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Francouzské jezdecké dny v ČR
Nejzajímavější domácí událostí letošní zimy bylo setkání s představiteli Národní jezdecké školy
v Saumuru, které pro české posluchače zorganizoval Francouzský jezdecký institut v Praze. Do
Prahy přicestoval ředitel Národní školy Robert d’Artois, vedoucí oddělení výzkumu Sophie Biau
a členka Cadre Noir, mistr jezdectví Nadèje Bourdon.
Současná Národní jezdecká škola v Saumuru byla založena v roce 1972 okolo slavného Cadre
Noir. Ta byla původně elitní vojenskou jednotkou a její historie se začala psát v roce 1815. Národní jezdecká škola spadá pod správu Ministerstva zdraví, mládeže a sportu. Stala se výukovým
centrem Francouzské jezdecké federace, která využívá současného supermoderního areálu i pro
potřeby francouzské reprezentace. Dalším pilířem velkolepého projektu je Národního hřebčín (Haras Nationaux), který se s Národní jezdeckou školou spojil v roce 2010. Vznikl tak Francouzský institut pro koně a jezdectví se sídlem v Terrefortu (cca 10 km od Saumuru). Podrobný rozhovor
o historii i současnosti školy přinese Jezdecká ročenka 2011, které úvodní slovo poskytl v historickém pořadí 36. šéfjezdec jednotky Cadre Noir, plukovník Jean-Michel Faure.
Hned v úvodu reportáže z průběhu třídenního setkání s Cadre Noir, které bylo historicky první v České republice, je potřeba připomenout iniciativu Kateřiny Nevečeřalové
z Francouzského institutu. Ta, sama jezdkyně, poprvé přišla s myšlenkou navázat prostřednictvím své mateřské organizace kontakt se světově proslulou školou.
Národní jezdecká škola nejprve reagovala
tím, že nabídla ČR galapředstavení jednotky
Cadre Noir. To bylo ovšem vysoce nad finanční možnosti Institutu. Na základě žádosti o nějakou skromější prezentaci vznikl nápad na přednášku prezentující některé unikátní systémy Národní školy v Saumuru.
V té chvíli vstoupili do hry ještě manželé
Prokešovi z JK Mansberk, kteří díky osobní
iniciativě v Saumuru absolvovali jeden z nabízených kursů. Ti využili plánované cesty
zástupců Národní školy do Prahy a požádali
členku Cadre Noir prof. Nadeje Bordon o ve-

dení dvoudenního semináře pro jezdce a trenéry. Ten tak proběhl o víkendu před plánovanou přednáškou v jezdeckém středisku
Bohuslavicích na Vysočině.

Dva dny v Bohuslavicích
Zájem o setkání s mistryní jezdectví a držitelkou pověstného černého bičíku se třemi
zlatými kroužky předčil očekávání organizátorů a ne všichni zájemci se do bohuslavické
haly se svými koňmi dostali. Nakonec bylo ke
společné práci pozváno 14 dvojic a dalších
80 zájemců přijelo vyslechnou teoretický výklad následné práci přihlíželo.

Zakončení v Praze
Podle reakcí zaměstnanců Francouzského
institutu již dlouho nezaznamenali o nějakou
ze svých akcí tak obrovský zájem. Přednáškový sál ve Štěpánské ulici byl zaplněn. Výklad Sophie Biau a Nadèje Bourdon trval asi
70 minut a po něm následovala téměř hodinová diskuze.

Persival

Členka Cadre Noir Nadèje Bourdon společně s překladatelkou a organizátorkou bohuslavického školení Sylvií Prokešovou

Prvním tématem
bylo
seznámení
s unikátním zařízením jezdeckého trenažeru Persival, který je v Saumuru vyvíjen již přes dvacet let.
Bylo vysvětleno a na
videoprojekci ukázáno nejenom jak celé
zařízení pracuje, ale
i k čemu je především používáno.
Nadèje Bourdon
vysvětlila, že se rozhodně
nejedná
o stroj, který by měl
naučit někoho jezdit,
ale že je Persival
používán především
pokročilejšími jezdci
k odstranění chyb
v sedu a v rovnováze. Výhodou je nejenom možnost mnohonásobné simulace
stále stejného pohybu, ale i snímání pohybových dat. Důležitým pozitivním faktorem je i okamžitý
(Pokračování na str. 2)

Foto K. Návojová

PR manažer ČJF
Ve středu 18. ledna proběhlo v Praze na
Strahově výběrové řízení na nově zřízenou
pozici ČJF - PR manažer a marketing. Před
komisi předstoupilo 14 uchazečů, kteří prezetovali své představy o pracovní náplni této
funkce. Podle vyjádření komise bylo spektrum uchazečů velmi široké, od velmi jednoduchých představ až k představitelům vysoce profesionalizovaných společností. Na základě těchto prezentací komise navrhla a ve
čtvrtek 19. ledna VV schválil do funkce Josefa Malinovského.
Tento bývalý redaktor a nyní provozovatel
stále populárnějšího webu jezdci.cz, je nyní
i stále častěji autorsky propojen s naším
zpravodajem. Můžeme se tak těšit, že zprávy o vývoji ČJF budeme mít nyní z první ruky. Josef Malinovský bude v budoucnu velmi
dobře informovanou osobou i proto, že jej
o spolupráci současně požádali ještě představitelé komisí endurance
a drezura.

Inzerce
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Francouzské jezdecké dny v ČR
(Pokračování ze str. 1)
kontakt s učitelem, který stojí přímo
vedle žáka a může jej opravovat.
Pohyb jezdcova těla je pak snímám
kamerami a žák má možnost na obrazovce před sebou sledovat pohyby svého těla. Persival umí napodobit všechny pohyby včetně skoku
a případně i jisté rotace.
Na dotaz z pléna bylo řečeno, že
se jedná o unikátní zařízení, které je
využíváno pouze v Saumuru a pro
svoji vysokou cenu nebude pravděpodobně instalováno nikde jinde.

Stres koní při transportu
Ve druhé části přednášky byla
prezentována práce výzkumu Národní jezdecké školy, která monitorovala na základě rozboru slin
a trusu při přepravě koní ze Saumuru do Vídně výši stresového za- Přednášející prof. Nadèje Bourdon v uniformě Cadre Noir
tížení. Tu měřila studie podle obsa- a vedoucí výzkumu Sophie Biau
hu látky cortisol. Zajímavé bylo i to,
že výše tohoto produktu nadledvinek začala
řídenní setkání s Národní jezdeckou
stoupat již 30 minut před započetím trasporškolou v Saumuru nabídlo českým zátu na základě koňského vnímání všech přejemcům exurzi do instituce o jejíž existendodjezdových příprav. I k této problematice
ci si můžeme v českých podmínkách nechat
zodpovídala Sophie Biau řadu dotazů. Ke
pouze zdát. Francouzská úcta k tradici spojeslovu se dostal i ředitel školy Robert d’Artoná s ochotou státní podpory vybraných instituis, který přednášku sledoval v publiku a ktecí skýtá pro nás neuvěřitelné možnosti. Doklarého k odpovědím na dotazy týkající se sadem toho, jak si své hipologické vzdělanosti
motné školy vyzvaly obě přednášející. Celá
Francouzi cení je skutečnost, že se jim podařiakce byla velmi kvalitně simultánně tlumolo na sklonku roku 2011 prosadit Francouzčena.
skou jezdeckou tradici - Cadre Noir do seznamu světového nehmotného dědictví UneZávěr na velvyslanectví
sco.
Pro pozvané vrcholné představitele jezOsobně jsem byl nejvíce okouzlen všemi
decké společnosti i politické reprezentace
vystoupeními členky Cadre Noir Nedèje Borzorganizoval na závěr celé akce s příslušnídon, která svými reakcemi jak při praktické
ky Národní jezdecké školy francouzský velpráci v Bohuslavicích, tak při přednášce ve
vyslanec v ČR Pierr Lévy slavnostní večeři.
Francouzském institutu prezentovala dokonale
V průběhu večera za přítomnosti ministra zezvládnuté jezdecké řemeslo s hlubokou prakmědělství Petra Bendla a zástupce magistrátickou znalostí.
tu hlavního města Prahy radního pro kulturu
V průběhu bohuslavické soboty jsem zachyVáclava Novotného byla rozvinuta diskuze
til jisté rozčarování některých účastníků, kteří
na téma možnosti uskutečnění galapředstamožná očekávali pevně vedenou lekci. Nadèje
vení Cadre Noir v Praze, ale i navázání hlubBourdon však nechala po většinu času jezdce
ších a dlouhodobějších kontaktů
samostatně jezdit a „pouze” jim sdělovala svos Národní jezdeckou školou.
je postřehy. Možná se některým účastníkům
zdálo málo sdělení, že je musí kůň nejprve
nést. Možná čekali, podle ustálených zvyklostí
podobných akcí, že se budou věnovat přímo

T

Francouzská trikolóra v bohuslavické hale

nějakému cviku. Ovšem právě přístup Nadèje
Bourdon odhalil její erudici. Její důraz na elementární základy jen podložil dopolední teoretický výklad.
Všichni účastníci soustředění deklarovali jistou výkonnost. Nadèje Bourdon ji tak očekávala. Každým svým postřehem ale odhalovala
slabiny předváděné práce. Vnímal jsem, že
někteří účastníci nebyli schopni tuto odbornost
zachytit. Nevím proto, co si dokázali ze setkání s Cadre Noir odnést. Bez sebemenšího náznaku nějakého rozčarování ze strany francouzské odbornice však tuším, co si do Saumuru odnesla ona. I tak však díky za to setkání. Snad alespoň někomu pomohl v poznání,
jak vypadají základní kameny jezdectví.
Poněkud jiný pohled nabídla na Francouzský jezdecký institut vedoucí výzkumu Sophie
Biau. Její práce byla dokonalou demonstrací
vysoce odborně zpracované výzkumné studie.
Poněkud mi však unikl jakýkoliv praktický dopad tohoto výzkumu. Francoužští odborníci zjistili, že mnohasetkilometrový transport znamená pro koně sresové zatížení a že je potřeba
mnoho hodin, aby důsledky tohoto stresu pominuly. Přes dotazy z pléna nebylo nikde řečeno, zda se výzkum zabýval také nějakými
aspekty, jak stresové riziko snížit, ať již při samotném transportu, či po něm.
Jak jsem pochopil, podobných studií vytváří
výzkumná část jezdeckého institutu hodně.
Dovedu si představit vědecká a přednášková
sympozia s mnohahodinovou náplní. Doufejme, že v jiných případech je závěrem výzkumné studie i nějaký praktický výsledek pro práci
s koňmi, který by mohl v každodenní praxi
uniknout. Z této části přednášky jsem však vnímal především rozpočtové možnosti státní
podpory jezdeckého institutu.
Možná ale, že je chyba na mé straně a jen
nedokážu pochopit, že v hipologii existuje takto pojatý základní výzkum. Praktické zpracování základních informací je pravděpodobně
účelem jiných studií, které probíhají v jiných
výzkumných rovinách. Jinak bychom se museli smířit či nesmířit s tím, že vystavovat koně
pravidelným a déletrvajícím transportům je
prostým trápením zvířat, ze kterých se mohou
vyvinou dlouhodobá traumata.
O existenci národního jezdeckého institutu si
můžeme nechat pouze zdát. Sledovat práci odborníků Cadre Noir s koňmi bych dokázal celé
hodiny. Osobně jsem navštívil galapředstavení
v Saumuru. Mít možnost spolupracovat s Cadre Noir je opravdu hipologickým snem.
Cyril Neumann
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na 2. až 5. místě čekají ve finále dotace v celkové výši 60 000,- Kč.

Český drezurní pohár čekají od letošního roku změny. Po šesti ročnících se rozhodla nepokračovat v organizaci zakládající TJ Žižka Praha. Drezurní komise ČJF ale nalezla nového pořadatele, kterým se stala Jezdecká škola Equus
Kinsky.
První kvalifikační kolo tak proběhne v Hradištku u Sadské 12. - 13. května a konat se tam
bude i letošní finále (28. - 30. září). Celkem by
se mělo uskutečnit sedm kvalifikací, jejichž hostiteli budou vedle pořadatele JK Borová (26. 27. května), Stáj Dvůr Židovice (2. - 6. června),
JA Panská Lícha (16. - 17. června), JO TJ Agro
Cheb - Nebanice (27. - 29. července), JS Galatík Těšánky (11. - 12. srpna) a JS Vrchovany (25.
- 26. srpna).
Změnami prošla i kvalifikační kritéria pro
účast ve finále i názvy jednotlivých kategorií.
Top Ten Cup pro dvojice startující v Prix St. Georges a IM I se jmenuje Belzet Cup. V rámci
kvalifikace se započítávají maximálně čtyři výsledky ze soutěží Prix St. Georges, ostatní jen
ze soutěží Intermediate I. Vítěz finále a umístění na 2. až 5. místě získají ceny v celkové výši
120 000,- Kč.
Druhou soutěžní kategorií bude Saab Cup
nahrazující dřívější Novice Cup (určený pro
jezdce startující v JU, JD a JJ na koních, kteří do
roku 2011 startovali nejvýše v soutěžích „S").
Výjimku mají junioři, jež mohou startovat na koních, kteří již startovali i v těžkých drezurních
soutěžích (stupně T a TT). Na vítěze a umístěné

Každá dvojice, která se chce zúčastnit finálových závodů, musí absolvovat nejméně osm
kvalifikačních úloh. K účasti ve finále bude pozváno v obou kategoriích dvanáct nejlépe umístěných dvojic v kvalifikaci. Jejich pořadí se stanoví podle průměru procent ze šesti výsledků
získaných v osmi nejlépe hodnocených soutěžích. Nejlepší a nejhorší výsledek se započítávat
nebude.
Absolutní novinkou Českého drezurního poháru je souběžná seriálová soutěž Wintermühle Trophy určená pro mladší a starší juniory
a koně startující v soutěžích na úrovni JU a JD,
resp. pro jezdce 8 - 16 let a pony všech výškových kategorií startující v soutěžích DD a DJ.
V kategorii Wintermühle Trophy Junior musí
dvojice absolvovat nejméně šest úloh na třech
různých místech. Vypsáno je celkem pět kvalifikačních kol. Ve Wintermühle Trophy Pony musí
dvojice absolvovat nejméně osm úloh na čtyřech různých místech. V tomto případě je vypsáno devět kvalifikačních závodů. K účasti ve
finále bude pozváno v obou kategoriích osm
nejlépe umístěných dvojic z kvalifikace. Vítěz finále a umístění na 2. a 3. místě získají ceny
v celkové výši 500 eur. Vítěz dále získá týdenní
tréninkový pobyt v Německu pod vedením
Grand Prix trenéra.
Podrobná pravidla Českého drezurního poháru vč. termínových listin naleznete na
www.drezura-cjf.cz

Kdo do finále?
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Nový předseda ČSTV
V sobotu 28. ledna se v Nymburce konala 25.
valná hromada ČSTV, která volila nové vedení.
Denním tiskem již proběhly informace o zvolení
nového předsedy, kterým se stal JUDr. Miroslav
Jansta (basketball). Na valné hromadě zastupoval Českou jezdeckou federaci prezident ing. Jaroslav Pecháček, kterého jsme požádali několik
odpovědí:
Pane prezidente, ČSTV má nové vedení. To
po neslavném konci společnosti Sazka
i v ČSTV bouřlivém roce 2011 není žádným
překvapením. Mohl byste nám povědět něco
o novém muži ve vedení ČSTV a zda po letech stagnace očekáváte nějaké pozitivní
změny, které by mohly příznivě ovlivnit i činnost ČJF?
Rozvíjet debatu na toto téma je v této chvíli
předčasné. Informaci o tom, že se pan Jansta
o funkci předsedy ČSTV bude ucházet, jsem
získal již na konci roku 2011.
Poněkud problematicky vnímám skutečnost, že volba byla veřejná. Volební řád Valné
hromady totiž říká, že v případě jediného kandidáta na volbu předsedy probíhá volba
aklamací. V diskuzi před samotnou volbou to sice zpochybnil šéf okresního výboru
ČSTV Kladno Ivan Huml, ale
již nebyla vůle volební řád
změnit. Ve veřejné volbě pak
byl Miroslav Jansta velkou
většinou oběma komorami
zvolen. Volil jsem ho i já za
ČJF. Moje volba byla logickým
vyústěním aktivity naší federace, která se v loňském roce
stala členem sdružení sportovních svazů Sport 2011. To
si kladlo za cíl právě zásadní
změnu na čele ČSTV, ke kterému jsme po dlouhodobých problémech se
společností Sazka definitivně ztratili důvěru.
Znovu ovšem opakuji, že veřejná volba je zavádějící. Kdyby nový předseda získal svůj mandát
v tajné volbě, byla by jeho pozice určitě pevnější.
Společně s předsedou pak obě komory ČSTV
(svazy, kluby) již tajně hned v prvním kole zvolily kompletní složení nového VV ČSTV. V něm
pracuje společně s předsedou dalších 16 lidí.
Co tedy od nového vedení ČSTV očekáváte?
Určitě musíme předpokládat změnu kursu
ČSTV. Noví představitelé budou chtít jistě mnohé změnit. Nové vedení ČSTV se bude i na základě proklamací z minulého roku jistě snažit
získat ještě nějaké dodatečné vyrovnání od nových majitelů Sazky. Celý prodej napadlo již minulé vedení žalobou. Nový předseda je ale právník a hned ve svém úvodním projevu tuto žalobu
zpochybnil. Myslím si proto, že v konfrontaci
s novým majitelem Sazky, se bude snažit preferovat dohodu. Jak bude úspěšný uvidíme.
Pokud bychom měli spekulovat o budoucích

dotacích přímo od ČSTV, je potřeba si jasně říci,
že vedle ekonomické úspěšnosti ČSTV závisí jejich případné rozdělování především na sportovní úspěšnosti jednotlivých svazů či federací.
V našem případě byla výkonnost jezdců v porovnání s Evropu a světem v loňském roce velmi
slabá a tomu proto odpovídá i nejslabší finanční
podpora ČJF za mnoho desetiletí. Na základě
výsledků roku 2011 jsme získali letos pouze 300
000,- Kč. Nemá proto velkou hodnotu spekulovat
o úspěšnosti ČSTV, pokud my sami budeme
sportovně neúspěšní.
Bohužel stále více prosakující informace naznačují, že letos se nebude mezi sportovní svazy rozdělovat ani bývalé tzv. „Kalouskovné",
a pokud ano, tak ve velmi omezeném rozsahu,
tzn. částka na podporu sportu přímo od ministerstva financí.
A proto jsem přesvědčen, i když mi to někteří
kolegové z ostatních okresů
vytkli, že naše rozhodnutí zavést a zpoplatnit i členství
v ČJF bylo správné. I za cenu
úbytku členů musíme být v budoucnu připraveni se stále více
spoléhat sami na sebe.

Povolební prohlášení
Na závěr ještě vybíráme
z povolebního prohlášení nového předsedy, které v plném
znění
naleznete
na
www.cstv.cz “...Sport lze přirovnat k silnému průmyslovému odvětví, které do státní pokladny přináší finanční prostředky ve výši 2 % hrubého
domácího produktu a zaměstnává 5 % práceschopného
obyvatelstva. Na druhou stranu od státu dostává stále menší finanční podporu....Je třeba
dát hlasitě najevo, že kritická situace, v níž se
náš sport ocitl, má své viníky též v lavicích parlamentu a senátu naší země. Právě poslanci
a senátoři zařadili svým hlasováním o zdanění
loterijních společností český sport na chvost Evropské unie.....Naše legislativa v souvislosti
s nedávno schváleným zákonem týkajícím se
zdanění loterijních společností zapříčinila situaci, kdy mohou sázkaři na sportovní zápasy
a sportovce sázet jako na „bílé koně", aniž by ze
sázkových společností zamířila do sportu jediná
koruna. Tento stav je přinejmenším nemravný.
....Český sport musí zastřešit silný, prestižní orgán, který bude víc než důstojným partnerem
státu. Tento hegemon musí vzniknout společnou
snahou ČOV, ČSTV a dalších významných složek českého sportu, jako jsou Sokol, Sdružení
sportovních svazů atd. Vytvoření takového hegemonu maximálně podpoříme.....Je zřejmé, že
finanční prostředky ze státní pokladny nepotečou v budoucnu do sportu prostřednictvím
ČSTV. Současně je otázkou, zda bude ČSTV
nadále servisní organizací sportovních svazů.
O tom nechť rozhodují právě sportovní sva-
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zy....Veřejnost nyní očekává, jak naložíme s tím
posledním, co ČSTV zbylo - s majetkem v horských akciových společnostech. Tento majetek
není možné bezhlavě rozprodat přesto, že se za
dveřmi netrpělivě tlačí zástupci řady investičních skupin. Vypracujeme nejprve důkladnou
analýzu a poté s majetkem naložíme tak, aby
řešení co nejvíce prospělo českému sportu.”
Miroslav Jansta, 28. ledna 2012

Světové jezdecké hry
Alltech - Rolex
Na konci loňského roku byla v Ženevě podepsána dohoda, ve které se světoznámý výrobce luxusních hodinek zavázal nejenom
k podpoře Světového poháru, ale i dalších
Světových jezdeckých her 2014 v Normandii.
Přivítal to především pořadatel her, které se
uskuteční ve dnech 24. srpna - 7. září 2014
v centru Normandie v historickém městě Caen.
Světové jezdecké hry, které se pořádají každé čtyři roky (vždy dva roky po OH), mají na
programu světové šampionáty všech sedmi
jezdeckých disciplin sdružených ve FEI (skoky,
drezura a paradrezura, všestrannost, čtyřspřeží, endurance, voltiž a reining) byly poprvé
uspořádány v roce 1990 ve Stockholmu. Od té
doby hostily SJH Haag (NED), Řím (ITA), Jerez de la Frontera (ESP), Aachen (GER)
a ty dosud poslední se poprvé konaly v USA
v roce 2010 v Kentucky.

Těšíte se na Ročenku?
Doufám že ano, a také doufám, že to ještě dva týdny vydržíte. Přiznávám se, že jsem již s tímto číslem chtěl Ročenku 2011 posílat, protože již byla hotova. Na poslední chvíli jsme ale ještě získali některé unikátní fotografie z důležitých střetnutí minulého roku, které nám bylo líto nezařadit a neuchovat
v Jezdecké ročence 2011 pro budoucí vzpomínku. Ještě jednou jsme tak otevřeli ročenkový archiv
a opět vážili, který ze záběrů obětovat a který by naopak chybět neměl. Žádám Vás tedy ještě o 14 dní.

Složenka je tady.
Až do této chvíle jsme vyzývali naše čtenáře k poukázání předplatného pro rok 2012 prostřednictvím
převodních příkazů. Víme, že ne každý touto možností disponuje a právě jim je dnes určena v Jezdci vložená složenka. Pokud tedy naleznete ve svém dnešním Jezdci složenku, je to pro Vás současně signálem, že neevidujeme Vaše předplatné pro rok 2012. Po zavedení čtenářského čísla se identifikace plateb mnohonásobně zvýšila. Přesto máme v ojedinělých případech pochybnosti o přiřazení poukázané částky. Pokud jste tedy nalezli složenku pro předplatné a víte, že jste již zaplatili, žádáme o osobní kontakt redakce.
Pro ty z Vás, kteří se zaplatit teprve chystají opakujeme, že předplatné pro rok 2012 je 590,- Kč. Pokud chcete obdržet 15. edici Jezdecké ročenky poukažte prosím celkem 785,- Kč. Předplatné, ať s Jezdeckou ročenkou či bez ní, uhraďte přiloženou složenkou a nebo na č.ú.
247738349/0800. Opět připomínáme odběratelské číslo, které naleznete vpravo od adresy na obalu Jezdce, použijte jako svůj variabilní
symbol. Pokud neobdržíme Vaše předplatné během následujícíh 14 dní, je toto číslo poslední, které dostáváte.
Cyril Neumann
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Světový pohár v Lipsku
O předposledním
lednovém víkendu využili mnozí z nás jedinečné příležitosti vidět
zblízka jezdecký sport
na té nejvyšší evropské úrovni.
Organizátoři letošního patnáctého ročníku veletrhu Partner
Pferd v Lipsku vyšli
vstříc každoročnímu
zájmu o vstupenky
a rozšířili kapacitu hlediště o dalších 1500
sedadel. Tato akce se
vyplatila. I když nikdy
nebylo úplně vyprodáno, volných míst zbývalo
jen málo.
Pořadatelé letos přivítali celkem 61 800 diváků a na dotacích vyplatili více než půl miliónu EUR. Letos chyběla drezura, ale návštěvníci se i tak velmi dobře bavili. Vždyť na programu byla mimo nezbytné show i kvalifikace Světového poháru ve spřežení, voltiži a ve skoku.

Lukáš Klouda v Lipsku

Za ČR Klouda
Naše barvy v Lipsku hájil Lukáš Klouda v soutěži voltižérů. V průběžné tabulce SP nastupoval
dokonce z prvního místa, ale bohužel se mu ho
nepodařilo udržet. Na konci jinak vydařené sestavy v prvním kole, při exponovaném cviku, jeho kůň náhle změnil rytmus a Lukáš se nedobrovolně sesunul. Rozhodčí pro to příliš velké pochopení neměli a tak obsadil až sedmé místo.
Druhé kolo dopadlo lépe a v celkovém součtu si
náš reprezentant o jednu příčku polepšil. V soutěži zvítězil Patrik Looser ze Švýcarska, který se
tak pravděpodobně vyhoupl na čelo průběžného
pořadí SP před závěrečným finále v Bordeaux.
Druhý byl domácí Viktor Brüsewitz a třetí Francouz Yvan Nousse.

V pátek Bengtsson
Vysokou úroveň měly skokové soutěže. Parkury stavěl Frank Rothenberger a všechny byly
divácky velmi zajímavé a jezdecky technicky ob-

tížné. Sjeli se dobří jezdci,
i když konkurence souběžného konkůru v Amsterodamu
byla trochu znát.
V páteční kvalifikaci do
hlavní soutěže „150" na čas
byl nejrychlejší muž č. 1 světového žebříčku, Rolf-Göran
Bengtsson v sedle 17letého
ryzáka NINJA LA SILLA (Guidam). Vítězství si velmi užíval
a z dekorování odjel v novém
Citroenu. Druhou příčku obsadil Billy Twomey s 15letou TINKA'S
SERENADE
(Tinka's Boy) a krásné třetí
místo obsadila vycházející domácí hvězda, 21letá Katrin
Eckermann s 11letým běloušem CARLSON (Casco).
V sobotu si další z Citroenů
odvezl mladý Holanďan Maikel van der Vleuten, za vítězství v Lipském šampionátu
s 9letou hnědkou VDL GROEP ZANDORA (Zandor).
V dramatickém rozeskakování
byl o vteřinu druhý Ir Denis
Lynch s belgickým valachem Katrin Eckermann se v Lipsku dařilo skoro vše. Na CARLSON
ABBERVAIL VAN HET DIN- (Casco) skončila nejprve třetí v páteční kvalifikaci a v Grand Prix
GESHOF (Nonstop a třetí pak obsadila senzační 2. místo.
o dalších šest desetin domácí
Rolf Moormann s 9letou ACORTE (Accorado).
se ve velkém stylu. Skákal jistě z úžasného
Třetí auto bylo první cenou v honebním skátempa, projížděl krátké oblouky a ostatní soukání a vyhrál ho Francouz Patrice Delaveau
peři to měli hodně těžké. Angelica Augustsson
s 11letým BARITCHOU HDC (Kannan), za ním
s ariózní MIC MAC DU TILLARD (Cruising) vyskončila Britka Ellen Whitaker s ryzákem AREbočila u druhé překážky a s další chybou jí to
NA UK LANDO III (Landor) a třetí domácí Derby
stálo devět bodů. Velmi rychlý byl Marcus Ehvítěz Thomas Kleis na 9leté QUESTA VITTORIA
ning se 13letou hnědkou SABRINA (Sandro
(Quidam's Rubin).
Boy), ale stejně mu za vedoucím časem 26 setin přebývalo. Sergio Alvarez Moya s tm. hněAhlmann vyučoval
dákem WISCONSIN (Darco) udělal z tempa
Parkur, který postavil Frank Rothenberger do
chybu a Pius Schwizer s 15letým ULYSSE
Světového poháru, kladl na jezdce velké nároky.
(Nonstop) hned dvě. Jen na jistotu jel Billy TwoVšechny skoky byly na mírách a oxery hodně šimey s ryzkou TINKA'S SERENADE. Marco
roké. Na diagonále stála řada s robustním oxeKutscher s hřebcem CORNET OBOLENSKY
rem a po pěti cvalových skocích trojskok oxer
dvakrát chyboval. Snažil se Maikel van der Vlestacionáta oxer. Hodně chyb bylo i na dlouhé
stěně, na dvojskoku ze dvou kolmých skoků
uten s 10letým hřebcem VDL GROEP VERDI
a následném oxeru.
(Guidam de Revel), ale shodil široký „Rolex"
oxer a pak již nepospíchal. Publikum napjatě
Z favoritů, kteří skončili v základním parkuru,
čekalo, jak zareaguje poslední z velikánů na
je třeba především jmenovat R-G Bengssona,
startu, Ludger Beerbaum s 11letou GOTHA
který jezdil pečlivě a s tak velkou snahou neFRH (Goldfever). Ludger odstartoval, záhy však
udělat chybu, až o dvacet pět setin nestihl časový limit. Z dalších, kteří se do
rozeskakování nedostali, to
byli třeba čtyři skvělí Francouzi, Patrice Delaveau, Kevin
Staut, Simon Delestre a Olivier Guillon, dále Albert Zoer,
Denis Lynch, Luciana Diniz
nebo Edwina Alexander.
O vítězství se nakonec rozeskakovalo třináct dvojic.
Začínal mezinárodně nepříliš
ostřílený Florian Meyer zu
Hartum s 11letou HEIDEGIRL WICHENSTEIN CH
(Quick Star). Nepodařilo se
mu však navázat na pěkný
dojem ze základního parkuru
a udělal tři chyby. To kurážná
Katrin Eckermann s rýnským
valachem CARLSON prolétla
rozeskakováním jako vítr
a bez chyby. Jistě by ji rád napodobil Mario Stevens, ale jeho 14letý tm. hnědák D'AVIGNON (Dunhill) měl na dvou
skocích smůlu. Švédský bereiter Ludgera Beerbauma
Henrik
von
Eckermann
s 12letým ryzákem ALLERDINGS (Arpeggio) zaostal
o tři sekundy. V pravý čas prokázal skvělou formu Christian
Foto Karl-Heinz Frieler/FEI
Ahlmann s 12letým hřebcem
TALOUBET Z. Ten startoval
teprve podruhé po půlroční Markus Ehning na SABRINA skončil v kvalifikaci pro finále Světorekonvalescenci a předvedl vého poháru v Lipsku třetí
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udělal chybu a zdálo se, že už nebude pokračovat. Po chvilce si to ale rozmyslel a rozeskakování dokončil. Christian Ahlmann svým úspěchem navázal na triumfální vítězství ve finále
minulého ročníku právě na tomto kolbišti. Hlasitě si řekl o pozornost a spolkový trenér Otto
Becker jistě kvituje nedávné rozhodnutí FEI
Ahlmannovi, který jako jediný z pekingských
hříšníků absolvoval celý osmiměsíční trest, povolit start i na letošních OH. Christian výrazně
změnil image a od letošního roku startuje
v modrožlutých barvách hřebčína Zangersheide. Řekl, že by to rád udělal už dřív, ale musel
dodržet dobíhající sponzorské smlouvy. Na dotazy týkající se Karin Eckermann odpověděl
Ahlmann: „Mě vůbec její úspěch nepřekvapuje,
o Katrin je tady v Německu známé, že je velmi
dobrá. Věřil jsem, že by mohla soutěžit na nejvyšší úrovni, jen jsem si nemyslel, že to bude
tak brzy!" S tím souhlasil i Marcus Ehning „je
výborná a má i extra koně", ale ještě s úsměvem dodal: „já bych preferoval, kdyby ještě nějakou dobu jezdila mezi mladými jezdci." Domácí návštěvníci odcházeli domů spokojeni. Nejen proto, že jejich reprezentanti obsadili prvá tři
místa, ale i pro celkovou vysokou úroveň. My se
spolu s nimi můžeme jen těšit na příští ročník.
Podrobné výsledky jsou na stránce
www.engarde.de
Foto Karl-Heinz Frieler/FEI

Další hodinky do Ahlmannovy sbírky
Kompletní výsledek z GP v Lipsku: 1.
Christian Ahlmann - TALOUBET Z (GER) 0/0
40.60; 2. Katrin Eckermann - CARLSON
(GER) 0/0 40.77; 3. Marcus Ehning - SABRINA 327 (GER) 0/0 40.86; 4. Billy Twomey TINKA'S SERENADE (IRL) 0/0 41.73; 5. Henrik von Eckermann - ALLERDINGS (SWE) 0/0
43.02; 6. Sergio Alvarez Moya - WISCONSIN
111 (ESP) 0/4 42.13; 7. Maikel van der Vleuten - VDL GROEP VERDI (NED) 0/4 44.92; 8.
Ludger Beerbaum - GOTHA FRH (GER) 0/4
52.24; 9. Pius Schwizer - ULYSSE (SUI) 0/8
42.07; 10. Mario Stevens - D'AVIGNON
(GER) 0/8 45.25; 11. Marco Kutscher - CORNET OBOLENSKY (GER) 0/8 50.66; 12. Angelica Augustsson - MIC MAC DU TILLARD
(SWE) 0/9 57.97; 13. Florian Meyer zu Hartum -HEIDEGIRL WICHENSTEIN CH (GER)
0/12 46.41.
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Foto Rinaldo de Craen/FEI

Divácky vděčnou soutěž čtyřspřeží vyhrál v Lipsku Ijsbran Chardon z Holandska, druhý byl Švéd
Tomas Eriksson a dotaci za třetí místo si odvezl domácí Christoph Sandmann

Isabell v helmě

Kompletní výsledek z Amsterodamu:
1. Adelinde Cornelissen - JERICH PARZIVAL
(NED) 87.050; 2. Helen Langehanenberg DAMON HILL NRW (GER) 83.150; 3. Isabell
Werth - EL SANTO NRW (GER) 81.625;
4. Edward Gal - SISTHER DE JEU (NED)
79.875; 5. Valentina Truppa - EREMO DEL
CASTEGNO (ITA) 76.775; 6. Siil Helljesen DORINA (NOR) 76.350; 7. Nadine Capellmann - GIRASOL 7 (GER) 76.200; 8. Richard
Davison - HISCOX ARTEMIS (GBR) 75.975;
9. Jeroen Devroe - APOLLO VAN HET VIJVERHOF (BEL) 75.725; 10. Hans Peter Minderhoud - TANGO (NED) 73.450; 11. Diederik
van Silfhout LUXFORM'S POPEYE (NED)
73.200

V sobotu 21. ledna se v Amsterodamu jezdilo sedmé kolo drezurního Světového poháru. Drezura v Holandsku táhne a tak i zde byla hala po střechu naplněna. Diváci se nejvíce
těšili na domácí reprezentanty a hlavním magnetem byl především start loňské finálové vítězky Adelinde Cornelissen s 15letým ryzákem JERICH PARZIVAL (Jazz). Evropskou
špičku kromě domácích zastupovaly dvě německé reprezentantky, naopak z Anglie přijel
jenom potencionální náhradník olympijského
týmu.
Favoritka své příznivce nezklamala. Dokázala, že je na olympijskou sezónu dobře připravena a suverénně zvítězila. Velký den měla
Průběžné pořadí Světového poháru: 1. Vata méně ostřílená z německých soupeřek, Helentina Truppa ITA - 66; 2. Patrick Kittel SWE - 65;
len Langehanenberg, s 12letým tmavým ryzá3. Helen Langehanenberg GER - 62; 4. Isabell
kem DAMON HILL NRW (Donnerhall). Její
Werth GER - 60; 5. Hans Peter Minderhoud NED westfálský hřebec šel s velkou chutí, byl ele59; 6. Tinne Wilhelmson-Silfven SWE - 52; 7. Rigantní, skvěle soustředěný a uplatnil všechny
chard Davison GBR - 48; 8. Jeroen Devroe BEL své přednosti. Bylo z toho druhé místo, a pro43; 9. Nadine Capellmann GER - 40; 10. Siril Helltože ji porazila jen obhájkyně trofeje, která je
jesen NOR - 34; 11. Monica Theodorescu GER do finále kvalifikovaná automaticky, získala do
32; 12. Catherine Haddad USA, Edward Gal NED
průběžné tabulky plný počet bodů.
a Jenny Schreven NED - 26; 15. Marc Peter Spahn
Dobrý test na horké holandské půdě předBEL - 24
vedla i mnohonásobná šampiónka Isabell
Werth s nadějným 11letým hnědákem EL
Pokračování zahraničního zpravodajství na str. 6
SANTO NRW (Ehrentusch).
Je jenom škoda, že kromě
několika drobných chyb se
stále trápí s piaffou.
Isabell, která se zjevně
rozhodla rozbourat všechny
konvence, si již podruhé ve
Světovém poháru místo cylindru nasadila na hlavu masivní zlatohnědou ochranou
přilbu. Kdo ví, čeho se ještě
dočkáme!
Čtvrtý skončil mistr světa
Edward Gal s Totilasovou polosestrou SISTHER DE JEU
(Gribaldi). Ta má své limity
a tak byl jistě i s tímto výsledkem spokojen.
Smůlu měla Švédka Minna
Telde, která se v poslední době zviditelnila svým pokusem
vyfouknout Karlu Hesterovi
hřebce UTHOPIA. Její 11letý
vraník SANTANA (Sandro
Hit) byl od počátku hodně neklidný, což vyvrcholilo několika neposlušnostmi a tak raději vzdala.
Příští kolo bude v německém v Neumünsteru
Foto Digi Shots/FEI
19. února a poslední kvalifikace hned další víkend
Isabel Werth přinesla na drezurní obélník novou módu
v Göteborgu.
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Skvělý Cornet Obolensky
V samém závěru ledna stihli ještě zájemci
o Weltcupové finále konkůr ve švýcarském Curychu. I zde se jezdilo ve veletržním areálu, ale
velikost arény působila poněkud stísněně a koním mohl vadit i její atypický, zkosený tvar.
Obtížný parkur, který postavil Rolf Lüdi do
Světového poháru, až na malé vyjímky, nemilosrdně odhalil možnosti jednotlivých aktérů. Několik „sběračů zkušeností" raději vzdalo už
v první třetině a další dokončili po třech, čtyřech
chybách.
Z renomovaných jezdců, kterým se nedařilo,
třeba Steve Guerdat a Werner Muff udělali čtyři
chyby, Denis Lynch tři a Pius Schwizer dvě. Po
polovině startovního pole byl stále jen jeden

bezchybný, ale dobří jezdci jeli v závěru a nakonec se do rozeskakování dostalo sedm koní.
O smůle může mluvit Ludo Philippaerts, který
po krásném parkuru překročil časový limit o 36
setin.

Kutscher zářil

První z rozeskakujících se, Beat Mandli
s 11letou hnědkou UNA TRAVIATTA (Contender) šel svižně, ale k zármutku domácího publika mu spadl jeden skok. To Patrice Delaveau
s 10letou ORNELLA MAIL HDC (Lando) byl
skvělý, bez chyby a bylo jasné, že se bude jen
těžko honit. Zkusila to Edwina Tops-Alexander
s populárním, dnes už 16letým CEVO ITOT DU
CHATEAU (Le Tot de Semilly). Velice riskovala,
ale stejně jí pět desetin přebývalo.
Pro mnohé překvapivě se bezchybné rozeskakování podařilo
Marko Kutscherovi s nádherným
běloušem CORNET OBOLENSKY (Clinton). Šel fantasticky,
rychle, s krátkými oblouky a odskakoval z dálky, snad jako nikdy
před tím. Těžké to pak měla Luciana Diniz s běloušem WINNINGMOOD (Darco). Snažila se, ale
jednou chybovala. Vyhrál by Simon Delestre s ryzákem NAPOLI
DU RY (Baloubet du Rouet). Letěl
úžasně, ale přehnal tempo na
předposledním skoku. Výborný byl
i vítěz z Londýna, Ben Maher
s hřebcem TRIPPLE X, ale tomu
spadl již druhý skok a pak už jenom honil čas.
Marko Kutscher jen zářil. „Před
dvěma lety se zde v Curychu Cornet zranil a celý rok trvala rekonvalescence. V práci jsme pak začínali od nuly a po návratu ukazoval
jen málo ze své bývalé formy. Několikrát jsem si říkal, zda se to vůbec ještě podaří. Dnes jsem ale
dostal pádnou odpověď!"
Kompletní výsledky najdete na:
Další body do kvalifikace pro finále Světového poháru v s’Hertogenbosch získal v Curychu Marko Kutscher na CORNET www.mercedes-csi.ch
Příští kolo se koná ve francouzOBOLENSKY
ském Bordeaux 4. února.

Kompletní výsledek z Curychu: 1. Marco
Kutscher - CORNET OBOLENSKY (GER) 0/0
31.80; 2. Patrice Delaveau - ORNELLA MAIL
HDC (FRA) 0/0 32.26; 3. Edwina Tops-Alexander - CEVO ITOT DU CHATEAU (AUS)0/0
32.76; 4. Simon Delestre - NAPOLI DU RY
(FRA) 0/4 31.19; 5. Ben Maher - TRIPPLE X
(GBR) 0/4 31.26; 6. Luciana Diniz - WINNINGMOOD (POR) 0/4 32.97; 7. Beat Mandli
- UNA TRAVIATTA (SUI) 0/4 33.46; 8. Ludo
Philippaerts - KASSINI JAC (BEL) 1/69.36; 9.
Harrie Smolders - REGINA Z (NED) 4/65.56;
10. Claudia Gisler -TOUCHABLE (SUI)
4/66.07.

Průběžné pořadí Světového poháru: 1.
Rolf-Goran Bengtsson SWE - 77, 2. Patrice
Delaveau FRA - 60, 3. Denis Lynch IRL - 54,
4. Marco Kutscher GER - 53, 5. Kevin Staut
FRA - 53, 6. Steve Guerdat SUI - 51, 7. Pius
Schwizer SUI - 48, 8. Nick Skelton GBR - 48,
9. Scott Brash GBR - 43, 10. Ludger Beerbaum GER - 43, 11.Harrie Smolders NED 42, 12. Emilie Martinsen DEN - 41, 13. Luciana Diniz POR - 37, 14. Maikel van der Vleuten
NED - 36, 15. Marcus Ehning GER - 34, 16.
Ben Maher GBR - 32, 17. Dermott Lennon IRL
- 30, 18. Edwina Tops-Alexander AUS - 30, 19.
Malin Baryard-Johnsson SWE - 29

Spřežení oficiálně
i neoficiálně
Prvním oficiálním závodem roku 2012 bylo již tradičně halové spřežení v Hradištku
u Sadské. V sobotu 28. ledna sem dorazilo
35 vozatajů ke čtyřem soutěžním kategoriím. Ve stejném termínu se pak v Trojanovicích konalo druhé kolo III. ročníku Moravského halového vozatajského hoby poháru.

Hradištko
V Hradištku se k soutěži jednospřeží sešlo patnáct soutěžících. Většina očekávala
obhajobu loňského prvenství Jana Exnara.
Ten však nečekaně skončil až na třetím místě za Pavlem Drbohlavem a Michalem Kořníkem.
Soutěž dvojspřeží měla devět spřežení.
Z bronzové příčky se těšil Jaroslav Jandl
z pořádajícího Jezdeckého klubu Semice.
Zvítězil Jaroslav Kohout, který neměl žádné
trestné body před sice nejrychlejším, ale
chybujícím Pavlem Groulem. Mezi dvojspřežími pony byla nejlepší Monika Pospíšilová.
Velmi slušně byla obsazena kategorie
čtyřspřeží. Rodinu Nesvačilů zastupoval tentokrát pouze Radek Nesvačil. Bratr Jiří se
zotavuje po operaci
ruky a otec Jiří nakonec
nedorazil.
Radkovi ale obhajoba loňského vítězství nevyšla. První kolo sice absolvoval nejlépe, ale napodruhé se mu
již tolik nedařilo. Celkem inkasoval třicet bodů a to stačilo jen na druhé místo. Nejlepší
pozici vybojoval Libor Kurka (stáj 3 K).
Ze závodů vyrobila společnost Equitv záznam, který byl odvysílán na ČT 4 ve čtvrtek
2. února. Reprízy jsou naplánovány na pondělí 6. února od 14.35 hod., úterý 7. února
po půlnoci od 4.40 hod. a čtvrtek 9. února od
8.45 hod. V tuto chvíli je pořad ke zhlédnutí
také na internetu České televize a na
www.equitv.cz najdete zkrácenou reportáž
s přehledem nejzajímavějších momentů.

Trojanovice
Na programu hoby soutěží v Trojanovicích
byl závod jednospřeží, dvojspřeží pro koně
a soutěž pro pony, huculy a haflingy. Celkem se představilo čtyřicet startujících.
V jednospřežích (19) zvítězil Jaroslav Petřek (JK Zubří), před Janem Minarčíkem(Stáj
Minarčík) a Pavlem Holešovským (Stáj Vitality Slezsko).
Soutěž pony, huculů a haflingů měla na
startu sedm dvojic a nejlepší byl Pavel Živníček. Druhý byl jeho bratr Josef Živníček ml.
(oba JK Hradec nad Moravicí) a třetí Antonín
Glac (Stáj Glac).
Mezi koňmi bylo na startu čtrnáct spřežení. Nejlepší výkon předvedl Václav Coufalík
(Stáj Coufalík). Druhý Ladislav Jirgala (JK
Hubička Telnice) a třetí Jaroslav Juraň ml.
(Stáj Valentino). Třetí kolo a finále proběhne
opět v Trojanovicích 18. února.
-jge-

Starnatto
se neztratil
Osmiletý STARNATTO
(na fotu s Kamilem Papouškem při světovém
šampionátu mladých koní
v Lanaken 2010), který
byl předloni na podzim
prodán do USA, dělá
svým majitelům radost.
Na jednom z největších konkurových střetnutí světa, které probíhá
od 11. ledna až do
1. dubna ve Wellingtonu
a při kterém se představí
5 000 koní a 2 800 jezdců
ze 49 států, již získal
v soutěži 8letých koní
jedno první a jedno páté
místo. V jeho sedle byla
v obou případech Margie
Engle.

Foto J. Gebauer

V jednospřeží byl v Trojanovicích nejlepší Jaroslav Petřek s LULYMORE (JK Zubří)
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Pořadatel roku 2011 do finále
Anketa Pořadatel roku 2011
v jezdeckém sportu, kterou vyhlásil portál Jezdci.cz v rámci
plesu Jezdci v gala plánovaného
na sobotu 25. února ve velkém
sále pražského Radiopaláce, se
dostává do své druhé části. V té
první měla možnost jezdecká veřejnost do konce ledna zasílat
nominace subjektů, které by se
podle ní měly stát držitely uvedeného ocenění. Do finále postoupily tři nejlepší a mezi nimi se
opět rozhodne formou hlasování
široké jezdecké veřejnosti. To
probíhá od 1. do 20. února. Úplně každý se však tentokrát do
hlasování zařadit nemůže. „Abychom předešli masivnímu hlasování přesahující aktivní hipologickou komunitu, v druhém kole je
nutné uvést vedle svého jména
i číslo jezdecké licence. Jako
protiváhu jsme pro tři hlasující
připravili ceny v podobě balíčku
obsahujícího dvě vstupenky na ples Jezdci v gala, probiotika pro koně od
společnosti Alltech a ještě jedno překvapení," uvedl vyhlašovatel ankety
Josef Malinovský. A kdo z pořadatelů tedy postoupil do užšího výběru? Dle
abecedy to jsou: Jezdecký klub Panská lícha, Jezdecký klub Ptýrov
a Jezdecká společnost Equitana (Martinice). Své hlasy zasílejte na
e-mail: info@jezdci.cz, nebo formou SMS na tel. číslo: 728 15 75 15.

Stylový šampionát 2012
Rozběhnuté vzdělávání národních rozhodčí pro stylové soutěže, které
na základě iniciativy Vladimíra Mestenhausera zaštítila ČJF pokračuje po
prvním kursu v Německu dvěma třídenními školeními ve Svinčicích (17.19.2. a 2.-4. 3). Soustředění vedou němečtí školitelé rozhodčí Hagendorn
a Sailer.
Celá iniciativa přerostla i ve vypsání stylového šampionátu ČR, který je
určen dětem a juniorům. Kvalifikačních kol šampionátu bude celkem 11
a budou probíhat od dubna až do července (14. 4. - Mělník, 15. 4. - Brno
- Panská Lícha, 2. 6. - Nebanice, 3. 6. - Opřetice, 30. 6. - Bohuslavice, 1.
7. - Opřetice, 5. 7. - Heroutice, 6. 7. - Mikulov, 16. 7. - Děpoltovice, 17. 7.
Mělník, 18. 7. Chotěbuz).
Finále šampionátu se uskuteční v srpnu při Mistrovství ČR pony ve Zduchovicích a Mistrovství ČR dětí a juniorů na Ptýrově.
Vyvrcholením celoročního školení rozhodčích pak budou závěrečné
zkoušky rozhodčích, které jsou plánovány na říjen 2012 opět do Svinčic.
Veškeré informace naleznete průběžně na www.cjf.cz v sekci Vzdělávání - Vzdělávací projekty.

Blahopřejeme... Vzpomínáme...
Dodatečně gratulujeme předsedovi JS Aldi a bývalému úspěšnému
jezdci TJ Baníku Ostrava Milanu
Mohylovi, který 19. prosince 2011
oslavil sedmdesátku.

Ve věku 101 let zemřel 24. ledna
v Praze bývalý významný člen poválečné jezdecké společnosti Jaroslav
Formandl st. Jaroslavu Formandlovi
by 19. 4. bylo 102 let.

Na mezinárodním veletrhu Regiontour Brno, který se letos konal 12.-15.
ledna se mohli návštěvnící na stánku Klubu českých turistů seznámit i se
všemi informacemi o koňských stezkách. Nabídka byla rozšířena io stezky na Slovensku a v Rumunsku. Z ČR mohli návštěvnící získat podrobné informace a mapy o stezkách na Mostecku, Frýdlantsku, v Jihočeském kraji, na Vysočině, Třešti, v Těšínských Beskydech, a Olomouckém
a Zlínském kraji.
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Gerhard Heuschmann:

Kdyby koně mohli křičet
Co musí jezdci vědět,
aby jejich kůň zůstal zdravý
Světový bestseler,
kniha vyšla v osmi jazycích
Kůň, který s jezdcem spolupracuje, a na jeho pomůcky
reaguje s důvěrou a radostí, to je důkaz nejvyššího jezdeckého umění. Jak ale můžeme poznat, které jezdecké metody jsou pro koně zdravé a které dlouhodobě škodlivé? Autor knihy na tuto otázku odpovídá a argumentuje tak, že je
jasně zřejmé, co je v jezdectví „špatně" a co „správně".
Gerhard Heuschmann, zkušený odborný veterinární lékař
specializovaný na koně a vystudovaný odborník orientovaný na jezdectví, v ní otevřeně upozorňuje na chybný vývoj
sportovního i rekreačního ježdění. Kniha je však mnohem
více než jen kritikou - autor na základě anatomických a fyziologických zákonitostí a četných fotografií dokazuje, jak
špatné jezdecké metody trvale negativně ovlivňují zdraví
koně. Detailně podaná vysvětlení objasňují, proč se každé
jezdkyni a každému jezdci vyplatí připravovat svého koně
podle osvědčených principů skutečné klasické jezdecké
nauky, díky kterým zůstane zdravý.

Klasické jezdectví - Anatomické základy Funkční souvislosti a důsledky pro správný výcvik - Fyziologický výcvik koně - Veterinární
aspekt výcvikové metodiky
Určeno jezdcům, trenérům, veterinárním lékařům
a všem milovníkům koní, protože koně potřebují váš hlas!
Vázaný formát 165 x 235 mm, 136 stran, 80 barevných
obrázků, cena 350 Kč.

Časopis Svět koní přichystal od letošního roku pro své čtenáře změny. Nově bude vycházet v inovované grafice a s novým obsahem jako dvouměsíčník. Jeho hlavním
zaměření jsou články s chovatelskou, výcvikovou a veterinární tématikou. Aktuální číslo vyšlo
26. ledna a k dostání je v distribuční síti . Více o obsahu časopisu
najdete na www.svetkoni.cz

Soustředění v Hradištku - Jezdecká škola Equus Kinský
Série skokových soustředění pod vedením ing. Ludvíka Jandourka byla zahájena 13.-15. ledna. Další setkání proběhnou v termínech:
10. - 12. února a 30. března - 1. dubna. Další skoková soustředění povede Pavel Vachutka a jim přizvaní trenéři: 4. - 5. února Pavel Vachutka, 17. - 19. února Zuzana Zelinková, 2. - 4. března Volfganag Stumf, 17. - 18. března Pavel Vachutka, 19. - 20. března Volfgang Stumf.
Na treninková setkání bude navazovat seriál závodů Champions Tour (-Z-ST-) v termínech 24. - 25. března (hala), 16. - 17. června,
12. - 14. října a vyvrcholení - Top Ten Cup je na programu roku 2012 - 11. listopadu (hala) .
Začínajícím sportovcům nabízí v Hradištku přípravný kurz pro ZZVJ, který bude probíhat ve dnech: 6. - 8., 20. - 22. a 27. - 29. dubna.
Závěrečná zkouška základního výcviku jezdce (ZZVJ) se koná 1. května. Podrobné informace na www.equus-kinsky.cz

Prodám 9-letého
hannoverského valacha po Raphael,
m: Vicky. Skok -S-ST-, spolehlivý, lehce ovladatelný, skáče vše - profily, vodu. Zdravý, bez zlozvyků, kovář, přeprava bez problémů.
Ideální do sportu,
vhodný i pro juniora.
Č. licence KE1482.

Tel.: 725 097 575
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