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Drezurní optimismus
Stejně jako v minulých letech je konec roku
i příležitostí pro hodnocení jednotlivých jezdeckých disciplin. Jako první přichází na
stránky Jezdce drezúra a k roku 1999 se
vyjadřuje muž z čela drezúrní komise Zdeněk
Beneš.
Hodnotit drezurní sezónu je vždy velmi těžké.
Samozřejmě by byl jiný
odrazový můstek, kdyby
se po drezurních obdélnících pohybovalo 10 dvojic
v úlohách Grand Prix
a k tomu přiměřené
množství dvojic ve výkonnosti od St. Georg nahoru. Bohužel toto je hudba
budoucnosti, která je
daleko před námi. Při
pohledu na letošní sezónu nelze ale jinak než konstatovat, že sice
pomalu, ale snad již nezvratně dochází
k postupnému růstu výkonnosti, hlavně v kategoriích juniorů a mladých jezdců. Zcela jistě
nelze přehlédnout, kvantitativní nárůst mladých, z nichž se zcela jistě za 2-3 roky objeví
několik dvojic alespoň ve středně těžkých drezurních úlohách, což bude úspěchem.
Ale nyní již k průběhu sezóny, která byla
letos mimořádně pestrá. Zahájena byla soustředěním juniorů, mladých jezdců, ale i některých seniorů ve Svinčicích, pokračovala zcela
mimořádnou akcí, kterou byl seriál odborných
teoretických a praktických seminářů „Leonardo da Vinci“, které pod záštitou FEI proběhlo
ve čtyřdenních cyklech ve Svinčicích, Brně
a Nové Americe pod vedením anglických lektorů, kteří vedle předávání trenérských zkušeností předváděli to co od jezdců chtěli přímo
na jejich koních.
Vrcholy sezóny jsme měly v letošním roce
čtyři. Nejdříve CDI** Panská Lícha Brno, Mistrovství republiky ve všech kategoriích, následně CDI* Mariánské Lázně a závěrem sezóny
soutěž organizovanou FEI - World Challenge
Dressage.
Všechny tyto závody měli velmi dobrou úroveň jak po stránce organizační, tak i předváděnými sportovními výkony. V průběhu sezóny
se zcela výrazně projevovala brněnská Šárka
Charvátová se svými koňmi DREAM DANCER
a SAM, která pod trenérským vedením zkušeného Františka Honče zaznamenala tak výrazný výkonnostní růst, že převážnou většinu
svých startů proměňovala ve vítězství, nebo
přední umístění, a to i mezi seniory. Tato
výkonnost a splnění kvalifikačních kritérií
umožnila její vyslání na Mistrovství Evropy

mladých jezdců, které se konalo v polském
Ksiazu. Její první start na oficielním mezinárodním foru s umístěním v polovině startovního
pole nebyl v žádném případě neúspěchem,
ale dobrým příslibem dalšího růstu. Mezi mladými jezdci nelze opomenout Míšu Kružíkovou
a Dorku Klimešovou, jejichž výkony jsou
dobrým předpokladem pro příští rok.
V juniorské kategorii jsou významnými
osobnostmi Magda Škardová a Eliška Čmolíková. Obě si suverénním způsobem rozdělily
všechna přední místa na MČR a tuto výkonnost prokazovaly v průběhu celé sezóny. Od
plnění kvalifikačních kriterií pro účast na Mistrovství Evropy juniorů odstoupila z finančních
důvodů Eliška Čmolíková, což je škoda, bohužel to je ale průvodní jev současného výkonnostního sportu. Účast si tedy zajistila Magda
Škardová, která přes dobře předvedené úlohy
na těžkou konkurenci velmi kvalitních koní
nestačila a umístila se v závěru startovního
pole. Další výkonnostní růst obou perspektivních děvčat je závislý na získání nových kvalitních koní. Velkou nadějí je Fabricio Sizigmondi,
který je pracovně vázán v jezdecké škole ve
Vídni, což mu neumožňuje pravidelnou práci
s jeho koněm doma v Brně Jeho vystupování
na závodech je ale vždy, hlavně pro jeho vrstevníky, ukázkou jezdecké etiky a šarmu, které
k drezurnímu ježdění prostě patří.
Mistrovství ČR seniorů bylo svým způsobem slavnostní, neboť se po letech opět kona(Pokračování na str. 4)

Kolbiště v Chotýšanech bude i nadále sloužit koním
Luxusní jezdecké středisko v Chotýšanech P. Macha se v krátké době stalo známé
po celé ČR. Dva ročníky bohatě dotovaných
soutěží Sparta cupu proběhly za velkého
zájmu všech jezdců i jezdecké veřejnosti. Na
sklonku roku však mezi ČJF a P. Macha
vstoupilo CSIO, které se stalo příčinou hlubokého rozporu.
O tom všem mluvíme s P. Machem v rozhovoru na str. 2.

Informace pro předplatitele
V dnešním čísle opakujeme informace o předplatném zpravodaje Jezdec pro rok 2000. V
minulém čísle jste dostali složenku na předplatné zpravodaje, ale stejně jako v uplynulých dvou
letech můžete si objednat další edici Jezdecké ročenky. Ročenka 1999 bude opět trochu silnější a i když jsou její hlavní náplní fotografické reportáže z nejdůležitějších jezdeckých akcí roku
1999, je v ní připraven i zajímavý rozhovor. Stejně jako v minulých letech bude Ročenka pro
celoroční předplatitele zpravodaje Jezdec výrazně levnější a naši pravidelní čtenáři ji obdrží za
70,- Kč. Její cena v případě zájmu o další výtisky či ze strany ostatních zájemců je stanovena na
150,- Kč.
Předplatné tradičních 25 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2000 včetně poštovného, které
bohužel stále stoupá, bylo stanoveno na 490,- Kč resp. 560,- Kč (na složenkách omylem uvedeno 550 Kč) včetně Jezdecké ročenky pro čtenáře v České republice, 950,- pro čtenáře
v evropských zemích (včetně Slovenska) a 1 500,-Kč pro čtenáře v zámoří, také včetně Jezdecké ročenky.
Stejně jako v minulých letech žádáme všechny abonenty o co nejčitelnější vyplnění složenky.
Složenky plaťte jménem odběratelů zpravodaje a s adresou, na kterou Jezdce dostáváte. V případě, že složenku ztratíte, či jste ji náhodou nedostali, použijte prosím složenku typu C. Ti z Vás,
kteří se rozhodnou pro platbu bankovním převodem, nezapomeňte uvést jméno plátce.
Všechny zájemce o vystavení faktury žádáme o sdělení IČO a DIČ.
V případě jakýkoliv nestandardních plateb žádáme plátce o sdělení, jakou úhradu platba představuje.

SPORT

REPORTÁŽE

Koně budou v Chotýšanech i v budoucnu
Pane Machu, do společnosti pořadatelů
jezdeckých závodů i majitelů sportovní stáje
jste díky ekonomické síle své společnosti
vstoupil velmi razantně. Nyní máte za sebou
dvouleté pořadatelské zkušenosti, vlastníte
jezdecký areál, který patří jistě k nejkvalitnějším v Evropě, měl jste ambici uspořádat
CSIO roku 2000. Po nedohodě s ČJF, právě
ohledně CSIO, jste ohlásil odstoupení od
všech pořadatelských aktivit v příštím roce a
mezi lidmi se rozkřiklo, že s koňmi nadobro
končíte a chotýšanský areál bude využit
k jiným účelům. Jaká je pravda?
Pravda je taková, že jsem skutečně velmi rozladěn. Ale vedle těchto osobních pocitů mě ke
zrušení pořadatelských záměrů příští sezóny
vedly i ryze ekonomicky pragmatické důvody.
Společnost Green Valley Park předložila určitý
marketinkový záměr, kterému se nepostavil
žádný konkurent, ale posléze jsme byli odmítnuti
na základě dodatečných důvodů a dodatečných
zdůvodnění. To jsme považovali za velmi nekorektní přístup a i proto následovalo naše rozhodnutí zrušit všechny pořadatelské aktivity v Chotýšanech.
Na druhé straně rozhodně neplánuji chotýšanský areál rušit, či přestavovat. Koně zde
budou nadále a i když si dovedu představit, že
by středisko nesloužilo vrcholovému sportu,
v každém případě zde budou vždy koně. Dnes
má již areál svoji pověst a nabídka na jeho
odkoupení skutečně existuje, ale i tento záměr
předpokládá hipologické využití.
Prodáte Chotýšany?
Ne, to zatím neplánuji. Pro příští rok předpokládám zvýšení aktivit při sportovní činnosti stáje
Sparta s.r.o.
Vraťme se prosím na začátek Vašeho vstupu do jezdeckého sportu. Na počátku jste
měl luxusní soukromé středisko. Před dvěma
lety jste je otevřel veřejnosti a začal měnit
v jezdecké závodiště. Vedle značných investičních nároků jste si tak přidělal i mnoho
starostí a do jisté míry jste přišel o své soukromí . Myslím, že nejenom já si lámu hlavu,
jaké jsou motivy takového jednání. Co bylo
na počátku, v co jste doufal a co jste chtěl?
Pochopitelně se nejednalo o žádnou srdeční
záležitost, ale zcela pragmatickou a chladnokrevnou investici. Byla to investice do nemovitostí.
Každá taková investice dnes představuje zhodnocení o 50%. Máte pravdu, že zprvu jsem zde
měl spíše takovou svoji chalupu a měli jsme zde
koně pro zcela rekreační účely. Toto místo mi
sloužilo hlavně v dobách, kdy jsem měl nejvíce
práce na Spartě, která mi zabírala tolik času, že
jsem si již nemohl dovolit přibrat další starosti.
Pak jsem Spartu prodal a v té chvíli jsem si řekl
co dál. Po krátké úvaze jsem si řekl proč bych to,
co jsem dokázal ve fotbale, nedokázal v jezdectví. V té době mi bylo 31 let a jasně jsem věděl,
že s nabytými penězi musím dále podnikat.
Nejdříve jsme si zkusili malé závody na regionální úrovni a v té chvíli mě to již i chytilo za
srdce. Zhruba v té době mě také začali kontaktovat první zástupci z České jezdecké federace,
kteří mi nastínili možnosti v pořadatelství velkých
jezdeckých soutěží a tak jsem se rozhodl do jezdectví investovat. I tak to však ekonomicky
nebyla žádná citová záležitost, ale za vším stála
jasná finanční kalkulace.
Uspořádali jsme první ročník Sparta Cupu,
který se myslím vydařil velmi dobře a v roce
1999 jsme vstoupili i na mezinárodní pole. Zde
jsem již tak spokojen nebyl, hlavně s účastí ze
zahraničí, kterou značně negativně ovlivnil
nevhodný termín totožný s bundesšampionátem
v SRN. I proto se mi nepodařilo k účasti získat
jezdce, se kterými jsem původně počítal. Pochopitelně problémy se získáním zahraniční účasti
souvisí i se zkušenostmi, které získávají zahraniční jezdci u nás, hlavně poslední dva roky na

CSIO. Pravděpodobně nikdo nevěřil, že je
možné v ČR vybudovat takové středisko, které
je v Chotýšanech.
V každém případě moje pořadatelské aktivity
zapadají do celkového plánu dotvoření v Chotýšanech kompletního produktu. Pro ten byl nutný
i zisk určitého věhlasu. Na počátku tedy byla
kalkulace. Dotvořit areál, seznámit s ním veřejnost a pak se uvidí. Tento cíl byl splněn a jak
jsem již řekl, již dnes mám nabídky k prodeji
celého střediska, ale neprodám to, protože si
myslím, že cena areálu ještě poroste.
Jedná se o českého investora?
Ne, je to zahraniční společnost.
Dobrá, investice do Chotýšan a do koní
Vás nemrzí. Stále zdůrazňujete ekonomické
ukazatele. Vedle investice do nemovitostí a
sportovní stáje jste však také investoval
nemalé prostředky do pořadatelských aktivit.
Vy sám jste je vyčíslil zhruba na 12 mil.
korun. Okusil jste si úspěch, protože Vaše
finanční dotace oslovily úplně všechny. Na
druhé straně jste ale musil spolknout i hořkou pilulku odmítnutí Vaší nabídky na pořadatelství CSIO. Zareagoval jste, přesně podle
své pověsti poměrně agresivního podnikatele a zrušil aktivity v roce 2000. Není to
chyba? Vždyť i mnozí jiní pořadatelé
v zemích daleko zajímavějších než je ČR si
museli své pořadatelské ostruhy vysluhovat
mnoho let. Nemyslíte si, že díky přerušení
kontinuity vyjde Vaše investice naprázdno?
Do jisté míry máte pravdu, ale zde se dostáváme k zásadnímu problému. Myslím si, že zde
se tento problém dostává z chotýšanského údolí
do jiných míst. Po dva roky zde v Chotýšanech
pracoval placený tým vysokých funkcionářů
ČJF. Tento organizační výbor měl za úkol propagovat tyto závody a zajistit i zahraniční účast
pro mezinárodní závody. Myslím si, že přes
naše smluvně podložené dohody v tomto bodě
tým ČJF naprosto zklamal. A zde si myslím, že
se dostáváme k meritu věci. Pochopil jsem, že
přes moji snahu se mi nepodařilo v ČJF vybudovat vážnost ne k mojí osobě, ale k nezpochybnitelné investici do jezdeckého sportu. Vždyť areál
v Chotýšanech stojí a ten nikdo neodnese, stejně jako nikdo neodnese letenský stadion. I ve
fotbale to mnohým dochází až dnes. Jakkoliv
jsou proti mně vedeny určité kampaně, stadion
na Letné stojí a Sparta i celá Česká republika jej
má možnost využívat. A stejně tak areál v Chotýšanech. Ten je tu a české jezdectví jej mělo
možnost a doufám, že i v budoucnu bude chtít,
využívat. Všichni i ti zcela nezúčastnění se tak
mají možnost takovým areálem pochlubit.
Pochlubit se tím, že je to český areál, že se zde
dají pořádat závody takové úrovně a podle mě
se měli chtít i o něj patřičně starat. Nestalo se
tak a to byl jeden z důvodů abych se urazil a
řekl dobře, tak tady závody nebudou.
Stejně mi to není příliš jasné, proč ve chvíli, kdy se Vaše pořadatelské aktivity rozeběhly, hodíte tyto investice přes palubu?
Víte proč? Právě pro chování ČJF. ČJF uspořádala schůzku pořadatelů mezinárodních závodů kde bylo řečeno: Všichni pořadatelé předloží
svoje požadavky na pořadatelství mezinárodních
závodů v roce 2000. My jsme již v té době věděli, že pro CSIO se hledá nový pořadatel a tak
jsme předložili požadavek na pořadatelství nejen
našeho CSI, ale i na pořadatelství CSIO včetně
Světového poháru v Chotýšanech.
Pane Machu, promiňte, ale nyní Vám skočím do řeči. Až do letošního léta jste s alternativou, že by mohlo být CSIO v Chotýšanech, moc počítat nemohli. To, že jste se rozhodli CSIO roku 2000 pořádat, bylo pro Vás
příležitostí, které jste využili, nebo jste se
rozhodli pořadatelství ujmout, aby CSIO 2000
vůbec bylo?
Řeknu Vám to popořadě. Poprvé o tom, že
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letošní CSIO v Praze nebude, jsem se dozvěděl v létě při závodech v Herouticích. Na nich
byl ředitelem Jar. Pecháček a ten mi poprvé
sdělil, že CSIO je písemně ze strany TJ Žižka
Praha vypovězeno. Tam jsem poprvé přišel s
návrhem uspořádat CSIO. FEI posléze nedovolila změnu pořadatele na poslední chvíli, řekli
jsme si dobrá, budeme se ucházet o CSIO
2000. Přišla schůzka pořadatelů mezinárodních
závodů a jedině my jsme podali žádost o pořadatelství CSIO. Bylo řečeno dobrá a prezident
federace Jar. Pecháček se ještě ptá: „Má ještě
někdo jiný zájem pořádat CSIO?“ A všichni
řekli „Ne“.
Tudíž jsme my, a myslím, že v té chvíli i VV
ČJF, považovali za jasné, že CSIO bude
v Chotýšanech. Jaká zákulisní jednání probíhala netuším, ale faktem zůstává, že zhruba za tři
týdny mi Jar. Pecháček zavolal a začal mi
pořadatelství CSIO vymlouvat s tím, že CSIO
bude pravděpodobně v Poděbradech, protože
se dodatečně přihlásil další pořadatel Lázně
Poděbrady a.s.
Takový přístup k nám nás velmi pobouřil a i
proto i naše reakce byla bouřlivá a já jsem písemně ČJF oznámil, že nebudeme pořádat nic.
Podle našeho názoru byla stanovena pravidla.
Ta byla dodatečně porušena a tím je pro mě věc
jasná.
Slyšel jsem o Vašem zvýšeném zájmu o
Světový pohár. Bylo by pro Vás přijatelné
pořadatelství CSI-A se Světovým pohárem?
Situace, kdy v rámci CSIO není Světový
pohár a je naopak přiřazen k závodům CSI,
známe i z jiných evropských zemí.
Podívejte se, v této chvíli již asi ne. My jsme
měli v momentě předložení našeho návrhu na
pořadatelství CSIO a CSI-A a Světového poháru
v Chotýšanech připravenu marketingovou studii
a tento celý komplet by byla ochotna od nás převzít jedna německá televizní stanice a Eurosport. V tom momentě jsme měli vyřešen problém s reklamou a celým ekonomickým zajištěním akce. Bez CSIO byla tato jednání bezpředmětná.
Já jsem šel ve svých návrzích ještě dále. Po
letošním krachu CSIO jsem říkal dobrá, udělejte
konkurs na pořadatelství CSIO. Nechte si předložit marketinkovou studii, požadujte bankovní
garance a záruky, aby se již nemohla opakovat
situace z letoška. Moc by mě zajímalo, jaké
záruky dnes ČJF od Lázní Poděbrady má.
Dovedete si představit situaci, že v létě roku
2000 zase někdo řekne, že se vše vyvíjí jinak
než předpokládal a že odstupuje od pořadatelské smlouvy? Myslím si, že to by již mělo pro
ČR velmi negativní dopady.
Myslím si, že všichni odpovědní si musí a i
v minulosti měli vážit každého, kdo byl a je do
jezdectví ochoten přinášet peníze. A i když má
za sebou jezdecký sport i řadu afér, peníze,
které do koní v minulých letech kdokoliv investoval, již jezdeckému sportu nikdo nevezme.
Já pochopitelně nechci nikomu dělat
advokáta, ale myslím si, že vrcholní představitelé ČJF byli spíše na Vaší straně. Ale i oni
mají své subordinace a pokud Rada ČJF rozhodla ve prospěch Poděbrad, musel VV ČJF
toto rozhodnutí respektovat.
Já svolání Rady k tomuto problému považuji
za alibismus. VV ČJF měl plné právo rozhodnout a mohl tak učinit.
Dobrá, ale v předchozí odpovědi jste připomněl i finanční aféry, které za sebou jezdectví má. Je jistě pravda, že peníze vyinkasované v minulosti již koním nikdo nevezme.
Na druhé straně je nepříjemné, když je jezdecký sport spojován s lidmi, ze kterých se
posléze vyklubali podvodníci. Nemyslíte si,
že jistá ostražitost jezdecké společnosti
může přicházet i z této strany? Vy jste
momentálně mediálně spojován spíše

ZE ZAHRANIČÍ
s nepříjemnými věcmi a pravděpodobně i to
hrálo svoji roli. Můžete nám trochu osvětlit
Vaše současné problémy?
To samozřejmě chápu. Já jsem nyní předmětem určité negativní kampaně a soudím se. Na
druhé straně jsou zde hmatatelné důkazy, že to
myslím skutečně vážně. Vyrostl zde areál, po
dva roky se pořádaly závody vysoké úrovně,
proběhly zde i mezinárodní závody. Všemu se
dá něco vytknout, ale vcelku si myslím, že vše
proběhlo dobře. Takže si nemyslím, že se jedná
o ostražitost vůči mé osobě, ale spíše o normální malou českou závist, která vytvořila tento problém.
A nyní se já ptám Vás. Jak chcete tyto lidi
vychovat? A proto si myslím, že moje rozhodnutí
nepořádat závody v roce 2000 bylo správné.
Jsem přesvědčen, že bude mnohé jezdce a trenéry mrzet, že přišli o možnosti pěkných výher,
na které si již pomalu začínali zvykat. A mnozí
začnou i pátrat, zda to bylo nutné.
Já pochopitelně nemohu hodnotit Vaše
rozhodnutí z hlediska marketinku, který byl
odmítnutím CSIO narušen. Na druhé straně
mohu hodnotit Vaše rozhodnutí z hlediska
lidského a v té chvíli si myslím, že se může
obrátit spíše proti Vám. Nemyslíte si, že pro
mnohé lidi bude Vaše reakce spíše potvrzením toho, že si důvěru nezasluhujete?
Nemyslíte si, že by bylo vhodnější Vaše
pořadatelské aktivity marketinkově přehodnotit, ale nadále držet pořadatelskou vlajku
a nadále dokazovat všem nedůvěřivcům, že
si důvěru skutečně zasloužíte a že nehodláte podlehnout v budoucnu nějakým rozmarům a např. předělat Chotýšany na něco
jiného?
To jsem již také slyšel, že tady stojí buldozery
a předělávají kolbiště na fotbalové hřiště. Ale
sám vidíte, že tomu tak není. V Chotýšanech
vždycky koně budou. Jedná se zatím jen o to,
zda zde budou či nebudou závody. A na představenstvu naší společnosti jsme došli k závěru,
že když zde v roce 2000 závody nebudou, tak to
lidi nejvíce zamrzí. Opět říkám, že vše je o lidské
závisti a pokud by chtěla ČJF pokračovat v jednání se mnou tímto směrem, tak se prostě nedohodneme.
Dobrá, rok 2000 je ztracen. Jak si představujete budoucnost?
My budeme opět od jara příštího roku pokračovat v marketinkových plánech a opět předložíme ČJF plán pořadatelství CSIO v Chotýšanech
pro rok 2001. Budeme vyvíjet úsilí, aby se o přidělování pořadatelství takových závodů rozhodovalo na základě předložených návrhů a
v rámci kvality a ne na základě nějakých kamarádských vztahů a dohod.
Ale poslyšte. Pořadatelství CSIO není
houska na krámě, která lze koupit. FEI je
velmi konzervativní orgán a pro CSIO požaduje jistá prověření. Rozhodně se nedá říci,
že by bylo pro ČJF dobré vysvědčení měnit
každý rok místo konání CSIO. Vždyť Váš
vstup na pořadatelskou scénu před dvěma
lety nebyl tak razantně svázán s CSIO. Mohl
jste si možná na CSIO pomýšlet, ale rozhodně jste nemohl tušit, že nastane to co nastalo. Proč nyní tak tvrdošíjně trváte na CSIO?
Vždyť Váš Sparta Cup běžel a jistě by mohl
běžet i nadále.
Opět se na to dívám marketinkově. Já prostě
nevěřím, že v Poděbradech vyroste středisko,
které bude schopné uspokojit současné požadavky na pořadatelství tak významných závodů.
Pokud se to organizátorům podaří a zajistí kvalitní kolbiště, opracoviště, ustájení koní, parkoviště
pro návštěvníky a další a další věci, smeknu klobouk a možná od našeho záměru v roce 2001
odstoupíme. Ale jestliže to bude opět jen na
takové úrovni, že do poslední chvíle vůbec
nebude jisté zda se vše podaří, pak pozici ČJF
vůbec nezávidím.
Navíc my máme možnost komunikovat s FEI
přímo bez jezdecké federace. V naší společnosti
máme i tiché partnery shodou okolností ze Švý-

ZPRÁVY
carska a i těch se rozhodnutí ve prospěch Poděbrad dotklo. Trojský ostrov znají a do toho by
byli ochotni investovat. Dokonce ještě letos,
pokud by organizátor CSIO naší společnost
oslovil, dalo se i CSIO zachránit.
Počkejte, Vy myslíte CSIO 1999 v Praze na
Trojském ostrově?
No vždyť jsem to říkal. To jsem navrhoval
hned v Herouticích.
Já jsem tomu rozuměl tak, že již v té chvíli
jste chtěl pořádat CSIO v Chotýšanech?
Ne, to Vám potvrdí Jar. Pecháček. Pan Staněk byl také přítomen, když jsem říkal, pojďte a
zachráníme CSIO v Praze na Trojáku. Pan
Staněk tehdy řekl, že on jedině v Poděbradech.
A proč jste tedy nepořádal letošní CSIO?
Bylo mi řečeno, že mě musí oslovit TJ Žižka
Praha jako pořadatel s žádostí o pomoc. To se
nestalo. Proč, to se neptejte mě. Moje nabídka
zde byla a mám na to svědky.
Zkusme se ještě jednou vrátit na začátek a
odmyslet si vše to, co následovalo po zrušení CSIO 1999. Nyní opakujete, že je pro Vás
právě CSIO důležité. Jaký byl Váš plán do
budoucna před létem 2000?
No přeci CSIO. O tom jsem se bavil s mnoha
lidmi a mým prvopočátečním cílem bylo se rychle etablovat a získat pořadatelství CSIO. Ano už
tenkrát jsem pomýšlel na CSIO. Ale mám pocit,
že již tenkrát jsem byl odmítnut. Ale znovu opakuji, že to nechápu. Pokud někdo přinese legálně nabyté peníze a chce je investovat, má
všude dveře otevřeny.
Já jsem se již dotkl pro Vás možná velmi
nepříjemného tématu. Mediálně jste nyní
spojován s jistým soudním sporem. Řeknete
nám o tom něco podrobnějšího?
Řeknu Vám přesně moje obvinění. „Na blíže
neurčeném místě, v blíže neurčenou dobu,
s blíže neurčenou osobou si objednal fingovanou krádež svého vozidla“. Tak přesně zní moje
obžaloba, kterou podal státní zástupce městskému soudu. Proběhlo již pět stání, při kterých
byli vyslechnuti všichni svědci, které navrhl
žalobce a ani jeden z těchto svědků obžalobu
nepotvrdil. Nejvíce postavené na hlavu je, že je
zde někdo souzen za organizátorství něčeho,
ale ten, kdo to měl udělat, tu není a auto tu také
není. Pro mého právního zástupce je to zcela
neuvěřitelný stav, který dokládá právní chaos
v naší zemi.
Navíc já jsem za tuto pojistnou událost inkasoval přibližně o 30% méně, než to auto stálo a
tak mi není prokázán ani žádný finanční zisk
z celé akce. Kdybych se toho vozu, který byl
v ČR velmi netradiční, chtěl zbavit, mohl jsem ho
za výhodnějších podmínek vrátit dealerovi.
Bohužel se tato situace může vléci ještě řadu
měsíců, po rozsudcích mohou následovat odvolání a vše bude nanovo.
To, že se cítím nevinen a že mám čisté svědomí dokládá, že zde žiji a pracuji, že i nadále
investuji peníze v ČR, nejsem nikde v zahraničí,
ale nicméně prožívám největší krizi ve svém
životě. Poškozuje mě to obchodně, morálně,
poškozuje to mojí rodinu, mého syna, který musí
snášet invektivy ve škole a to jsou momenty,
které mě zatěžují natolik, že se rozhodně nehodlám zabývat a nervovat ještě dalšími problémy a
spory.
Přesto vše Vám Vaši koně i díky P. Doležalovi udělali v závěru letošní sezóny i hodně
radosti.
To určitě. Příchod P. Doležala do naší stáje
byl velkým přínosem a výsledky našich koní do
jisté míry i potvrzením, že jsme v minulosti neudělali špatné nákupy a že moji partneři v zahraničí mi nebyli špatnými rádci. Ve spolupráci s
P. Doležalem budeme pokračovat i nadále a
v roce 2000 budeme závodit jak na českých kolbištích tak na závodech v Německu a tak se
přes to všechno -na sezónu 2000 těším.
Děkujeme za rozhovor.
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Další deska
v Kladrubech
Na návštěvu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem přicestoval do ČR ve
dnech 20.-21. listopadu nejmladší člen
dánské královské rodiny princ Joachim
Dánský. Podle vlastních slov se chtěl podívat do míst odkud pocházejí koně, kteří již
druhý rok vykonávají ceremonielní službu
u dánského dvora. Na počest návštěvy dalšího člena královské rodiny byla odhalena
pamětní deska na kladrubském zámku
v pořadí již čtvrtá. Předchozí desky připomínají vzácné návštěvy v Kladrubech
v prvé řadě Prince Filipa vévody z Edinburgu ,dále pak návštěvu jordánského korunního prince Hasana bin Talal a manžela
dánské královny Margarety prince Henrika
Dánského.

Jeho královská výsost princ Joachim Dánský společně s Lordem komořím Soeren
Haslundem - Christensenem působili velmi
civilně a Národní hřebčín si prohlédli se
skutečným zájmem

Na Galavečer
českého turfu
Jockey Club České republiky pořádá dne
17. prosince od 19.00 hodin na výstavišti
v Holešovicích (hala Pyramida) tradiční
Galavečer k ukončení dostihové sezóny.
Po vyhlášení výsledků ankety dostihové
sezóny bude následovat diskotéka.
Vstupenky je možné objednat u O. Faltové (JCČR) na tel.: 02/57 94 10 84. Cena
vstupenky je 300,- Kč.

Blahopřejeme...
...našemu bývalému reprezentantovi
v military, dlouholetému členu TJ Žižka
Praha - Václavu Šorsákovi - k 65. narozeninám, které oslaví 10. prosince
...a ke stejnému výročí Luboši Kopeckému, úspěšnému jezdci a bývalému
předsedovi TJ ČS Film, které připadne na
21. prosinec.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Zasedání byra FEI
Ve dnech 16.-17. listopadu proběhlo
zasedání byra FEI, které se tentokrát konalo v Porlamaru ve Venezuele. Na zasedání
byly probrány následující body, které
budou předloženy Generálnímu zasedání
FEI, které se koná 10.-14. dubna v Mainzu
(SRN).
Televize
Pozitivně byl zhodnocen první rok spolupráce s EBU (Evropská unie vysílání) a TV
consultant M. Bird Produktion. Výrazně se
zlepšilo televizní vysílání a zvláště dobře
byly hodnoceny televizní přenosy z ME
v Hicksteadu.
Finance
Bylo přijato doporučení na příspěvek FEI
na šampionát v Jižní Americe, ovšem
v maximální výši do 10 000 CHF.
Byro schválilo investiční a provozní rozpočet, který bude předložen Generálnímu
zasedání a ze kterého vyplývá, že finanční
poplatky pro rok 2000 zůstávají nezměněny.
OH Sydney 2000
Byro projevilo obavu z podkladu na hlavním kolbišti olympijského jezdeckého stadionu v Sydney a navrhlo uskutečnění zkušební soutěže v dubnu 2000.
Šampionáty
Jihoamerický skokový šampionát mladých jezdců a juniorů byl přidělen Chile
a proběhne ve dnech 11.-15. října 2000.
Evropský šampionát stejné věkové kategorie ve skocích roku 2001 se bude konat
ve španělském Gijonu a derezúrní
v německém Iserlohnu.
Soutěžní systém Poháru národů
Po finále světového poháru národních
týmů Samsung Nations Cup v roce 2000
se v systému soutěže uskuteční tyto
změny:
● ve čtyřhvězdičkových pohárech budou
startovat týmy se všemi čtyřmi jezdci
v obou kolech, nejhorší výsledek se škrtá,
v případě shody není rozeskakování a rozhodne součet časů tří nejlepších jezdců
týmu ve druhém kole
● V tříhvězdičkových pohárech startují
v prvém kole v týmu čtyři jezdci, nejhorší
se škrtá. Do druhého kola postupuje šest
týmů, ovšem již pouze se třemi jezdci.
Také bez rozeskakování.
● V jedno a dvouhvězdičkových pohárech bude stejný systém jako ve tříhvězdičkových, ale jednohvězdičkové je možné
pořádat hned v prvním kole pouze se třemi
jezdci

Změny pravidel
Od 2. října 2000 jsou navrhovány následující změny pravidel:
skoky
● Již v základním kole skokové soutěže
1 tr. bod za každou započatou sekundu
nad časový limit
● Jezdec, který při zastavení poboří překážku bude dodatečně penalizován 4 tr.
sekundami k dosaženému času.
● Za první odmítnutí skoku 4 tr. body
a hned druhá neposlušnost diskvalifikace
● Po Generálním zasedání FEI v dubnu
2000 vejde v platnost možnost účasti juniorů starších 16 let ve Velkých cenách CSI-C
● Na mezinárodních závodech povinná
automatická časomíra spustí jezdci soutěžní čas po uplynutí 45 sekund po povolení
startu bez ohledu na to zda odstartoval či
nikoliv
všestrannost
● byro schválilo návrat starého systému
bodování soutěží všestrannosti od počátku
roku 2000 a průběh letošního roku podle
nového systému bude zanalyzován
a zhodnocen
● FEI bude podporovat letošní model
ME mladých jezdců v rámci kterého by
každý rok proběhlo i MS jednotlivců.
● ve spolupráci s Britskou asociací všestrannosti bude vytvořen Výbor FEI pro
bezpečnost soutěží všestrannosti
spřežení
● šampionát spřežení pony bude poprvé
uspořádán v roce 2003 v rámci některého
zápřahového šampionátu
● na CAI kat. A a B nebude povinný
odvolací výbor (Appeal Committee)
● pro CAI-B není povinná ochrana stájí
● pro soutěže pony byla stanovena minimální výška koní 120cm
● pravidla soutěží spřežení budou zpřehledněna a formulace článků zjednodušeny
Endurance
● v roce 2000 bude po jeden rok testována možnost dětských soutěží v endurance pro děti od 10 let
Voltiž
● pro MS roku 2000 musí závodník
dosáhnout dvou průměrných hodnocení
6,0 a výše na minimálně dvou CVI**
v Evropě
● pro země s rozvíjející se voltiží byla
představena nová soutěž s šestičlenným
týmem a horní věkovou hranicí 21 let
● na šampionátu bude nezbytná
plně obsazená veterinární komise
Veterináři
● byly schváleny tři nové formuláře
pro autorizaci veterinárních zásahů
● byl předložen návrh na standardizaci protokolů pro kontrolu vyšetření
koní v disciplinách FEI. Na generálním
zasedání bude předložen propracovanější návrh a do té doby veterinární
výbor přivítá každou radu v této věci
● přes omezenost testů v roce 1999
bylo 19 pozitivních nálezů při dopingových testech, což je srovnatelné
s rokem 1998
Komunikace
● zvláště v oznamování případů
dopingu bude výrazně zrychlena
komunikace, a to jak na soutěžích tak
v případě soudních procedur
● FEI pracuje na zřízení nové
webové stránky na internetu, kde
bude vedle pravidel přístupná i metoZasedání byra FEI vedl viceprezident Noel Vano- dika pro rozhodčí. Celý systém bude
soste. Na snímku vpravo v rozhovoru s J. Lansin- začleněn do nového informačního
kem a L. Melchiorem při loňském CSI Monterrey
systému FEI s názvem EQUIS.
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Drezurní
optimismus
(Dokončení ze str. 1)
lo dohromady se skokovými soutěžemi
v Hradci Králové. Jako mistrovská soutěž byl
vypsán Kür IM-1. Do soutěže nastoupila celá
současná drezurní špička rozšířená o Iru
Mikolasovou, která žije a trénuje trvale
v Německu.
Příjemnou skutečností je generační výměna
mladých koní, které již sice známe z nižších
soutěží, ale v letošním roce nastoupili poprvé
do mistrovské soutěže. Je pravda, že jejich
výkony jsou proti ostříleným matadorům zatím
chvílemi neurovnané, ale jejich celkový projev
je předpokladem budoucích výkonů, na které
jsme se v minulých dobách dívali pouze v televizi nebo při návštěvách v zahraničí.. Jsou to
např.: KAMÍR, PASTEL, KANT, HOROSKOP,
ORI apod. Mistrovský titul obhájila Ira Mikolasová s WINDOSEM, na druhém místě s minimálním rozdílem se umístila MUDr. Helena
Žižková s POZOREM a třetí místo nečekaným
výkonem obsadila Daniela Diringerová s TIME
OUT.
V samém závěru sezóny se konala jezdeckou veřejností trochu neprávem opomíjená
mezinárodní soutěž přímo organizovaná FEI World Challenge Dressage 1999, kterou obesílá FEI svými rozhodčími, kteří rozhodují stejné úlohy v řadě za sebou celkem v šesti
zemích (Maďarsko, Rusko, Bulharsko, Slovinsko, Česká republika a Litva). Soutěží se
v drezúře stupně -L- - Elementary test, v úloze
St. Georg a v soutěži družstev, která není přístupná cizincům. Po soutěži rozhodčí věnují
jeden den, kdy s každým jezdcem samostatně
hodnotí jeho výkon a přímo na jízdárně odstraňují největší chyby , které u dvojice viděli.
A protože FEI na tuto soutěž vždy vysílá skutečně vysoce kvalifikované odborníky, je sledování jejich práce a postřehů skutečným
zážitkem pro každého z nás. Organizace soutěže se výborným způsobem zhostil Equi
Bořeň Svinčice. Konečnému hodnocení se
zpravodaj Jezdec věnuje v samostatném článku.
Závěrem nemohu jinak než poděkovat
všem pořadatelů,, sponzorům a příznivcům,
kteří svými aktivitami podporují drezurní sport.
Zdeněk Beneš,

Š. Charvátová s DREAM DANCER reprezentovala v roce 1999 ČR i na ME v polském Ksiazu

Zástupce firmy Böckmann
firma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všechny druhy vozíků možnost leasingu
BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)
Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 019/745 19 14

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● nákup a prodej sportovních a chovných koní doma i v zahraničí
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií
s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

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

jezdecká saka,
rajtky, drezúrní fraky,
přikrývky pro koně
ŠEPRA, Šebesta Lumír
Ostruhová 58, 276 01 Mělník
Tel.: 0206/62 54 11

Sportovní stáj
v Tuchoměřicích
(okraj Prahy v dosahu
MHD) nabízí ustájení
koní, hala k dispozici.

Tel.: 0602 628788

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ov á
Velkoobchod s jezdeckými potřebami
Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 0618-820 577 mobil. tel.: 0602-723325
-zásobuje prodejny a prodejce nejširším sortimentem veškerých potřeb pro
koně a jezdce v České republice
Katalog a ceníky prodejcům na požádání zašleme, u nových prodejců uvítáme
osobní nebo alespon telefonický kontakt

Sedla CTD – španělský Stübben opět na našem trhu
– kompletní řada za velmi výhodných cen
skoková sedla – hluboká, kontaktní, speciály, všestranná i drezúrní sedla

Špičková jezdecká výstroj od švýcarské firmy STÜBEN - celoživotní záruka na kvalitu
Stübben nerez program - udidla, třmeny, ostruhy, vysoká kvalita z nerezavějící ušlechtilé oceli za výhodné ceny
Žádejte naše zboží u svých prodejců
Rádi zodpovíme veškeré Vaše telefonické i písemné dotazy
Maloobchodní prodej - Equisport-Studenec, Žižkova 505, 674 01 Třebíč - Tel.: 0618/840 427, fax: 0618/26 128

World Challenge
Dressage 1999
Po měsíci putování po státech východní Evropy byla
ukončena srovnávací drezurní
soutěž, jejíž české kolo se
v ČR konalo tentokrát ve Svinčicích.
V naší skupině byly vedle
ČR v roce 1999 tyto státy:
Maďarsko, Rusko, Bulharsko,
Slovinsko a Litva. Stejně jako
v minulých letech byla soutěž
určena jednotlivcům ve dvou
výkonnostních úrovních (St.
Georg a Elementary FEI Test)
a vyhodnocena byla i soutěž
družstev.
Vítězem mezi jednotlivci
úrovně St. Georg se stala
Regina Kuprianova z Ruska
s 65,12%. Na druhém místě se
umístila Česká republika díky
Š. Charvátové a DREAM DANCER (Panská Lícha). Do prvé
desítky se pak ještě vešla i
A. Henriksen s koněm KAMIR,
která byla hodnocena 61,98%
bodů. Mezi celkově 37 hodnocenými jezdci se umístily další
naše jezdkyně na 23. místě
(B. Leiterová - ATAMAN), 32.
místě (Š. Koblížková - ARIE)
a 33. místě (I. Schützová ROMEO).
V úloze FEI, která je na
úrovni naší národní soutěže
-L-, byla v naší skupině mezi

třiceti dvojicemi nejlépe hodnocena maďarská reprezentantka
Z. Dallos na MOUNT EVEREST (67,67%) před litevskou
jezdkyní S. Snarskiene - PROPANAS (64%). Třetí místo
obsadila A. Titova - REITING
z Třeboně (62,67%). Další
čeští jezdci se umístili na
13. místě (Š. Charvátová SAM (57,33%), 23. M. Kružíková - PRINT (53,83%), 24.
Š. Koblížková - AURELIAN
(53,50%), 26. L. Marešová SWEET KISS (50,17%), 27.
J. Holzbecher - ČAR (49,83%)
a 30. místě - I. Ronisová - ALADIN (46,83%).
V soutěži týmů dokázala
naše trojice Š. Charvátová
(DREAM DANCER), B. Leiterová (TAMAN) a M. Kružíková
(PRINT) porazit pouze tým
Litvy. Zvítězilo Maďarsko, před
Ruskem a Bulharskem.

Š. Koblížková - ARIE

V roce 2000
bez Maďarska
Letošní část soutěže národních týmů Samsung Nations
Cup Series byla ukončena 14.
listopadu v kanadském Torontu. Před domácími diváky se
nejlépe vedlo kanadskému
týmu ve složení E. Lamaze KAHLUA, A. Vince - CATCH,
J. Hayes - DIVA a I. Millar PLAY IT AGAIN, který zvítězil
před USA, Itálií a Švýcarskem.
Itálii se cesta za moře vyplatila. Zatím je jedinou zemí,
která bodovala ve všech pěti
Pohárech národů ročníku
1999/2000 (Linz, Záhřeb,
Atény, Washington, Toronto)
a se ziskem 16 bodů je v čele
soutěže. Na druhém místě je
současně Švýcarsko (13) před
Irskem (12) a USA (11). I tým
Švýcarska se zatím účastnil
všech pěti Pohárů, ale oproti
Itálii vyšel v Aténách naprázdno. Soutěž pokračuje 5.-8.
května roku 2000 při CSIO La
Baule (Fra).
V seznamu 28 kol tohoto
ročníku Samsung Cup nefiguruje překvapivě Maďarsko
a vedle absence CSIO Budapest není ve světovém kalendáři ani CSI Kiskunhalas ani
CSI Hortobagy. Zda se jedná
o administrativní nedopatření,
či zda se Maďaři rozhodli
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Podkovář Jan Bauman
oznamuje změnu adresy
i tel. čísla:
Ostrov 7
508 01 Hořice v Podkrkonoší

tel.: 0606 911 331
napřít veškeré organizační úsilí
do juniorského Mistrovství
Evropy ve skocích, které se
koná ve dnech 16.-19. srpna
v Hortobágy, zatím nevíme.

Todd vede Husky
V žebříčku nejlepších světových jezdců všestrannosti,
který sponzoruje firma Husky,
vede k dnešnímu dni Novozélanďan M. Todd s 515 body
před K. Gifford z Velké Británie
a svým krajanem A. Nicholsonem. Za nimi je opět dvojice
britských jezdkyň P. Funnell
a P. Clark.
V naší Zoně 3 je jasně v čele
řecká závodnice H. Antikatzidis
se 167 body před naším M.
Slezákem, který má 95 bodů.

FEI World Cup
Dressage
V plném proudu je již i světový pohár drezuristů, jehož ročník 1999/2000 bude zakončen
finalem 23.-26. dubna v s’Hertogenbosch. Drezurní model
světového poháru zahrnuje
dohromady soutěže centrální
a západní Evropy. Jezdci centrální Evropy jsou však hodnoceni zvlášť a po pěti soutěžích
v Jozefině (Pol), Minsku (Blr),
Lipici (Slo), Moskvě (Rus)
a Kaposvaru (Hun) zvítězila
Ruska E. Sidneva před G. Dallosem (Hun) a T. Zhellobkowitz
(Blr).
Západoevropská liga pokračovala a pokračuje soutěžemi
v Berlíně, Stockholmu, Amsterodamu, Ženevě, Mechelenu,
Neumünsteru a Paříži. Na čele
tohoto hodnocení je zatím
rakouský jezdec P. Gmoser.

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 10,
591 02 Žďár n. S.,
tel.:0616/ 22774

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služba při nákupu sportovních koní doma
Ing. J. Hanulay i v zahraničí
Farského 6
851 01 Bratislava - pomoc při nákupu plemenného matetel.: 07/81 52 30 riálu v zahraničí

V¯ROBA A PRODEJ
● PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK
OD ROKU 1999 I NA LEASING
● PRONÁJEM KOMPLETNÍCH
PARKURÒ
● PRODEJNA JEZDECK¯CH
POT¤EB
Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec

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

Inzerce
● Prodám Avii na koně + přívěs s lam. střechou. Dohoda jistá.
Tel.: 0603 879 980.
● Prodám 4l. val. plaváka, o: Husar Týnský, m: po Blatec I připr. do sezóny a dále dva 3l. val. pro sport po Ramiro 47
z m: po Belendek a Lakmus. Tel.: 0301/74 13 92.
● Prodám přívěs na dva koně s plachtou, vyroben 1994, nosnost 1800 kg, větší ložná plocha (š. - 1760, d - 3400), orig.
podlah. guma, příčka, cena 49 000,- Kč + 22% DPH (možnost vyšší účetní ceny). Tel.: 0603 22 09 49.
● Prodám větší množství konzervovaného kukuřičného zrna,
Cena: 350,-Kč/q volně ložená,pytlovaná se povýší o cenu
pytlů. Dále prodám lněné semeno 1450,-Kč/q. Miroslav
Šlechta 277 37 Chorušice 111. Tel:0602 353761,
0206 693215.
● Prodám kobylu ČT 15let, KVH167cm, barva hnědka. Všestranná, vhodná k dětem i do tahu, western i anglie. Spolehlivá učenlivá, 100% zdravá - hřebná. Přidám sedlo a uzdečku 6 měsíců staré. Cena 25.000,- při rychlém jednání sleva.
Telefon 0602/619469 email lenin@mujmail.cz
● Hřebčín hl. ošetřovatelky koní a zároveň dobré jezdkyně.
Tel.: 0338-324 920 dopoledne.
● Prodám 11-letou klisnu isabelu po DIV I, březí po Lopez.
Tel.: 0603/590151.
● Nabízím ustájení koní v Říčanech u Prahy (centrum). Boxy,
výběhy, venk. jízdárna a krásná příroda. Tel.: 0204/60 34 64
večer nebo mobil 0604 780 485.
● Prodám 3 koně. Tel.: 02/819 62 687.
● Prodám kl. ČT, nar. 5/97 po Landruf, velmi dobré skok.
předp. Tel.: 0602 88 73 61.
● Ustájíme Vaše koně v dosahu MHD. K disp. krytá hala, jízdárna, výběhy, dobré okolí pro práci v terénu. Cena za box.
ustájení 3 700Kč/měs. Tel.: 0602 292 062, 02/83 92 14 75.
● Prodám 6l. kl. ČT, malá hdka., zaps. v PK po Alonzo, KVH
165, všestr. využitelná, dobře ovladatelná a hodná. Cena
40 000,- Kč. Tel.: 0616/23 183 po 19.00 hod.
● Prodám skokové sedlo Stübben, typ Romannuss,
používané 2 roky, pěkné, zachovalé. Cena dohodou.
Tel.: 0602 244 911.

Firma Iván

nabízí:

celoroční zásobení stájí krmivem i stelivem (seno luční i vojtěškové,
sláma, oves), s dodávkou do 48 hodin.

Dodáváme za pevné ceny!!!
● seno po celé ČR, železnicí 180 Kč/q, kamiony 210 Kč/q
● sláma 100 Kč/q

Kontakt.: 0602
Od 1.11. 1999 v prodejně v Třebíči prodej
veškerých jezdeckých
potřeb na splátky prostřednictvím DD finanční společnosti Ostrava. Dále zavádíme
prodej koní na splátky.
V současné době vychází nový,
český katalog jezdeckých potřeb
firmy Equisport. Na požádání
zašleme dobírkou.
Naše zboží můžete nakupovat také
v internetovém obchodě
http://www.equi-shop.cz
a připravuje se otevření našeho
obchodu s jezdeckými potřebami
na internetu v obchodním domě
Vltava 2000.
Podrobnější informace - objednávky, na adrese:
EQUISPORT Žižkova 505
Třebíč 674 01
Tel./fax: 0618-84 04 27,
e-mail: equisport@atlas.cz,
equisport@volny.cz
http://:www.mujweb.cz/obchod/equisport
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● kompletní sortiment jezdeckých potřeb
Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec,
tel.: 048/271 03 44, fax: 048/511 01 47.
Radotínská ulice 69, Praha 5
159 00 Velká Chuchle, tel.: 02/57 94 10 79
Ostrovského 23, Praha 5
150 00 Smíchov, tel.: 02/51 56 15 83
Pozor, v obchodě v Praze 5 na Smíchově změna
tel. čísla. Prodej zůstává i po dobu stavby tunelu
Mrázovka nepřerušen

SERVIS PRO VÁS A VAŠEHO
KONĚ
Kompletní sortiment jezdeckých
potřeb v prodejnách v Praze a Plzni

● Equiservis Praha
Na Celné 8, Praha 5 Smíchov
Tel.+Fax: 02/54 75 96

● Equiservis Plzeň - Chovatel
Habrmanova 52, Plzeň Slovany
Tel.+Fax: 019/744 50 78

ZÁSILKOVÝ PRODEJ
Vyžádejte si náš barevný katalog v češtině
Při zasílání zboží nad 500 Kč na dobírku
neúčtujeme poštovné
Garantujeme vrácení peněz nebo výměnu zboží

MANON
Firma Manon nabízí:
● trenink koní pro parkúrové soutěže
● skokový trenink jezdců,
pro skupiny i jednotlivce
● nákup, výcvik a prodej
sportovních koní

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

Informace a objednávky
přijímá
stáj Manon,
J. Skřivan, Litomyšl.
Tel.: 0464/3302,
0602/45 19 18
fax 0464/3220.

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