Návrh nových
Stanovy ČJF

Prohlášení ČJF
ke zpronevěře
na severní Moravě

V návrhu nových
Stanov ČJF je zakotveno
individuální členství v ČJF

Přinášíme výtah z vyjádření
ČJF k hospodaření Severomoravské oblasti
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Amateur Tour při ČSP
Při galavečeru na Žofíně byl zveřejněn záměr doprovodit letošní sérii Českého skokového poháru seriálem pro rekreační jezdce
s názvem Amateur Tour. První ročník získal
svého sponzora ve firmě Equiservis a tak ponese název Equiservis Amateur Tour. Na podrobnosti nově vypisované soutěže jsme se
zeptali zástupkyně agentury Via Solaris, která
zprostředkovává kontakt s Českou pojišťovnou, Pavly Kudláčkové:
Jakou úlohu hraje agentura Via Solaris
v projektu Amateur Tour?
Agentura Via Solaris přišla s myšlenkou
uspořádat amatérskou túru, jelikož tento typ
závodů je na
prestižních závodech v zahraničí
zcela
běžný
a u nás doposud
chyběl. Chceme
tímto dát prostor
pro jezdce, jejichž cílem není
vrcholový sport,
ale zároveň se
chtějí
účastnit
kvalitních sportovních akcí, nikoliv jen jako pasivní diváci, ale
jako
aktivní
účastníci.
Jaká
jsou
pravidla a podmínky
účasti
a kdo je ve vašem
seriálu
amatér?
Seriál Equiservis Amateur Tour je určen pro
jezdce starší 18 let, kteří v posledních dvou
letech nestartovali v soutěžích -S- a vyšších
a ježdění není jejich zdrojem příjmů. Součas-

ně tito jezdci nemohou bodovat ve Skokovém
poháru České pojišťovny ani v Dance and
Jump Czech Junior Cupu. Možná se někomu
může zdát, že těch omezení je mnoho. Naším
cílem však není přilákat masy účastníků pro
soutěže s výškou překážek do 120 centimetrů. Jde o to, nabídnout určitou nadstavbu pro
ty, kteří si chtějí užít prestižní sportovní akci se
vším všudy - jak v roli jezdce, tak v roli diváka.
V rámci závodů by se měly uskutečnit 2 - 3
kvalifikační soutěže. Mohou být jak otevřené
(tj. i pro jezdce, kteří nesplňují podmínky
účasti v Amateur Tour), tak uzavřené. Dle počtu startujících v každé soutěži (a to bez ohledu na skutečnost, zda jde o otevřenou, či uzavřenou soutěž) se přidělují body - od nejvyššího počtu za 1. místo, po 1 bod za poslední
místo. V případě startu s více koňmi však obdrží jezdec body pouze za nejlepší umístění.
Každou sobotu se uskuteční finále kvalifikačního kola, a to na parkuru stupně -ZLs jedním rozeskakováním. Postoupí však do
něj pouze nejlepších 15 jezdců z předešlých
kvalifikačních soutěží. Do finále celoroční soutěže se pak probojuje 20 jezdců, kteří získají
nejvíce bodů ve finálových soutěžích kvalifikačních kol, přičemž za 1. místo je 15 bodů
a za 15. pozici jeden bod.
Kolik bude startovné pro tyto rekreační
jezdce?
Startovné vychází z rozpisu jednotlivých
závodů a záleží i na tom, zda půjde o otevřené, či uzavřené soutěže. V případě otevřených soutěží se jedná o zcela standardní startovné odpovídající stupni obtížnosti a dotaci.
V případě uzavřené finálové soutěže je pak
zohledněna určitá exkluzivita možnosti startovat v této soutěži, jež bude vrcholem sobotního programu.
(Pokračování na str. 2)

Největší bankrot v ČR
Neslavný konec sportovního penězovodu
Tak je to tady. Největší loterijní společnost, která masivní podporou českého sportu po léta ideologicky zdůvodňovala své působení na morálně zpochybnitelném poli hazardního průmyslu, ohlásila úpadek. Po týdnech očekávání se tato zpráva rozletěla do světa v úterý 29. března. Nyní čekají tento po mnoho let neotřesitelný gigant měsíce postupné agónie. Pod vedením nuceného
správce bude nejprve probíhat invetarizace pohledávek, následně pak jejich přezkoumávání, zpochybňování a případné vypořádání. Budou se vymáhat těžko dobyvatelné pohledávky za sesterskými společnostmi, postupně rozplétat nepřehledné majetkoprávní předivo vztahů. Je zcela iluzorní se domnívat, že loterijní provoz by mohl být za těchto podmínek zachován. Co můžeme dnes
s jistotou prohlásit je skutečnost, že hlavní akcionář, sdružení ČSTV, vyjde zcela naprázdno.
V této chvíli je jedno, zda Sazku ovládne Petr Kellner či Karel Komárek. Jisté je to, že nový majitel již nebude mít pro svoji loterijní činnost žádné povinnosti vůči českému sportu. Možná na sport
něco zbude, aby si nástupnická firma vylepšila image. Nesporné je, že se ČSTV svými chybami
v rozhodování dokonale zbavila své zlaté slepice.
Vše začalo u megalomanského projektu vysočanské arény. Nikdo ve vedení ČSTV nebyl schopen ekonomicky tento projekt rozporovat a jasně říci, že takový hazard není v zájmu akcionářů. Naopak představitelé ČSTV vytrvale podporovali hušákovské vedení Sazky, i když bylo zcela zřejmé,
kam vše směřuje.
ČSTV tak dokázala, že je zkostnatělou nemoderní organizací, která žije pouze z historie založené v dávných totalitních dobách. Pokud je jediným důvodem členství ČJF v ČSTV centrální smlouva s autorským svazem o ochraně práv hudební produkce při závodech a stále omílané pojištění
členů, nepochybuji, že je takové členství zbytečné. Obé bychom si dokázali zajistit sami a lépe.
Cyril Neumann

Aachen 2015

Evropské
jezdecké hry?
FEI zahájila nabídkové řízení pro evropské šampionáty seniorů ve skocích, drezuře a všestrannosti 2015. Kandidáti na pořadatelství mohou svoji pořadatelskou ambici nahlásit do konce července 2011. FEI
pak do dubna 2012 rozhodne o místech
konání.
Na tuto výzvu reagovali bleskově pořadatelé z Cách, kteří uvažují o organizaci
„Evropských jezdeckých her”. Předseda
Aachen-Laurensberger Rennverein (ALRV)
prohlásil, že v Cáchách chtějí rozvíjet stále nové koncepty a myšlenka sdružení pěti evropských mistrovství je jedním z nich.
Svůj projekt plánují pořadatelé z Cách
v předepsaném termínu zaslat FEI. Předseda správní rady ALRV Frank Kemperman potvrdil, že nabídka sdruženého
evropského šampionátu pro drezuru, skoky, všestrannost, voltiž a čtyřspřeží bude
v nejbližších dnech předložena i Německé
jezdecké federaci.

Inzerce

2

XIX. ročník | číslo 6
1. 4. – 14. 4. 2011

Reportáže

Amateur....
(Dokončení ze str. 1)
Poněkud nerozumím termínu uzavřená
a otevřená soutěž. Pokud necháte kvalifikaci otevřenou za zcela běžné startovné,
zkomplikujete pořadatelům ČSP páteční
program soutěží -ZL- velmi pravděpodobně se stočleným startovním polem. Sobotní malé finále pak můžete uzavřít pouze nějakým velmi exklusivním startovným. To by
pak ale znamenalo, že mnozí kvalifikovaní
v něm odmítnou startovat. Domníval jsem
se, že celá Amateur Tour vede především
k zisku dalších finančních prostředků pro
pořadatele právě prostřednictvím exklusivního startovného. Nebo tomu tak není?

Páteční program je plně v kompetenci jednotlivých pořadatelů, je na jejich zvážení, zda
bude Equiservis Amateur Tour v první den mítinku soutěží otevřenou anebo uzavřenou.
Celý systém EAT Tour se musí zaběhnout
a ukáže praxe, jaký způsob fungování bude
nejpřínosnější pro pořadatele a soutěžící.
V prvním ročníku jsme proto nechtěli omezovat možnosti startu příliš vysokým startovným
v rámci páteční kvalifikace.
Jaký tedy v tomto případě očekáváte přínos pro ČSP?
Jak jsem již uvedla, přínos vidíme především v možnosti přivést novou cílovou skupinu účastníků a nabídnout jim atraktivní sportovní zážitek spojený s nevšední atmosférou
a kvalitním zázemím. Pevně proto věříme, že
stejně jako se tento model osvědčil v zahraničí, bude úspěšný i u nás.
Foto Dan Korouš

Poslední závod série Elite Tor 2010/2011 se konal v hradištské hale opět za přítomnosti luxusních
vozů, tentokrát značky Lamborghini

Nyní již pouze venku
Halová sezóna byla opět symbolicky uzavřena posledním závodem serie Elite Tour, ketrou
organizuje v Hradištku u Sadské společnost

Jiří Luža na LAND REBEL-S obhájil své
prvenství v Lamborghini Cup

Equistro. Původně bylo sice řečeno, že v případě hezkého počasí se budou soutěže konat
venku, ale nakonec nevýrazná předpověď zachovala závody jako halové.
Na programu byly čtyři soutěže a jako vždy
byla přítomna, i se všemi jedničkami, stáj
Schneider z Plzně. Majitel pan Josef Schneider
se tak mohl nejprve radovat z vítězství v soutěži -S*-, kde si po rozeskakování sedmi koní nejlépe vedl Jan Štětina na ELIAS-S.
K závěrečné soutěži -ST**- nastoupilo
20 dvojic. Parkur Ludvíka Jandourka byl pro
11 z nich snadnou
záležitostí. V rozeskakování již tolik
bezchybných nebylo
a ve snaze o co nejlepší čas viděli diváci
i dramatický pád dvojice Sergej Motygin
a ZOE DE LIEBRI
(JK Všetice).
Nakonec se opět
radoval Josef Schneider, když své loňské
vítězství obhájil Jiří
Luža na LAND REBEL-S. Druhá se
umístila Kateřina Veselovská na DONA 9
startující letos za APTOFLEX Canamipharm team před posledním v rozeskakování
bezchybným
Zoltánem Tothem na
ESEJ (Fresta Brno).
Kompletní výsledky
na www.elite-tour.cz

Nové stanovy ČJF
Na pražské oblastní Konferenci byl představen i záměr změny Stanov ČJF. Tvůrcem nových a právně upravených Stanov je advokátní
kancelář Toman, Devátý a spol. Po vyzvání delegáty seznámil plénum s hlavními změnami
Stanov JUDr. Petr Toman. Právě z této kanceláře vyšlo v loňském roce nové znění Disciplinárního řádu ČJF a kancelář Petra Tomana dále pracuje na očištění základních dokumentů
ČJF od právních nelogičností. Tato práce přináší i odezvu u veřejnosti a na několika oblastních
Konferencích zaznělo jméno Petra Tomana jako
navrhovaného šéfa Disciplinární komise ČJF.

Jaroslav Staněk měl pravdu
Hlavní
změnou,
kterou návrh nových
Stanov zavádí, je individuální
členství
v ČJF. Každý člen bude moci být členem
ČJF i nadále pouze
prostřednictví sdružení, které deklaruje
svoji příslušnost především
placením
členského příspěvku.
V současných Stanovách se předpokládá,
že každý člen takového sdružení je automaticky i členem ČJF.
Tím ovšem nastává
situace, kdy ČJF může uplatňovat svoji působnost i na členy, kteří své členství v ČJF ani netuší. Tento stav přežíval především díky snaze
o administrativně co největší počet členů. Právě
na tyto počty byla vázána i výše finančního příspěvku Sazky. Protože tato ekonomická závislost
již stejně skončila, odpadl i poslední důvod, proč
tuto právní nesrovnalost ve Stanovách tolerovat.
Podle nových Stanov bude muset každý člen
sdružení své členství v ČJF písemně potvrdit
a předpokládá se i platba členského příspěvku.
Zpoplatněnými členy by tak v budoucnu měli být
i nelicentovaní členové ČJF. Paradoxem je, že
na tento právní nedostatek již několikrát upozorňoval JUDr. Jaroslav Staněk.

Bez sekretářů ve výborech
Další změnou, která by výrazněji zasáhla do
v současnosti zavedené praxe, je oddělení zaměstanců ČJF od volených funkcí. Nová úprava
předpokládá, že ve volených výborech (VV a OV
ČJF) by již nemohli pracovat sekretáři oblastí.
Celý materiál je návrhem, který obdrží především delegáti celostátní Konference ČJF
a JUDr. Petr Toman se netajil tím, že by byl rád,
kdyby změnu Stanov schválila právě letošní
Konference ČJF, která je plánována na
12. května.
Celý návrh nových Stanov je k dispozici na www.cjf.cz v sekci aktuality.

Sergej Motygin zahájil sezónu krkolomným pádem

Foto Dan Korouš
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Závěr s Nagelem
Ve dnech 19.-20. března proběhlo ve Svinčicích
závěrečné soustředění s německým trenérem
Tjärkem Nagelem. V jeho plánu bylo absolvovat
s jezdci cvičný parkur a proto se v průběhu února
uvažovalo i o tom, že by bylo lépe závěrečnou práci absolvovat na otevřeném kolbišti Hipodromu
Most.
V té chvíli se však v kuloárech objevily i zprávy,
že provoz Hipodromu Most se potýká se systémovými ekonomickými problémy, vyplývajících ze
změny majitele areálu. Hnědoudelnou společnost
Most původně provozující areál Hipodromu převzala nyní společnost Czech Coal Pavla Tykače
a každá taková změna může pochopitelně přinést
rozdílný pohled na sponzorské aktivity bývalého
vlastníka. Abychom uvedli všechny kuloárové informace na pravou míru, zeptali jsme se přímo ředitele společnosti Hipodrom Most a předsedy
představenstva Miroslava Suchého:
„Je pravda, že díky změně majitele společnosti
jsme absolvovali řadu jednání ohledně financování
provozu Hipodromu. Jednání probíhala i na městě
Most, které je pro Hipodrom také důležitým akcionářem. Pochopitelně s hospodářskou situací v celém státě je každý seznámen a tak i Hipodrom čeká další aktivita, která by měla pomoci získat nové
prostředky. Důležité ovšem je, že všechny zúčastněné strany deklarovaly maximální vstřícnost k zachování chodu areálu.
V roce 2011 nás tedy čekají nové aktivity a do
areálu se budeme snažit získat nové pořadatele
např. velkých koncertů pod širým nebem, či bychom rádi areál nabídli k pořadatelství farmářských trhů, které budou v Ústí, Chomutově a ten
mostecký doufáme, že na Hipodromu.
Jezdecké a dostihové aktivity budou probíhat
zcela normálně. Pro rok 2011 připravujeme šest
soutěžních dnů pro jezdectví, plus další dny pro
hobby sport. Dostihových dnů mělo být osm, ale
nakonec jich uspořádáme pouze sedm, ovšem se
zachováním původního počtu vypsaných dostihů.”
V jakém stavu je kolbiště, slyšeli jsme, že se
na něm podepsala dlouhá zima?
„Každoročně na jaře musíme provést úpravu
pískového povrchu, který je odtáváním sněhu splavován. Písku i zkušeností máme ovšem dost a tak
jsme přesvědčen, že povrch našeho kolbiště bude
ve stejně dobrém stavu, jako v minulých letech.
Není tedy sebemenší důvod se domnívat, že by
v úrovni poskytovaných služeb jezdeckému sportu měly v roce 2011 nastat na Hipodromu v Mostě nějaké zásadní změny.”

Reportáže

ČJF splnila svůj slib
Na stránkách České jezdecké federace (aktuality) se po březnovém jednání VV objevilo vyjádření
generální sekretářky ČJF Lucie Spiwokové ke kauze zpronevěry peněz v severomoravské oblasti,
které po VV ČJF požadoval otevřeným dopisem Antonín Gladiš. Z třístránkového materiálu vyplývá,
že hlavním důvodem, jak mohlo ke zpronevěře prostředků dojít, byla skutečnost, že oblastní sekretářka H. Š. nevyužívala k ukládání vybraných peněz za licence jezdců a koní účtu Krajského sdružení ČSTV, ale tyto prostředky shromažďovala, údajně bez vědomí OV ČJF, na svém soukromém účtu.
I když je to v rozporu se současnou praxí, to samo o sobě by ještě nebylo důvodem k trestnímu oznámení, pokud by byly prostředky dále využity v souladu s jejich určením.
Ze zprávy vyjímáme: „Začátkem roku 2008 bylo ekonomkou centrálního sekretariátu ČJF
zjištěno, že oblast H neodvedla do centrálního rozpočtu příslušný podíl vybraných finančních
prostředků za rok 2007. Oblastní sekretářka H.Š. pracovníky sekretariátu ujišťovala, že vybrané členské příspěvky zaslala na příslušné účty včetně zaslání finanční prostředků připadající
do centrálního rozpočtu v roce 2007 na centrální účet a zřejmě pouze v důsledku administrativního pochybení banky nebyly finanční prostředky připadající do centrálního rozpočtu připsány na centrální účet. Oblastní sekretářka H.Š. rovněž přislíbila, že se s touto záležitostí na odesílající banku obrátí a pochybení napraví. Oblastní sekretářka H.Š. ovšem zůstávala nečinná
a až po urgencích pracovníků sekretariátu doložila výpis ze svého účtu, ze kterého bylo zřejmé, že H. Š. v roce 2007 na centrální účet skutečně část členských příspěvků spadajících do
centrálního rozpočtu převedla. Tehdejší generální sekretář ČJF ing. Lomský na základě podnětu ing. Šretra, viceprezidenta ČJF pro ekonomiku, ověřoval u přijímající banky (tedy banky,
u které je veden centrální účet ČJF) skutečnosti vyplývající z výpisů předložených Helenou Šalamonovou. Tímto následným ověřením bylo zjištěno, že peněžní prostředky, jejichž převod na
centrální účet Oblastní sekretářka H.Š. dokládala výpisy ze svého účtu, nebyly na centrální
účet nikdy připsány. H. Š. rovněž k doložení svých tvrzení předložila potvrzení od Československé obchodní banky, a. s. („ČSOB“), u níž má zřízen svůj účet, o tom, že převody na centrální účet ČJF uvedené ve výpisech předložených H. Š. byly uskutečněny. Ing. Lomský ověřoval u ČSOB údaje z potvrzení, které H. Š. předložila, a zjistil, že ČSOB takové potvrzení H. Š.
nikdy nevydala. Rovněž zjistil, že výpisy, kterými H. Š. dokládala převody peněžní prostředků,
byly pozměněny tak, že u jednotlivých převodů byl namísto původního účtu příjemce vepsán
centrální účet ČJF.
Po výše uvedených zjištěních bylo již zcela zjevné, že se nejedná o administrativní chybu či
problém v převodu mezi přijímající a odesílající bankou. Oblastní sekretářka H.Š. na žádost
o předložení dokladů prokazujících hospodaření a pohyby peněz v oblasti H v roce 2007 reagovala s tím, že veškeré účetní doklady ztratila a poté přestala s ČJF jakýmkoli způsobem komunikovat...”
Dále se ve zprávě praví: „Řádnou hloubkovou revizi hospodaření oblasti H nakonec provedla až předsedkyně Dok ČJF. Při této revizi bylo potvrzeno dřívější podezření, že v oblastním
hospodaření jsou další nesrovnalosti (např. že členské poplatky připadající do společného rozpočtu za rok 2008 byly částečně hrazeny z členských poplatků vybraných v roce 2009, aniž by
bylo dostatečně zdokumentováno, jakým způsobem bylo naloženo s poplatky v roce 2008 jednoznačně vybranými, ovšem neodvedenými).
ČJF o všech těchto skutečnostech průběžně informuje Policii ČR, konkrétně 1. oddělení hospodářské kriminality Územního odboru Služby kriminální policie a vyšetřování, policejního orgánu Městské ředitelství policie Ostrava Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje
(dále jen ,,policie“), jež podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry intenzivně prošetřuje.
Policie disponuje se všemi pro ČJF dostupnými dokumenty a ČJF s policií na vyšetřování úzce spolupracuje. Bližší informace o postupu v této věci ani konkrétní finanční
částku není možné v současné době z důvodů probíhajícího vyšetřování zveřejnit.”

Poslední oblastní Konference byla v Praze
Severočeská oblast
Oblastní Konference ČJF pokračovaly 9. března,
kdy svého předsedu volili zástupci subjektů severních Čech v Litoměřicích. Po vášnivé diskuzi bylo
první kolo volby předsedy oblasti nerozhodné a téměř shodnou podporu získali MUDr. Zuzana Procházková (11), ing. Vladimír Šretr (11) a ing. Vladimíra Pospíšilová (10). Ve druhém kole zvítězila o jediný hlas stávající předsedkyně Zuzana Procházková nad Vladimírem Šretrem. V oblastním výboru
vedle ní zasednou ing. Jan Metelka, ing. Vladimíra
Pospíšilová, p. Vávrová a ing. Vladimír Šretr.
Oblast navrhla za svého kandidáta na prezidenta ČJF ing. Jaroslava Pecháčka.

Severomoravská oblast
Úplné vítězství zaznamenala 24. března v Hradci nad Moravicí skupina sdružená na severní Moravě okolo ing. Radovana Šalka. Ten se stal novým
předsedou oblasti hned v prvním kole a porazil tak
druhého adepta MVDr. Josefa Živníčka. Oblastní
Konference akceptovala návrh na rozšíření počtu
členů OV na sedm a ve dvoukolové volbě v něm
zasednou na příští čtyři roky Iveta Biolková, Richard Bauer, Martin Ohnheiser, Ladislav Vachutka,
Jaroslav Kincl a D. Hrnčíř. Konference potvrdila
preferenci ing Jaroslava Pecháčka na prezidenta
ČJF a jako viceprezidenta pro sport navrhuje ing.
Milana Theimera.

Západočeská oblast

Ředitel Hipodromu Most Miroslav Suchý
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Boj o předsednictví se rozpoutal i v západních
Čechách. Zde zasedala oblastní Konference 26.
března a adepty na předsednictví byl Antonín Pittner, předseda domažlického jezdeckého klubu, a
Martin Pecka, ekonomický ředitel martinického
areálu. Až ve druhém kole a o jediný hlas získal
předsednictví Antonín Pittner. Společně s ním za-

sednou v oblastním výboru Dana Denková, Jaroslav Jindra, ing. Jan Paleček a Martin Pecka. Západočeši chtějí za prezidenta ČJF ing. Jaroslava
Pecháčka. Oproti jiným oblastem by však i téměř
všechny ostatní posty obsadili lidmi ze své oblasti.
Mgr. Věru Jáchimovou by rádi viděli zodpovědnou
za vzdělávání, ing. Jana Metelku za legislativu, Jaroslava Jindru za sport a Danu Denkovou za ekonomiku.

Oblast Praha
Oblastní volby uzavřeli delegáti Prahy, kteří se
ke svému jednání sešli 28. března na Strahově.
Zde se o pozici předsedy ucházeli Bohumil Rejnek,
Ladislav Dub a mgr. Jaroslav Sedláček. Ve dvoukolové volbě byl i pro další období zvolen mgr. Jaroslav Sedláček. Společně s ním zasednou v OV
ing. Zdeněk Beneš, Ladislav Dub, Irena Hůlková
a Markéta Šveňková.
I v Praze získal jasnou podporu pro budoucí volbu prezidenta ČJF ing. Jaroslav Pecháček a i ostatní současní členové VV mají v Praze podporu. Navržena byla i jména pro jednotlivé komise a Pražané by ve skokové komisi rádi měli Bohumila Starnovského a v drezurní pak Renatu Habáskovou.

Seznam nových oblastních předsedů
Karlovarská oblast
Jihomoravská oblast
Východočeská oblast
Oblast Vysočina
Jihočeská oblast
Zlínská oblast
Středočeská oblast
Severočeská oblast
Severomoravská oblast
Západočeská oblast
Oblast Praha

ing. Jan Šíma
Josef Trojanec
ing. Lenka Gotthardová
ing. Zdeněk Studenec
ing. Jiří Mayer
ing. Josef Balaštík
Václav Drbal
MUDr. Zuzana Procházková
ing. Radovan Šalek
Antonín Pittner
mgr. Jaroslav Sedláček
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Reportáže

Global Champions Tour v Dauhá
Sedm milionů
I když napjatě očekávaný vrchol halového skákání bude až
koncem dubna v Lipsku, přesto už se hlasitě ohlásila zelená
sezóna. V hlavním
městě Kataru Dauhá,
ve velkorysé aréně Al
Rayan, se 19. března
jezdilo první kolo Global Champions Tour.
Tento seriál bude mít letos deset pokračování
a v sázce je sedm miliónů EUR, které budou
rozděleny na dotacích.
Devadesát koní bylo během dvou dnů přepraveno z letiště v Lutychu a po šestihodinovém letu ustájeno v luxusních klimatizovaných boxech.
Diváci měli vstup zdarma a parkury na rozsáhlém kruhovém kolbišti stavěl Frank Rothenberger.
První kolo bylo zcela poplatné přechodu na
venkovní kolbiště, a přesto zde některé renomované dvojice chybovaly. Tři chyby udělal kupříkladu Rolf-Göran Bengtsson (NINJA LA SILLA)
nebo Marko Kutscher (CASH 63), dva skoky
shodila Jessica Kürten (LEKTOR 35), ale i Albert Zoer (SAM) a Marcus Ehning (NOLTES
KÜCHENGIRL). Chybu měl i Michel Robert
(KELLEMOI DE PEPITA), Harie Smolders (EXQUIS WALNUT DE MUZE), Christian Ahlmann
(Lorenzo 208), Roger-Yves Bost (IDEAL DE LA
LOGE), Billy Twomey (JE T’IAME FLAMENGO)
nebo Simon Delestre (NAPOLI DU RY). S nulou
zůstalo ze čtyřicetisedmi členného pole sedmnáct jezdců a jeden smolař inkasoval bod za
čas. Ti všichni postoupili do druhého kola.

Tři v rozeskakování
Zde už stál kurz daleko obtížnější, zejména
mohutný trojskok - triplebar, stacionáta, oxer,
se zdál nepřekonatelný. Bez chyby na překážkách přešel parkur hned první jezdec Denis
Lynch z Irska, s ex Beerbaumovým ALL INCLUSIVE NRW (Arpeggio). Překročil však stejně
jako v prvním kole časový limit a tak se ho rozeskakování netýkalo. Ostatně, jak chybujících
přibývalo, tak se dlouho zdálo, že žádné rozeskakování ani nebude. Až jedenáctý startující,
Alvaro de Miranda Neto z Brazílie s 13 letým
hannoverským běloušem AD ASHLEIGH

První kolo Global Champions Tour v katarském
Dauhá vyhrál Brazilec Alvaro de Miranda Neto
na AD ASHLEIGH DROSSEL DAN
DROSSEL DAN (Drosselklang II) byl prvním
a po obou kolech bezchybným. Po něm se zase chyby jen kupily a dvouciferné výsledky nebyly žádnou výjimkou. Rozeskakování zajistila
až předposlední jezdkyně, Meredith MichaelsBeerbaum v sedle dnes už 18 letého SHUTTERFLY (Silvio I) a k ní se přidal i ten poslední,
Pius Schwizer ze Švýcarska s 10 letou holštýnkou CARLINA (Carvallo).

Jediná nula
Favoritkou se rázem stala Meredith. S tím se
však Alvaro Miranda nechtěl smířit. Hned od
startu jel na doraz a podařilo se mu trasu i šikovně zkrátit. Výsledkem byla nula a čas 43,55
vteřiny. Meredith to možná trochu podcenila
a zdálo se, že až příliš spoléhá na zkušenosti
svého skvělého rutinéra. Jenže tentokrát to nevyšlo. SHUTTERFLY shodil pátý skok a ani čas
nebyl nijak rychlý 4/45,13. Vyhrát chtěl jistě i Pius Schwizer a nezbývalo mu než riskovat. V ďábelském tempu však udělal chybu (4/42,53)
a o vítězi bylo rozhodnuto. Toto vítězství je pro
Alvara Mirandu, i když byl dvakrát členem bronzového brazilského týmu na OH 1996 a 2000,
asi doposud největší individuální úspěch. Jeho
manželkou je generální sponzorka tohoto seriálu, Athina Onassis de Miranda a tak největší dotace vlastně zůstala doma. Ostatně i AD ASHLEIGH DROSSEL DAN byl původně kupován
pro Athinu, ale ta se v té době léčila ze zranění,
které utrpěla po pádu z koně a tak Drossel Dan
už zůstal manželovi.
Na další kolo se můžeme těšit začátkem května ve španělské Valencii.
Kompletní výsledky naleznete na:
www.globalchampionstour.com
Celkový výsledek: 1. AD ASHLEIGH DROSSEL DAN - Alvaro de Miranda Neto 150 000,Eur, 0/0/42.53, 2. CARLINA - Pius Schwizer 100
000,- Eur, 0/4/43.35, 3. SHUTTERFLY - Meredith Michaels-Beerbaum 60,000 Eur, 0/4/45.13,
4. LENNOX - Luciana Diniz 40,000 Eur,
0/1/70.50, 5. ALL INCLUSIVE NRW - Denis
Lynch 25 000,- Eur, 1/1/72.90, 6. BMC VAN
GRUNSVEN SIMON - Jeroen Dubbeldam 15
000,- Eur, 0/4/63.49, 7. EUROCOMMERCE
NEW ORLEANS - Gerco Schröder 13 000,- Eur,
0/4/67.79, 8. LORD LUIS - Lars Nieberg 10
000,- Eur, 0/4/69.59, 9. CISKE VAN OVERIS Edwina Alexander 10 000,- Eur, 0/8/68.38, 10.
CATOKI - Philipp Weishaupt 10 000,- Eur,
0/12/67.47, 11. JALISCA SOLIER - Steve Guerdat 10 000,- Eur, 0/12/68.50, 12. LE PRESTIGE
DE HUS - Kevin Staut 5 000,- Eur, 0/13/70.47,
13. UPTOWN BOY - Janika Sprunger 5 000,Eur, 0/13/70.65, 14. L'ESPOIR 7 - Geir Gulliksen 5 000,- Eur, 0/13/71.70, 15. AUDI'S ALPAPILLON-ARMANIE - Vincent Voorn 5 000,-,Eur
0/13/71.76, 16. MUSCARIS D'ARIEL - Sh
Shakhbout Bin Nahyan Al Nahyan 4 000,- Eur,
0/13/73.15, 17. UNTOUCHABLE 27 - Daniel Deusser 4 000,- Eur, 0/ELM, 17. CHAMAN - Ludger Beerbaum 4 000,- Eur, 0/ELI M.

Opět skvělé
s’Hertogenbosch
Poslední drezura
V poslední březnovou sobotu, těsně po obědě, byl ve vyprodané Brabant
hale velký svátek. Jela se poslední kvalifikace drezurního Světového poháru a to je v Holandsku vždycky prvořadá událost. Z domácí špičky chyběly
jen Anky van Grunsven, která právě nemá vhodného koně a Imke Schellekens-Bartels, jejíž hannoveránka HUNTER DOUGLAS SUNRISE je stále
v rekonvalescenci. Ale celkově se sešla velmi dobrá konkurence.

Pět vítězství z deseti kvalifikací
Standardně dobrou sestavu předvedla dánská princezna Nathalie zu
Sayn-Wittgenstein s tm. hnědákem DIGBY (Donnerhall). Jen jí, jako ostatně
pokaždé, chybělo víc kuráže a odvaha riskovat. Její úloha byla i přes poněkud unylý dojem ohodnocena 77,825%. O procento víc získal miláček zdejšího publika, trojnásobný mistr světa Edward Gal, který předvedl 16 letého
valacha INTERFLOOR NEXT ONE (Jazz) asi na hranici jeho možností
a získal 78,975%. Kvalitní sestavu jsme viděli i od Helen Langehanenberg
s 12 letou vrankou RESPONSIBLE OLD (Rohdiamant). V úloze se jí dařilo
a celkový dojem umocnila i působivá zpívaná hudba - 79,125%. Nad své poměry jel i stálý člen holandské reprezentace Hans Peter Minderhoud s 16
letou ryzkou EXQUIS NADIN (Partout). Podařilo se mu před domácím publikem vytáhnout a jeho snaha byla oceněna 79,725%. Očekávání nezklamala ani Isabell Werth s 15 letým ryzákem WARUM NICHT FRH (Weltmeyer). Úlohu odjela se svojí příslovečnou razancí a odměnou jí bylo 82,050%.
Nezbývá než vyslovit politování, že Isabell nedisponuje v současnosti nějakým lepším koněm.
Toho má největší domácí hvězda, Adelinde Cornelissen ve 14letém ryVítězkou poslední kvalifikace i celé západoevropské ligy Světového poháru
v drezuře se stala Adelinde Cornelissen na JERICH PARZIVAL (NED)

Foto Dirk Caremans
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zákovi JERICH PARZIVAL (Jazz). Znovu
všechny své konkurenty s takřka šestiprocentním náskokem převálcovala a v tomto ročníku
získala neuvěřitelné, už páté vítězství z deseti
kvalifikací Světového Poháru. Charizmatickou
vítězku čeká koncem dubna finále na horké německé půdě, ale pokud jejím soupeřům a to
včetně Ully Salzgeber, nespadne z nebe zase
nějaké kousnutí do jazyka, tak ji budou jen těžko dohánět.
Celkový výsledek: 1. JERICH PARZIVAL
(Adelinde Cornelissen) NED 87.900, 2. WARUM NICHT FRH (Isabell Werth) GER
82.050, 3. EXQUIS NADINE (Hans Peter Minderhoud) NED 79.725, 4. RESPONSIBLE
(Helen Langehanenberg) GER 79.125, 5. INTERFLOOR NEXT ONE (Edward Gal) NED
78.75, 6. DIGBY (Nathalie zu Sayn Wittgenstein) DEN 77.825, 7. ARTEMIS (Richard Davison) GBR 77.025, 8. WINYMARO (Catherine Haddad) USA 74.100, 9. APOLLO VAN
HET VIJVERHOF (Jeroen Devroe) BEL
73.975, 10. BMC PHOEBE (Marlies van Baalen) NED 73.925, 11. KRAWALL (Jenny
Schreven) NED 73.325, 12. SKOVLUNDS
MAS GUAPO (Mikaela Lindh) FIN 72.050, 13.
CORINTH (Marcela Krinke Susmelj) SUI
71.150, 14. LEO AF MAGNUSHOJ (Nina
Hoffmann) SWE 70.675, 15. PRO-SET (Lilann Jebsen) NOR 69.575.

Jediná ambice je být
lepší a lepší
Páteční GP s obrovským náskokem vyhrála
Adelinde Cornelissen - 82,043%, druhá byla
Isabell Werth se 75,277% a třetí Nathalie zu
Sayn Wittgenstein získala 73,745%. Na čtvrtém
místě měl Hans Peter Minderhoud 72,574%
a pátá Helen Langehanenberg 72,298%.
Několik střípků z tiskové konference: Adelinde Cornelissen na otázku, kam až to chce se
svým skvělým hřebcem dotáhnout, překvapivě
odpověděla: „Nesním o vítězství na mistrovství
světa nebo na olympiádě. Já mám velkou radost, když se nám daří dělat pokroky a pokud
jsme lepší a lepší. To je ta moje nejvyšší ambice."
Isabell Werth na otázku, kterého koně zvolí
pro lipské finále: „Nejspíš to bude SATCHMO.
Už je mu sedmnáct a chtěla bych mu zvýraznit
závěr kariéry."
Hans Peter Minderhoud o EXQUIS NADINE:
„Jsem s ní velice spokojen, je velmi snaživá
a právě teď má skvělou formu. Rád bych ji vzal
do finále. Konečné rozhodnutí ale padne po rozhovoru s majiteli.”
Wim Ernes, prezident Ground Jury: „My rozhodčí jsme byli již včera velmi potěšeni vysokou
úrovní soutěže. Dnes byl standard dokonce ještě vyšší."

Pořadí Světového poháru
po deseti kvalifikacích
(započítávají se pouze čtyři nejlepší výsledky) 1. Adelinde Cornelissen NED - 80, 2. Ulla Salzgeber GER - 77, 3. Isabell Werth GER
- 74, 4. Hans Peter Minderhoud NED - 63, 5.
Catherine Haddad USA - 58, 6. Patrik Kittel
SWE a Richard Davison GBR - 57, 8. Helen
Langehanenberg GER - 56, 9. Tinne Wilhelmson-Silfven SWE - 55, 10. Christa Laarakkers NED a Nathalie zu Sayn-Wittgenstein DEN - 53, 12. Jeroen Devroe BEL- 44, 13.
Nina Hofmann SWE - 37, 14. Matthias Alexander Rath GER - 35, 15. Mikaela Lindh
FIN - 33, 16. Sune Hansen DEN - 29, 17. Aat
Van Essen NED - 26, 18. Stefan Van Ingelgem BEL - 25, 19. Charlotte Haid-Bongergaard SWE, Lilann Jebsen NOR a Ulrike Prunthaller AUT - 24
Rozdělení postupových míst pro finále v Lipsku je následující: Západoevropská liga - 9 míst,
Středoevropská liga - 2 místa, Pacifická liga 1 místo, Severoamerická liga - 2 místa, Jihoamerická liga - 1 místo, obhájce titulu (Eduard
Gal), a FEI udělí ještě dvě zelené karty. Za každou zemi mohou startovat jen tři jezdci a platí to
i pro hostitelský stát.

Ze zahraničí
Závěrečné skoky
V neděli byla všechna pozornost soustředěna na poslední skokovou kvalifikaci. Do s’Hertogenbosch se sjela velmi dobrá společnost
a parkur, který pro ni domácí stavitel Louis Konickx připravil, byl zajímavý a docela i technický.
Jak se nakonec ukázalo, byl pro většinu zúčastněných poměrně snadný. Ze čtyřiceti startujících jich sedmnáct zůstalo bez chyby.

Zbytečně přísný čas
v rozeskakování
Rozeskakování pak přineslo jeden dost neobvyklý prvek a tím byl velice přísný časový limit. Pokud obecně, má v základním parkuru
„napružený" čas nutit jezdce, aby při hledání
optimální odskokové vzdálenosti netahali
a jezdili dopředu, tak v rozeskakování tuto
funkci mít nemůže. Tady se taktizovat nedá
a každý kdo jede pomalu, se okamžitě propadá výsledkovou listinou. Nicméně i když si
podle původního plánku všichni účastníci trasu výrazně zkrátili, bylo pět jezdců penalizováno za překročení času.

Ani Meredit, ani Ludger
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Celkový výsledek: 1. ABBERVAIL VAN HET
DINGESHOF (Denis Lynch) IRL 0/0 40.66, 2.
BMC VAN GRUNSVEN SIMON (Jeroen Dubbeldam) NED 0/0 40.97, 3. VDL GROEP UTASCHA SFN (Eric van der Vleuten) NED 0/0
41.74, 4. VAN SCHIJNDEL'S RASCIN (Piet
Raijmakers Jr.) NED 0/0 42.32, 5. COULETTO
(Simon Delestre) FRA 0/0 42.57, EQUAL 6
H&M REVEUE DE HURTEBISE (Malin Baryard-Johnsson) SWE and WINNINGMOOD
(Luciana Diniz) POR 0/3 47.13, 8. STERREHOF'S TAMINO (Marc Houtzager) NED 0/4
40.45, 9. EUROCOMMERCE NEW ORLEANS
(Gerco Schröder) NED 0/4 41.30, 10. CISKE
VAN OVERIS (Edwina Alexander) AUS 0/4
42.56, 11. JE T'AIME FLAMENCO (Billy Twomey) IRL 0/4 42.70, 12. NOBLESSE DES
TESS (Rene Lopez) COL 0/4 43.61, 13. AUDI'S ALPAPILLON-ARMANIE (Vincent Voorn)
NED 0/4 44.11, 14. TALOUBET Z (Christian
Ahlmann) GER 0/8 44.36, 15. CHECKMATE
(Meredith Michaels-Beerbaum) GER 0/11
51.28, 16. BALOURADO (Robert Smith) GBR
0/14 46.16, 17. GOTHA (Ludger Beerbaum)
GER 0/20 60.01, 18. SAM (Albert Zoer) NED
0/4 66.41, 19. SILVANA DE HUS (Kevin Staut)
FRA 0/4 68.95, 20. CASH (Marco Kutscher)
GER 0/4 70.74.

Rozeskakování výborně rozejel Piet Raijmakers jr. s 16 letým hannoveránem
Foto Dirk Caremans
VAN SCHIJNDEL'S RASCIN (Ramiro). V rychlém tempu, s krátkými
obraty, bez chyby - jako jeho otec
v nejlepších letech. Předal koně
ošetřovateli a s napětím sledoval,
jak zareagují jeho soupeři. Neměli
to jednoduché, kurz byl hodně náročný a dost se chybovalo.
Rychlejší byl jeho krajan Marc
Houtzager s 11 letým STERREHOF'S TAMINO (Numero Uno),
jenže ten také udělal v závěru chybu a bylo po nadějích.
Mladého Raijmakerse překonal
až Denis Lynch se silným hnědákem ABBERVAIL VAN HET DINGESHOF (Nonstop). Skvěle točil,
šel na hranici rizika a čas měl skoro o dvě sekundy rychlejší. Bez
chyby zůstal ještě Simon Delestre
s hř. COULETTO (Couleur Rubin),
jenže byl pomalý a hodně se snažil Eric van der Vleuten s tm. hnědkou VDL GROEP UTASCHA SFN
(Lux), ale i jemu vteřina přebývala.
Velkou jízdu předvedl také vítěz
z Verony Jeroen Dubbeldam s 12
letým BMC VAN GRUNSVEN SIMON (Mr Blue), bohužel i on byl
o tři desetiny pomalejší.
Z chybujících je třeba se ještě
zmínit o Meredith Michaels-Beer- Denis Lynch na ABBERVAIL VAN HET DINGESHOF zakončil
baum s 16letým CHECKMATE kvalifikační seriál SP vítězstvím a na poslední chvíli se tak kva(Contender). Ta zkusila ušetřit lifikoval do lipského finále
zlomky vteřin hodně šikmým nájezdem na předNashledanou v Lipsku
poslední stacionátu, ale tentokrát se to nevyplatilo. CHECKMATE vybočil a výsledkem bylo
John Roche, ředitel skokové sekce FEI, ozná11 trestných bodů. A ještě hůř dopadl její švagr
mil v Hertogenbosch i osmnáct jmen jezdců poLudger Beerbaum s 10letou ryzkou GOTHA
stupujících ze západoevropské ligy do finále
(Goldfever). Musel ji vytáhnout ze dvojskoku
Světového poháru v Lipsku. Protože se v této
a po opětovném nájezdu, aniž cokoli shodil, inčásti ligy kvalifikovali i dva neevropští jezdci
kasoval 20 bodů.
(Brazilec Rodrigo Pessoa a Australanka Edwina
Alexander) a účast má zajištěnu i obhájce titulu
Tři adepti na finále
a letos devatenáctý Marcus Ehning, postupují do
Denis Lynch se tímto výsledkem na poslední
Lipska i jezdci z 20. a 21. místa. Na finále se techvíli kvalifikoval do lipského finále. „Je to moje
dy mohou těšit: Kevin Staut FRA, Meredith Mivůbec první vítězství ve Světovém poháru. Pochaels-Beerbaum GER, Rolf Goran Bengtsson
kouším se o to posledních 15 let, mnohokrát
SWE, Billy Twomey IRL, Ludger Beerbaum
jsem se umístil, ale nikdy se mi nepodařilo zvítěGER, Sergio Alvarez Moya ESP, Jeroen Dubbelzit. Je to skvělý pocit!" Denis Lynch představil
dam NED, Malin Baryard Johnsson SWE, Simon
svého ABBERVAIL VAN HET DINGESHOF „je
Delestre FRA, Philipp Weishaupt GER, Christian
to velký kůň, měří tak 182 cm, přitom je ale
Ahlmann GER, Luciana Diniz POR, Denis Lynch
obratný, rychlý a výborný skokan. Hodně v poIRL, Lars Nieberg GER, Harrie Smolders NED,
sledním roce fyzicky vyspěl a stal se z něj opravPius Schwizer SUI, Marco Kutscher GER a Midu vynikající kůň".
chael Whitaker GBR.
Na otázku, koho si vezme do finále v Lipsku,
Finále Světového poháru ve skoku, drezuře,
odpověděl: „Moje první volba by byla Lantinus,
spřežení a voltiži se koná ve dnech 27. dubna ale ten se teď teprve po třech měsících vrací do
1. května v Lipsku.
sportu po zranění šlachy v Basileji. Mám také
dnešního vítěze a ve stáji ještě All Inclusive. Ještě nejsem rozhodnut.".
Zahraniční rubriku připravil
Kompletní výsledky naleznete na:
Václav K. Dvořák
www.indoorbrabant.com

6

XIX. ročník | číslo 6
1. 4. – 14. 4. 2011

Reportáže

První Zduchovice

Foto J. Gebauer

Zduchovické kolbiště bude i letos v plné permanenci a závodní sezónu zde zahájili v sobotu
26. března. Na programu bylo pět soutěží od
100 do 130 cm a na nezájem startujících si rozhodně pořadatelé stěžovat nemohli. Soutěžilo
po celý den a celkem odstartovalo 214 dvojic.
V hlavní soutěži -S**- to bylo 26 koní a po rozeskakování pěti jezdců zvítězila Kamila Kupcová
na DUEL 3 (Koně Vondrov).

HSBC FEI
Classics 2011
FEI schválila nový systém pro seriál nejprestižnějších soutěží všestrannosti světa, který firma HSBC nově finančně podpořila.
Ta již podporuje tuto dérii od roku 2008, ale
nyní se zavázala, že bude v dalším tříletém období podporovat sérii dalším milionem USD.
Pro rok 2011 tak nabízí 150 000,- USD pro
šampiona, který získá nejvíce bodů za vítězství
popř. umístění v nejprestižnějších čtyř a pětihvězdičkových soutěžích světa. Do seriálu je zařazeno těchto pět závodů:
22. - 25. dubna
Badminton
28. dubna - 1. května Kentucky
16. - 19. června
Luhmühlen
1. - 4. září
Burghley
12. - 16. října
Les Etoiles de Pau
Jak bylo řečeno vítěz získá 150 000,- USD.
Pro další umístěné je pro rok 2011 připraveno
75 000,- USD za 2. místo a dále pak 50 000,USD, 33 000,- USD a 25 000,- USD pro pátého
umístěného.

Hala v Albertovci patřila v sobotu 26. března
drezuře. Domácí Andrea Šimková na FARAON-M zvítězila mezi deseti soupeři v úloze
D/2009.

Foto J. Matuška

V konkurenci 52 dvojic si v -L**- ve Zduchovicích nejlépe vedla Iva Holíková na DAISY 17
(Dani Zbožnice)

Začíná
Equiservis Channel Star
První ze zduchovických seriálů Channel Star
zahajuje v neděli 3. dubna. Prvním kolem se
otevře Channel Star, který je určený jezdcům
na pony a dětem, juniorům, mladým jezdcům
a jezdcům v posledních dvou letech nestartujícím v úrovni -S- a vyšší. Tentokrát ponese seriál v názvu jméno generálního partnera, kterou
je firma Equiservis. Další kola Equiservis Channel Star se budou konat 11. - 12. června, 9. - 10.
července a finále se pojede 3. - 4. září. Kompletní informace na
www.kone-zduchovice.cz

Zahájeno
i na Trojáku
Sezóna byla venku zahájena 26. března i na
Císařském ostrově. Původně poslední halové
závody byly díky slušnému počasí přesunuty na
otevřené kolbiště. Byla
sice zima, ale terén byl
již velmi dobrý. Vyvrcholením byla čtvrtá soutěž
úrovně
-S**- na čas,
kde mezi 16 dvojicemi
byla z pětice bezchybných nejrychlejší Kateřina Vašáková na TOANNA (JK Český Dvůr). Na
druhém místě skončil Robert Chelberg
s LORDANOS (JS Císařský ostrov) před Janem Studničkou na MAGIC BOY (JC Zájezd).
Foto R. Němcová

V sobotu 26. března se ve Slatiňanech konaly poslední halové závody
spřežení. Dvoukolové soutěže byly připraveny pro jednospřeží, dvojspřeží
a čtyřspřeží. Celkem se zúčastnilo 23 spřežení( dvě čtyřspřeží, osm dvojspřeží a 13 jednospřeží).
V kategorii jednospřeží si nejlépe vedl Roman Vyskočil (Národní hřebčín
Kladruby n.L). Nejúspěšnější dvojspřeží kočíroval Martin Kaplan (JK Robousy). Největší divácký ohlas sklidila čtyřspřeží, kde se však utkali pouze
dvě spřežení Radek Nesvačil (NH Kladruby n.L.) a Zdeněk Jirásek (JK Robousy). Domácí Radek Nesvačil (foto) byl lepší a v „soutěži “ získal pro NH
druhé prvenství.

Loňský vítěz trofeje HSBC FEI Classics William
Fox-Pitt

XIX. ročník | číslo 6
1. 4. – 14. 4. 2011

Reportáže

Heroutické finále klisen ČT skoku ve volnosti
Svaz chovatelů ČT uspořádal
26. března v Herouticích finále čtyřletých klisen ve skoku ve volnosti.
Ze sedmi oblastí se do finále kvalifikovaly vždy tři nejúspěšnější klisny. Kromě jedné se na finále dostavily všechny a bylo jich tedy celkem
20.
Klisny posuzovali Josef Kincl,
Leopold Mamica, Pavel Sedláček,
Karel Regner a Jaroslav Staněk.
Vedle posouzení chodů čekal na

všechny finálový oxer na výškách
120 cm, 130 cm a 140 cm.
Nejvíce zastoupenými otci klisen
byli hřebci Rock#n Roll, Beethowen a Federweisser. Bodové hodnocení na prvních třech místech
bylo velmi těsné. Komisaři při skoku hodnotili především pravidelnost
chodu, klid klisny před skokem
a provedení skoku. S rozdílem dvou
setin bodu průměrné známky zvítězila klisna PARIS po hřebci Guidam

Foto K. Návojová

Vítězná klisna PARIS

Pony liga 2011
V neděli 27. března pak v Herouticích odstartoval devátý ročník
Pony ligy. V rámci Jarní ceny Heroutic se odjela první kola Pony ligy, Pony Extraligy a Teenager.

Dvě soutěže, jedna vítězka
Neděle začala dvěma soutěžemi pony. Jako první to byl -LPhandicap (Pony Liga, jezdci 8-12
let), v kterém se představilo 21
dvojic. Druhou byla soutěž -SPhandicap (Pony Extraliga, jezdci
do 16 let) se sedmi dvojicemi.
Obě soutěže měly jednu vítězku.
Tou byla loňská účastnice finále
Pony Extraligy, Hana Bařtipánová
a klisna SANDY (JK Český Dvůr).
Foto K. Návojová

Kateřina Vašáková na CARELLA
vyhrála v sobotu v Praze a v neděli v Herouticích

Víkend plný vítězství
Úspěšný víkend měla i další zástupkyně JK Český Dvůr, Kateřina
Vašáková. V sobotu se jí dařilo na
Císařském ostrově, kde s koňmi
CARELLA a TOANA zvítězila
v soutěžích 110/120 cm a -S**-.
S klisnou CARELLA pak úspěšný
víkend završila nedělním prvenstvím v Herouticích v zahajovací
soutěži seriálu Teenager (-ZL-).
Druhé kolo Pony ligy bude
v květnu opět v Herouticích.
K. Návojová
Foto K. Návojová

Hana Bařtipánová na SANDY vyhrála v Herouticích obě soutěže
pro pony

Sohn z matky Pasifae po Silvio II,
která získala celkem 8,44 bodu.
Druhá skončila UNYWE-D po Palisco z matky Unyveta po Watergatte (8,42). Třetí místo obsadila o desetinu horší GALETTA po Federweisser z matky Gallera po Faraday.
K. Návojová
Jarní příprava na sezónu probíhá
po celé ČR i pod taktovkou známých osobností, které jsme vídali
na evropských kolbištích. Jednou
z takových je určitě i polský internacionál Bohdan Sas Jaworski,
který řídil práci v Hradištku u Sadské ve dnech 18.-20. března.
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Fotosoutěž na Koninách
Již několik roků běží na webu
o koních www.koniny.ic.cz fotosoutěž o nej fotku koně. Tato soutěž je svým zaměřením pojata i jako taková „škola“ focení koní. Díky
známým fotografům koní, kteří posuzují a komentují soutěžní fotky, je
tato soutěž přínosem především
pro začínající fotografy. Návštěvníci
a soutěžící mají tak možnost se
z komentářů pod fotkami poučit
a zlepšit ve fotografii.
Soutěž trvá rok, je čtyřkolová
a soutěží se po dvou liniích. Své vítěze vybírají návštěvníci i porotci –
fotografové. A na konci roku se
z nich vybere hlavní vítěz. Každý
může do soutěže poslat čtyři fotky,
do každého kola jednu, ale to vše

je podrobně vypsané v Pravidlech.
Soutěží se o atraktivní ceny, například fotokurzy, knihy o koních,
předplatné časopisů, kalendáře
s koňmi, vydání pohlednic ze soutěžních fotek a mnoho dalších cen.
Někteří fotografové už nabídli talentovaným soutěžícím i spolupráci, např. pan Gregor, nebo Věra
Marková si z loňské soutěže vybrala čtyři talentované soutěžící a věnuje jim čas na fotokursu.
Podrobnosti o soutěži najdete
i na stránce Koniny na Facebooku.
Nenechte si ujít unikátní možnost
nechat si ohodnotit vaše fotografie
profesionálními fotografy koní. Pořadatelé se těší na vaši tvorbu.
Vše další na: www.koniny.ic.cz

Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních boxů,
oken, vrat, žlabů, přístřešků,
parkurových překážek, kotců pro
psy, nově i kolotočů, atd.
Nový titul přináší na knižní trh nakladatelství Brázda.
Kniha Drahomíra Misaře
popisuje postup šlechtění
koní na území České republiky od prvních administrativních nařízení až po
současný chov uznaných
tradičních plemen.
Váz., formát B5, 296
stran + 64 stran přílohy s 95
fotografiemi, cena včetně
DPH 450,- Kč.
Dvěmi hobby středami pokračovala příprava na sezónu 2011 na otevřeném kolbišti v Pardubicích. Jarní počasí láká stále více jezdců.
Ve středu 23. března si na
výšce do 110 cm nejlépe
vedla Eliška Jandová na VENUŠE (Dvořák Barchov)

Pronájem
turnajových boxů.

Tel: 728 162 407
www.mrzena.eu

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
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