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Společenská sezóna vrcholí
V ČR jsou zimní měsíce spíše věnovány více společenským než soutěžním aktivitám. Již v minulém čísle jsme referovali o galavečeru pony sportu. V sobotu 25. února hodnotili v Humpolci své
nejlepší příznivci všestrannosti a spřežení a za dveřmi je galavečer skokového a drezurního sportu na Žofíně. V průběhu ledna a února ale proběhla i celá řada společenských večerů a plesů věnovaných oblastním hodnocením. Co se tedy doposud v jezdecké společnosti událo:

Jedenáctý Humpolec
Příznivci všestrannosti a spřežení se sešli již po
jedenácté v Humpolci. Ten se díky téměř padesátileté tradici soutěží Podkovy a letos i započatou druhou desítkou galavečerů stal již dávno centrem
těchto dvou disciplin.
Program, na jehož přípravu opět dohlížel Jaroslav Grodl, který také část všestrannosti moderoval, měl standardní průběh. Nejprve byly oceňovány osobnosti soutěží Podkovy, po nich pokračovala
slavnostní vyhodnocení kategorií všestrannost
a program zakončila spřežení. Jejich část večera
pak uváděl František Petřík. Po jejich boku byli tradičně v Humpolci přítomní představitelé nejvyšší
politiky v čele s předsedou Senátu ČR Milanem
Štěchem, hejtmanem Vysočiny Jiřím Běhounkem
a členem zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Miroslavem Petráněm. Nechyběl ani prezident ČJF ing. Jaroslav Pecháček.

První byla Podkova
V části, při které rozdělovali ocenění představitelé Sdružení Podkovy, byli postupně na jevišti
Obecního domu dekorováni Pavel Horáček z Pelhřimova jako Osobnost ZP, Miroslav Langer z ČT
si převzal Cenu za propagaci ZP, Cenu za podporu ZP získala společnost HSE. Rozšířena byla
i plejáda slavných lidí soutěží Podkovy o Ivu Konečnou (JK Pegas Loučany) za všestrannost
a Zdeňka Jiráska (JK Robousy) za spřežení.

Všestrannost
Část organizovanou komisí všestrannosti zahájili vítězové loňských soutěží KMK. V pětiletých to

byl CORAL EDEN (jezdec Pavel Chvojka, Stolany)
a mezi šestiletými DAMILA (jezdec Radka Dvořáková, majitel MUDr. Ivan Přikryl).
Cenu za propagaci převzal bývalý tiskový mluvčí dostihového spolku Pardubice Dušan Korel
a Cenu komise všestrannosti organizátor premiérových soutěží ve Chvalšinách Vlastimil Kamír.
A pak již přišly na řadu kategorie jezdců. Zahajovaly děti. V nominované trojici zvítězila a titul Jezdec roku si odnesla Anežka Lexová (JK Tůně)
před Marií Dvořákovou (JK Neveklov) a Šárkou
Douchovou (JK Ždírec).
Z trojice nominovaných juniorů získala nejvíce
hlasů Veronika Plucarová (JK Nika) před Karolínou Štěpánkovou (JK Isabel) a Dominikou Hájkovou (JK Poříčí).
Zcela jasná byla situace mezi mladými jezdci,
kde sportovní kolbiště všestrannosti bezkonkurenčně ovládá Miloslav Příhoda (JK Gold Star).
V trojici se ocitla i jeho sestra Lucie (JK PAM Vlčkovice), která skončila třetí za Barborou Žáčkovou
(JK Pecínov)
Před seniorskou kategorií Jezdců roku byl v Humpolci ještě oceněn nejstarší soutěžní jezdec sezóny
2011 ing. Jan Ešpandr (Fauna Černíkovice).
Stejně jako mezi mladými jezdci i mezi seniory
je situace na tratích všestrannosti jasná. Letos
jsme si ho sice na domácích kolbištích mnoho neužili, ale nikdo nepochyboval, že nejlepším jezdcem roku 2011 se stane Jaroslav Hatla (Horse
Academy Radimovice). Ze druhého místa se
v Humpolci mohla těšit Gabriela Slavíková (JK Flamengo Sloupno) před Radkou Dvořákovou (JK Cavalier Rynárec).
(Pokračování na str. 2)

Radek u Dominiky
Třináctiletý hřebec RADEK (Radegast), který
do loňského roku úspěšně startoval s Jiřím
Hruškou za JK Opava, změnil jezdce i majitele.
V polovině ledna jej zakoupila Dominika Turková (Horse Academy). „Majitel pan Kubišta
(Hřebčín Měník) nabízel RADKA k prodeji,
a protože se nám líbil při startech Skokového
poháru, rozhodli jsme se ho vyzkoušet. Mám ho
tak společně s dalšími koňmi ve své domovské
stáji cca 600 kilometrů od Prahy v severoněmeckém Herfordu," prozradila Dominika Turková, která již tři roky trénuje v Německu, nyní
u reprezentačního trenéra juniorů a mladých
jezdců Larse Meyera zu Bextena.
Letos již s RADKEM absolvovala první start
v německém Damme a 16. - 19. února se vypravila na CSI** De Warre do belgického Neeroeterenu. Sobotní soutěž do 130 cm překonala na RADEK bez penalizace, ale v rozeskakování jednou chyboval. Začátek sezóny plánuje
jezdkyně v Itálii a v Rakousku. V ČR bychom jí
mohli vidět na národním mistrovství a možná
i při Martinickém šampionátu mladých koní.
J. Malinovský

Inzerce

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
Trojice nejlepších mladých jezdců roku 2011: uprostřed vítěz Miloslav Příhoda, vpravo Barbora
Žáčková a vlevo Lucie Příhodová

tierwohl@jrs.cz
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Reportáže

Společenská...
Pokračování ze str. 1
Ani v kategorii Kůň roku nenastala oproti sezóně 2010 změna a své postavení obhájil bezesporu
nejvytíženější kůň sezóny MONARCHA (Petr Veselovský - Zámek Vilémov).

Spřežení
Výkonnost českých spřežení poměřují již
mnoho let bodování v Českém skokovém poháru. Za rok 2011 seřadily žebříčkové body jezdce
v kategorii jednospřeží - Alena Brixiová (JK
Sobotka), MVDr. Pavel Jadrníček (NH Kladruby)
a Jan Exnar (Favory Team Benice).
Ve dvojspřeží byl nejlépe hodnocen ing.
Tomáš Barták (JK Barták Nahoruby) před Erikem Zuvačem (JK Steally Opava) a Markem Jirgalou (Hřebčín Siglavy).
Nejlepším jezdcem roku v královské disciplině
čtyřspřeží se stal Petr Vozáb (NH Kladruby
n. L.). Za ním skončil Zdeněk Jirásek (JK Robousy) a letos až třetí skončil Jiří Nesvačil st.
(Favory Team Benice).
A konečně v kategorii dvojspřeží pony je
dlouholetě na špici mgr. Monika Pospíšilová
(JK Boharyně), kterou letos následoval Pavel
Drbohlav (JK Pamela Bylany) a Tomáš
Palán (JK Moravský Krumlov).

Foto J. Gebauer

Při galavečeru severní Moravy v Trojanovicích blahopřáli šedesátníkovi Pavlu Hudečkovi, Milan Theimer (vpravo) a Martin Ohnheiser (vlevo)
Ve stejném termínu se
sešli západočeští jezdci
a pro ně byl připraven ples
v Chrástu u Plzně, který organizačně zajišťovala Eva
Mentlíková. Na jeviště
v Chrástu postupně vystoupali všichni západočeští
účastníci národních šampinátů a zvláštní poděkování
za reprezentaci oblasti obdržel účastník ME v Madridu
Jiří Luža (Stáj Schneider Plzeň).
Středočeská oblast
vyhodnocovala své nejlepší na jezdeckém plese
v Kolíně, který se konal
18. února. Na jevišti kolínského sálu se postupně objevilo všech 20 středočeských medailistů z národních šampionátů. Pořadate- Plesová zábava v Kolíně
lem roku středočeské oblasti se stal JK Ptýrov.
Novinkou společenské sezóny byl v sobotu
25. února pražský ples s názvem Jezdci v gala,
který zorganizoval Josef Malinovský. Ples se konal
v Radiopaláci na Vinohradské třídě a hlásí se tak
k letité tradici plesů Koňařů.
V rámci plesu byla vyhodnocena anketa portálu
jezdci.cz o nejlepšího pořadatele. Mezi třemi fina-

listy získal nejvyšší ocenění
areál v Ptýrově před JK Panská Lícha a společností Equitana Martinice.
A konečně ve stejném termínu jako v Praze, se v sobotu
25. února sešli jezdci severních Čech na 3. jezdeckém plese v Teplicích. Ten organizuje
Stáj Teplice Úpořiny ve spolupráci s oblastním výborem ČJF.
Vyhlašovali se nejlepší jezdci všech disciplin i věkových
kategorií. Dále byl oceněn nejlepší pořadatel a zveřejněny
i výsledky severočeské parkurové ligy. Celkem bylo vyhodnocena přes dvě desítky jezdců.
Nejlepším pořadatelem byla
zvolena Jezdecká společnost
Vrchovany-Obrok a celkovým
vítězem parkurové ligy Jakub
Smrčka.

Foto K. Návojová

Foto Z. Bambuch

Jezdec čtyřspřeží Zdeněk Jirásek (JK Robousy) byl na jevišti Obecního domu v Humpolci
dvakrát. Nejprve se stal osobností soutěží
Podkovy a podruhé přebíral cenu za 2. místo
v Českém poháru spřežení.

Hodnocení
na oblastech
Severní Morava se plesově sešla tradičně pod
taktovkou JK Opava Kateřinky v Hradci nad Moravicí 20. ledna na již 58. jezdeckém plese. Galavečer s vyhodnocením nejlepších jezdců se ale konal ještě v loňském roce 17. prosince v Trojanovicích. Severomoraváci rozdali přes 100 cen
a v Jezdci se k této události vracíme fotografií Pavla Hudečka, který převzal blahopřání k 60. narozeninám.
Jižní Čechy měly svůj ples a galavečer tradičně v Českém Krumlově, ale jejich setkání ovlivnil
především obrovský mráz, který v sobotu 4. února
sevřel celou ČR. Návštěva proto nebyla taková,
jak je v Krumlově zvykem. Moderátor večera Tomáš Krůta ale i tak vyhlásil jihočeského Koně roku, kterým se stal bělouš CASSINI’S SONT (Leon Blatná). Nejúspěšnějším Jezdcem roku
2011 je na jihu Čech Kamil Papoušek.

V pražském Radiopaláci převzala od Josefa Malinovského cenu za nejlepšího pořadatele roku
Pavlína Bůžková za JK Ptýrov (vlevo) a za
2. místo - JK Panská Lícha Lenka Sekaninová

Inzerce

Jezdecká škola
Equus Kinsky

Foto K. Elsnicová

Nejlepší pořadatelé severočeské oblasti manželé Studničkovi, zástupci Jezdecké společnosti Vrchovany-Obrok

v Hradištku u Sadské
přijme
ošetřovatele koní
(možno i brigádně)
kontakt:
777 247 110 (Petr Půlpán)
776 057 706 (Libuše Půlpánová)
www.equus-kinsky.cz
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Zlaté děvče
Zlaté podkovy 2012
V programu Galavečera všestrannosti a spřežení v Humpolci byla vyhlášena nová soutěž
krásy a sympatií Zlaté děvče Zlaté podkovy
2012. Projekt má sloužit především k propagaci
47. ročníku seriálu Zlatá podkova. Soutěže se
mohou zúčastnit nominované dívky a ženy bez
věkového a dalšího omezení - tedy i soutěžící
z Bronzové podkovy (kategorie děti a junioři)
a soutěže pony (jezdci do 16 let). Jedinou podmínkou pro účast je alespoň jediný start v jakékoliv soutěži ZP 2012. Více najdete na
www.jezdci.cz

Úspěšný Tretera
V rakouském Linci se letos konaly již druhé
závody CSN-B*. V termínu 18. - 19. února se
tam vypravilo šest českých jezdců. Ti byli úspěšní v obtížnosti do 130 cm.
Nejvýraznějšího výsledku dosáhl Vladimír
Tretera. S koněm CORLANDO se mu podařilo
v sobotu v soutěži do 120 cm zvítězit.
Nicola Grünthalová v rámci prvního oficiálního reprezentačního pony výjezdu roku 2012
překonávala úvodní den s PRIMUSEM DE L’AUBE soutěže od 105 do 120 cm bez chyby. S BEAUTY dokončila stejné parkury s jednou chybou. V neděli se jí opět dařilo s PRIMUSEM DE
L’AUBE na výšce 120 cm. I tentokrát absolvovala celou soutěž bez zaváhání.
Svůj sobotní start úspěšně proměnila ve třetí
místo Tereza Veselá, která si na závody v Linci
Ebelsbergu přivezla klisnu CORALII. Z českých
jezdců v Linci startovali ještě Kateřina Veselovská, Anna Matějíková či René Finsterle. Výsledky najdete na www.jezdci.cz

Opatrný úspěšný
ve Wr. Neustadt
Aleš Opatrný si ve svém novém působišti ve
Wiener Neustadtu drží slušnou formu. Společně
s několika dalšími českými jezdci se účastnil ve
dnech 24. - 26. února halového CSI2*.
V páteční soutěži do 145 cm s TIMPEX CENT
po bezchybné jízdě v základním kole i v rozeskakování obsadil 6. místo (36 start).
V soutěži 6 a 7letých koní na výšce 115 cm
dokázal překonat bezchybně parkur se všemi
třemi koňskými svěřenci - LAPOLERO, LILY BEACH a LE FILOU 26. V sobotní stopětačtyřicítce
vybojoval v sedle NOBEL vítězství a v nedělní
Grand Prix s Timpex Centem a obsadil 4. příčku.
Účast na těchto závodech završil druhým místem
v Little Prix (140 cm) s klisnou Connycor.

V sedle i Natálka
Do závodního sedla se ve Wr. Neustadtu vrátila po krátké mateřské přestávce přítelkyně Aleše
Opatrného Natálie Roučková a hned v pátek se

Reportáže
jí podařilo na AHORN-T zvítězit v soutěži Elite
Tour na výšce 115 cm. Na předních pozicích se
objevila i Zuzana Zelinková a v sobotní soutěži
do 125 cm obsadila páté místo v sedle CON AIROS II. Milan Klár s klisnou CARA Mia skončil
v nedělní Elite Tour (120 cm) třetí a ve stejné
soutěži získal Martin Ohnheiser s AMAWANIKI
šesté místo. Kompletní výsledky najdete na
www.reitergebnisse.at

Pardubice
bez ředitele i CIC
V České republice se letos neuskuteční ani
jedny mezinárodní závody ve všestrannosti.
Původně mělo proběhnout začátkem srpna
CCI1*/2*, CIC1*/2* v areálu Dostihového
spolku Pardubice, ale s ohledem na současné dění v jeho vedení a finanční situaci byly
závody zrušeny. V sobotu 18. února tak na zasedání komise všestrannosti ČJF v Kolesách
bylo jedním z bodů programu nalezení nových
míst a termínů MČR, která se měla vyhodnocovat v rámci uvedených mezinárodních soutěží v Pardubicích.

Kam pro medaile všestrannosti?
Členové komise navrhli uspořádat MČR
mladých jezdců a družstev ve dnech 5. - 6.
července v Kolesách. Národní šampionát pony, dětí, juniorů a seniorů by se měl konat
v Humpolci 14. - 15. července. Bohužel právě
v tomto termínu se koná i skokové mistrovství
ČR v Martinicích. Ačkoliv se může zdát, že tato termínová kolize nemůže nikomu vadit, protože jezdecká i divácká obec jednotlivých disciplín se příliš nepřekrývá, opak je pravdou.
Oba závody patří v celorepublikovém měřítku
mezi desítku TOP akcí, které pravidelně zaznamenává Česká televize. V letošním roce
by se pravděpodobně podařilo zajistit záznamy z obou mistrovství, ale takto si v aktuálním
zpravodajství budou mistrovské soutěže konkurovat.

Pardubické tápání
V období nejistoty kolem dalších jezdeckých
událostí na pardubickém závodišti požádal ředitel Dostihového spolku a.s. Petr Buchal při jednání představenstva (23. 2.) o uvolnění z funkce. Podle tiskového prohlášení se ředitel i členové představenstva shodli, že první fáze stabilizačních kroků je ukončena. Byla prý nastavena
jasná opatření, daří se konsolidovat ekonomiku
a plynule se pracuje i na takových úkolech, jako
je renovace dostihové dráhy či nová koncepce
dostihové sezony. „Považuji svoji misi za splněnou a jdu se věnovat svým zájmům," komentoval své rozhodnutí Petr Buchal. Vedením Dostihového spolku byla pověřena ekonomická náměstkyně Hana Jeníková. Bohužel, reálná situace v Pardubicích s rušením jezdeckých soutěží, přeložením Velké pardubické na sobotu
a personální nejistotou, mnoho optimismu do
budoucna nepřináší.
J. Malinovský
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Dance and Jump
jen pro juniory
Na únorovém zasedání VV ČJF byla schválena pravidla Skokového poháru České pojišťovny 2012. Oproti loňskému ročníku došlo ke
změnám pouze v juniorském seriálu. Během
každého kola Skokového poháru se uskuteční
minimálně tři soutěže (-L-S-) dotované společností Dance and Jump započítávané do seriálu
Dance and Jump Czech Junior Cup. Minimálně
jedna soutěž bude s rozeskakováním a jedna
na styl jezdce nebo dvojice dle PJS. Seriál bude nově určen pouze jezdcům do 18 let.
Amatérská túra bude otevřena neprofesionálním jezdcům starším 18 let, kteří nestartovali
v soutěžích -S- a vyšších. Soutěžit budou na
max. výšce 120 cm. Patnáct nejlepších jezdců
ze dvou až tří kvalifikačních soutěží postoupí do
sobotního finále -ZL- (110 cm) s jedním rozeskakováním.
Samotný Skokový pohár České pojišťovny
zůstává v roce 2012 beze změny. Podrobná
pravidla najdete na
www.ceskyskokovypohar.cz

Termíny SP České pojišťovny 2012
1. VC Martinic - 19. 4. - 22. 4.
2. VC Brna - 5. 5. - 6. 5.
3. VC Ostravy - 18. 5. - 20. 5.
4. VC Kolína (Ptýrov) - 25. 5. - 27. 5.
5. VC Litomyšle - 8. 6. - 10. 6.
6. VC Opavy - 22. 6. - 24. 6.
7. VC Strakonic - 27. 7. - 29. 7.
8. VC Ptýrova - 17. 8. - 19. 8.
9. VC Plzně - 6. 9. - 9. 9.
10. VC Frenštátu p. R. - 14. 9. - 16. 9.
11. VC Hořovic - 28. 9. - 30. 9. + finále

47. ročník
Zlaté podkovy
Zatímco mezinárodní závody ve všestrannosti byly v Pardubicích zrušeny, kvalifikační kola
Zlaté podkovy by se na pardubickém dostihovém závodišti uskutečnit měla. Pravidla, vč. termínových listin schválil na svém únorovém zasedání VV ČJF. Právě v Pardubicích by měla
Zlatá podkova ve všestrannosti 14. - 15. dubna
zahajovat. Pokračovat pak bude začátkem května ve Dvorečku, o dva týdny později v Borové,
v červnu v Brně - Panské líše a v Lošticích,
v červenci v Kolesách a Humpolci. Tady se bude konat v srpnu tradiční finále, společně se
soutěžemi spřežení.
Ty mají svůj první závod naplánovaný na
5. - 6. června v Semicích, následně se přesunou do Police nad Metují, první víkend v červnu se bude zapřahat v Mikulově a 7. - 8. července by měly kočáry zavítat do Pardubic.
V těchto dnech proběhne v Tatranské Lomnici také slovenské kolo Zlaté podkovy v obou
disciplinách.

Trojanovické finále
V Trojanovicích proběhlo v sobotu 18. února poslední kolo a finále
třetího ročníku Moravského halového vozatajského hobby poháru.
Seriál byl přístupný koním licentovaným i těm, kteří licenci nemají.
Probíhaly dvoukolové soutěže jedno a dvojspřeží, kdy se časy obou
kol sčítaly. Početní diváci mohli vidět v soutěži dvouspřeží vypsané
pro plemeno pony mezi osmi startujícími suveréna, kterému se podařil hattrick. Soutěž dokázal Pavel Živníček s haflingy ZAFÍR a SOLIERI (JK Hradec n. Mor.) třikrát vyhrát a stal se celkovým vítězem.
Druhá skončila Monika Petzuchová s IRS COLFREY a ŠIMON
(Hřebřín HF) a třetí Josef Živníček ml. se ZAFÍREM a ZORANEM (JK
Hradec nad Mor.)
V soutěži jednospřeží z jedenácti startujících se nejvíce dařilo Janu Minarčíkovi s MAGNÁTEM (Stáj Minarčík) před Jaroslavem Petřekem s LULYMORE (JK Zubří) a třetím Karlem Nývltem s BOSANO (SK Fagone Police nad Metují).
Kategorie dvojspřeží velkých koní měla na startu dvanáct startujících. Nejlepšího výkonu dosáhl Václav Coufalík s GRÁCII a OFETOU (Stáj Coufalík), druhý skončil Petr Vlašic s koňmi NATEX a ŠIMON (Ranč Ladná) a třetí Pavel Reichl s NACHO B a NERONEM
(Dolní Benešov).
-jgeFoto J. Gebauer

V soutěži pony startoval Petr Vlašic z Ranče Ladná
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Dvakrát Reem Acra World Cup
Uplynulých 14
dní bylo důležitých
především pro západoevropské
jezdce, kteří ještě
chtěli získat kvalifikační body k postupu do finále
Světového poháru
v drezuře i skákání. To se koná v holandském
's-Hertogenbosch
18. - 22. dubna.

Na vrchol v Neumünsteru
Předposlední, osmé kolo drezurního Světového
poháru, bylo na programu 19. února v severoněmeckém Neumünsteru. Do hlediště komorní haly
se vtěsnalo 2 200 diváků a ti dokázali vytvořit velmi dobrou atmosféru.
Konkurenci s převahou ovládly domácí reprezentantky, které obsadily pět z prvních šesti příček. Jejich nejvážnější konkurentka, Angličanka Laura Bechtolsheimer, nechala svého
jedinečného ryzáka MISTRAL HOJRIS odpočívat a v Neumünsteru startovala s 12letým
švédským valachem TELLWELL 3 (Tip-Top).
Ten však zatím má do kvalit její jedničky ještě
daleko a navíc se jim sestava nijak zvlášť nevydařila. Nakonec skončili až na předposledním místě.
Velký den měla 29letá domácí reprezentantka Helen Langehanenberg s westfálským tmavým ryzákem DAMON HILL NRW (Donnerhall).
Ukázala obtížný a dynamický KÜR snad jen
s drobným výpadkem rytmu v prodlouženém
klusu. Z jejího projevu však vyzařovala suverenita a znamenalo to přesvědčivé vítězství. To
jezdkyni, po 2. místě v Amsterodamu, 6. v Mechelenu, 4. ve Stockholmu a 2. v Odense, zajistilo před posledním kolem průběžné vedení
v kvalifikaci SP.
Standardně dobrou úlohu zajela také Isabell
Werth s 11letým hnědákem EL SANTO NRW (Ehrentusch) a byla by jistě spokojenější, pokud by se
jí podařily odstranit stále se opakující problémy
s piaffou.
Velkou odezvu v publiku měla dynamická sestava Uty Gräf s šikovným vraníkem příznačného
jména LE NOIR (Leandro) a úspěšná byla i Do-

rothee Schneider s 10letou černou hannoveránkou DIVA ROYAL (Don Frederico). Jediné, které se částečně podařilo
prolomit hegemonii domácích reprezentantek, byla Dánka Lone Jörgensen
s 10letým valachem FBW DE VITO (De
Niro).
Zajímavého koně předvádí i dvojnásobná týmová olympijská vítězka Nadine Capellmann. Je jím 11letý Totilasův
polobratr GIRASOL (Gribaldi), který jak
se zdá, má před sebou slibnou budoucnost.
Helen Langehanenberg zaznamenala jeden z největších úspěchů své kariéry a toto vítězství ji před závěrečnou
kvalifikací, katapultovalo do čela průběžného žebříčku. Páteční Grand Prix
vyhrála Isabell Werth s výsledkem
77,213% a Helen Langehanenberg byla druhá, se ziskem 75,630%. Kompletní výsledky na www.pst-marketing.de

Výsledek GP Kür Neumünster:
1. Helen Langehanenberg - DAMON
HILL NRW (GER) 83,300, 2. Isabell
Werth - EL SANTO NRW (GER)
80,975, 3. Uta Graf - LE NOIR (GER)
77,475, 4. Dorothee Schneider - DIVA ROYAL (GER) 76,500, 5. Lone
Foto Roland Thunholm/FEI
Jörgensen - FBW DE VITO (DEN)
76,250, 6. Nadine Capellmann - GI- Ve Švédsku byl domácí Patrik Kittel (TOY STORY) nepoRASOL (GER) 73,550, 7. Mikaela razitelný
Lindh - SKOVLUNDS MAS GUAPO
(FIN) 72,800, 8. Cathrine Rasmussen - FERRaději jsem chyboval
NANDEZ (NOR) 72,800, 9. Terhi Stegars Výsledková tabule ale stávkovala a na startu
AXIS TSF (FIN) 70,525, 10. Claudia Fassaert
se již objevil závěrečný účastník soutěže, 56letý
- DONNERFEE (BEL) 70,525.
Angličan Richard Davison, s 13letým westfálským valachem HISCOX ARTEMIS (Florestan).
Jel tak dobře, že v hale byla cítit obava, že by
mohl domácího favorita porazit. Když dojel, doZávěrečná kvalifikace jak drezurní, tak skokočkal se jen rozpačité odezvy a atmosféra houstvá, byla připravena v Göteborgu poslední únorový
la. Napjatí diváci se snažili všechno urychlit vyvíkend. Jezdecký sport ve Švédsku táhne a tak
tleskáváním a technici horečně pracovali na odv Aréně Scandinavium bylo na oba vrcholy bezstraňování závady. Když se kýžené výsledky konadějně vyprodáno.
nečně objevily, halou projela obrovská euforie.
V sobotu večer měli svůj svátek drezuristé. NejPatrik Kittel vyhrál o tři procenta. Richard Davivětší zájem se samozřejmě upínal na čtyři domáson to později s úsměvem komentoval: „Jelo se
cí reprezentanty a především na největší švédmi velmi dobře a říkal jsem si, jak by bylo krásné
skou hvězdu, Patrika Kittela.
být první v zemi, která tolik fandí Patrikovi KitteObdivuhodný výkon ale znovu předvedl neuvělovi. Doufám, že jste si všimli, jak jsem úmyslně
řitelně vitální 20letý tm. hnědák KRAWALL (Foudělal chybu, protože nevěřím, že bych zůstal
cus) Holanďanky Jenny Schreven. Ten je důkanaživu, pokud bych tady vyhrál."
zem, že při správném menežování je možné udržet vrcholnou
Foto Thomas Hellmann/FEI
Výsledek GP Kür Göteborgu: 1. Patrik
výkonnost koně až do vysokéKittel - TOY STORY (SWE) 78.525, 2. Richard
ho věku.
Davison - HISCOX ARTEMIS (GBR) 75.850,
Ve velmi dobrých výkonech
3. Lone Jörgensen - FBW DE VITO (DEN)
pokračovala i 39letá Dánka
74.875, 4. Jenny Schreven - KRAWALL (NED)
Lone Jörgensen s 10letým ba74.150, 5. Mikaela Lindh - SKOVLUNDS MAS
vorským valachem FBW DE
GUAPO (FIN) 73.450, 6. Cathrine Rasmussen
VITO (De Niro). Vysoké znám- FERNANDEZ (NOR) 73.075, 7. Minne Telde
ky získala především za pro- DEINHARDT (SWE) 72.200, 8. Sidsel Jodloužený klus, dobré piruety
hansen - SCHIANTO (DEN) 70.825, 9. Maria
a výbornou piaffu. Jak jezdkyvon Essen - FERDI (SWE) 70.500, 10. Lisbeth
ně poté řekla: „De Vito je kůň,
Seierskilde - JONSTRUPGARDENS RANEkterý má tři velké chody, a je
UR (DEN) 70.275.
jen otázkou času, kdy se stane postrachem těch největších
Konečné pořadí západoevropské ligy
jmen drezurního sportu."
Reem Acra World Cup: 1. Patrik Kittel SWE Body, které získala za umís73, 2. Helen Langehanenberg GER - 70, 3.
tění v obou závěrečných kvaliIsabell Werth GER a Valentina Truppa ITA - 66,
fikacích, ji posunuly na devá5. Tinne Vilhelmson Silfven SWE - 62, 6. Hans
tou příčku konečné tabulky
Peter Minderhoud NED - 59, 7. Richard Davia ta znamená automatický poson GBR - 55, 8. Nadine Capellmann GER stup do finále.
51, 9. Lone Jörgensen DEN - 48, 10. Jeroen
Patrik Kittel sedlal tentokrát
Devroe BEL - 43, 11. Mikaela Lindh FIN - 41,
12letého hnědáka TOY STO12. Jenny Schreven NED - 39, 13. Siril HelljeRY (Come Back II). Jel výborsen NOR - 36, 14. Cathrine Rasmussen NOR
ně a až na přeskoky 2-2 mu
a Monica Theodorescu GER - 32, 16. Dorothee
všechno báječně vycházelo.
Schneider GER a Sidsel Johansen DEN - 28,
Předvedl technicky náročnou
18. Aat Van Essen NED - 27, 19. Catherine
sestavu a především nádherHaddad USA a Edward Gal NED - 26.
nou piaffu s plynulým přechodem do pasáže a všechno byPřímo do finále se kvalifikovalo prvních devět
lo zarámováno působivou
jezdců. Další umístění mohou jen doufat v divohudbou. Jeho výkon strhl halu
ké karty. Těch bude několik, ale rozhodnutí kdo je
k bouřlivému potlesku a všichVítězka kvalifikace SP v Neumünsteru Helen Langehanenberg ni napjatě sledovali, jakého
získá, padne až po úplném dokončení všech
a DAMON HILL NRW
ostatních kvalifikací. Loňská vítězka Adelinde
ohodnocení se mu dostane.

Konec ve Švédsku
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Cornelissen je kvalifikována automaticky, ale
největší britské hvězdy Carl Hester a Charlotte
Dujardin v ’s Hertogenbosch nepochybně chybět budou.

Kdo další?
Příslušníci z ostatních drezurních regionů budou v Hertogenbosch sice pouze do počtu, ale
přesto se pojďme podívat, kdo se může na start
v Holandsku ještě těšit.
Vítězstvím v lize Asie/Pacifik si letenku do
Evropy zasloužila Australanka Rachael Sana.
Ta plánuje s JAYBEE ALABASTER zůstat v Evropě až do OH v Londýně, na které je také kvalifikována.
Liga Centrální Evropa doposud probíhá a závěrečným závodem bude finále ve Varšavě 22. 23. března. Celkem se v tomto regionu zúčastnilo
kvalifikací 36 dvojic a součástí byly i české CDI
v Brně. Jezdci tohoto regionu mohli bodovat i při
soutěžích v západní Evropě, ale ke startu mezi
světovou elitou se odhodlali pouze dva jezdci. Polka Katarzyna Milczarek zůstala vloni v dánském
Odense bez bodového zisku. Úspěšnější byla
Ukrajinka Inna Logutenkova, která za 14. místo
v Mechelenu získala 4 kvalifikační body. Protože
však jinak bodovala již pouze při ukrajinském CDI
Žaškiv, nalézá se nyní až na 11. místě. Na čele ligy je tak Běloruska Světlana Loika se 48 body
před Polákem Michalem Rapcewiczem (45 bodů).
Naše Ema Jančářová je s 8 body z Brna na 25.
místě.
Severoamerické lize vévodí Adrienne Lyle
a po úspěších ve Wellingtonu ještě James Kofort.
Zde ale zbývají do konce ještě čtyři závody.
Průběžné výsledky naleznete na
www.feiworldcup.org

FEI se těší na
dalších 100 let
Při OH v Londýně proběhnou i oslavy stoletého výročí jezdeckého sportu v olympijském hnutí. Přípravu oslav přímo dozoruje prezidentka FEI
Princezna Haya. Ta 22. února v Lausanne vyjádřila spokojenost nad tím, že olympijský cross,
který nabízí v průběhu her druhé největší divácké možnosti, byl během několika týdnů zcela vyprodán. Haya doufá, že jezdectví tak na londýnských hrách potvrdí své postavení na žebříčku
popularity. Princezna vyjádřila i uspokojení nad
tím, že na základě několikaleté práce bylo upevněno postavení jezdectví v rámci celého olympijského hnutí.
Revize programu OH je trvalou součástí vývoje
olympijského hnutí a zdá se, že momentálně není
jezdecký sport v rámci OH ohrožen. Princezna
Haya přímo uvedla: „Ochrana jezdeckého sportu
v rámci olympijského hnutí je pro FEI velmi důležitá a moje role jako člena MOV mi poskytuje dobrou příležitost k podpoře jezdectví i v budoucnosti.
100 let na OH bude důkazem vývoje jezdectví a za
všechny jezdce věřím v dalších 100 let jezdeckého
sportu na olympijských hrách.”

V závěrečném kole skokového SP byl v Göteborgu nejlepší Němec Marco Kutscher na SATISFACTION FRH

Kutscher na konec
Parkury stavěl v göteborské aréně Ital Uliano
Vezzani. Nutno poznamenat, že tentokrát se s jezdci nijak nemazlil a postavil před ně dost těžký úkol.
Na oválném kolbišti, ne o moc větším než drezurní
obdélník, stál náročný, technický parkur s několika
obtížně řešitelnými řadami. Bez chyby se přes něj
dostalo jen pět jezdců a jen dalších deset dokončilo se čtyřmi body. Z renomovaných účastníků, kteří
skončili v základním parkuru to byli například: Denis
Lynch, Malin Baryard-Johnsson, Pius Schwizer,
Dermott Lennon, Rolf-Göran Bengtsson, Edwina
Tops, Christian Ahlmann, Marcus Ehning, Michael
Whitaker nebo Ludger Beerbaum.
Do rozeskakování jako první nastoupil Ludo Philippaerts se 14letým holštýnem KASSINI JAC
(Cassini II). Bylo znát, jak moc mu na výsledku záleží a tak si raději i zajel a moc neriskoval.
Daleko větší touhu po vítězství prokázal Marco
Kutscher s nepříliš ostříleným hannoveránem
SATISFACTION FRH (Stakkato). Zkracoval si
dráhu kde to jen šlo, skákal z úžasného tempa
a podařilo se mu i dvakrát skvěle zatočit. Byl to
skvělý výkon a bylo jasné, že se bude těžko překonávat.
Přetrumfnout ho chtěl Kevin Staut s rozverně
vyhazujícím hnědákem LE PRESTIGE ST LOIS
DE HUS (Quidam de Revel). Roztočil velkou ruletu, měl i štěstí na dvojskoku, ale to ho pak opustilo
na předposledním oxeru kde udělal chybu. Časem
byl o dvě vteřiny nejrychlejší.
I Katharina Offel je známá tím, že nikdy není dopředu poražená, jenže ta zase moc riskovala při
nájezdu na druhý skok a její 11letá ryzka FIDJI ISLAND (For Feeling) také shodila.
Poslední kdo mohl svého stájového kolegu překonat, byl Philipp Weishaupt se skvělým westfál-

Inzerce

Švéd Carl Bonde na koni EMPEROR se stal historicky prvním jezdeckým vítězem novodobých OH, když ve Stocholmu v roce 1912
získal zlatou medaili v drezuře
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ským hřebcem MONTE BELLINNI
(Montender). Najel však do dvojskoku
tak šikmo, že minul druhý skok. Udělal si
kroužek, všechno v poklidu doskákal,
jenže ho to celé stálo devět bodů.
Kamery pak zabraly na tribuně jeho
šéfa Ludgera Beerbauma, jak si klepe
na čelo. Radost však mohl mít ze svého
prvního bereitera Marko Kutschera, který k nedávnému překvapivému vítězství
na CORNET OBOLENSKY přidal ještě
nečekanější na SATISFACTION.
Marco Kutscher přiznal, že byl vítězstvím příjemně překvapen: „Bylo to poprvé, kdy jsem s tímto koněm startoval ve
Světovém poháru a také poslední šance
vyzkoušet, jestli bych s ním nemohl jít
i do finále. Proto jsem potěšen, jak to
krásně dopadlo!"
Se svými pocity se svěřil i druhý v pořadí, Ludo Philippaerts: „Musel jsem
skončit mezi prvními třemi, abych se kvalifikoval do finále a můžu říct, že když
jsem jel na kolbiště, tak jsem si nebyl jistý,
zda se to podaří. Můj kůň za mě ale dnes
skvěle bojoval a báječně se to podařilo."
Vše na www.goteborghorseshow.com

Výsledek z GP Göteborg: 1. Marco Kutscher
- SATISFACTION FRH (GER) 0/0 39.40, 2. Ludo
Philippaerts - KASSINI JAC (BEL) 0/0 45.35,
3. Kevin Staut - LE PRESTIGE ST LOIS DE
HUS (FRA) 0/4 37.41, 4. Katharina Offel - FIDJI
ISLAND (UKR) 0/4 41.83, 5. Philipp Weishaupt MONTE BELLINNI (GER) 0/9 52.39, 6. Angelica
Augustsson - MIC MAC DU TILLAR (SWE)
4/71.34, 7. Denis Lynch - LANTINUS (IRL)
4/72.38, 8. Alvaro de Miranda - AD RAHMANNSHOF'S BOGENO (BRA) 4/75.18, 9. Malin Baryard-Johnsson - H&M REVEUR DE HURTEBISE (SWE) 4/75.51, 10. Pius Schwizer CARLINA (SUI) 4/75.74.
Konečné pořadí západoevropské ligy Rolex FEI World Cup: 1. Kevin Staut FRA - 88,
2. Rolf-Goran Bengtsson SWE - 79, 3. Denis
Lynch IRL - 77, 4. Marco Kutscher GER - 73, 5.
Patrice Delaveau FRA - 60, 6. Pius Schwizer SUI
- 55, 7. Steve Guerdat SUI - 51, 8. Ludger Beerbaum GER a Malin Baryard-Johnsson SWE - 49,
10. Nick Skelton GBR - 48, 11. Edwina Tops-Alexander AUS - 47, 12. Luciana Diniz POR - 46, 13.
Marcus Ehning GER - 45, 14. Philipp Weishaupt
GER - 44, 15. Scott Brash GBR - 43, 16. Ludo Philippaerts BEL a Harrie Smolders NED - 42,
18. Emilie Martinsen DEN - 41, 19. Ben Maher
GBR - 40, 20. Maikel van der Vleuten NED - 36,
21. Katharina Offel UKR a Dermott Lennon IRL 35, 23. Meredith Michaels-Beerbaum GER - 35,
24. Angelika Augustsson SWE - 34, 25. Rik Hemeryck BEL - 30, 26. Alvaro de Miranda BRA a Nina Fagerstrom FIN - 27.
Ředitel skokové sekce FEI John Roche, potvrdil, že do finále postupuje 19 nejlepších. Dodal však, že jistě budou i náhradníci a šanci tak
mají umístění až do 27. místa.
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Závody přes
internet

Nové okruhy otázek ZZVJ
ČJF uveřejnila na svých internetových stránkách v sekci „Vzdělávání" novinky ohledně Zkoušek
základního výcviku jezdce (ZZVJ). Podstatnou změnou jsou nové okruhy otázek ke zkouškám
a také fakt, že s platností od 1. 3. 2012 bude pád v praktické části zkoušek klasifikován jako nesplnění podmínek a nesložení praktické části ZZVJ. Neposlušnost nevylučuje, je na komisařích,
aby posoudil důvody neposlušnosti v konkrétní situaci. K samotné otázky k ZZVJ pravděpodobně
projdou ještě určitými úpravami, protože se kolem nich vyrojila celá řada diskuzí. Jednu z nich přináší na stránky Jezdce Alek Pejos.
Po volbách v roce 2010 došlo ke změnám na
postu člena VV ČJF pro vzdělávání. Dlouholetý
manažer Jaroslav Sedláček byl nahrazen mladou
ambiciozní JUDr. Kateřinou Říhovou. Ta dostala
od VV za úkol změnu či obnovu
testů a okruhů otázek pro ZZVJ.
Ty byly vypracovány a nedávno
zveřejněny na webových stránkách ČJF. Předpokládal jsem, že
tyto otázky budou před zveřejněním konzultovány s komisaři, kteří tyto zkoušky organizují a vykonávají a mají tedy dlouholetou
a odbornou praxi a měli by mít
právo se k těmto otázkám vyjádřit.
Po zhlédnutí okruhu těchto
otázek jsem zděšen a velice zklamán. Část otázek je nesystémová, ne zcela jasná (některé by
v testech jednoznačně neměly
být) a troufám si tvrdit, že je jich
většina zcela zbytečných.
Je nutné si uvědomit, že pře- Alek Pejos
vážnou část asi 80 % uchazečů
ZZVJ jsou děti ve věku 8 až 18 let. Záměrem
těchto zkoušek je prověřit jejich schopnost ovládat sportovního koně v předepsaných chodech,
na drezurním obdélníku a v parkuru. Základem by
měla být znalost ošetřování koní, bezpečnosti ve

stáji, na jízdárně a na veřejných jezdeckých závodech v jednotlivých disciplínách.
Považuji za zbytečné, aby se děti učily například: v kterém roce byla založena FEI a kdo je její prezident ( něco mi to připomíná z min. let) nebo v kterém roce
byl založen NH Kladruby n/L.
Určitě by některé tyto znalosti
mít měly, jsem však přesvědčen,
že postačující by měla být znalosti o ČJF. Je potřeba si uvědomit, že jezdecký sport je v jejich
věku hobby - kroužek, (kterému
se věnují ve volném čase). Jejich
základní povinností je věnovat se
škole a studiu. Podle mých zkušeností při práci s mládeží mohou děti chodit do sportovních
kroužků (i jezdeckých), pokud
mají dobré výsledky ve škole a to
i na vyšších stupních studia. Proto jsem přesvědčen, že není nutné vytvářet pro ZZVJ okruh 260
teoretických otázek, z nichž většina je bohužel o prostém biflování, nehledě k faktu, že s odpověďmi na některé
z nich by měli problémy i někteří z nás, kteří se
věnujeme jezdeckému sportu celý život. Na závěr
bych použil jedno staré přísloví, Někdy méně
znamená více.

Veškeré aktivity na zlepšení současných vzdělávacích systémů pochopitelně vyvolají celou řadu diskuzí. Svůj názor má téměř každý. Pro práci vzdělávacího systému by měla být nejdůležitější koncepce. Bez jejího představení může každý dílčí krok působit chaoticky a zmateně. Do příštího čísla se pokusíme zajistit rozhovor s JUDr. Kateřinou Říhovou. Bylo by dobré vědět, kdo se na vzniku nových otázek podílel, jaké sledují výukové cíle a co se doufají autoři testů prostřednictvím otázek ZZVJ o nových
adeptech jezdeckého sportu dozvědět. Současná by bylo dobré vědět, jaké další kroky budou na poli
odborného vzdělávání soutěžní veřejnosti následovat a čeho by chtěla nová JUDr. Kateřina
Říhová svými kroky postupně dosáhnout.

Tři Češky na jihu
Na nejjižnějším cípu Španělska byl 21. února ve
Vejer de la Frontera zahájen další populární předjarní seriál jezdeckých závodů ve skákání i drezuře - Sun Shine Tour. Rozpis CSI*** nabízí tři kategorie závodů. Pro 5, 6 a 7leté koně (115, 125, 135
cm), Classic Tour pro všechny koně na výškách
110 až 140 cm a pro mladší juniory (12-16 let) na
výškách 110 a 120 cm a konečně GP Tour na výškách 135 až 150 cm.
Prvních závodů se zúčastnily za ČR hned tři
jezdkyně. Vedle nám stále vzdálenějších „Češek”
sester Emy a Charlotte Augier de Moussac to byla ještě Anna Kellnerová s koňmi ODYSSEA,
KASHMIR a WINSTON G. Anna Kellnerová dosahovala v průběhu prvních závodů v kategorii Classic Tour slušných výsledků, v mnoha startech bez
trestných bodů. Nejvíce se jí dařilo na ODYSSEA
v neděli 26. února při vyvrcholení Classic Tour
(130 cm), když obsadila po čistém výkonu 11. místo v konkurenci 72 dvojic. Sun Shine Tour pokračuje CSI*** ve dnech 28. února až 4. března a další mítinky (CSI***) jsou plánovány na všechny
březnové víkendy.

Inzerce

Za teplem
do Valencie
Za teplem to do Španělska táhne mnoho
soutěžechtivých jezdců. Vůbec první španělský seriál jezdeckých závodů byl zahájen
14. února v Oliva - Valencie a přilákal řadu evropských jezdců. Ve Valencii jsou vypisovány
CSI** a celkem se budou až do 11. března
konat tři konkury.
Na startovních listinách se objevují jména jako Jessica Kürten, Geof Billington či Lars Nieberg.
Z ČR se za sluncem středního Španělska vypravila Ivana Hronová, kterou doprovází Petr
Doležal. Ivana Hronová startuje od 17. února
s koňmi LENTIMUS, LATINA R, TIMPEX
ABRAND a GOLD PLAY. Doposud absolvovala
řadu parkurů s nulou či jedním shozením a nejlepšího umístění dosáhla v soutěži Premium
18. února, kdy na TIMPEX ABRAND obsadila
v konkurenci 32 dvojic 6. místo. Veškeré výsledky naleznete na
www.mediterranean-equestrian-tour.ne.

German Horse Center pořádá historicky první
jezdecké závody, které si můžete zajet v klidu ve
svém domovském areálu. Prostřednictvím svých
stránek na Facebooku umožní jezdcům všech
kategorií a všech národností soutěžit v drezurních úlohách stupně -Z- a -S- a ve skákání hodnoceném na styl do 95 a 110 cm. Stačí si jen
stáhnout úlohy a instrukce, zajet úlohu, příp. parkur a nechat se přitom natočit. Zaslané video
rozhodčí posléze ohodnotí společně se záběry
ostatních účastníků a každému poskytnou zpětnou vazbu. Drezurní porotu tvoří dvojice Helen
a Sebastien Langehanenbergovi. Helen je členkou německého A-týmu a v loňském roce se
účastnila finále Světového poháru. Sebastian je
velice úspěšný mezinárodní trenér. Skoky budou
hodnotit Karsten Huck a Franz Schulze Schleithoff. Karsten Huck připravoval německý národní
tým na olympijské hry v Barceloně a v Hong Kongu. Franz je trenér, který se specializuje na rozvoj mladých jezdců. Uzávěrka pro zasílání soutěžních videí v rámci prvních mezinárodních online závodů German Horse Center Challenge je
14. března! Portál Jezdci.cz nabídl pomoc s překladem instrukcí. Případní zájemci se mohou
ozvat na e-mail: info@jezdci.cz

Od dubna pouze
s přilbou
VV ČJF schválil na svém jednání 15. února
významnou změnu v pravidlech jezdeckého
sportu. Od 1. dubna bude pro jezdce platit povinnost nosit přilbu na závodech vždy, když sedí na koni. Tedy i mimo kolbiště a opracoviště.
Pokud tedy sedí jezdec na koni kdekoliv a kdykoliv při jezdeckých závodech, je povinen mít na
hlavě jezdeckou přilbu. Podrobně bude popsáno
v pravidlech platných od 1. dubna. FEI plánuje
toto pravidlo zavést od roku 2013, ale trend sousedních federací je ten, že jej vyžadují už nyní
na svých národních závodech a ČJF se k tomuto trendu připojuje.

Poosmé ve volnosti
Svaz chovatelů ČT připravuje již VIII. ročník
soutěže skoku ve volnosti 4letých klisen plemene ČT. První dva březnové víkendy se uskuteční
oblastní kola, ze kterých tři nejlepší klisny postoupí do finále. To proběhne v Zemském hřebčinci Tlumačov 24. března 2012. Oblastní kola
proběhnou 2. března ve Frenštátu pod Radhoštěm, 3. března v Brně Moravanech a v Písku,
9. března v Herouticích a 10. března v Krutěnicích, v Tlumačově a v Měníku. Podrobnosti najdete na www.schct.cz

Kottas zase v Brně
Drezurní komise ČJF a Bon Art Music Equestrian Team připravili sérii soustředění drezurních jezdců s reitmeisterem Arthurem Kottasem
- Heldenbergem. To se uskuteční v jezdeckém
areálu na Panské líše v Brně v pěti termínech,
z nichž první je 24. - 25. března a následně každý druhý měsíc. Podrobnější informace získáte u Emy Jančářové na e-mailové adrese:
bondi007@seznam.cz, kam také mohou jezdci i diváci zasílat své přihlášky. Účastnický poplatek pro diváky je 300,- Kč.

Champions Tour
Série parkurových závodů Champions Tour, kterou pořádá Jezdecká škola Equus Kinsky v moderním areálu v Hradištku u Sadské, navazuje na v minulosti úspěšnou zimní halovou sérii Elite Tour. Ta byla od roku 2007 nepřetržitě pořádána pět let.
Od roku 2012 ponese série název Champions Tour a bude rozšířena o dva letní závody na otevřeném kolbišti a dva halové v zimních měsících. Vyvrcholením bude listopadový „Top Ten Cup" pro 10 nejúspěšnějších jezdců celé série. První závody roku 2012 se
uskuteční ve dnech 24. - 25. března (-Z-ST-).
Dalším seriálem roku 2012 pak bude Český drezurní pohár, jehož štafetu přebírá Jezdecká škola po TJ Žižka Praha. V Hradištku
se tak letos uskuteční ve dnech 28. - 30. září finále tohoto seriálu - Belzet Cup.
V rámci předsezónní přípravy nabízí společnost Equus Kinsky firmám spolupráci na soutěžních projektech, ze kterých se v sezóně
2011 podařilo zajistit i dva televizní přenosy (CT4 Sport). Partnerům nabízí zviditelnění na reklamních plochách, plakátech, programech
a pozvánkách. Generálním sponzorům představení i na televizních obrazovkách. Samozřejmostí je i přístup do VIP prostorů i s jejich
hosty. K dispozici jsou reklamní plochy s pronájmem na celý rok včetně všech akcí 2012. Informace o uvedených projektech, ale i dalších seriálech (FEI World Dressage Chalenge, Projekt pro handicapované sportovce a další) získáte na www.equus-kinsky.cz
Za pořadatelský tým ředitel Jezdecké školy Equus Kinsky, Petr Půlpán
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Hřebci
v Mněticích

V sobotu 25. února se
v Mněticích konal první
letošní předváděcí den
plemenných
hřebců.
Kolektiv pracovníků inseminační stanice Mnětice předvedl kolekci
plemenných hřebců, zástupce několika plemenných knih od ČT
a CS, přes krev SF, holštýnské hřebce i zástupce KWPN. Novinkou byl představitel britského sportovního koně
a závěrem celé akce se
předvedli i starokladrubský bělouš, hafling nebo
slezský norik. Celá akce
proběhla v areálu inseminační stanice ERC
Mnětice. Druhý předváděcí den se kona 11.
března od 12.00 hodin.
foto nahoře holštýnský
hřebec CARPALO (Carpaccio x Roderik), zapůjčený z německého hřebčince Moritzburg

Foto i text L. Červinková

foto dole hřebec DIAMANTE, zástupce plemene British Sport Horse
(Treliver Decanter x Sovereign Prince), který
bude využíván zejména
pro oživení krve a zachování barvy, zvláště v plemenné knize koní Kinských
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Fotosoutěž
na Koninách
Již několik let pořádá web
www.koniny.ic.cz soutěž o nejlepší fotku. Soutěž trvá rok, je
čtyřkolová a soutěží se ve dvou
liniích. Své vítěze vybírají návštěvníci stránek, ale i odborní
porotci.
Ročník 2011 byl ukončen
27. února 2012. Přinášíme obě
vítězné fotografie. Nahoře je to
fotografie, která se nejvíce líbila
návštěvníkům stránek a její autorkou je Karolína Kramolišová.
Odborná porota pak vybrala fotografii Anety Hynkové (vpravo).
Veškeré informace o soutěži,
termíny a Pravidla najdete na
www.koniny.ic.cz i na stránce
Koniny na Facebooku. J. Špaček
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