) a Poor Boy (Beat Mandli) 
z holštýnské linie 4965. Sám Zandor Z má v parkurovém 
sportu také vynikající jméno, které mu přinesly výsledky 
v soutěžích nejvyšší úrovně, jako je vítězství v Grand Prix 
v Bordeaux a prestižní ocenění „Nejlepší hřebec na světě” 
a „Nejlepší hřebec”. V loňském roce se Zandor Z prosadil 
také jako producent skokových koní. Na MS v Lanakenu 
se všichni tři jeho potomci, kteří se MS zúčastnili, dostali 
do finále v kategorii 6-letých koní. Jeho dcera Zekina Z 
získala dokonce zlatou medaili a připsala si ke svému jmé-
nu toto cenné umístění. V loňském roce se jiný potomek 
Zandora Z, Zandiego Z, stal šampiónem 4-letých koní v 
Portugalsku. 

Zandor
rheinland 1�8� 1,66 m gniady / hnědák

hodowca / chovatel:

M. lelieveld, Issum (niemcy / německo)

Zandor Z, ogier stojący u podstawy nowej linii ogierów.

Rodowód Zandora Z jest bardzo rzadkiej klasy. Jego ojciec, 
Zeus, jest jednym z najbardziej wpływowych dostarczy-
cieli skoczków ostatniego dziesięciolecia. Takie legendar-
ne konie skokowe, jak Midnight Madness, Zalza, Zypria 
i Playback, są wszystkie potomstwem Zeusa. Zandor Z 
odziedziczył również olbrzmie dawki genów skoczków 
od swojej matki, Padua. Ta córka najwyższej klasy ogie-
ra Polydora sama przez wiele lat skakała na najwyższym 
poziomie w imprezach międzynarodowych pod Ralfem 
Schneiderem i zarobiła w postaci nagród ponad 175 000 €. 
Cechy skoczków są mocno zakotwiczone w rodzinie Zan-
dora Z. Padua to pełna siostra sławnych w świecie skocz-
ków: Sonora la Silla (Jan Tops) i Poor Boy (Beat Mandli) 
z holsztyńskiej linii 4965. Również sam Zandor Z odnosił 
olbrzymie sukcesy w skokach i wygrał Bordeaux Grand 
Prix i zdobył prestiżowe tytuły „Ojciec świata” i „Najlepszy 
ogier”. W zeszłym roku Zandor Z dokonał również przeło-
mu jako dostarczyciel koni skokowych. Na MŚ w Lanaken 
trójka jego potomstwa doszła do finałów w kategorii 6-lat-
ków. Przodowała jego córka, Zekina Z, zdobywając złoty 
medal i dopisując w ten sposób tytuł do swojego imienia. 
W zeszłym roku inny potomek Zandora Z, Zadniego Z, 
został championem 4-latków w Portugalii.

zeus

arlequin x
Massondo x Mardochee x

Duchesse x

nuit Bleue x le Pot aux roses xx
Daune de nouste x

Urielle
Matador x Kephir x

Ombrie x

evelyne talisman
nadinette

Sprehe Padua 
(Pustelblume)
Stam ��6�

Polydor
Pilatus Perseus

Duela

Fata Morgana Frühlicht I
Gundi

ascona II
aladin aldato

Parede 

Fassion Falkenberg 
wedel

tariff I

�00,- euro
zamrożone / zmrazené

6 słomek / 6 pejet
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Asca Z, bílý “klenot“, velká naděje pro každou skokovou 
stáj

Asca Z byl licentován v listopadu 2005 při výběru holš-
týnských plemeníků v Neumünsteru, kde zapůsobil velmi 
dobrým dojmem díky výjimečnému skokovému nadání a 
sportovním kvalitám. Otec Askari se jako pětiletý stal vice-
mistrem na šampionátu v Německu. Askari má navíc zají-
mavý rodokmen přes koně Accord II (Ahorn Z x Calypso 
I), Lavall I (Landgraf I) v návaznosti na pravou sestru zná-
mých holštýnských plemeníků Calypso I, II, III, IV a V 
(Cor de la Bryere) z linie 6582. Otec matky Carthago Z dal 
potomky, kteří mají velmi dobré jméno jako skokoví koně 
a sám dvakrát reprezentoval hřebčín Zangersheide na 
olympijských hrách, a to v Atlantě a v Sydney. Linie matky 
hřebce Asca Z sahá přes ceněnou krev sportovního koně 
Caletta II ke klisně Nolde (Ladykiller xx) ze slavné holš-
týnské linie 730b. Nolde je známá, mimo jiné, jako bába 
slavného holštýnského plemeníka Carpaccio (Caretino) a 
skokového koně mezinárodní úrovně Lenara (Leuthen I), 
se kterým Bruce Goodin startoval na olympijských hrách 
v Sydney. Tato velká rodina navíc dala více než 60 licento-
vaných plemeníků jako jsou Caletto I-III, Coronado, Gon-
zales a Le Grand I-III.

Asca

Asca Z, siwy „klejnot”, wielka nadzieja dla każdej stajni 
skoczków.

Asca Z uzyskał licencję w listopadzie 2005 r. podczas se-
lekcji ogierów holsztyńskich w Neumünster, gdzie zrobił 
wrażenie wyjątkowym talentem do skoków i możliwościa-
mi sportowymi. Jego ojciec, Askari, jako 5-latek został wi-
cemistrzem na Mistrzostwach Niemiec. Poza tym Askari 
ma interesujący rodowód z Accordem II (Ahorn Z x Ca-
lypso I), Lavallem I (Landgraf I) w połączeniu z pełną sio-
strą sławnych ogierów holsztyńskich Calypso I, II, III, IV 
i V (Cor de la Bryere) z pochodzenia 6582. Ojciec klaczy, 
Carthago Z, przoduje w dostarczaniu skoczków i dwa razy 
reprezentował Stadninę Zangersheide na olimpiadzie, w 
Atlancie i w Sydney. Linia matki ogiera Asca Z sięga do 
cennego ogiera sportowego Caletto II i klaczy Nolde (La-
dykiller xx) z bardzo szanowanej linii holsztyńskiej 730b. 
Nolde jest znana, między innymi, jako babka sławnego 
ogiera holsztyńskiego Carpaccio (Caretino) i międzyna-
rodowego skoczka Lenaro (Leuthen I), na którym Bruce 
Goodin startował na olimpiadzie w Sydney. Poza tym ta 
rodzina dostarczyła ponad 60 licencjonowanych ogierów, 
a są to m. in. Caletto I-III, Coronado, Gonzales i Le Grand 
I-III.

 holsztyn / holštýn 200� 1,�0 m siwy / bělouš

hodowca / chovatel:

zG Jessen, Goldelund (niemcy / německo)

askari

accord II
ahorn z almé z

heureka z

ribecka calypso I
Gerlis

elypse I
lavall I landgraf I

Madam

tibris cor de la Bryere
tabelle

Krokusbluete

carthago z
capitol capitano

Folia

Perra calando I
Kerrin

wiesse rose
caletto II cor de la Bryere

Deka

nolde ladykiller xx 
Bettina

tariff II

���,- euro
zamrożone / zmrazené

3 słomki / 3 pejety
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Balougran Z, hřebec, který je pro Rodriga Pessoa vel-
kou nadějí jako důstojný nástupce úspěšného Baloubet  
du Rouet

V roce 2002 zvítězil Balougran Z ve výkonnostní zkouš-
ce v Neustadt-Dosse, kde byl pětkrát oceněn nejvyšší 
známkou 10 za skokové prvky. V současné době soutěží 
Balougran Z na mezinárodní parkurové scéně pod Rod-
rigem Pessoou, který v tohoto syna hřebce Baloubet du 
Rouet vkládá velké naděje. Pod Rodrigem Pessoou vyhrál 
Baloubet du Rouet olympijské hry v Aténách a třikrát za 
sebou, v letech 1998, 1999 a 2000, zvítězil ve Světovém 
poháru. Stejně jako vítěz Mistrovství světa Weihawey a 
slavní plemeníci For Pleasure a Sandro Boy, i Balougran 
Z je potomkem dcery Grannuse. Posledně jmenovaný 
hřebec patří k nejlepším plemeníkům parkurových koní v 
historii. Legendární skokoví koně jako Top Gun, Grannu-
sch, Grande Dame Z a Remus Equo byli všichni potom-
ky Grannuse. V mateřské linii Balougrana Z najdeme tu 
nejlepší hanoverskou skokovou krev v linii Argentinuse, 
Weltmeistera a rodiny Feldmarie. Posledně jmenovaná 
velká rodina dala také licentované plemeníky jako jsou: 
Fasching, Wodka, Allotria I, Wohlgemut, Varius, Refosco 
a Rasputin.

Balougran Z, ogier, który zapowiada się na godnego  
następcę zwycięskiego Baloubet du Rouet pod Rodrigo 
Pessoa.

Balougran Z wygrał w 2002 r. próbę dzielności w Neu-
stadt-Dosse, gdzie aż pięć razy dostał najwyższą ocenę 
10 za elementy skoków. Obecnie Balougran Z startuje w 
międzynarodowych zawodach w skokach pod Rodrigo 
Pessoa, który ma wielkie zaufanie do tego syna Baloubet 
du Rouet. Baloubet du Rouet wygrał pod Rodrigo Pessoa 
olimpiadę w Atenach i trzy razy z rzędu był w finałach Pu-
charu Świata, w 1998, 1999 i 2000 r. Tak jak mistrz świa-
ta Weihaweij i sławne ogiery For Pleasure i Sandro Boy, 
również Balougran Z pochodzi od córki Grannusa. Ten 
wielki ogier należy do najlepszych dostarczycieli skocz-
ków w historii. Takie legendarne konie skokowe, jak Top 
Gun, Grannusch, Grande Dame Z i Remus Equo, wszyst-
kie pochodzą od Grannusa. W linii żeńskiej Balougrana 
Z odnajdujemy nagromadzenie najlepszej hanowerskiej 
krwi skoczków, a są to po kolei Argentinus, Weltmeister 
i rodzina Feldmarie. Ta ostatnia, szeroko rozgałęziona 
rodzina wydała także licencjonowane ogiery, do których 
należą: Fasching, Wodka, Allotria I, Wohlgemut, Varius, 
Refosco i Rasputin.

Balougran

tariff II

���,- euro
zamrożone / zmrazené

3 słomki / 3 pejety

 Oldenburg 1��� 1,68 m kasztan /  ryzák

hodowca / chovatel:

P. Schockemöhle, Mühlen (niemcy / německo)

Baloubet du rouet

Galoubet a
almé z Ibrahim

Girondine

Viti nystag
Ida de Bourgoin

Mesange du rouet
Starter rantzau xx

Kaironnaise

Badine Bel avenir
Perle de norval

agrana

Grannus
Graphit Grande

Frutana

Odessa Ozean
Gitta

argone
argentinus argentam I

Dorle

wonne weltmeister
Ostbiene
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chellano z

contender
calypso II cor de la Bryere

tabelle

Gofine ramiro z
cita

Fayence
cor de la Bryere rantzau xx

Quenotte

Soleil capitol 
Kürette

cassandra z

carthago z
capitol capitano

Folia

Perra calando I
Kerrin

astara
Farn Fax I

Dorette

Otasja Millers Grey xx
Kiana

Calvados
2001 1,6� m siwy / bělouš

hodowca / chovatel:

h.a. Peeters, weert (holandia / holandsko)

Calvados Z, kůň, který má geny prvotřídních hřebců 
Chellano Z a Carthago Z

Calvados Z, fantastický skokový kůň z hřebčína Zanger-
sheide, získal v roce 2006 titul šampióna na MS mladých 
koní v kategorii 5-letých v Lanakenu pod Roelofem Bri-
lem. V loňském roce se Calvados Z pod Stefanem Corte-
nem znovu výborně umístil ve finále, když v soutěži pro 
6-leté koně skončil na devátém místě. Díky tomu se Cal-
vados Z stal nejúspěšnějším potomkem Chellana Z, který 
uhynul v mladém věku. V rodokmenu Calvadose Z najde-
me mnoho skokových koní s prvotřídní holštýnskou krví. 
Jeho otec Chellano Z je potomkem vynikajícího otce Con-
tendera a pravé sestry známého skokového a plemenného 
hřebce Corrada I. Ze strany matky má Calvados Z cenné 
skokové předpoklady holštýnské linie 162 po účastníku 
olympijských her Carthago Z, který se proslavil také jako 
otec skokových koní mezinárodní úrovně jako Cycarlos L 
Z, Cassiano Z, Calina Z, Cim Cristo, Candy, Caloma Z, 
Kira, Caya a Spiga. Bába ze strany matky, Astara, má v 
žilách krev klisny Dorette (rodina 18b1) přes jejího syna 
Farna. Ve spojení s Carhagem Z dala Astara také plemení-
ka Casmir Z s licencí sBs. Ve čtvrtém pokolení dodal par-
kurový plemeník Millers Grey xx do rodokmenu Calvado-
se Z potřebnou dávku plnokrevné krve. Stejná holandská 
mateřská linie dala také účastníka Grand Prix Bollvorm´s 
Barber (Symfonie), kterého jezdil Roelof Bril. 

Calvados Z, koń, który posiada geny ogierów najwyższej 
klasy, Chellano Z i Carthago Z.

Calvados Z, fantastycznie skaczący ogier z Zangersheide, 
wygrał tytuł na MŚ Młodych Koni w konkurencji 5-let-
nich skoczków w Lanaken w 2006 r. pod Roelofem Bri-
lem. W zeszłym roku Calvados Z dosiadany przez Stefana 
Cortena znowu uplasował się wysoko w finałach dla 6-lat-
ków, na 9 miejscu. Z tego powodu Calvados Z jest naj-
bardziej udanym synem swojego przedwcześnie zmarłego 
ojca, Chellano Z. W rodowodzie Calvadosa Z znajduje-
my nagromadzenie pierwszorzędnej krwi holsztyńskich 
skoczków. Jego ojciec, Chellano Z, jest synem wielkiego 
ogiera Contendera od pełnej siostry sławnego sportowego 
i hodowlanego ogiera Corrado I. Ze strony swojej matki 
Calvados Z nosi cenne geny skoczków z holsztyńskiej li-
nii 162 poprzez olimpijskiego skoczka, ogiera Carthago Z. 
Babka ze strony matki, Astara, nosi sportową krew klaczy 
Dorette (rodzina 18b1) poprzez jej syna, Farna. W połą-
czeniu z Carthago Z Astara wydała na świat ogiera Casmir 
z licencją sBs. W czwartym pokoleniu dostarczyciel skocz-
ków Millers Grey xx dodał odrobinę pełnej krwi do rodo-
wodu Calvadosa Z. Ta linia klaczy holenderskich wydała 
również skoczka Grand Prix, Bollvorm’s Barber (Symfo-
nie), dosiadanego przez Roleofa Brila.

tariff II

���,- euro
zamrożone / zmrazené

4 słomki / 4 pejety

www.bober.info.pl / www.skdobrzyniewo.pl
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caletto II

cor de la Bryère
rantzau xx Foxlight xx

rancune xx

Quenotte lurioso
Vestale du bois Margot

Deka
consul cottage Son xx

Isolde

Ökonomie Matador
Fahre

Monoline

roman
ramzes x rittersporn xx

Jordi ox

Dorette Monarch
Schelle

Usa
Marabu II Mahdi I

holsatia

Jossa aller 
Fuby

Calvin
 holsztyn / holštýn 1�8� 1,6� m siwy / bělouš

hodowca / chovatel:

w. Frers, tangstedt-willstedt (niemcy / německo)

Calvin Z ma rodowód pełen pierwszorzędnych genów 
skoczków holsztyńskich. 

Jego ojciec, Caletto II, był w stadninie tylko przez czte-
ry sezony przed swoją śmiercią w 1984 r. W tym krótkim 
okresie Caletto II spłodził wiele sławnych koni skokowych, 
takich jak mistrzowie olimpijscy Classic Touch i Operette 
la Silla. Holsztyńska linia Caletto II została z powodze-
niem przedłużona przez jego syna, Caretino. Calvin Z jest 
synem Monoline z linii 8777. Monoline jest również mat-
ką wielkiego ogiera Cantusa (Caletto I). Cantus jest znany 
jako ojciec legendarnych skoczków, takich jak Calvaro V 
i Come On. Z połączenia Landgrafa I i Monoline urodził 
się ogier Lansing. Calvin Z odziedziczył wiele cech ojca 
swojej matki, Romana, jednego z najważniejszych dostar-
czycieli dobrych klaczy. 
W Zangersheide Calvin Z kontynuuje dobre imię rodziny. 
Jego potomstwo, Cayleigh Z i Carpe Diem Z ukończyło 
MŚ Młodych Koni w 2002 r. na, odpowiednio, drugim i 
trzecim miejscu w finałach dla 6-latków. W międzynaro-
dowych skokach Calvin Z jest reprezentowany przez Cay-
leigha Z pod Edwiną Alexander, Calva Mury-Marais Z 
pod Patrickiem McEntee i Rochestera pod Cassio Rivetti.

Calvin Z má v rodokmenu geny prvotřídních holštýn-
ských skokových koní. 

Jeho otec Caletto II připouštěl pouhé čtyři sezóny, než v 
roce 1984 uhynul. Za tuto krátkou dobu stačil Caletto II 
dát mnoho slavných parkurových koní, jako například 
olympijské vítěze Classic Touch a Operette la Silla. Na 
holštýnskou linii plemeníka Caletto II úspěšně navázal 
jeho syn Caretino. Calvin Z je potomkem klisny Monoline 
z linie 8777. Monoline je také matkou vynikajícího pleme-
níka Cantuse (Caletto I), který vešel v povědomí jako otec 
legendárních skokových koní jako jsou Calvaro V a Come 
On. Ze spojení Landgrafa I a Monoline vzešel plemeník 
Lansing. Calvin Z zdědil mnoho vlastností po otci matky 
Romanovi, jednom z nejlepších otců vynikajících matek. 
V hřebčíně Zangersheide dělá Calvin Z čest své rodině. Na 
MS mladých koní v roce 2002 jeho potomci Cayleigh Z a 
Carpe Diem Z skončili na druhém, resp. třetím místě ve 
finále pro 6-leté koně. Na mezinárodní parkurové scéně je 
Calvin Z zastoupen svými potomky Cayleighem s jezdky-
ní Edwinou Alexander, Calva Mury-Marais Z s Patrickem 
McEntee a Rochesterem s Cassiem Rivettim.

tariff I

�00,- euro
zamrożone / zmrazené

6 słomek / 6 pejet

www.bober.info.pl / www.albertovec.cz
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Chippendale
2000 1,�2 m siwy / bělouš

hodowca / chovatel:

h. theeuwes, zandhoven (Belgia / Belgie)

cento

capitol I
capitano corporal

retina

Folia Maximus 
Vase

Viola xl
caletto II cor de la Bryere

Deka

lady legende liguster
legende (lady legende)

M. Unellie 1�

cassini I
capitol I capitano

Folia

wisma caletto II
Prisma

J. Unellie 1�
ladalco ladykiller xx

zala

Fbunellie ramiro z
Bunellie

tariff II

���,- euro
zamrożone / zmrazené

4 słomki / 4 pejety

Chippendale Z, hřebec, od kterého Jos Lansink hodně 
očekává a věří, že se s ním dostane do nejvyšších skoko-
vých soutěží

Hřebec Chippendale Z má v rodokmenu krev nejlepších 
linií holštýnských skokových koní ve spojení se spolehli-
vou holandskou mateřskou linií z úspěšného chovu hřeb-
čína Stal Roelofs. Jeho otec Cento byl jedním z nejlepších 
mezinárodních skokových hřebců v historii. Pod Otto 
Beckerem zvítězil Cento v Grand Prix v Aachenu, získal 
zlato v soutěži družstev na olympiádě v Sydney a zvítězil 
ve finále Světového poháru v Lipsku. Otec matky Cassini 
I exceluje jako prvotřídní otec skokových koní, a to díky 
výsledkům potomků jako Cumano, Olympic Z, Ingmar, 
Coco, Berlin a Carino. Zajímavé je, že jak otec Cento, tak i 
otec matky Cassini I, vzešli z úspěšného spojení Capitola I 
x Caletto II. Matka Chippendalea M.Unellie dala ve spoje-
ní s hřebcem Darco také úspěšného skokového koně Win-
ning Mood, který se pod Ludo Phillipaertsem stal senzací 
na mezinárodní skokové scéně. Z této stejné rodiny (klis-
ny NL, linie 163) vzešel také účastník olympiády Medoc 
II, kterého jezdil Rossen Raitchev. Sám Chippendale Z má 
vynikající skokové kvality a dvakrát se dostal do finále MS 
mladých koní, a to v letech 2005 a 2006. 

Chippendale Z, ogier, co do którego Jos Lansink ma wiel-
kie oczekiwania i wierzy, że z nim osiągnie najwyższy 
poziom w skokach.

Ogier Chippendale Z posiada w rodowodzie najlepsze 
linie holsztyńskich skoczków połączone z potężną linią 
holenderskich klaczy z odnoszącej sukcesy stadniny Stal 
Roelofs. Jego ojciec, Cento, był jednym z najlepszych ogie-
rów w historii międzynarodowych skoków. Cento zdobył 
Aachen Grand Prix pod Otto Beckerem, złoty medal 
drużynowo na olimpiadzie w Sydney i był w finałach 
Pucharu Świata w Lipsku. Ojciec klaczy, Cassini I, jest 
doskonały jako ojciec skoczków dzięki wynikom takich 
koni, jak: Cumano, Olympic Z, Ingmar, Coco, Berlin i 
Carino. Interesujące jest to, że zarówno Cento (ojciec), jak 
i Cassini I (ojciec klaczy) pochodzą z pomyślnej kombina-
cji Capitol I x Caletto II. Matka Chippendale’a, M. Unellie, 
w połączeniu z Darco wydała na świat również odnoszą-
cego sukcesy w skokach ogiera Winning Mood, na którym 
Ludo Phillipaerts spowodował sensację w międzynaro-
dowych kręgach skoków. Ta sama rodzina (klacze NL, 
linia 163) jest również znana z powodu  skoczka olimpij-
skiego, Medoc II, dosiadanego przez Rossena Raitcheva. 
Sam Chippendale Z wykazuje duże zdolności w skokach i 
dwukrotnie doszedł do finałów Mistrzostw Świata w sko-
kach dla młodych koni, w 2005 i 2006 r.
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Cracky
1��� 1,�0 m karo-gniady /  

tmavý hnědák

hodowca / chovatel:

Stoeterij zangersheide, lanaken (Belgia / Belgie)

Díky hřebci Cracky Z máte příležitost využít nejlepší 
rodokmeny úspěšného hřebčína Zangersheide. 

Otec Caretano Z (Caretino) byl sportovním koněm s vel-
kým potenciálem pro vysoké soutěže. Jako 7-letý zvítězil 
na MS pro mladé koně v Lanakenu pod Josem Lansin-
kem. Z jeho prvních dvou sezón v hřebčíně Zangersheide 
vzešlo několik potomků, kteří se již úspěšně představi-
li na šampionátu pro mladé 6 a 7-leté koně, jako napří-
klad Candlelight Z, Carlaya Z, Cartoon Z, Cartree Z  
a Chicago Z. Také sám Cracky Z startuje ve skokových 
soutěžích na národní úrovni. Ze strany matky nese  
Cracky Z krev ověřeného spojení Ramiro Z x Almé Z a 
ta se navíc spojila se známou rodinou klisny Girl. Matka 
Crackyho Z Raissa Z dala ve spojení s Leuthenem I zná-
mého skokového koně mezinárodní úrovně Lancelota Z, 
kterého jezdí Joe Fargis. Raissa Z je navíc pravou sestrou 
slavného sportovního a chovného hřebce Robina I Z a 
Robina II Z (Ramiro Z). Robin I Z je v současnosti jedním 
z nejlepších producentů skokových koní v Evropě. Světo-
známí skokoví koně jako Butterfly Flip, Mynta, Garibaldi 
a Rochette jsou všichni potomky Robina I Z.

Cracky Z stwarza okazję zastosowania najlepszych linii 
krwi z pomyślnej historii sukcesu Stadniny Zangersheide.

Ojciec, Caretano Z (Caretino), był sportowym ogierem 
o wielkim potencjale do wysokiego wyczynu. Jako 7-la-
tek wygrał MŚ młodych koni w Lanaken pod Josem Lan-
sinkiem. Od jego pierwszych dwóch sezonów w Stadni-
nie Zangersheide jego liczne potomstwo z powodzeniem 
startuje w zawodach młodych koni dla 6- i 7-latków, np. 
Candlelight Z, Carlaya Z, Cartoon Z, Cartree Z i Chica-
go Z. Również sam Cracky Z startuje na poziomie pań-
stwowym w skokach. Ze strony matki Cracky Z posiada 
krew przetestowanej kombinacji Ramiro Z x Almé Z, a to 
z kolei łączy się z bardzo szanowaną rodziną Girl. Matka 
Cracky, Raissa Z, jest również matką sławnego międzyna-
rodowego skoczka, Lancelota Z (którego ojcem jest Leut-
hen I), dosiadanego przez Joe Fargisa. Poza tym Raissa Z 
jest pełną siostrą sławnych ogierów sportowych i hodow-
lanych, Robina I Z i Robina II Z (Ramiro Z). Robin I Z jest 
obecnie jednym z najlepszych ojców skoczków w Europie. 
Takie sławne na świecie konie skokowe, jak Butterfly Flip, 
Mynta, Garibaldi i Rochette, wszystkie pochodzą od Ro-
bina I Z.

caretano z

caretino
caletto II cor de la Bryere

Deka

Isidor Metellus
corbala

Bravo
reichsgraf rinaldo

Ophelia z

Ofarim rasputin
holle 

raissa z

ramiro z
raimond ramzes x

Infra

coralle z (Valine) cottage Son xx
holle

alpha z
almé Ibrahim

Girondine

Girl z (Gotin) Gotthard
Friesenmusik

tariff II

���,- euro
zamrożone / zmrazené

6 słomek / 6 pejet
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Nelson

tariff III

2�0,- euro
zamrożone / zmrazené

6 słomek / 6 pejet

 la Silla 1��� 1,�� m siwy / bělouš

hodowca / chovatel:

la Silla, Monterrey (Meksyk / Mexiko)

Nelson Z, potężny skoczek o silnej sylwetce, został wyho-
dowany w Meksyku przez Alfonso Romo. 

Nelson Z pochodzi od ogiera holsztyńskiego o imieniu 
Nureyev la Silla (Carolus x Rocadero), który zmarł w mło-
dym wieku. Matką Nelsona jest słynna jako międzynaro-
dowy skoczek klacz Renata la Silla (Ramiro Z x Panthe-
non xx), na której Jaime Guerra zdobył Grand Prix w 
Geesteren. Potomkiem Renaty la Silla i ogiera o imieniu 
Ulft jest również międzynarodowy skoczek Fine Line, na 
którym Jonathan Millar skakał w finałach Pucharu Świata. 
Z tej młodej rodziny (linia 001 klaczy NL) pochodzą rów-
nież sławne międzynarodowe konie skokowe: Just Malone 
(Erdball xx) dosiadany przez Helenę Weinberg, Golden-
bridge (Nimmerdor) dosiadany przez Wout-Jan van der 
Schansa, Curioso L (Purioso) dosiadany przez Henrika 
Lannera oraz Constantijn (Utrecht) dosiadany przez Jerry 
Smita. Interesującym faktem z punktu widzenia wartości 
hodowlanej Nelsona Z jest to, że ma trzykrotny dopływ 
krwi wpływowej klaczy holsztyńskiej Dorette (pocho-
dzenie 18b1) poprzez ogiery: Roman, Ronald i Farn.  
Nelson Z z powodzeniem bierze udział w międzynarodo-
wych zawodach w skokach pod Richardem Davenportem 
z dobrymi lokatami na Grand Prix w Monte Carlo, Bruk-
seli, St. Tropez, Cannes i Arezzo, a także w kwalifikacjach 
Pucharu Świata w Oslo i Helsinkach.

Mohutný a silový skokový kůň Nelson Z se narodil v 
Mexiku v hřebčíně Alfonsa Roma. 

Nelson Z pochází holštýnského plemeníka Nureyev la Silla 
(Carolus x Rocadero), který zemřel v mladém věku. Matka 
Nelsona je slavná mezinárodní skoková klisna Renata la 
Silla (Ramiro Z x Panthenon xx), se kterou Jaime Guerra 
zvítězil v Grand Prix v Geesterenu. Ve spojení s plemení-
kem Ulft dala Renata la Silla také skokového koně mezi-
národní úrovně jménem Fine Line, se kterým se Jonathan 
Millar dostal do finále Světového poháru. Tato mladá 
rodina (linie 001 třídy NL) dala také známé skokové koně 
mezinárodní úrovně jako je Just Malone (Erdball xx), kte-
rého jezdí Helena Weinberg, Goldenbridge (Nimmerdor), 
kterého jezdí Wout-Jan van der Schansa, Curioso L (Puri-
oso) kterého jezdí Henrik Lanner a Constantijn (Utrecht), 
kterého jezdí Jerry Smit. Zajímavou skutečností z pohledu 
chovné hodnoty Nelsona Z je to, že se v jeho rodokmenu 
třikrát objevuje krev vynikající holštýnské klisny Dorette 
(linie 18b1) přes hřebce jako je Roman, Ronald a Farn. 
Sám Nelson Z úspěšně reprezentuje na mezinárodní par-
kurové scéně s jezdcem Richardem Davenportem, s nímž 
má několik umístění na Grand Prix v Monte Carlo, Bruse-
lu, St. Tropez, Cannes a Arezzu a v kvalifikacích na Světo-
vý pohár v Oslu a Helsinkách.

nureyev

carolus I
capitol capitano 

Folia

lacq roman 
cordelia

ariosa
rocadero ronald 

limburg

Udena casanova 
nadina

renata (anja)

ramiro z
raimond ramzes x 

Infra

coralle z (Valine) cottage Son xx 
holle

tanja
Panthenon xx Borealis xx 

Palazzo xx

Ianja Farn 
tolly
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Quality Touch

tariff III

2�0,- euro
zamrożone / zmrazené

6 słomek / 6 pejet

 Oldenburg 1��2 1,6� m gniady /  hnědák

hodowca / chovatel:

P. Schockemöhle, Mühlen (niemcy / německo)

Quality Touch Z został zakupiony jako źrebię przez Stad-
ninę Zangersheide ze względu na swój fantastyczny rodo-
wód. 

Jego ojciec, Quick Star, jest jednym z najbardziej legen-
darnych ogierów sportowych lat dziewięćdziesiątych 
XX w. Dosiada go Meredith Michaels. Matką Quality  
Touch Z jest Sevada, córka Landgrafa I, która jest również 
matką mistrza olimpijskiego Classic Touch (Caletto II) 
dosiadanego przez Ludgera Beerbauma. Sama klacz Seva-
da również z powodzeniem skakała na poziomie S pod 
imieniem Lausanne. Dosiadał jej Breido Graf zu Rantzau. 
Po jednym sezonie w Stadninie Zangersheide Quality  
Touch Z został sprzedany jako 4-latek do Ameryki Po-
łudniowej, gdzie później odnosił sukcesy sportowe na 
poziomie międzynarodowym. Do całego potomstwa 
Quality Touch Z (35 koni), które jest zarejestrowane w 
Księdze Stadnej Zangersheide, należą licencjonowa-
ne ogiery Quartz Adelheid Z i Quartz II Adelheid Z.  
W 2003 r. Quartz Adelheid Z wygrał francuskie mistrzo-
stwa dla 5-letnich skoczków w Fontainebleau pod Grego-
ry Watheletem. Obecnie Quartz Adelheid Z kontynuuje 
międzynarodową karierę pod Michaelem Whitakerem. 
Jego pełny brat, Quatrz II Adelheid Z trzy razy doszedł do 
finałów MŚ Młodych Koni w Lanaken.

Hřebce Quality Touch Z zakoupil hřebčín Zangersheide 
jako hříbě díky skvělému rodokmenu. 

Jeho otec Quick Star, kterého jezdila Meredith Michael-
sová, je jedním z legendárních sportovních koní 90. let. 
Matka Quality Touch Z, Sevada, je dcerou Landgrafa I, a 
dala také olympijského vítěze Classic Touch (Caletto II), 
kterého jezdil Ludger Beerbaum. Klisna Sevada úspěšně 
závodila v parkurech úrovně S pod jménem Lausannea 
s jezdcem Breido Graf zu Rantzauem. Po jedné sezóně v 
hřebčíně Zangersheide byl Quality Touch Z jako 4-letý 
prodán do jižní Ameriky, kde později úspěšně závodil 
na mezinárodní úrovni. Mezi 35 potomky po Quality  
Touch Z, kteří jsou zaregistrováni v plemenné kni-
ze Zangersheide, najdeme licentované hřebce Quartz  
Adelheid Z a Quartz II Adelheid Z. V roce 2003 zvítězil 
Quartz Adelheid Z na mistrovství Francie pro 5-leté sko-
kové koně v Fontainebleau pod Gregorym Watheletem. 
V současnosti závodí Quartz Adelheid Z na meziná-
rodní úrovni pod Michaelem Whitakerem. Pravý bratr  
Quartz II Adelheid Z se třikrát probojoval do finále MS 
pro mladé koně v Lanakenu. 

Quick Star

Galoubet a
almé z Ibrahim

Girondine

Viti nystag
Ida de Bourgoin

Stella
nithard x Kesbeth x

nitouche x

Flora tripoli x
Vanille

Sevada

landgraf I
ladykiller xx Sailing light xx

lone Beech xx

warthburg aldato
Schneenelke

las Vegas
roman ramzes x

Dorette

Bambina aldato 
Feldtor

www.bober.info.pl / www.albertovec.cz
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Quick Lauro

tariff III

2�0,- euro
zamrożone / zmrazené

6 słomek / 6 pejet

1��� 1,6� m gniady / hnědák

hodowca / chovatel:

P. Schockemöhle, Mühlen (niemcy / německo)

Ogier z Zangersheide, Quick Lauro Z, jako 6- i 7-latek 
należał do najlepszych skoczków w swojej grupie wieko-
wej (dosiadał go Jos Lansink) zanim został sprzedany za 
astronomiczną kwotę do USA. 

Kiedy Quick Lauro Z wrócił do Europy, kontynuował 
swoją sportową karierę pod Henk van de Polem. W cią-
gu ostatnich dwóch lat ta para odnosiła sukcesy na mię-
dzynarodowym poziomie, ze wspaniałymi wynikami, na 
przykład w Valkenswaard, Maastricht, Zuidlaren, Dram-
men i Geesteren. Quick Lauro Z jest synem sławnego 
sportowego i hodowlanego ogiera Quick Star, na którym 
Meredith Michaels zdobyła wiele nagród. Ojciec matki, 
Lauriston, był także międzynarodowym skoczkiem i spło-
dził, między innymi, olimpijskiego skoczka Promise Me 
dosiadanego przez Iana Millara. Poza tym Lauriston nosi 
krew pierwszorzędnych skoczków. Jego ojciec, Latus I, 
pochodzi od Langrafa I i klaczy Capitol I. Babką Lauristo-
na jest słynna hanowerska klacz Andorra II (Agram). W 
trzecim pokoleniu Quick Lauro Z nosi geny ogira Rapha-
ela (Ramiro Z). Tego dostarczyciela skoczków znamy jako 
ojca, między innymi, sławnych skoczków: Radiator (Rene 
Tebbel), Robinson (Richard Spooner) i Ralph (Luiz Felipe 
de Azevedo).

Hřebec ze Zangersheide, Quick Lauro Z, patřil jako 6- 
a 7-letý mezi nejlepší skokové koně své věkové skupiny 
(jezdil ho Jos Lansink), než byl prodán za astronomickou 
částku do USA. 

Když se Quick Lauro Z vrátil do Evropy, pokračoval ve 
sportovní kariéře pod Henk van de Polem. V uplynulých 
dvou letech slavila tato dvojice úspěchy na světových kol-
bištích, přičemž dosáhla výborných výsledků například 
ve Valkenswaardu, Maastrichtu, Zuidlarenu, Drammenu 
a Geesterenu. Quick Lauro Z je synem známého sportov-
ního a chovného hřebce Quick Star, se kterým Meredith 
Michaelsová dosáhla mnoha vítězství. Otec matky Lau-
riston byl také parkurovým koněm mezinárodní úrovně 
a dal, mimo jiné, olympijského koně Promise Me, kterého 
jezdil Ian Millar. Lauriston má navíc v žilách prvotřídní 
skokovou krev. Jeho otec Latus I je potomkem Landgrafa I 
a klisny Capitol I. Bábou Lauristona je slavná hanoverská 
klisna Andorra II (Agram). Ve třetím pokolení má Qu-
ick Lauro Z geny plemeníka Raphael (Ramiro Z). Tohoto 
plemeníka skokových koní známe, mimo jiné, jako otce 
známých parkurových koní jako je Radiator (Rene Teb-
bel), Robinson (Richard Spooner) a Ralph (Luiz Felipe de 
Azevedo).

Quick Star

Galoubet a
almé z Ibrahim

Girondine

Viti nystag
Ida de Bourgoin

Stella
nithard x Kesbeth x

nitouche x

Flora tripoli x
Vanille

laura

lauriston
latus I landgraf I
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Gerlinde Granit
andorra II z
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raphael ramiro z 
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winzerin weingraf 
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Untouchable
 KwPn 2001 1,6� m gniady /  hnědák

hodowca / chovatel:

G. Maris, Berg en Dal (holandia / holandsko)

Untouchable Z, hřebec, který nezklame žádného  
chovatele

Otec Heartbreaker byl úspěšný na mezinárodní skoko-
vé scéně a je vynikajícím producentem skokových koní. 
Untouchable Z zdědil skokové předpoklady také ze strany 
matky. Bába Havinia je jednou z nejúspěšnějších parku-
rových klisen své generace a skončila například pátá na 
MS v Jerez de la Frontera pod Giannim Govonim. Kromě 
matky Untouchable, Oleaster (Burggraaf), dala Havinia, 
ještě před začátkem své sportovní kariéry, skokového koně 
mezinárodní úrovně Lovin Linea (Flemmingh). Přes své-
ho otce Grosso Z (Goliath Z) má v sobě Havinia ceněnou 
krev skokové klisny Heureka Z. Mateřská linie hřebce Un-
touchable Z sahá až ke slavné klisně Nini III (NL-018). Z 
potomků Nini III jsou známí skokoví koně mezinárodní 
úrovně jako je Ginus (Ulrich Kirchhoff), Kor II (Roelof 
Bril), American Brandy (Eric Flameng) a Souffleur (Rod-
rigo Sarmento). To, že sám Untouchable Z má obrovský 
skokový talent, potvrdil tím, že se jako 5-ti i 6-tiletý dostal 
do finále na Mistrovství světa mladých koní. 

Untouchable Z, ogier, który nie rozczaruje żadnego  
hodowcy.

Ojciec, Heartbreaker, osiągał sukcesy w międzynarodo-
wych skokach i  przoduje jako najwyższej klasy dostarczy-
ciel skoczków. Untouchable Z również odziedziczył dużą 
dawkę genów skoczków od reszty swojej rodziny. Babka, 
Havinia, jest w gronie skoczków swojego pokolenia odno-
szących największe sukcesy i między innymi zajęła piąte 
miejsce na MŚ w Jerez de la Frontera pod Gianni Govoni. 
Oprócz matki Untouchable, Oleaster (Burggraaf), Havi-
nia urodziła również międzynarodowego skoczka Lovin 
Linea (Flemmingh). Poprzez swojego ojca, Grosso Z (Go-
liath Z), Havinia nosi cenną krew skoczków klaczy Heu-
reka Z. Linia klaczy ogiera Untouchable Z sięga wstecz do 
sławnej klaczy Nini III ( NL-018). Z potomstwa Nini III 
dobrze znanymi międzynarodowymi skoczkami są: Ginus 
(Ulrich Kirchhoff), Kor II (Roelof Bril), American Bran-
dy (Eric Flameng) i Souffleur (Rodrigo Sarmento). Sam 
Untouchable Z ma także duże zdolności do skoków, które 
zostały potwierdzone faktem, że jako 6-latkowi udało mu 
się zająć piąte miejsce w finałach Mistrzostw Świata Mło-
dych Koni.

heartbreaker

nimmmerdor
Farn Fax I

Dorette

ramonaa Koridon xx
Friedhilde II

Bacarole
Silvano le Mexico

Marion

Orchidee Uppercut xx
cleopatra

Oleaster

Burggraaf
landgraf I ladykiller xx

warthburg

loanda cor de la Bryere
Urbine

havinia
Grosso z Goliath z

Füchsin z

Davinia abgar xx 
Sinia

tariff III

2�0,- euro
zamrożone / zmrazené

8 słomek / 8 pejet
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Utah

tariff III

2�0,- euro
zamrożone / zmrazené

6 słomek / 6 pejet

KwPn 2001 1,6� m gniady / hnědák

hodowca / chovatel:

B.J.M. wezengerg, ysselmuiden (holandia / holandsko)

Přes koně Utah Z dává Zangersheide opět k dispozici 
ceněnou krev světově proslulého hřebce a otce Quick Star 
(Galoubet A). 

Tento francouzský skokový zázrak je jedním z legendár-
ních sportovních hřebců 90. let. Pod Meredith Micha-
elsovou získal Quick Star mnoho ocenění. V dnešním 
parkurovém chovu patří Quick Star k nejlepším produ-
centům skokových koní na světě, a to díky výkonům svých 
slavných potomků Quilot Z, Stella, Quick Silver Z, Quick 
Lauro Z, Quincy Z a Queen Z. Utah Z pochází z Coroly z 
malé holštýnské linie 4172. Otec matky, Corrado I (Cor de 
la Bryère x Capitol I), zvítězil dvakrát ve Světovém pohá-
ru pod Frankiem Sloothaakem a navíc se z něj stal jeden 
z nejlepších producentů  prvotřídních skokových koní. 
Na mezinárodní scéně je Corrado I zastoupen několika 
potomky, jako jsou Clinton, Classic H, Cher, Cosima II, 
Corrada, Think Twice II, Coriano Z, Indorado a Drosella. 
Chellano Z (Contender) pochází z pravé sestry Corrada I. 
Bába Utaha Z, Komtessin (Fasolt), je také matkou licen-
tovaných plemeníků Calimero (Calypso II) a Hauptlord 
(Lord).

Za pośrednictwem Utah Z Zangersheide udostępnia 
cenną krew światowej sławy ogiera i ojca, Quick Star  
(Galoubet A). 

Ten cudowny francuski skoczek jest jednym z najbardziej 
legendarnych ogierów sportowych od lat dziewięćdzie-
siątych XX w. Pod Meredith Michaels Quick Star zdobył 
wiele nagród. W dzisiejszej hodowli skoczków Quick Star 
należy do najlepszych dostarczycieli skoczków na świe-
cie dzięki osiągnięciom swojego sławnego potomstwa, 
a są to między innymi: Quilot Z, Stella, Quick Silver Z, 
Quick Lauro Z, Quincy Z i Queen Z. Utah Z pochodzi 
od Coroli z małej linii holsztynów 4172. Ojciec matki, 
Corrado I (Cor de la Bryère x Capitol I) wygrał dwa Pu-
chary Świata pod Frankiem Sloothaakiem, a oprócz tego 
stał się jednym z najlepszych dostarczycieli skoczków naj-
wyższej klasy. W międzynarodowych kręgach Corrado I 
jest reprezentowany przez takie potomstwo, jak: Clinton, 
Classic H, Cher, Cosima II, Corrada, Think Twice II, Co-
riano Z, Indorado i Drosella. Chellano Z (Contender) 
pochodzi od pełnej siostry Corrado I. Babką ze strony 
matki Utaha Z jest Komtessin (Fasolt), która jest również 
matką licencjonowanych ogierów Calimero (Calypso II)  
i Hauptlord (Lord).

Quick Star

Galoubet a
almé z Ibrahim

Girondine

Viti nystag
Ida de Bourgoin

Stella
nithard x Kesbeth x

nitouche x

Flora tripoli x
Vanille

corola

corrado I
cor de la Bryere rantzau xx

Quenotte

Soleil capitol
Kürette

Komtessin
Fasolt  Farnese

Konradine

elegante Marlon xx 
etzenau



Catherine de Buyl Insurance N.V.

Czy  rozwa¿a³eś wykupienie 
„ubezpieczenia na ¿ycie” 
dla swojego konia?

Proszê skontaktowaæ siê z nami w celu otrzymania bezp³atnej, indywidualnej oferty.
Marcin Bober 0048 502 495 980 | e-mail: marcin@bober.com.pl

ZAWSZE WYP£ACAMY 100% 
WARTOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ!

Upowa¿niony przedstawiciel Lloyd’s of  London | Makler ubezpieczeniowy nr CBFA : 10698 A | Léopold III, 146 – B - 7600 Péruwelz
Tel. 00.32.69.77.94.20 | Fax 00.32.69.77.94.25 | info@debuylinsurance.com |www.debuylinsurance.com

Nasze polisy oferuj¹ objêcie ubezpiecze-
niem ryzyka na ca³ym œwiecie, 
np. ŒMIERTELNOŒÆ, KRADZIE¯.

Mo¿emy równie¿ rozsze¿yæ tê polisê 
o np. OP£ATY ZA HOSPITALIZACJÊ
(z³amania, choroby i wypadki).
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Stadnina Koni

Hodowla bydła prowadzona jest wewszystkich gospodarstwach.Aktualny stan
wynosi 2010 szt., w tym 950 krów. Kompletowanie stada rozpoczęto z chwilą
powstaniaOśrodkaHodowli Zarodowej tj. 1 stycznia 1954 roku.
Zasadniczy trzon stada tworzyło bydłomiejscowe rasy czarno-białej typmięsno-
mleczny. Od 1990 roku zdecydowaliśmy się na bydło typowo mleczne używając
do tego celu najlepszych buhajów z USA, Kanady, Holandii oraz najlepiej
wycenionych buhajów krajowych.
W wyniku stałego doskonalenia cech użytkowych przy jednoczesnej poprawie
warunków środowiskowych wydajność wzrosła do 9641 kg mleka, a najlepszej
oborywDobrzyniewie do 10830 kg.

W sk ad organizacyjny Spó ki wchodzi
tam Zak ad Treningowy dla ogierów i klaczy. Zadaniem jego jest

ocena warto ci u ytkowej koni przed w czeniem do hodowli. Prowadzimy na
zlecenie Polskiego Zwi zku Hodowców Koni testy 100 dniowe dla ogierów i 60
dniowe dla klaczy. Ogiery rasy wielkopolskiej, ma opolskiej oraz szlachetnej
pó krwi poddawane s próbom dzielno ci, które prowadz do oceny ich warto ci
u ytkowej. StadoOgierów nale y do czo owych o rodków dzia aj cych na rzecz
hodowli koni i je dziectwa w Polsce. Na terenie Stada Ogierów w Bia ym Borze
dzia a specjalizuj cy si w konkurencji
wszechstronnego konkursu koniawierzchowego
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Stado Ogierów w Bia ym Borze

Klub Je dziecki "Hubertus"

ł
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Znajduje si

.

Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.

tel.: (067) 286 30 11, tel./fax: (067) 286 30 12, e-mail: poczta@skdobrzyniewo.pl, www.skdobrzyniewo.pl

Dobrzyniewo 23, 89-311 Falmierowo

Stadnina Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o. działalność gospodarczą
prowadzi na terenie gmin: Wyrzysk we wschodniej części powiatu pilskiego,
woj. wielkopolskiego, Sadki w zachodniej części powiatu nakielskiego,
woj. kujawsko-pomorskiego oraz Biały Bór w powiecie szczecineckim,
woj. zachodniopomorskie. Spółka gospodaruje na powierzchni 2.863 ha.

i nieliczn
.

,

i Obecnie posiadamy nasienie mrożone og. Calvados Z,
który niesiew sobie genyCor de laBryere, Ramzesa i Capitola.

W Dobrzyniewie hodujemy ju w Polsce
Stado koni wielkopolskich liczy ponad 110 szt. w tym 30

klaczy zarodowych. Odpowiedni dobór czo owych ogierów w Stadninie
tj. Le Voltaire KWPN, El Bundy han., Carry Son hol. Candy Cup xx z linii
Northern Dancera orazWidamKWPN z linii Guidama, pozwoli na wyhodowanie
konia bardzo szlachetnego, doskona ego pod siod o, sprawdzaj cego si
w zaprz gu rekreacji.

konie rasy wielkopolskiej
ras konika polskiego
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Nasienie ogierów stacjonujących w Zangershei-
de można uzyskać albo standardowo, w którym to 
przypadku ma zastosowanie „konstrukcja opłaty za 
źrebię”, albo, w przypadku zamrożonego nasienia, na 
zasadzie opłaty za dawkę, bez gwarancji i bez podle-
gania przepisom.

I. KOnStrUKcJa OPŁaty za ŹreBIĘ

W celu upoważnienia do Konstrukcji Opłaty za Źre-
bię mają zastosowanie następujące przepisy:

• Klacz musi być znana Księdze Stadnej Zangershei-
de: Klacz musi być jeden raz zarejestrowana (bez-
płatnie) przez przedłożenie w Księdze Stadnej Zan-
gersheide pewnej kopii dokumentów pochodzenia 
jej przodków. Właściciel klaczy otrzyma numer 
rejestracyjny klaczy. Ta rejestracja klaczy nie jest 
konieczna w przypadku klaczy już standardowo 
zarejestrowanych w Księdze Stadnej Zangersheide 
VZW.

• Nasienie dla jednej klaczy jest dostarczane od tego 
samego ogiera na maksimum 3 okresy stosowania. 
Jeżeli klacz nie będzie źrebna po trzech okresach 
stosowania, można zastosować nasienie innego 
ogiera. Zmiana ogiera w obrębie tej samej grupy 
opłat jest dozwolona i bezpłatna, ale tylko dla tej 
samej klaczy. Zmiana klaczy oznacza nową inse-
minację. Jeżeli zostanie wybrany ogier z wyższej 
grupy opłat, trzeba będzie zapłacić różnicę cen. Je-
żeli zostanie wybrany ogier z niższej grupy opłat, 
żaden zwrot nie nastąpi. (Uwaga: Opłata za źrebię 
jest zawsze opłatą za ostatnio wybranego ogiera)

• Właściciel klaczy musi odesłać certyfikat ostatniej 
inseminacji do 1 października 2008 r. z zaświad-
czeniem, że klacz jest źrebna lub nie. To zaświad-
czenie musi być wystawione przez weterynarza. 
Jeżeli właściciel klaczy nie przedłoży certyfikatu in-
seminacji, opłata za źrebię stanie się płatna natych-
miast. Usługa upoważni wtedy tylko do warunko-
wej konstrukcji opłaty za źrebię, jeżeli ta opłata za 

źrebię zostanie zapłacona w ciągu 30 dni od daty 
faktury. Jeżeli później okaże się, że nie urodziło się 
żywe źrebię (zaświadczenie od weterynarza), opła-
ta za źrebię zostanie zwrócona.

Przez zamówienie i zaakceptowanie nasienia właści-
ciel klaczy oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi 
warunkami i w pełni zgadza się z niniejszymi warun-
kami usługi i płatności, a także z honorariami stad-
niny. Te warunki i honoraria są podane w niniejszym 
katalogu ogierów ze Stadniny Zangersheide, który 
jest udostępniany, na życzenie i bezpłatnie, właści-
cielom klaczy z Księgi Stadnej Zangersheide przed 
sezonem rozpłodowym lub w czasie usługi.

Księga Stadna Zangersheide nie może zagwaranto-
wać, że klacz będzie źrebna. Jeżeli właściciel klaczy 
woli dokonać zakupu na zasadzie opłaty za dawkę, 
powinien poinformować o tym z góry.

Ten wybór jest nieodwracalny dla raz kupionego 
nasienia. Konstrukcja Opłaty za Źrebię składa się z 
zakupu nasienia (1/3 całkowitego honorarium stad-
niny) i opłaty za źrebię (2/3 całkowitego honorarium 
stadniny).

Zakup nasienia przypada do zapłaty po pierwszym 
zamówieniu. Wszystkie prawa do nasienia na następ-
ny cykl przestaną istnieć, jeżeli nie zapłacono jeszcze 
za nasienie przed tą datą. Opłatę za zakup trzeba za-
wsze zapłacić, gdy już klacz została inseminowana, 
bez względu na to, czy klacz będzie źrebna, czy nie.

Opłata za źrebię przypada do zapłaty, kiedy klacz 
urodzi żywe źrebię. Opłata za źrebię zawsze odnosi 
się do honorarium stadniny za ostatnio wykorzysta-
nego ogiera.

Jeżeli hodowca nie zawiadomi o poronieniu swo-
jej klaczy lub o śmierci źrebięcia w ciągu 48 godzin 
po urodzeniu (w postaci zaświadczenia od wete-
rynarza!), opłata za źrebię przypada automatycz-
nie do zapłaty i musi być bezwarunkowo uregulo-
wana. To zawiadomienie wymaga zaświadczenia  
od weterynarza. 

Opłaty za usługi i warunki na sezon 2008

Przedstawiamy Państwu ofertę Księgi Stadnej Zangersheide w oryginalnym tłumaczeniu. Infor-
mujemy, że na sezon 2008 dostępność ogierów pokazanych w katalogu polsko – czeskim dotyczy 
tylko działu II tj. nasienia mrożonego w dawkach. Liczymy, że w dalszym etapie współpracy z 
Zangersheide będziemy rozszerzali listę ogierów oraz oferowanych usług.



Faktura za opłatę za źrebię zostanie wysłana na 1 
miesiąc przed prawdopodobną datą urodzenia źre-
bięcia i musi być zapłacona w ciągu 14 dni po naro-
dzinach źrebięcia. Potem do hodowcy zostanie wy-
słany certyfikat usługi / potwierdzenie urodzenia z 
podaniem daty ostatniej inseminacji. Ten dokument 
jest wymagany do zawiadomienia o urodzeniu i reje-
stracji źrebięcia.

Zawiadomienie o urodzeniu źrebięcia należy ode-
słać w ciągu 2 tygodni po narodzinach.

W razie niezapłacenia opłaty za źrebię i/lub niewy-
słania zawiadomienia o urodzeniu źrebięcia wciągu 
14 dni po narodzinach, Księga Stadna Zangersheide 
NV ma prawo do nieodwołalnego zwiększenia opła-
ty za źrebię o 50%.

W przypadku, gdy właściciel klaczy próbuje dokonać 
oszustwa przez wyparcie się narodzin żywego źrebię-
cia, bezwarunkowa grzywna przypadająca do zapłaty 
wynosi 2500,- € za przypadek, bez względu na dodat-
kowo płatną opłatę za źrebię.

• Nasienie ogierów stacjonujących w Stadninie Zan-
gersheide jest z zasady oferowane jako świeże na-
sienie. W przypadku, gdy świeże nasienie nie jest 
(jeszcze) dostępne– i po konsultacji z właścicielem 
klaczy – zamiast tego zostanie wysłane zamrożone 
nasienie (maksimum 1 dawka na cykl). Nie można 
żądać wyłącznie świeżego nasienia; między innymi 
jest tak dlatego, że ogiery startują w zawodach.

• Klacze mogą być poddane inseminacji w Stadninie 
Zangersheide, pod warunkiem, że posiadają chip 
wymagany przez belgijskie prawo. Nasienie  może 
być przesłane na podany adres lub pobrane w Zan-
gersheide.

• Z każdą dawką nasienia właściciel klaczy otrzyma 
certyfikat nasienia / inseminacji, który ma być wy-
pełniony przez inseminatora i odesłany do Księgi 
Stadnej Zangersheide.

II. naSIenIe w DawKach

Nasienie ogierów ze zbioru Zangersheide można 
uzyskać tylko w postaci zamrożonej, w dawkach.

1. To nasienie jest dostępne w dawkach i trzeba za 
nie zapłacić z góry.

2. Ilość słomek może różnić się w zależności od ogie-
ra. Jednakże jedna dawka będzie zawsze zawierać 
przynajmniej taką ilość komórek nasienia, która 

jest wymagana do jednej inseminacji (TNB). Jed-
na dawka ekskluzywnego nasienia zawsze składa 
się z jednej słomki, bez względu na TNB.

3. Właściciel klaczy musi z góry poinformować, że 
chce kupić nasienie w dawkach; potem nie można 
przejść na Konstrukcję Opłaty za Źrebię. 

4. W przypadku nasienia dostarczonego w dawkach 
właściciel klaczy otrzyma certyfikat nasienia / in-
seminacji.

5. Jeżeli właściciel klaczy zaoferuje klacz do inse-
minacji w Zangersheide, wtedy to automatycznie 
podpadnie pod Konstrukcję Opłaty za Źrebię, 
zgodnie z którą sprzedaż w dawkach nie jest moż-
liwa.

III. eKSKlUzywne naSIenIe

W przypadku nasienia ogierów z kategorii 
ekskluzywnej mają zastosowanie specjalne  
warunki usługi.

1. W celu zakwalifikowania do Konstrukcji Opłaty 
za Źrebię klacz musi być zaoferowana do insemi-
nacji w Stadninie Zangersheide od 01.04 do 15.08. 
Nie odbędzie się inseminacja klaczy w pierwszym 
cyklu po urodzeniu.

2. Jeżeli weterynarz z Zangersheide uważa, że klacz 
ma problem warunkowy (taki jak zapalenie ma-
cicy), klacz może być nieprzyjęta do (dalszej) in-
seminacji nasieniem ekskluzywnych ogierów. Już 
dokonane płatności zostaną rozliczone zgodnie z 
niniejszymi warunkami usług (Konstrukcja Opła-
ty za Źrebię). Zangersheide nigdy nie będzie od-
powiedzialne za żadne negatywne konsekwencje 
tej sytuacji.

3. Honorarium stadniny musi być zapłacone przed 
pierwszą inseminacją.

4. Ekskluzywne ogiery będą pokrywać tylko ograni-
czoną ilość klaczy, a ta ilość będzie wyznaczona 
przez Zangersheide. Aby zarezerwować te ogiery, 
trzeba z góry zapłacić honorarium stadniny. Jed-
nakże zapłata honorarium stadniny nie uprawnia 
właściciela automatycznie do tej usługi.

5. Nasienie tego samego ogiera jest dostarczane na 
maksimum trzy cykle, poczym trzeba wybrać in-
nego ogiera.

6. Można również kupić to ekskluzywne nasienie w 
słomkach (patrz Nasienie w Dawkach).
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IV. tranSPlantacJa zarODKÓw

W przypadku, gdy właściciel życzy sobie uzyskania 
zarodka dla klaczy, przy pierwszym zamówieniu 
nasienia należy zawiadomić Księgę Stadną Zanger-
sheide. Jeżeli nie stwierdzi się zarodka (zarodków), 
można zamówić nowe nasienie dla tej klaczy, pod 
warunkiem, że zostanie przedłożone oświadczenie 
weterynarza z ośrodka zarodków, potwierdzające, że 
uzyskanie zarodka po poprzedniej inseminacji oka-
zało się negatywne. Jeżeli uzyskanie zarodka okaże 
się negatywne, właściciel poniesie koszty nowego 
nasienia.

Opłata za źrebię będzie naliczona za narodzone, żywe 
źrebię. Proszę dobrze zwrócić uwagę: Jeżeli trans-
plantacja zarodka nie zakończy się sukcesem lub gdy 
nastąpi resorpcja przez klacz-żywicielkę, właściciel 
klaczy powinien zawiadomić o tym Księgę Stadną 
Zangersheide do 1 października 2008 r. wysyłając 
oświadczenie weterynarza o braku ciąży.

Jeżeli właściciel klaczy będzie próbował dokonać 
oszustwa przez wyparcie się uzyskania jednego lub 
więcej zarodków, bezwarunkowa grzywna wyniesie 
2500,- € za przypadek, oprócz przypadającej również 
do zapłaty kwoty zakupu.

V. PrOceDUra zaMawIanIa naSIenIa

Sezon rozpłodowy trwa od 15 lutego do 15 sierp-
nia włącznie. Nasienie można zamawiać telefo-
nicznie (+32.89.730030), faksem (+32.89.718410)  
lub za pośrednictwem naszej strony internetowej 
www.zangersheide.com.

Wysyłka zamówionego nasienia z Księgi Stadnej 
Zangersheide NV odbędzie się, jak następuje:

1. W dni robocze w:

Belgii nasienie zamówione rano przed godzi-
ną 09.00 będzie dostarczone tego same-
go dnia.

Holandii nasienie zamówione rano przed godzi-
ną 09.00 będzie dostarczone tego same-
go dnia.

Niemczech nasienie zamówione rano przed godzi-
ną 09.00 będzie dostarczone następne-
go dnia.

Francji poprzez Zangersheide France:  
0033 / 231 48 44 55

Polska            nasienie mrożone – zamówienia należy 
składać w godz. 9.00 - 17.00 pod nr tel 
0048 33 8579820 lub 0048 507 175865 
osoba odpowiedzialna Artur Bober 
oraz na adres artur@bober.com.pl

Inne kraje – uzgodnić telefonicznie.

Nasienie można również odbierać od Księgi Stadnej 
Zangersheide w godzinach od 10.00 do 18.00.

2. W soboty, niedziele i święta:

Nasienie można również zamawiać w soboty, nie-
dziele i święta, do godziny 09.00. Właściciele klaczy 
mogą odbierać zamówione nasienie w Księdze Stad-
nej Zangersheide w soboty w godzinach od 10.00 do 
12.00, a w niedziele i święta w godzinach od 12.00 
do 14.00.

Wysyłka nasienia w soboty, niedziele i święta jest 
możliwa, ale ograniczona. W razie wątpliwości pro-
szę skontaktować się z Księgą Stadną Zangersheide. 

3. Opakowanie / pojemniki

Świeże nasienie jest dostarczane w odpowiednim po-
jemniku transportowym, który pozostaje własnością 
Księgi Stadnej Zangersheide NV. Pojemnik należy 
zwrócić w ciągu 7 dni kalendarzowych, na rachunek 
właściciela klaczy. Od ósmego dnia kalendarzowego 
za dzierżawę nalicza się 1,50 € dziennie za pojemnik, 
maksimum 45 € za pojemnik. Ta dzierżawa przypa-
da do zapłaty również przy ostatecznym zwrocie po-
jemnika.

Zamrożone nasienie będzie dostarczane w odpo-
wiednim pojemniku transportowym, który pozosta-
je własnością Księgi Stadnej Zangersheide NV. Po-
jemnik Zangersheide należy zwrócić w ciągu 7 dni 
kalendarzowych, na rachunek właściciela klaczy. Od 
ósmego dnia kalendarzowego za dzierżawę nalicza 
się 10 € dziennie za pojemnik. Ta dzierżawa przypa-
da do zapłaty również przy ostatecznym zwrocie po-
jemnika. Data zwrotu jest to zawsze dzień, w którym 
pojemnik przybędzie do Zangersheide.
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VI. FaKtUrOwanIe / PŁatnOŚĆ

Faktury Księgi Stadnej Zangersheide NV muszą być 
zapłacone w ciągu trzydziestu dni od daty faktury. 
Zapłaty można również dokonać w godzinach urzę-
dowania w Księdze Stadnej Zangersheide w Lanaken 
gotówką, czekiem bankowym lub kartą kredytową 
(VISA, AMERICAN EXPRESS lub MASTERCARD), 
albo za pomocą www.zangersheide.com/payment. 
W razie niezapłacenia w podanym okresie płatności, 
kwota faktury zostanie zwiększona o koszty wezwa-
nia i odsetki karne wynoszące 1% za miesiąc lub jego 
część, a także o ewentualne sądowe i pozasądowe 
koszty poboru.

VII. hOnOrarIa StaDnIny I Inne StawKI

A. Honoraria stadniny

Wymienione niżej opłaty są podane w € i nie zawie-
rają VAT (6%). Osobno nalicza się koszty dostawy / 
wysyłki nasienia i ewentualne koszty weterynaryjne.

Konstrukcja Opłaty  Opłata za dawkę

ekskluzywne ogiery
Zakup	 750
Opłata	za	źrebię	 1500			 1000

taryfa I
Zakup		 400	 		 500
Opłata	za	źrebię		 800

taryfa II
Zakup		 300			 375
Opłata	za	źrebię	 	600

taryfa III
Zakup		 200			 250
Opłata	za	źrebię		 400

B. Inne stawki

Pobyt klaczy w stajni, 
ze źrebięciem lub bez: 10 Eur dziennie (z VAT)

Stałe koszty insemi- 
nacji na cykl: 100 Eur (z VAT)

Koszty wezwania: 10 Eur

Kara pieniężna: 1% za miesiąc lub jego część

Koszty poboru: 20%, minimum  
 75 Eur na przypadek

Za klacze oferowane do inseminacji w Zangersheide 
płaci się stałe koszty inseminacji. Ta kwota pokrywa 
wszystkie koszty bezpośrednio związane z insemina-
cją, ale nie obejmuje lekarstw ani leczenia weteryna-
ryjnego uznanego za konieczne dla klaczy ze wska-
zaniami medycznymi. Pobyt klaczy będzie zawsze na 
ryzyko i koszt właściciela klaczy. 

VIII. naSIenIe Innych OGIerÓw

W Stadninie Zangersheide można oferować klacze 
do inseminacji za pomocą endoskopu nasieniem 
ogierów nie objętych zbiorem Stadniny Zangershei-
de. Koszty tego wynoszą 300,- € (z VAT) za klacz, do 
maksimum 3 inseminacji w sezonie rozpłodowym 
2008 i nie można ich przenieść na następny sezon 
rozpłodowy. Ta stawka nie obejmuje stałej kwoty 
kosztów weterynaryjnych należnej za cykl, a także 
nie obejmuje kosztów pobytu w stajni. Nasienie do-
starczone przez właściciela klaczy jest przechowywa-
ne w Zangersheide na ryzyko właściciela klaczy. Jest 
to bezpłatne w sezonie. Poza sezonem rozpłodowym 
będzie obciążony kwotą 25,- € miesięcznie (z VAT) 
za koszty przechowywania. Każda klacz tak zapłod-
niona jest uznawana za usługę Z. Za każdą usługę Z 
uzyskuje się obniżkę w wysokości 10% po rejestra-
cjach źrebiąt w Księdze Stadnej Zangersheide VZW 
w 2009 r., przy czym zakumulowana obniżka może 
dojść do 100% po 10 lub większej ilości insemina-
cji Z! Księga Stadna Zangersheide NV płaci Waszą 
obniżkę Księdze Stadnej Zangersheide VZW (więcej 
można o tym przeczytać w naszej reklamie).
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Sperma plemeníků ustájených v Zangersheide lze 
získat buď standardním způsobem, kdy platí „Systém 
platby za hříbě“, nebo zmrazené, v jednotlivých dáv-
kách, které jsou bez záruk a nepodléhají předpisům.

I. SyStéM PlatBy za hŘíBĚ      

Aby bylo možné využít Systém platby za hříbě, platí 
následující:

• Klisna musí být v plemenné knize Zangersheide: 
klisna musí být jednorázově (zdarma) zaregistrová-
na do plemenné knihy Zangersheide, a to po před-
ložení věrohodné kopie dokladů o původu. Majitel 
klisny obdrží registrační číslo klisny. Registrovat se 
nemusí klisny, které jsou již standardně zaregistro-
vány v plemenné knize Zangersheide VZW.

• Sperma pro klisnu od jednoho plemeníka je dodá-
no maximálně ve 3 dávkách. Pokud klisna nezů-
stane březí po třetím pokusu, je možné použít 
sperma jiného plemeníka. Změna plemeníka v 
rámci jednoho tarifu je povolena a je zdarma, pla-
tí však pouze pro tutéž klisnu. Změna klisny zna-
mená novou inseminaci. Pokud je vybrán pleme-
ník z vyššího tarifu, je třeba doplatit rozdíl v ceně. 
Pokud je vybrán plemeník z nižšího tarifu, je toto 
bez náhrady. (Pozn.: platba za hříbě je vždy popla-
tek za posledního vybraného plemeníka.)

• Majitel klisny musí zaslat poslední inseminační lís-
tek do 1. října 2008 s prohlášením, zda je klisna 
březí. Toto prohlášení musí vydat veterinární lékař. 
Pokud majitel klisny nezašle inseminační lístek, 
bude platba za hříbě splatná ihned. Pokud je platba 
za hříbě uhrazena do 30 dnů od data vystavení fak-
tury, vztahuje se na službu předpis o podmínečné 
úhradě platby za hříbě. Pokud se později ukáže, že 
se nenarodilo živé hříbě (prohlášení veterináře), 
bude platba za hříbě vrácena. 

Pokud majitel klisny objedná a akceptuje sperma, 
prohlašuje tím, že byl seznámen s těmito podmínka-
mi, jakož i s poplatky hřebčína. Podmínky a poplatky 
jsou uvedeny v tomto katalogu plemeníků hřebčína 
Zangersheide, který je na požádání zdarma k dis-
pozici majitelům klisen registrovaných v plemenné 
knize Zangersheide před připouštěcí sezónou nebo v 
době poskytování služeb.

Studbook Zangersheide nezaručuje, že klisna zůsta-
ne březí. Pokud majitel klisny dává přednost koupi 
jednotlivých dávek, musí to sdělit předem. Tato vol-
ba je u již zakoupeného spermatu nevratná.

Systém platby za hříbě znamená zakoupení spermatu 
za 1/3 celkového poplatku a poplatek za hříbě, který 
tvoří 2/3 celkového poplatku.

Cena za sperma je splatná po první objednávce. 
Veškerá práva na sperma pro druhý cyklus zanikají, 
pokud nebude sperma uhrazeno před tímto datem. 
Cena je vždy splatná poté, co byla klisna insemino-
vána, ať již zůstane březí nebo ne. 

Platba za hříbě je splatná v okamžiku, kdy klisna 
porodila živé hříbě. Platba za hříbě je vždy poplatek 
za posledního vybraného plemeníka. 
Pokud chovatel nepodá zprávu o potratu klisny nebo 
úhynu hříběte do 48 hodin od porodu (ve formě pro-
hlášení veterináře!), bude platba za hříbě automatic-
ky splatná a musí být bezpodmínečně uhrazena. K 
této zprávě je nutné prohlášení veterináře. 

Faktura na platbu za hříbě bude zaslána 1 měsíc před 
očekávaným narozením hříběte a musí být uhrazena 
do 14 dnů po narození hříběte. Poté bude chovateli 
zaslán připouštěcí lístek / potvrzení o narození hří-
běte, ve kterém bude uvedeno poslední datum inse-
minace. Tento dokument je nezbytný k ohlášení nar-
ození hříběte a k jeho registraci. 

Poplatky za služby a podmínky pro sezónu 2008
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Představujeme Vám nabídku plemeníků Zangersheide v originálním překladu. Rádi bychom Vás 
informovali, že u hřebců v polském a českém katalogu je k dispozici pouze zmrazené semeno v 
jednotlivých dávkách, jak je uvedeno v odstavci II. U každého hřebce je uvedena cena a množství 
spermií v dávce. Doufáme, že budeme v rámci naší spolupráce s hřebčínem Zangersheide schopni 
nadále rozšiřovat naši nabídku hřebců a služeb.



Oznámení o narození hříběte musí být zasláno 
zpět do 2 týdnů od narození hříběte.

V případě, že nebude uhrazena platba za hříbě a/nebo 
zasláno oznámení o narození hříběte do 14 dnů od 
jeho narození, má Studbook Zangersheide NV právo 
nevratně zvýšit platbu za hříbě o 50%.

V případě, že se majitel klisny pokusí o podvod a 
zapře narození živého hříběte, bude povinen uhradit 
pokutu ve výši 2.500 EUR, a to bez ohledu na doda-
tečně splatnou platbu za hříbě. 

• Sperma plemeníků ustájených v hřebčíně Zanger-
sheide je nabízeno jako čerstvé sperma. V případě, 
že není k dispozici čerstvé sperma (již není k dispo-
zici) – a po poradě s majitelem klisny – bude místo 
toho zasláno zmrazené sperma (max. jedna dávka 
na cyklus). Není možné vznášet výhradní nároky 
na čerstvé sperma. Je to tak, mimo jiné, proto, že 
hřebci se účastní závodů. 

• Klisny mohou být buď inseminovány v hřebčí-
ně Zangersheide, za předpokladu, že mají čip, jak 
vyžadují belgické zákony. Sperma lze také zaslat 
na uvedenou adresu nebo vyzvednout v Zanger- 
sheide.

• S každou dávkou spermatu obdrží majitel klisny 
certifikát o spermatu / inseminaci, který vyplní 
inseminátor a který bude zaslán zpět do Studbook 
Zangersheide.

II. SPerMa V JeDnOtlIVÝch DáVKách

Sperma vybraných hřebců z katalogu Zangershei-
de lze získat pouze zmrazené nebo v jednotlivých  
dávkách.

1. Toto sperma je k dispozici v jednotlivých dávkách 
a musí být zaplaceno předem.

2. Počet tyčinek (pejet) se může u jednotlivých hřeb-
ců lišit. Jedna dávka však vždy obsahuje minimál-
ní počet spermií potřebných k inseminaci (TNB). 
Jedna dávka exkluzivního spermatu vždy sestává 
pouze z jedné pejety, bez ohledu na počet sper-
mií.

3. Majitel klisny musí předem sdělit, zda si přeje 
zakoupit sperma v jednotlivých dávkách; není 
možné později přejít na Systém platby za hříbě. 

4. Pro každou dávku dodaného spermatu obdrží 
majitel klisny certifikát o spermatu/inseminační 
certifikát.

5. Pokud majitel klisny dá klisnu k inseminaci do 
hřebčína Zangersheide, automaticky platí Systém 
platby za hříbě, v rámci kterého není možný pro-
dej jednotlivých dávek. 

III. eXKlUzIVní SPerMa                

Pro sperma hřebců, kteří patří do exkluzivní katego-
rie, platí zvláštní podmínky.

1. Aby se na klisnu vztahoval Systém platby za hříbě, 
musí být klisna přivezena k inseminaci do hřebčí-
na Zangersheide v období od 1.4. do 15.8. Žádná 
inseminace klisny nebude prováděna v prvním 
cyklu po porodu.

2. Pokud se veterinář hřebčína Zangersheide domní-
vá, že má klisna zdravotní problém (např. zánět 
dělohy), nemusí být klisna připuštěna k (další) 
inseminaci spermatem exkluzivního hřebce. Již 
uhrazené platby budou vyřízeny na základě této 
dohody o podmínkách (Systému platby za hříbě). 
Zangersheide v žádném případě neodpovídá za 
jakékoliv negativní následky v důsledku výše uve-
deného.

3. Poplatky hřebčínu musí být uhrazeny před první 
inseminací

4. Exkluzivní hřebci budou připouštět pouze omeze-
ný počet klisen, přičemž počet určí Zangersheide. 
Pro rezervaci těchto hřebců je třeba zaplatit popla-
tek předem. Platba poplatku však automaticky 
nezaručuje majiteli právo na tuto službu.

5. Sperma jednoho hřebce je dodáno v maximálně 
třech cyklech; poté musí být vybrán jiný hřebec.

6. Sperma exkluzivních hřebců je možné zakoupit 
také v pejetách (viz sperma v jednotlivých dáv-
kách).
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IV. tranSPlantace eMBryí      

V případě, že majitel klisny požaduje, aby bylo v 
klisně získáno embryo, je třeba to oznámit hřebčínu 
Zangersheide při první objednávce spermatu.

Pokud nebude potvrzen nález jednoho nebo více 
embryí, bude pro takovou klisnu objednáno další 
sperma, a to za předpokladu, že obdržíme prohlášení 
veterináře z embryonálního centra, ve kterém potvr-
dí, že získání embrya bylo po předchozí inseminaci 
negativní. Pokud se získání embrya ukáže jako nega-
tivní, bude majiteli účtován poplatek za nové sper-
ma.

Platba za hříbě bude účtována v případě narození 
živého hříběte. Prosíme, zvažte následující: Pokud 
transplantace embrya neproběhne úspěšně nebo 
pokud hostitelská klisna vstřebá plod, je majitel klis-
ny povinen o tom informovat hřebčín Zangersheide 
před 1. říjnem 2008 zasláním potvrzení od veterináře 
o tom, že klisna není březí.

V případě, že se majitel klisny pokusí o podvod a 
zapře získání jednoho nebo více embryí, bude povi-
nen uhradit pokutu ve výši 2.500 EUR, a navíc uhra-
dit platbu za hříbě.

V. PrOceS OBJeDnáVání SPerMatU

Připouštěcí sezóna začíná 15. února a končí 15. 
srpna.. Sperma je možné objednat telefonicky 
(+32.89.730030), faxem (+32.83.718410) nebo pro-
střednictvím našich stránek www.zangersheide.com

Sperma objednané ze Studbook Zangersheide NV 
bude odesíláno následovně:

1. V pracovní dny v:

Belgii sperma objednané ráno před 9.hodinou 
bude doručeno tentýž den

Nizozemí sperma objednané ráno před 9.hodinou 
bude doručeno tentýž den

Německo sperma objednané ráno před 9.hodinou 
bude doručeno následující den.

Francie prostřednictvím Zangersheide Francie: 
0033 / 231 48 44 55

Polsku zmrazene semeno mezi 9.00 a 17.00 
hodinou nr tel 0048 33 8579820 nebo 
0048 507 175865 - Artur Bober nebo 
prostřednictvím bober@bober.com.pl

Ostatní státy dle telefonické dohody.

Sperma lze také vyzvednout ve Studbook Zanger-
sheide mezi 10. a 18. hodinou.

2. V sobotu, neděli a státních svátcích:

Také v sobotu, neděli a státních svátcích je možné 
objednat sperma do 9. hodiny ranní. Majitelé klisen 
si mohou objednané sperma vyzvednout v sobotu 
mezi 10. a 12. hodinou, ve státní svátek a v neděli 
mezi 12. a 14. hodinou v hřebčíně Zangersheide.

Rozesílání spermatu v sobotu, neděli a státní svátky 
je možné pouze omezeně. V případě dotazů kontak-
tujte Studbook Zangersheide.

3. Balení / přepravníky

Čerstvé sperma je doručeno nebo dodáno ve vhod-
ném přepravním kontejneru, který zůstává majet-
kem Studbook Zangersheide NV. Majitel klisny je 
povinen vrátit kontejner do 7 kalendářních dnů. Od 
osmého kalendářního dne účtujeme pronájem ve 
výši 1,50 Euro za den a kontejner, s maximální část-
kou 45 Euro za kontejner. Toto nájemné je splatné v 
okamžiku vrácení kontejneru. 

Zmrazené sperma je doručeno ve vhodném přeprav-
ním kontejneru, který zůstává majetkem Studbook 
Zangersheide NV. Majitel klisny je povinen vrátit 
kontejner do 7 kalendářních dnů. Od osmého kalen-
dářního dne účtujeme pronájem ve výši 10 Euro za 
den a kontejner. Toto nájemné je splatné v okamžiku 
vrácení kontejneru. Datum vrácení je vždy den, kdy 
je kontejner doručen do hřebčína Zangersheide.

VI. FaKtUrace / PlatBy

Faktury ze Studbook Zangersheide NV musí být 
uhrazeny do třiceti dnů od data vystavení. Plat-
by je možné provést i během pracovních hodin ve 
Studbook Zangersheide v Lanakenu, a to hoto-
vě, šekem, nebo kreditní kartou (VISA, AMERI-
CAN EXPRESS nebo MASTERCARD) nebo přes  
www.zangersheide.com/payment. V případě,  
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že nebude faktura uhrazena v uvedené době splat-
nosti, bude fakturovaná částka zvýšena o náklady na 
obsílku a pokutu z prodlení, která činí 1% za měsíc 
nebo úměrnou část, jakož i o možné soudní nebo 
mimosoudní náklady na inkasování částky.

VII. POPlatKy hŘeBČína a DalŠí PlatBy

A. Připouštěcí poplatky

Poplatky stanovené níže jsou uvedeny v eurech a bez 
DPH (6%). Náklady na dodávku/odeslání spermatu 
a případné náklady na veterináře budou účtovány 
zvlášť. 

Připouštěcí poplatek  cena za jednu dávku

exkluzivní hřebci
Koupě	 750
Cena	za	hříbě	 1500			 1000

tarif I
Koupě		 400	 		 500
Cena	za	hříbě		 800

tarif II
Koupě		 300			 375
Cena	za	hříbě	 	600

tarif III
Koupě		 200			 250
Cena	za	hříbě		 400

B. Ostatní platby

Ustájení klisny s  
hříbětem/ bez hříběte: 10 Eur za den (včetně DPH)
Fixní inseminační  
poplatek za cyklus: 100 Eur (včetně DPH)

Cena za obsílky: 10 Eur
Pokuta: 1% za měsíc nebo  
 adekvátní část
Cena za pozdní  
inkaso: 20%, minimálně však  
 75 Eur za každý případ

Pro klisny, které budou dány k inseminaci do hřeb-
čína Zangersheide, platí fixní inseminační poplatky. 
Taty poplatky zahrnují veškeré náklady přímo spo-
jené s inseminací, nezahrnují však léčiva ani veteri-
nární péči nutnou v případě zdravotních problémů 
klisny. Pobyt klisny je vždy na vlastní odpovědnost a 
náklady majitele.

VIII. SPerMa OStatních hŘeBcŮ

Hřebčín Zangersheide je schopen nabídnout k inse-
minaci klisen endoskopem sperma hřebců, kteří ne-
jsou uvedeni ve výběru hřebčína Zangersheide. Cena 
za tuto službu je 300 Eur (vč. DPH) za klisnu, a to 
maximálně za 3 inseminace v připouštěcí sezóně 
2008; platbu nelze převést do další připouštěcí sezó-
ny. Tato částka nezahrnuje fixní částku za veterinární 
služby za cyklus ani cenu za ustájení. Sperma doda-
né majitelem klisny bude uloženo v Zangersheide na 
odpovědnost majitele klisny. V připouštěcí sezóně je 
tato služba bezplatná. Mimo připouštěcí sezónu bude 
majiteli účtován poplatek 25 Eur měsíčně (včetně 
DPH) za uskladnění. Každá klisna takto insemino-
vaná spadá pod Z-služby. Za každou Z-službu získá-
te 10% slevu po registraci hříbat do plemenné knihy 
Zangersheide VZW v roce 2009, přičemž jednotlivé 
slevy se sčítají a po 10 Z-inseminacích můžete mít 
až 100% slevu! Studbook Zangersheide NV zaplatí 
Vaši slevu Studbook Zangersheide VZW (přečtěte si 
o tom více v naší reklamní upoutávce).
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FORMULA FEET jest pierwszym na œwiecie niemodyfikowanym
genetycznie suplementem wspomagaj¹cym kopyta. Dostarcza 65
mikrosk³adników od¿ywczych w postaci bardzo smacznych
granulek. Dziêki swojej wszechstronnej recepturze FORMULA
FEET jest niepowtarzalnym dodatkiem do paszy, który pomaga
koniowi zachowaæ doskona³e zdrowie i ruch.

4

4

FORMULA  FEET4

Agencja Je dziecka A.A. Boberź
Ochaby Wielkie ul. Baranowicka 3, 43-430 Skocz w,

tel.: (detal) +48-33-857 98 20, (hurt) +48-33-857 98 22, fax: +48-33-857 98 23,

ó

e-mail: bober@bober.com.pl, www.bober.com.pl

nasze katalogi dost pne s na stronieę ą - bober.info.pl

Jezdecká . .Agentura A A Bober
Ochaby Wielkie ul. Baranowicka 3, 43-430 Skoczów, Tel. (prodejna)

+48-33-857 98 20, (velkoobchod)+48-33-857 98 22 Fax:+48-33-857 98 23, ,

e-mail: bober@bober.com.pl www bober com pl, . . .

naše katalogy najdete na stránkách: bober.info.pl

bližší informace o preparátu SOLUTION

najdete v katalogu Equi Life na stránkách

4
FEET

bober.info.pl

FORMULA FEET je první geneticky nemodifikovaný dopln k pro
posílení kopyt na sv t . Dodává organizmu 65 vý�ivných látek ve
form lehce stravitelných granulek Díky vynikajímu slo�ení je
FORMULA FEET unikátním dopl kem stravy, který pomáhá
udr�et dokonalý zdravotní stav a pohyb kon .
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szczegó owe informacje o preparacie FORMULA FEET

w katalogu Equi Life na stronie
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bober.info.pl

SOLUTION FEET; prze³om w dezynfekcji
kopyt

4
FORMULA FEET suplement na kopyta

4

FORMULA FEET dopln k pro kopyta
4

ě SOLUTION FEET, pr lomový prost edek
pro dezinfekci kopyt

4
ů ř

waga op.: 7 kg pojemno op.:ść 0,5 l



Calvados ZCarthano I Z Candillo Z

Agencja Je dziecka A.A. Boberź

bober.info.pl

Ochaby Wielkie ul. Baranowicka 3, 43-430 Skocz w,

tel.: (detal) +48-33-857 98 20, (hurt) +48-33-857 98 22, fax: +48-33-857 98 23,

ó

e-mail: bober@bober.com.pl, www.bober.com.pl

nasze katalogi dost pne s na stronieę ą -

Przedstawiciel na Polskę, Czechy i Słowację

Zangersheide jest rozpoznawalną marką

świecie skoków. W latach siedemdziesiątych przedsię-

biorca budowlany, Léon Melchior (1926), założył stajnię

sportową w swojej posiadłości w Lanaken i rozwinął ją

w stadninękoni.

Jeźdźcy z Zangersheide zdobyli złoty medal na

Mistrzostwach Europy (1977 r. ń) i

grzyskach Olimpijskich (1992 r. )

i i łoty i srebrny

medal. Raymakers zdobył go startując na koniu Ratina Z,

wyhodowanym przez samego Léona Melchiora, co wyraź-

nie potwierdziło cel hodowlany Stadniny Zangersheide.

Pod koniec 1992 r w oparciu o sukces Stadniny

Zangersheide, Léon Melchior założył Księgę Stadną

Zangersheide. Księga Stadna Zangersheide szybko stała się

ogólnie uznawanym, wybitnym członkiem rodziny

europejskich ksiąg stadnych. Filozofia hodowlana Léona

Melchiora przyjęła się na całym świecie

ł się doskonałą marką, órą docenia

każdyhodowca i entuzjasta skoków.

w sportowym
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Zangersheide je velice známou značkou ve skokovém

sportovním světě átých letech založil stavební

(1926) é ti

v Lanakenu dostihovou stáj, ze které ěji vytvořil

hřebčín.
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mistrovství (1977 ídeň) ých hrách

(1992, Barcelona). Johan Heins a Piet Raymakers získali

zlatou a stříbrnoumedaili v soutěži jednotlivců

íc zvítězil s klisnou Ratina Z, která ází chovu

samotného LeonaMelchiora, což é

řebčína Zangersheide. Koncem roku 1992,

vnávaznosti na úspěchy hřebčína Zangersheide, založil

Leon .
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šeobecně ávaným a úspěšným členem rodiny
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Melchior Plemennou knihu Zangersheide

Plemenn kniha Zangersheide se velice rychle stala

v uzn

filozofie

Leona Melchiora se ujala na cel a znak

Zangersheide se s

milovn
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