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Inzerce

Příští týden
v Salzburku 

S napětím budeme sledovat další vystou-
pení Lukáše Kloudy v soutěži Světového po-
háru v Salzburku ve dnech 6. - 9. prosince.
Po mnichovském vítězství (foto) je Lukáš
Klouda zatím na čele průběžného 
pořadí Světového poháru.

HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ

JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno

tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220 

602 155 312

tierwohl@jrs.cz

Jedním z definitivně posledních jezdeckých střetnutí sezóny jsou heroutické finále seriálů Teenager,
Ponyliga a Extraliga. O víkendu 24.- 25. listopadu se v Herouticích konalo jubilejní desáté setkání příz-
nivců ponysportu. Nedělnímu finále předcházela sobotní devátá kvalifikační kola, která definitivně urči-
la startovní listiny na neděli a především pak finálovou čtveřici pro Extraligu. Ta již deset let soupeří
o celkové prvenství podle světového šampionátového modelu se střídáním koní.

Tři finále, dvě vítězky
První finálové vítězství získala Šárka Votavová

na BAILEY (J+J Votava), která ve dvoukolovém fi-
nále Teenager (-ZL-) byla nejlepší z osmičky fina-
listů. V té se čtveřici povedlo, se součtem 4 body,
postoupit do rozeskakování o vítězství a v něm by-
la Šárka Votavová jediná bezchybná. Se druhým
místem se musela spokojit Aneta Paličková
(DORCA) z JK Český Dvůr před Petrou Boháčo-
vou na ELBA 1 (JS Delta).

Do finále Ponyligy - Memoriálu Mir. Krůty (2x
ponyhadicap -SP-), určené dětem do 12 let na-
stoupilo 11 finalistů. Obě kola dokončila sedmič-
ka soutěžících a se dvěma nulami se do roze-
skakování o vavříny nejcenější probojovali tři
dvojice. S nulou i v rozeskakování byly dvě. Vý-
razně rychleji ale zvládla rozeskakování Sofie
Najmanová na GERA 1 (JK Český Dvůr) před
Tomášem Plškem se SAMARA 1 (JK Equuleus
Praha). Třetí příčku obsadila v rozeskakování
jednou chybující Barbora Vídeňská na SARGO
(JK Mělník).

Mezi čtveřici finalistek seriálu Extraliga se na
základě devíti kvalifikací probojovaly Eliška Jan-
dová (RIKI 1, Stáj Dvořák Barchov), Šárka Tůmo-
vá (KARA/BACARDI II, JK Koba), Lenka Heřma-
nová (SABINA 3, JK Mělník) a i vítězka finále
Teenager 2012 Šárka Votavová (KAČENKA 1,
Stáj J+J Votava).

Čtveřice finalistek Extraligy zleva: Eliška Jandová, Lenka Heřmanová, Šárka Tůmová a vítězná Šár-
ka Votavová

Ve finále Ponyligy pro děti do 12 let zvítězila
Sofie Najmanová na GERA 1 (JK Český Dvůr)

Foto FEI

Foto K. Návojová
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Je styl zpátky?
Nabízím svůj po-

hled na první ročník
seriálu nazvaného
„Styl šampionát",
kterého jsem se ak-
tivně zúčastnil jako
frekventant školení
rozhodčích a záro-
veň jako rozhodčí
při závodech, jejichž
součástí byly stylové
soutěže.

Myšlenka, že
k dalšímu rozvoji
skokového ježdění

jsou nutné soutěže s hodnocením stylu jezd-
ce, případně koně, se u nás objevila již dří-
ve. Úvaha, že se tak vytvoří zpětná vazba
jezdec - trenér ve smyslu zamyšlením nad
hodnocením, hledáním chyb a jejich násled-
nému odstranění, je bezesporu správná. Je
tedy zřejmé, že soutěže na styl jsou důležité
hlavně pro začínající jezdce. Zde je největší
základna a zde je třeba hodnotit, zda na-
stoupená cesta je správná, případně, kterým
směrem pokračovat. Účastníci současného
„Stylového šampionátu" jsou už ale ve větši-
ně rutinovaní jezdci. Stavíme tedy dům od
střechy.

Stejnou chybu se chystají pořadatelé opa-
kovat i v příštím roce. Místo aby prosazova-
li standardní pořádání stylových soutěží na
nejnižších stupních tak, aby se jich mělo
možnost účastnit co největší množství jezd-
ců, připravuje organizátor další šampionát.

Poučení z chyb letošního roku tak nevi-
dím. Vstoupit do hry by tak měla ČJF. První
krok udělala. Stylové soutěže mohou rozho-
dovat pouze rozhodčí, kteří získali osvědče-
ní během školení při „Styl šampionátu". Roz-
hodnutí skokové komise by mělo platit od za-
čátku příštího roku. Mělo by se však pokra-
čovat dál.

V současné době se diskutuje zavedení
kategorizace závodů a jezdců. A opět se
otevírá prostor pro systémové začlenění sty-
lových soutěží,  především pro nejnižší kate-
gorii závodů a kategorii jezdců III. a IV. Jak
jsme se dozvěděli od bavorských školitelů,
v Bavorsku je povinné, že na závodech zá-
kladního stupně, tj. do 125 cm, musí být po-
lovina soutěží na styl.

K samotnému průběhu školení stylových
rozhodčí. Nejprve je třeba předeslat, že vět-
šina frekventantů jsou zaměstnaní lidé
a účastní se z nadšení. Na to, aby mohli kurz
absolvovat, si museli obtížně zařizovat volno.
Původní program počítal s dvanácti dny ško-
lení (nakonec 10) plus minimálně dva dny
rozhodování na závodech. Při lepší organiza-
ci a efektivitě se vše dalo zvládnout v polo-
vičním čase a tedy i s menšími náklady.

Veškeré náklady spojené s kurzem si
platili frekventanti sami (každý celkem
10 000,- Kč a více). I závěrečné zkoušky,
které trvaly tři dny, se daly zvládnout za je-
den den. Probíhaly tak v mírně napjaté at-
mosféře neporozumění.

Při písemné zkoušce komisaři neznali čes-
ké ekvivalenty některých termínů a tudíž je
považovali za chybné. Jenom díky tomu, že
v komisi byl prezident ČJF ing. Jaroslav Pe-
cháček, nedošlo k větším nedorozuměním.
Dokázal řadu věcí uvést na správnou míru.

Zde je třeba se poučit a příště svěřit orga-
nizaci zkušeným lidem, kteří jsou schopni při
naplnění potřebné litery respektoval rozum-
né potřeby a možnosti všech zúčastněných.

Uvítejme tedy zpátky na našich kolbištích
soutěže hodnocené podle stylu. Je to jedna
z mála cest, kterou může naše jezdectví krá-
čet vpřed. Doufejme, že i jezdci a trenéři se
smíří s tím, že je někdo veřejně hodnotí a že
vždy nevyhraje ten nejrychlejší a bezchybný.

Skončil první rok soutěží na styl. Byl do-
brý. Mnoho věcí se vyzkoušelo, ověřilo a po-
vedlo. Můžeme si jenom přát, aby těchto
soutěží bylo v dalších letech na našich kol-
bištích stále více a více. Chybovat je lidské,
opakovat chyby je hloupé. Václav Štěrba

Listopad v zahraničí
Vedle tradičních a téměř nepřetržitých výjezdů do rakouského Wiener-Neustadtu byly vidět

v listopadu české barvy i na dvou CSI. Nejprve se skupina našich skokových jezdců pokusila
získat další body do Světového poháru na CSI*** v polském Lešně (8. - 11. listopadu) a o týden
později se Aleš Opatrný vydal do slovinského Cejle na CSI**.

V Lešně o body
Body do Světového poháru se získávaly v so-

botním závodě Big Tour a v nedělní Velké ceně.
V sobotu se našim jezdcům celkem dařilo, i když
nikdo z nich nebyl bezchybný. To se nakonec po-
dařilo pouze dvěma jezdcům a po rozeskaková-
ní zvítězila Natalia Simonia na KILAR z Ruska.
Nejvýše z našich vystoupal Jiří Kincl na CAS-
CAR, který s jednou chybou získal 15. příčku.
Aleš Opatrný na ZANDIRO měl 8 bodů a Zde-
něk Žíla (CAVALINO) soutěž nedokončil.

Ke startu v nedělní Grand Prix se nakonec od-
hodlal pouze Jiří Hruška a ARISTO, který za vý-
kon 4 body získal mezi 50 dvojic 9. místo.

Jak si stojíme?
V aktuálním pořadí severní části centrální

Evropy je na stránkách FEI zatím stále nejvýše
umístěným českým jezdcem Zuzana Zelinková
s 57 body na 5. místě. Aleš Opatrný je jedenác-
tý (41), Jisef Kincl 25. (19) a Zdeněk Žíla s Jiřím
Lužou s 15 body figurují zatím na 29. příčce. Bo-
dy za starty v Lešně ovšem ještě nebyly do

systému zaneseny a tak si musíme počkat na
přelom měsíce na to, jak bude pořadí upraveno.

Týmové prvenství v Cejle
Ve slovinské Cejle startoval osamocený Aleš

Opatrný. V rámci dvoukolové Velké ceny (145
cm) se hodnotila i týmová soutěž složená buď
z národních celků nebo jinak poskládaných jezd-
ců. Aleš Opatrný na ZANDIRO byl členem týmu
Evropa a s výkonem 0 + 4 přispěl k jeho vítěz-
ství. V individuálním pořad mu pak výkon stačil
na 5. místo.

O týden později se na stejném místě konaly
soutěže CSI**-W započítávané do SP, ale těch
se žádný český jezdec neúčastnil.

Kompletní výsledky naleznete na 
www.sportergebnisse.at

V drezuře Sigismondi
Mezi drezurními jezdci centrální Evropy je

na žebříčku Světového poháru nejvýše Fabri-
cio Sigismondi, který po započtení výsledků
z CDI-W v Kaposvaru (CORADO-Z) figuruje
na 13. příčce.

Desáté finále...

V napínavém průběhu soutěže zvládaly všech-
ny finalistky své pony i pony soupeřek velmi dob-
ře, včetně poněkud obávané KARA/BACARDI
Šárky Tůmové.

Nakonec se z druhého finálového prvenství od-
poledne radovala Šárka Votavová, která chybova-
la pouze jednou, právě v sedle KARA/BACARDI.
Získala tak špičkovou cenu 30 000,- Kč.

Druhá příčka a 15 000,- Kč patřila Lence Heř-

manové, která měla o chybu víc. Stejný výsle-
dek docílila i Šárka Tůmová a tak o pořadí na
2. a 3. místě rozhodoval součet časů. Ten měla
Šárka horší a tak se musela spokojit s bronzo-
vou pozicí a prémií 5 000,- Kč. Cenu útěchy si
tak z finále odnesla Eliška Jandová se součtem
12 bodů.

Na heroutickém finále je hezké sledovat, jak
dětští jezdci stárnou rychleji než jejich koně, jak
dorůstají do kategorie Teenager a jak přichází no-
vé generace nejmladších. Někteří z nich v době
založení heroutické tradice ještě nebyli ani na svě-
tě. Přejme tak pony sportu, aby se seriálu 
dále dařilo tak, jako doposud.

Lenka Heřmanová (KAČENKA)  z JK Mělník
získala v Extralize díky rychlejším finalovým
časům druhou příčku.

Šárka Votavová (KARA/BACARDI) byla se
součtem 4 body ve finále Extraligy nejlepší

Foto K. Návojová

Foto K. Návojová
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Jaká byla sezóna 2012
Konec roku je na dohled a zanedlouho se na nás přiřítí hodnocení končící-

ho roku ze všech stran. Čeká nás sice ještě téměř celý prosinec, ale vzhledem
k tomu, že již dávno nelze zcela zřetelně rozeznat hranice jezdecké sezóny,
můžeme v klidu uplynulé období hodnotit již nyní.

Nechtěl bych opakovat letitá klišé a pouze sumarizovat nedávné události
tak, jak jsme tomu každoročně v mnoha referátech svědky. Hodnocení typu co
vše se podařilo a co ne, co nás čeká v následujících měsících a jaká jsou na-
še zbožná přání, je letitý evergreen. Pokusím se mu vyhnout.

Z hlediska hlavních aktérů sportovního dění jezdců, trenérů a funkcionářů
je jistě vývoj vnímán pozitivně. Zvýšil se opět počet startů, narostl počet koní,
marketinkově byly přilákány nové subjekty, popularizace jezdectví vstupuje
zcela jednoznačně i do národního povědomí laické veřejnosti. Vytvářeny jsou
nové pracovní příležitosti pro armádu zaměstnanců, jezdectví již dávno opus-
tilo kategorii hobby a změnilo se v průmysl.

Tento vývoj naše jezdecká asociace zachytila poměrně dobře. Pokud si cí-
lem stanovíme zvládnutí organizace jezdeckých soutěží, přípravu pravidel a osvětu vedoucí k odbor-
nému růstu organizátorů, rozhodčích a marketinkových partnerů, tak za posledních deset let bylo vy-
konáno hodně práce. Systém byl založen a byrokratický aparát zvládající administrativu spojenou
s mnohanásobným zvýšením počtu jezdeckých soutěží, jezdců a koní samotných, funguje slušně.

Druhý úhel pohledu ovšem zasluhuje odborný vývoj naší komunity. Zde české jezdectví při svém pře-
kotném nárůstu popularity tápe. Lídři českého jezdectví stále nedokázali nalézt ideový koncept, který
by položil základy odborného zvládnutí vztahu člověka a koně. V tomto tápání ovšem není náš národ-
ní stav žádnou výjimkou a v podstatě kopíruje tápaní celosvětového jezdeckého soutěžení. Naskýtá se
proto otázka, zda je tvorba tohoto ideového konceptu vůbec předmětem činnosti organizací zabývající
se jezdeckým soutěžením. V hipologicky vyspělých státech se o tvorbu těchto koncepcí starají tradiční
školící zařízení. Ta vyrostla na základech strategických národních systémů ovlivňujících po staletí hi-
pologickou vzdělanost společnosti. Jezdecké sportovní organizace těchto zemí pak jejich činnost více
či méně využívají, nebo s ní spolupracují a někdy i ovlivňují.

Tyto hipologicky šťastnější země si tak nemusí pokládat otázku, která je aktuální v regionech s kdy-
si srovnatelnou pozicí, ale nyní trpící důsledky násilně přerušeného vývoje. Ta otázka zní: Je hipolo-
gická vzdělanost v jezdeckém soutěžení vůbec nutná? Není absence veřejné poptávky důkazem opráv-
něnosti jejího postupného vytěsňování? Všichni pravidelní čtenáři Jezdce vytuší, že osobně odpovídám
- není.

Každý, kdo se poctivě zabýval výcvikem koně a neupřednostňoval pouze své vlastní soutěžní ambi-
ce nad jeho osobním osudem ví, jak těžké je dosáhnout alespoň střední soutěžní výkonnosti. Vstupu-
jeme-li do soutěžního systému se skutečnou, a nejenom po vzoru FEI prázdnými frázemi podporova-
nou snahou o „šťastného atleta", tak se bez odbornosti neobejdeme.

Národní jezdecká organizace nemá žádné nástroje k ovlivnění každodenní práce svých členů. Jejím
hlavním úkolem tak zůstává zajistit odbornost v momentě prvního vstupu jedince, koně či jezdce do
soutěžního systému. Hlavní pozornost je tedy nutné upřít na nejnižší výkonnostní stupně. Jen na dob-
ře položených základních kamenech lze stavět stavbu. Chce-li naše národní organizace udělat něco
pro vrcholovou výkonnost jezdců a koní, musí se tak postarat především o začínající jezdce a koně.

U skokových koní se tato starostlivost musí objevit v odbornosti stavitelů těch nejnižších parkurů. Ta
je u nás velmi rozkolísaná a často bohužel na hanebné úrovni.

Na drezurních obdélnících při začátečnických úlohách musí jezdci získat informaci o tom, zda po-
stupují správně při zvládnutí rovnováhy své i rovnováhy koně. K tomu je ovšem nezbytná hluboká od-
bornost rozhodčích vycházející z osobní praxe. Tu nikdo nezíská ani na mnohadenních školeních.
A rozhodčích - mnohaletých kvalitních jezdců, je tragicky málo.

U soutěží všestrannosti to vše platí dvojnásob. Glorifikace úspěchu v terénní zkoušce není na mís-
tě a pouze vypovídá o udatnosti jezdců a koní. Obdobný problém je u spřežení.

Není náhodou, že po léta nejúspěšnější českou disciplinou je voltiž. Kořeny vidím v tom, že těžištěm
není hipologie, ale gymnastika. A ta má v ČR metodicky výrazně lepší zázemí.

Discipliny endurance a reining mi nepřísluší hodnotit, protože moje povědomí o nich je příliš po-
vrchní. Názor na ně ovšem také mám.

V jedné ze svých letošních úvah jsem vyslovil přesvědčení, že český světový úspěch přijde ze za-
hraničí. Myslel jsem na ty, kteří se trvale usadí v jezdecky vyspělém prostředí a stanou se tak jeho sou-
částí, ale přitom zůstanou v českých barvách. Na tento úspěch dosáhnou nejšťastnější ze šťastných,
kterým speciálně v jezdectví nesmí chybět nic z pěti základních atributů: píle, talent, odbornost, pení-
ze a štěstí. Jakkoliv je dnes takový úspěch mediálně i ekonomicky nejsnáze uchopitelný, cílem celoná-
rodní organizace by mělo být zcela něco jiného. Kvalitně vedená a odborně orientovaná základna nej-
nižší jezdecké výkonnosti, která realisticky a sebevědomě posuzuje své možnosti v kontextu ke každé
z pěti uvedených podmínek vrcholového sportu. Ale především má ráda koně. To mě napadá, když se
ohllížím za sezónou 2012. Ale nakonec i za těmi předchozími. ing. Cyril Neumann

ČJF Awards
VV ČJF rozhodl na svém

listopadovém zasedání, že
k udělení výročních cen za
rok 2012 ve všech sedmi dis-
ciplínách, využije letos nově
obnovené tradice jezdecké-
ho plesu ve vinohradském
Radiopaláci, který pořadate-
lé novodobě nazvali Jezdci

v gala. Slavností večer se bude konat 2. února
2013.

Vůbec poprvé tak budou udělena ocenění
současně ve všech disciplínách, které ČJF
sdružuje. ČJF tak doplní skladbu všech udělo-
vaných titulů a ocenění po vzoru Mezinárodní
jezdecké federace, která od roku 2009 každo-
ročně vyhlašuje „FEI Awards”. Ceny budou ur-
čeny pro sportovce roku, vycházející hvězdu ro-
ku, ošetřovatele roku, cenu za rozvoj jezdectví
a cenu pro jezdce navzdory všemu.

Sportovcem roku se může stát jezdec nebo
kůň či dvojice, která v uplynulém roce prokáza-
la výjimečné schopnosti v některé z disciplín.

Ocenění nazvané Vycházející hvězda roku
je určené pro jezdce od 14 do 21 let s výjimeč-
ným talentem.

V kategorii Ošetřovatel roku budou vyzdvih-
nuty zásluhy toho, kdo se na výsledku spolupo-
dílí v zákulisí a zároveň příspívá ke spokojenos-
ti koně.

Cena za rozvoj jezdectví čeká na jednotliv-
ce, či zástupce organizace, který prokázal
schopnosti a nadšení pro rozvoj jezdeckého
sportu.

Cena pro jezdce navzdory všemu je urče-
na tomu, kdo se věnuje koním a jezdectví i přes
svůj tělesný nebo mentální handicap, příp. jiné
extrémně obtížné osobní okolnosti.

Komise všech disciplín nominují do prosinco-
vého zasedání VV ČJF v každé kategorii jed-
noho kandidáta a zdůvodní, proč byl vybrán
právě on. Pouze v kategorii „navzdory všemu”
nemusí být zastoupena všechna odvětví.

Porota složená z členů Výkonného výboru
ČJF a zástupce z každé disciplíny, kterého určí
příslušná komise, jednotlivě a tajně oboduje
kandidáty ve všech kategoriích. Kandidáti s nej-
vyšším počtem bodů obdrží hlavní cenu ČJF,
ostatní si převezmou pamětní trofeje připomí-
nající jejich nominace

U ceny pro „Jezdce navzdory všemu" vzejde
vítěz ze společného rozhodnutí členů poroty,
bez určování pořadí dalších navržených adeptů
a jména nebudou zveřejněna.

Slavnostní ceremoniál bude v sobotu 2. úno-
ra ve velkém sále pražského Radiopaláce. Ga-
lavečer, jehož součástí je i II. ročník plesu Jezd-
ci v gala, bude zahájen v 19.00 hodin.

Předprodej vstupenek odstartuje 2. prosin-
ce a jejich ceny budou v rozmezí od 290,- do
390,- korun. Při objednávce celého stolu pro
10 - 12 osob bude do 31. prosince poskytována
sleva 10 %. Podrobnosti naleznete na
www.jezdci.cz

Ročník XXI.
V minulém čísle jsme poprvé uveřejnili podmínky pro

předplatné 21. ročníku časopisu Jezdec pro rok 2013.
Informaci opakujeme a opět vyzýváme naše abonenty,
aby hrazením příliš neotáleli a vyhnuli se tak navýšení
DPH, které nás čeká v příštím roce. Bude to sice tentokrát
pouze o jediné procento, ale I tak lze platbou v roce 2012
několik korun ušetřit. Úhrada v tomto kalendářním roce
tedy bude stejná jako v minulém a sice - pro odběr Jezd-
ce 590,- Kč a pro 16. edici Jezdecké ročenky 195,- Kč
(dohromady Jezdec + Ročenka 785,- Kč). Předplatné, ať
s Jezdeckou ročenkou či bez ní, poukažte jako obvykle na
č.ú. 247738349/0800. Nezapomeňte uvést variabilní
symbol, kterým je odběratelské číslo. To naleznete na-
tištěné na plastovém obalu vpravo vedle své adresy. Pro
čtenáře, kteří nemohou platit převodem na účet, budeme
přikládat složenky až na počátku roku 2013. Proto Ti
z Vás, kteří platí složenkou a chtěli by uhradit předplatné
ještě v roce 2012, musí použít standardní složenku
České pošty pro platbu na účet.



Výsledek ze Stuttgartu: 1. Helen Lange-
hanenberg - DAMON HILL NRW (GER)
86,775, 2. Kristina Sprehe - DESPERADOS
FRH (GER) 82.275, 3. Valentina Truppa -
EREMO DEL CASTEGNO (ITA) 80.600, 4.
Tinne Vilhelmson-Silfven - DON AURIELLO
(SWE) 77.300; 5. Imke Schellekens-Bartels -
TOOTS (NED) 77.150, 6. Sidsel Johansen -
SCHIANTO (DEN) 77.100, 7. Uta Graf - LE
NOIR (GER) 73.525, 8. Jessica Michel - RI-
WERA DE HUS (FRA) 73.475, 9. Joachim
Thomsen - AKEEM FOLDAGER (DEN)
73,325, 10. Terhi Stegars - AXIS TSF (FIN)
72.925, 11. Patrick van der Meer - UZZO

(NED) 71.975, 12. Katar-
zyna Milczarek - EKWA-
DOR (POL) 69.550, 13.
Marcela Krinke Susmelj -
SMEYERS MOLBERG
(SUI) 65,375, 14. Pia
Fortmuller - ORION
(CAN) 64,375, 15. Emma
Kanerva - SINI SPIRIT
(FIN) 62,725.
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28. German
Masters - Stuttgart

K jednomu z nej-
větších vrcholů ha-
lové sezóny patří
velice prestižní kon-
kůr v německém
Stuttgartu. O třetím
listopadovém víken-
du ve dnech 14. -
18. 11. se v báječně
prostorné Hans-
Martin Schleyer hal-
le jezdily hned tři
kvalifikace Světové-
ho poháru - spřeže-
ní, drezura a skoky.

Ve třetím kole drezurního SP Reem Acra zvítězila ve Stuttgartu Něm-
ka Helen Langehanenberg s DAMON HILL NRW  

Foto Rinaldo de Craen/FEI

V soutěži spřežení byl ve Stuttgartu po dvou vítězných rozjížďkách tím nejšťastnějším Australan
Boyd Exell. Druhý skončil čtyřnásobný mistr světa IJsbrand Chardon (foto) z Holandska, který ve-
de průběžné pořadí SP. Třetí příčku obsadil Maďar Jozsef Dobrovitz.

Pořadí západoev-
ropské ligy SP po
třech kolech: 1. Valen-
tina Truppa ITA - 52, 2.
Marcela Krinke Sus-
melj SUI - 45, 3. Kristi-
na Sprehe GER - 34,
4. Edward Gal NED -
33, 5. Pia Fortmuller
CAN - 29, 6. Tinne Vil-
helmson-Silfven SWE -
26, 6. Helen Langeha-
nenberg GER - 26, 8.
Sidsel Johansen DEN
- 23, 9. Karin Kosak
AUT - 22, 9. Anabel
Balkenhol GER - 22,
11. Marlies van Baalen
NED - 20, 11. Stefan
Peter AUT - 20, 11.
Lyndal Oatley AUS -
20, 14. Joachim Thom-
son DEN - 18, 14. Jes-
sica Michel FRA - 18.

Reem Acra FEI World Cup
V sobotu 17. listopadu odpoledne měli svůj

svátek příznivci drezury. Naplněné hlediště vi-
dělo volné sestavy od patnácti jezdců z deseti
zemí.

Odvážně energickou úlohu zajela v tuto
chvíli nejúspěšnější domácí reprezentantka
Helen Langehanenberg s tm. ryzákem DA-
MON HILL NRW (Donnerhall). Její 12letý hře-
bec předvedl pravidelnou vznosnou pasáž,
efektní prodloužený klus a korektní piafu. Pro-
kázal i jistotu v přeskocích a asi jediné drobné
zaváhání nastalo při přechodu z piruety, kdy
na okamžik vypadl do klusu. Bylo však jasné,
že se dočká vysokého ohodnocení a hala vy-
buchla nadšením, když se na světelné tabuli
objevilo 86,775 %. Pro 30letou Langehanen-
berg to znamená její osobní rekord a v historii
stuttgartské haly získal víc jenom TOTILAS
s Edwardem Galem v dobách jejich největší
slávy.

Svou kolegyni ze stříbrného olympijského
týmu dobře doplnila 26letá Kristina Sprehe
s efektním černým hřebcem DESPERADOS
FRH (De Niro). U této dvojice si diváci cenili
velmi dobrou partii piaf - pasáž.

Oběma domácím reprezentantkám sekun-
dovala Italka Valentina Truppa s 11letým vala-
chem EREMO DEL CASTEGNO (Rohdia-
mant). Té se zcela nezdařily přeskoky, ale
i kdyby se to nestalo, lepšího umístění by ne-
dosáhla.

Na čtvrté příčce se po sebevědomém výko-
nu umístila Švédka Tinne Vilhelmson-Silfven
s 10letým hnědákem DON AURIELLO (Don
Davidoff) a pátá byla Imke Schellekens-Bar-

tels z Holandska s poněkud neklidným, velkým
černým valachem TOOTS (Jazz).

Také předchozí GP vyhrála Helen Langeha-
nenberg s 82,766%, druhá Kristina Sprehe
získala 77,255% a třetí Valentina Truppa měla
75,362%.

Čtvrté kolo drezurního Reem Acra FEI
World Cup 2012/2013 bude v neděli 2. prosin-
ce ve Stockholmu.

Foto: Karl Heinz Frieler/FEI

Rozhodla jedna setina
Kvalifikace skokového poháru se jezdila

v neděli. Na startu se sešla výborná konkuren-
ce, kterou zdobilo osm účastníků z první svě-
tové desítky. Parkury ve Stuttgartu stavěla asi
jediná žena, která se prosadila mezi stavitel-
skou elitu, domácí designérka Christa Jung.
Její kurz obsahoval několik míst kde bylo třeba
maximální soustředění, ale nejvíce chyb se
stalo na trojskoku. Ze čtyřiceti startujících jich
dvacet tři na této kombinaci chybovalo.

Zajímavostí byl start 20leté dcery americké
rockové legendy Bruce Springsteena, Jessicy
Springsteen, která na jinak pohledném stylo-
vém základním parkuru, podobně jako její tre-
nérka Laura Kraut, dvakrát zaváhala.

Lehkou chybu v závěru měl i Sergio Alvarez
Moya v sedle bělouše CARLO a také on tento-
krát skončil v základním kole.

Do rozeskakování se kvalifikovalo jedenáct
jezdců. Zahajovala Meredith Michaels-Beer-
baum s 9letou tm. hnědkou BELLA DONNA
(Baldini II). Skákala velmi jistě, ale bohužel ja-
ko obvykle pomalu.

Na rozdíl od ní jel velmi rychle Jens Fredric-
son se 14letým valachem LUNATIC (Land-
lord). Riskantně si zkrátil trasu a vyplatilo se
mu to.

Carsten-Otto Nagel s populární bělkou
CORRADINA (Corrado) jel opticky rychle, jen-
že objížděl a za vedoucím časem zaostal o půl
druhé vteřiny.

Dařilo se Lucianě Diniz s krásným bělou-
šem WINNINGMOOD (Darco). Jela zkratkou
a výsledným časem se dostala o devět setin
vteřiny do vedení.

Fantastické představení, které uvedlo halu
do varu, pak předvedl Marcus Ehning se zku-
šenou NOLTES KÜCHENGIRL (Lord Z). Ris-
kantní jízdou zkrátil čas Luciany Diniz o více
než o vteřinu.

Denis Lynch s belgickým valachem ABBER-
VAIL VAN HET DINGESHOF (Nonstop) si za-
jel a nepospíchal ani Ludger Beerbaum s ne-
zkušeným ale velmi perspektivním ryzákem
ZINEDINE (Guidam). Naopak vyhrát chtěl
Hans-Dieter Dreher s pohledným hřebcem
EMBASSY II (Escudo I), udělal však chybu
a bylo po nadějích.

Zato na doraz jel exmistr Evropy Kevin Staut
se svojí jedničkou SILVANA HDC (Corland).
Senzačně točil a výsledkem byl čas o jednu
setinu kratší než čas doposud vedoucího Mar-
cuse Ehninga.

Obecenstvo ještě doufalo, že by mohl znovu
strhnout vítězství na německou stranu vítěz
minulého ročníku SP, Christian Ahlmann
s 10letým hřebcem CODEX ONE (Con-
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tendro I). Toho však štěstí opustilo
před finální bednou, ke které se do-
stal moc blízko a nakonec byl rád, že
ji jenom rozboural.

Podobný incident na stejném mís-
tě měla i poslední startující Pénélope
Leprevost s 11letou hnědkou NAYA-
NA (Royal Feu). Ta však v té chvíli
mohla být klidnější, protože už měla
za sebou dva shozené skoky.

Setiny za tisíce
Dotace byly jako vždy ve Stuttgar-

tu skvělé. Kevin Staut odjel z dekoro-
vání Mercedesem v hodnotě 52 tisíc
EUR a cena pro druhého Marcuse
Ehninga byl šek na 30 tisíc. Jedna
setina vteřiny měla tentokrát hodno-
tu 22 tisíc EUR. Nebylo to však jedi-
né auto, o které Marcus na tomto
konkůru o fous přišel. První cenou
v páteční Mercedes German Mas-
ters do 155 cm bylo auto v hodnotě
50 tisíc a po vítězném rozeskakování
v sedle 10leté hnědky LORENA si
ho odvezl Christian Ahlmann. I zde
byl Marcus Ehning s 13letou hněd-
kou SABRINA druhý, tentokrát o dvě
sekundy. Odměnou mu musela stačit
dotace ve výši 16 tisíc EUR.

Příští kolo se bude konat 2. prosin-
ce v Ženevě.

Kompletní výsledky na:
www.stuttgart-german-masters.de

Výsledek ze Stuttgartu: 1. Kevin Staut -
SILVANA HDC (FRA) 0/0 42,66, 2. Marcus
Ehning - NOLTES KÜCHENGIRL (GER) 0/0
42,67, 3. Luciana Diniz - WINNINGMOOD
(POR) 0/0 43,90, 4. Jens Fredricson - LUNA-
TIC (SWE) 0/0 43,97, 5. Denis Lynch - AB-
BERVAIL VAN HET DINGESHOF (IRL) 0/0
44,42, 6. Carsten-Otto Nagel - CORRADINA
(GER) 0/0 45,27, 7. Ludger Beerbaum - ZI-
NEDINE (GER) 0/0 48,42, 8. Meredith Micha-
els-Beerbaum - BELLA DONNA (GER) 0/0
52,41, 9. Christian Ahlmann - CODEX ONE
(GER) 0/4 43.54, 10. Hans-Dieter Dreher -
EMBASSY II (GER) 0/4 43.83, 11. Pénélope
Leprevost - NAYANA (FRA) 0/13 59.10.

Pořadí západoevropské ligy SP po pá-
tém kolech: 1. Sergio Alvarez Moya ESP - 58,
2. Kevin Staut FRA - 58, 3. Jeroen Dubbeldam
NED - 35, 4. Pius Schwizer SUI - 32, 5. Chris-
tian Ahlmann GER - 30, 6. Meredith Michaels-
Beerbaum GER - 29, 7. Marcus Ehning GER
- 28, 8. Scott Brash GBR - 26, 9. Maikel van
der Vleuten NED - 23, 10. William Funnell
GBR - 23, 11. Jens Fredricson SWE - 22, 12.
Olivier Philippaerts BEL - 22, 13. Luciana Di-
niz POR - 21, 14. Roger-Yves Bost FRA - 20,
15. Manuel Anon ESP - 20, 16. Ludo Philip-
paerts BEL - 18, 16. Beat Mandli SUI - 18, 18.
Luca Moneta ITA - 17, 18. Pénélope Leprevost
FRA - 17.

Foto: Karl Heinz Frieler/FEI

Marcusi Ehningovi uniklo ve Stuttgartu prvenství hned dva-
krát. V kvalifikaci SP na NOLTES KÜCHENGIRL dokonce
pouze o jedinou setinu.

Vítězem páté kvalifikace SP ve Stuttgartu se
stal  Kevin Staut na SILVANA HDC

Foto: Karl Heinz Frieler/FEI

Abu Dhabí ohromí každého Evropana okáza-
lým přepychem

Rozsáhlý jezdecký areál v Abú Dhabí

Přepych a velké peníze v Abú Dhabí
Seriál Global Champions Tour dospěl do svého finále. Letošní ročník měl dvanáct kol a zahájení

i zakončení se konalo v luxusu arabských hostitelů. Zahajovalo se na počátku dubna v katarském
Doha a finále bylo na programu 22. - 24. listopadu ve Spojených arabských emirátech v Abú Dhabí.

Západoevropští jezdci si tak dopřáli krátký ná-
vrat na otevřené kolbiště luxusního areálu hlav-
ního města Emirátů. V Sázce bylo hodně. Dota-
ce pro celkového vítěze dělala 294 500 EUR,
pro druhého bylo připraveno 190 tisíc a třetí sou-
těžil o 123 500 EUR.

Před začátkem konkůru byli na prvním místě
se shodným ziskem 196 bodů Edwina Tops-Ale-
xander (AUS) a Rolf-Göran Bengtsson (SWE).
Třetí byl Christian Ahlmann (GER) 180, čtvrtý
Denis Lynch (IRL) 178, pátý Philipp Weishaupt
(GER) 169 a šestý Richard Spooner (USA) se
162 body.

Důležitým kritériem bylo, že při shodném po-
čtu bodů rozhoduje o prvenství vyšší počet ví-
tězství. Zatímco Edwina Tops-Alexander vyhrála
hned v první kole, Rolf-Göran Bengtsson se

mnohokrát umístil, ale nezvítězil ani jednou.
Na prostorném kolbišti stavěl parkury Ital Uli-

ano Vezzani. Kurzy obou kol nebyly nijak snad-
né, ale o celkovém vítězi letošního ročníku se
rozhodlo již v prvním kole.

Modrobílá past
Dříve z obou kandidátů na celkové vítězství

startovala Edwina Tops-Alexander a samozřej-
mě sedlala svého nejlepšího koně, 16letého ry-
záka CEVO ITOT DU CHATEAU. Všechny skoky
najížděla s velkou pečlivostí, ale stejně se to ne-
povedlo. Osudný byl třetí skok od konce, mohut-
ný modrobílý oxer na dlouhé stěně.V tu chvíli by-
lo jasné, že časem se mezi osmnáct postupují-
cích se čtyřmi body nevejde.

Rolf-Göran Bengtsson který jezdil holštýnské-
ho hřebce CASALL LA SILLA, měl rázem vítěz-

ství celého seriálu na zlatém podnose. Stačilo
postoupit do druhého kola! Jenže…to jsou para-
doxy. CASALL shodil ten samý oxer a pořadí na
prvních dvou místech zůstalo stejné. Největší ta-
jenka byla vyluštěna, ale napětí trvalo dál.

Drahá chyba 
V tomto kole s hřebcem TALOUBET Z, po

chybě na posledním skoku, končil i doposud tře-
tí Christian Ahlmann. Jak drahá to byla chyba
ukázal další vývoj soutěže. V celkovém pořadí
nakonec Ahlmann třetí příčku neudržel a sestup
na konečné 4. místo jej stál 47 500 Eur.

Do osmnáctičlenného druhého kola se kvali-
fikovalo jedenáct jezdců s nulou, tři s jedním, je-
den se dvěma a tři nejrychlejší se čtyřmi body.
V kurzu druhého kola nestál žádný trojskok, za-
to zde byly tři náročné dvojskoky a celkově byl
parkur hodně těžký.

Nebude na něj rád vzpomínat jeden z favoritů
a hvězda nedávné olympiády Nick Skelton
(GBR). Jeho urostlý hřebec BIG STARR neče-
kaně vybočil před jednou z kombinací, Nick to
neuseděl a byl vyloučen.

Čtyři chyby udělal Sheikh Ali Bin Khalid
Al Thani (QAT) na EUROCOMMERCE CALI-
FORNIA a nečekaně i Ludo Philippaerts (BEL)
na CHALLENGE VD BEGIJNAKKER.

(Pokračování na str. 6)



(SUI) na VERDI III, a Ludger
Beerbaum s bělkou CHIARA
222.

Pouze dva bezchybní
Jenom pět jezdců se přes

druhé kolo dostalo s nulou.
Prvním byl Roger-Yves Bost
(FRA) na CASTLE FORBES
MYRTILLE PAULOIS, ten si
však přinesl čtyři body z prvé-
ho parkuru.

Další úspěšní byli Michael
Whitaker (GBR) na ANTELLO
Z a Harrie Smolders (NED) na
EXQUIS WALNUT DE MUZE,

kterým zůstal  z prvního
kola pouhý bod za pře-
kročení času.

Oba parkury bez chy-
by překonali jen dva
jezdci. Gerco Schröder
(NED) na EUROCOM-
MERCE LONDON
a Katharina Offel (UKR)
s ryzkou FIDJI ISLAND.

V rozeskakování
Gerco Schröder nijak
nespekuloval, jel napl-
no, dobře točil a nic neshodil. Jenomže to
nestačilo. Skvěle šla i Katharina Offel
a v cíli byla ještě o osm setin rychleji. Na
stupních vítězů za to dostala šek na 132
tisíc EUR. Gerco Schröder si odnesl 80 ti-
síc a Harrie Smolders 60. Čtvrté místo
obsadil Michael Whitaker, pátý byl Roger-
Yves Bost a šestou příčku obsadil Willi-
am Funnell.

V celkové tabulce se za Edwinu Tops-
Alexander (294 500 EUR) a Rolf-Görana
Bengtssona (190 000) na třetí příčku po
závěrečném kole dostal Michael Whitaker
(123 500), na čtvrtou propadl Christian
Ahlmann (76 000) a na pátou Denis Lynch
(47 500). Celkové šesté místo obsadil Ger-
co Schröder (32 250), sedmý skončil Phi-
lipp Weishaupt (33 250) a osmý Richard
Spooner (19 000).

Spokojený Tops
V tomto ročníku Global Champions Tour

se objevilo několik nových zajímavých desti-
nací a zdá se, že týmu kolem Jana Topse se
přes celosvětovou krizi stále daří vedle Athi-
ny Onassis nacházet další movité sponzory.
Můžeme se jen těšit, jako u podívanou nám
GCT nabídne v příštím roce.
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Přepych....
(Dokončení ze str. 5)

Zahraniční rubriku připravuje
Václav K. Dvořák

Sedmnáct bodů nasbíral po zastavení a dal-
ších chybách Marcus Ehning (GER) s COPIN
VAN DE BROY. Tři chyby měl Bassem Hassan
Mohammed (QAT) na ROSALIA LA SILLA
a dvakrát zaváhali Hans-Dieter Dreher (GER) na
MAGNUS ROMEO a Marc Houtzager (NED)
s STERREHOF'S TAMINO.

Jednu chybu postupně udělali Kevin Staut
(FRA) s klisnou ESTOY AQUI DE MUZE HDC, Lu-
ciana Diniz (POR) s valachem LENOX, William
Funnell (GBR) na BILLY CONGO, Pius Schwizer

Athina Onassis
spadla

Vážný úraz utrpěla Athina Onassis de Mi-
randa po pádu z koně při tréninku ve své do-
movské stáji. Po převozu do nemocnice bylo
zjištěno, že si způsobila vážné zranění páte-
ře. Její manžel Alvaro de Miranda Neto proto
odvolal svůj start na Světovém poháru ve
Stuttgartu.

Vítězkou seriálu Global Champions Tour 2012 se v Abú
Dhabí stala Edwina Tops-Alexander (foto na CEVO
ITOT DU CHATEAU při  vítězném startu v Doha)

Čtveřice v Abú Dhabí nejspokojenějších. Zleva vítězka závěrečné-
ho kola Katharina Offel, vítězka celé série Edwina Tops-Alexander,
třetí Michael Whitaker a stříbrný Rolf-Göran Bengtsson.

Druhým kolem pokračoval v australském
Adelaide 22. do 25. listopadu seriál soutěží
všestrannosti HSBC FEI Classics 2012/2013.

Současný ročník má celkem šest pokračo-
vání. Již se konala kola v Les Etoiles de Pau
CCI 4* (FRA) a nyní Australian International
3 Day Event (AUS). V příštím roce se pak bu-
dou do seriálu započítávat výsledky z Rolex
Kentucky Three-Day Event (USA) 25.-28. dub-
na, Mitsubishi Motors Badminton Horse Trials
(GBR) - 3.- 6. května, Luhmühlen CCI 4*
E.ON (GER) 13.-16. června a z Land Rover
Burghley Horse Trials (GBR) 5.- 8. září.

V Austrálii zvítězil Craig Barrett na
SANDHILLS BRILLAIRE (AUS). Kompletní
výsledky na: www.australian3de.com.au

Exotické hostesky při zahajovacím závodě
GCT v Doha

Koně pod Eifelkou
Mezi evropskými výstavami koní pro české

návštěvníky poněkud ve stínu zůstává tradič-
ní prosincová výstavy Salon du Cheval. Ve
dnech 1. - 9. prosince se uskuteční její již
41. ročník. Pořadatelé jsou připraveni na
150 000 návštěvníků, kterým bude své expo-
zice předvádět 400 vystavovatelů z mnoha
evropských i neevropských zemí. Na ploše
85 000 m2 bude ve třech halách připraven
bohatý program, kterého součástí bude
i CSI5* Gucci Paris Masters. Na kolbišti vý-
staviště pak proběhne i večerní galapředsta-
vení. Ke sledování závodů i show zasedne
na tribunách 7 550 diváků.

Veškeré podrobnosti o výstavě naleznete
na: http://en.salon-cheval.com

Pozvánka
na Partner Pferd

Další významnou evropskou výstavní akcí,
která je ovšem každoročně cílem mnoha čes-
kých příznivců jezdeckého sportu je lipský ve-
letrh spojený s pořadatelstvím soutěží Světo-
vého poháru Partner Pferd. To, že si pořadate-
lé českých návštěvníků váží dokumentuje
i česká verze jejich internetových stránek.

V letošním roce využije výstavy ke své pre-
zentaci jízdní policie v Sasku, která bude pre-
zentovat své jednotky i zkušenosti z období
svého novodobého trvání.

Výstava se koná v rozsáhlém areálu lipské-
ho výstaviště ve dnech 17.-20. ledna 2013.
Na programu závodů budou letos skokové
soutěže Rolex FEI World Cup, soutěže halo-
vého světového poháru FEI World Cup Dri-
ving a voltižní světový pohár FEI World Cup
Vaulting.

Večerní show jsou připraveny na pátek a so-
botu 18. a 19. ledna. Při letošním ročníku nav-
štívilo lipský veletrh téměř 62 000 diváků, kte-
ří shlédli cca 250 expozic na ploše 40 000 m2.
Ceny vstupenek najdete na
www.partner-pferd.de/eintrittspreise a objed-
nat je můžete na na www.ticketgalerie.de
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Jak to vidí Bernard Fisher
Ve dnech 14. - 17. listopadu proběhlo drezurní soustředění s němec-

kým trenérem Bernhardem Fisherem, který je trenérem mladých koní
německého hřebčince Sprehe a zároveň zemským trenérem juniorů
a mladých jezdců.

Soustředění bylo rozděleno na dvakrát dva dny. První bylo určeno se-
niorům a druhé juniorům a mladým jezdcům, kteří jsou zařazeni do
Sportovního centra mládeže.

Rozdílně probíhal trénink mladých koní se zkušenými jezdci, kde byl
kladen důraz především na chody, rytmus a uvolnění koně, zatímco
u juniorů se Bernhard zabýval správným provedením cviků v dobrém
a hlavně pravidelném tempu.

Drezurní komise plánuje toto setkání v příštím roce na jaře opakovat.
Manažerka DK Renata Habásková poskytla představení osobnosti

Bernharda Fischera i čtenářům Jezdce.
Pane Fishere, jak jste se

dostal ke spolupráci s hřeb-
čínem Sprehe? Nejdřív jsem
byl požádán o trénink dvou
hřebců. S mojí prací byli spo-
kojení, takže jsme se dohodli
a já začal trénovat i jejich
ostatní drezurní koně. Naše
spolupráce trvá již tři roky. Ne-
jsem ale jejich zaměstnancem
a nemám s nimi ani podepsa-
nou žádnou smlouvu. Trénuji
tedy i jezdce a koně z jiných
stájí.

Víme, že Váš syn jezdí ve
Sprehe různé hřebce, jaké
s nimi má největší úspěchy?

Ano jezdí a na to, že mu je
22 let, se mu poměrně daří.
Asi největším  jeho úspěchem
byla výhra v Bundeschampio-
nátu. Jezdil také například ko-
ně jménem FÜRST WILHELM,
se kterým dosáhl v Oldenbur-

ger Championátu hodnocení 90.10%. Na rozdíl ode mě on, je zaměst-
nancem Sprehe.

V posledních třech letech jste vychoval tři Bundeschampiony.
Máte na to nějaký recept? Sprehe má hodně koní,  takže mám výho-
du velkého výběru. Rád bych zmínil koně ESCOLAR (Estobar x Furst
Piccolo), který vyhrál letošní ročník. Záleží určitě na charakteru a duši
koně. Důležité je, aby měl kůň všechny chody absolutně perfektní, ne
pouze krok nebo cval, prostě všechny. A dále je samozřejmě důležitá
jeho jezditelnost. Já preferuji hřebce, i když s těmi mladými je práce slo-
žitější, což se ale později většinou vyplatí. Určitě je ale důležité říci, že
takový úspěch se vám podaří jednou nebo dvakrát za deset let.

Co si myslíte o žalobě PETA (organizace Lidé pro etické zacháze-
ní se zvířaty pozn. red.) na Matthiase  Ratha za špatný welfare u To-
tillase? Je dobře, že někdo z venku sleduje dění uvnitř jezdeckého
sportu, to jako jezdecká společnost potřebujeme. Funguje to na bázi
supervize. Je však důležité se vyvarovat mediálních bublin. Ke konkrét-
nímu případu TOTILLASE bohužel nic říci nemohu, protože neznám
detaily. Welfare ostatních moc nesleduji, já jen mohu říci, že všechny
naše koně chodí do padoků. S hřebci je to trochu horší, někdy to s ni-
mi může být i nebezpečné. Ale vždy se snažíme pro naše koně dělat to
nejlepší, protože oni nám nemohou říci to nechci, to mě bolí atp. Takže
děláme prostě to nejlepší podle našeho svědomí. Určitě bych zmínil po-
jem Horsmanship, to je v této době zanedbávaný pojem. Mladí jezdci
nevědí co to je, význam tohoto slova jim uniká, nepřemýšlí o tom, co je
nejlepší pro jejich koně. Musíte se prostě snažit najít zlatou střední ce-
stu, která je to nejlepší co může být, jak pro koně tak i pro jezdce. Vez-
měte si např. tříletého koně, jezdíte ho na dlouhých otěžích, jsou mu
čtyři, pět...šest a vy stále jezdíte na dlouhých otěžích a najednou zjistí-
te, že s vaším koněm nemůžete správně pracovat, zlepšovat se, dělat
složitější cviky. Ten, kdo dělá s koňmi, musí být občas přísný, jinak to
nejde. Druhý extrém ovšem je, když od dvou let koně drilujete na jíz-
dárně, to je také špatně. Je to individuální a každý kůň určitě potřebuje
svůj vlastní přístup.

Jak hodnotíte naše juniory oproti těm, které trénujete? A jak
hodnotíte koně, které mají k dispozici čeští junioři, oproti koním
které mají k dispozici vaši junioři? Hodnotím je všeobecně dobře. Na
tomto soustředění jsem potkal hodně nadané juniory i koně. Přichází to
pomalu, ale jezdcům nechybí píle se učit. V Německu je to opravdu
o systému, o velké divácké základně. Opravdu hodně záleží na finanč-
ních prostředích, které má jezdec k dispozici, zda si může koupit kvalit-
ního koně, zaplatit dobrého trenéra, management atp. v tom vidím nej-
větší rozdíl.

Souhlasíte s názorem, aby naši junioři jezdili co nejvíce závodit
do zahraničí, i když asi zatím nemají moc šancí vyhrát? Pustil bys-
te někoho z našich juniorů na ME? Určitě! Musí jezdit, aby mohli vi-
dět, jak jezdí jedni z nejlepších, aby měli srovnání. Samozřejmě se ale
z vaší strany musí  udělat správná selekce jezdců a koní pro účast v za-
hraničí. Jezdci však musí být realističtí a být si jisti, že jsou schopni za-
jet v zahraničí dobře a tím i dobře reprezentovat. Tak, aby si mohli divá-
ci i rozhodčí říci: „Hele dvojice z České republiky, to není vůbec špatné".

Kompletní rozhovor s Bernardem Fischerem naleznete na 
www.drezura-cjf.cz

Zduchovice protestují
Rada ČJF na svém zasedání

19. září projednala a následně
schválila třístrannou smlouvu
mezi ČJF, JK Ptýrov a JS Equita-
na Martinice, která jmenovaným
pořadatelům zajistila pořadatel-
ství MČR v letech 2013 - 2016.

Uzavřením a schválením
smlouvy byl nepříjemně zasko-
čen další významný šampionáto-
vý pořadatel společnost La Bo-
héme Zduchovice. Ta se pro-
střednictvím svého majitele ing.
Ladislava Krulicha rozhodla proti
uzavřené smlouvě protestovat.
Ve druhé polovině listopadu ode-
slala na ČJF rozsáhlý elaborát
s názvem „Návrh na zrušení roz-
hodnutí rady ČJF”, který postup
VV ČJF a následně Rady ČJF
kritizuje a dovolává se přehodno-
cení stanoviska Rady. Z doku-
mentu vybíráme:

● Výběrové řízení a letošní
výzva k podání žádostí na po-
řádání MČR se týkala pouze
roku 2013. Tímto nestandard-
ním postupem byly znevýhod-
něny ostatní pořadatelské sub-
jekty, které nebyly s možností
několikaleté smlouvy předem
seznámeny. Byly uvedeny
v omyl a do výběrového řízení
tak podávaly žádost pouze na
rok 2013....

● Neméně důležitým bodem je
vypracování konkrétních podmí-
nek výběrového řízení, které by
jasně definovaly jeho zadání
a hodnotící kriteria, pro transpa-
rentní výběr budoucího pořada-
tele....

● Stanovení monopolu na po-
řádání MČR na období 2013 -
2016 je nevhodné z mnoha hle-
disek:

- je znemožněna motivace
ostatních pořadatelů...

- ČJF se zbaví možnosti orga-
nizovat každoroční výběrová ří-
zení...

- pro ostatní pořadatele bude
omezena možnost získat doda-
tečné finanční zdroje spojené
s pořádáním prestižní akce, kte-
rou MČR bezesporu je...

- organizační monopolizací
dojde k riziku, že do budoucna
bude jen velmi málo subjektů
s obdobnou organizační zkuše-
ností...

- je nutné přesně definovat
podmínky výběrového řízení tak,
aby se nestalo předmětem záku-
lisního politikaření, ale veřejnou,
transparentní a prestižní záleži-
tostí...

Kompletní text Návrhu nalez-
nete na:
www.kone-zduchovice.cz
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Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních boxů,
oken, vrat, žlabů, přístřešků, 

parkurových překážek,
kotců pro psy, nově 

i kolotočů, atd.

Pronájem 
turnajových boxů.

Masáže koní
Jean Pieerre Hougebaigt

Aktualizované vydání dnes již
klasické knihy  Masáže koní od
světoznámého odborníka Jean Pi-
eerre Hougebaigta vydává společ-
nost Anahita s.r.o.

Plně revidované a aktualizované
vydání obsahuje podrobné instruk-
ce a více než 180 fotografií a dia-
gramy pomáhající jezdcům a profe-
sionálním chovatelům v použití ma-
sážních technik koní.

Podrobný průvodce obsahuje
přesné informace o masážních po-
hybech, tlacích při masáži, správ-
ném rytmu a počtu masážních po-
hybů.

Kniha zahrnuje: úvod do anato-
mie koní, svalový a pohybový apa-
rát, praktické informace o protaho-
vání svalů a vodoléčbě, zranění
kloubů, disfunkční svakové projevy
a jejich kompenzace, informace
o druzích stresu jednotlivých dis-
ciplín a masážní techniky vhodné
pro tyto situace.

Masáž koně zvyšuje jeho výkon
a kvalitu jeho života, zvyšuje svalo-
vou pružnost a zkracuje rekonva-
lescenci po zranění. Mimo mnoha
zdravotních výhod, které masáž ko-
ni přináší také posiluje pouto mezi
koněm a jeho majitelem, trenérem,
nebo chovatelem.

Pomocí těchto masážních tech-
nik se naučíte „vidět" rukama a do-
kážete vycítit oblasti, které vyžadu-
jí zvláštní péči.

Kniha Masáže koní je skutečně
praktickým průvodcem specializova-
ným na ověřené masážní techniky
přispívající ke zdraví a spokojenosti
vašeho koně.

Další galavečery
● Západočeši pořádají svůj slav-

nostní večer 15. prosince. Tentokrát
se bude konat v reprezentativních
prostorách plzeňského Parkhotelu.
Vstupenky si můžete objednat a
informace získat u hlavního organizá-
tora večera Petra Dajbycha na adr.:
tomas.petru@dajbych.cz

● Slavnostní hodnocení sezóny
jezdců severomoravské oblasti se
bude konat 21. prosince v kultur-
ním domě v Chotěbuzi. Vedle spo-
lečenské zábavy, kterou bude vy-

tvářet i DJ Ludvík Jandourek, bu-
dou v rámci večera vyhlášeny se-
veromoravské osobnosti roku
2012.

Informace a předprodej vstupenek
na jkchotebuz@seznam.cz do
12. prosince.

● Slavnostní zhodnocení pony se-
zóny se bude tentokrát konat v hote-
lu Zámek Bystřice u Olomouce a po-
řadatelství bylo svěřeno JK Derby
Olomouc. Termín byl stanoven na
26. ledna 2013 a tradičně budou vy-
hodnoceny všechny discipliny
a všechny věkové kategorie.

V neděli 16. prosince oslaví
75. narozeniny jezdec, trenér
a dlouholetý rozhodčí Kritéria mla-
dých koní Jaroslav Jindra. Jeho
jméno je celoživotně spojeno
s jezdeckým oddílem v Olomouci.

Mezi jeho nejvýznamnější ži-
votní úspěchy patří rozhodně sku-
tečnost, že dokázal svoji od-
bornost předat synovi a díky tomu
je jméno Jaroslav Jindra na na-
šich kolbištích stále aktivně pří-
tomno. Gratulujeme.


