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Čeští jezdci po celé Evropě
V polovině dubna má po halových závodech řada českých jezdců za sebou již i plno soutěží i na
zahraničních otevřených kolbištích. Od konce března startují Natálie Roučková a Aleš Opatrný na
Vilamoura Eqestrian Tour v Portugalsku. Nikola Grünthalová je na západoevropském turné. O velikonocích byla v Moorsele a tento víkend startuje ve francouzském Fontainebleau. Čtyři jezdce
jsme o velikonočním víkendu sledovali na mezinárodních závodech CSI2* v rakouském Ranshofenu a ve stejný termín i Ivanu Hronovou v juniorských soutěžích v italském Manerbiu. Letošní dějiště juniorského mistrovství Evropy v rakouském Ebreichsdorfu vyzkoušela skupina jezdců okolo
Jaroslava Jindry. Pozadu nejsou ani jezdci všestrannosti. Jaroslav Hatla byl úspěšný v Burnham
Market, Barbora Žáčková se chystá do bavorského Kreuthu a Pavlína a Petr Pejřilovi se účastnili
soutěží všestrannosti v italské Ravenně. Voltižní jezdec Lukáš Klouda startoval 6. - 8. dubna v Saumuru ve Francii a ve stejném termínu pak pětice drezuristů na závodech v rakouském Stadl
Paura. Pojďme se alespoň na některé české starty za hranicemi podívat podrobně.

Jindra s hlavní trofejí
Luxusní areál v rakouském Ebreichsdorfu láká jezdce a nejenom ty, kteří by chtěli v létě na
šampionátu startovat. Pořadatelé v areálu Magna Racino proto přichystali pro první část letošní
sezóny řadu závodů a díky evropskému šampionátu se o zájem soutěžících nemusí strachovat.
Téměř desítka českých jezdců využila závodů
kategorie CSN-B* ve dnech 6. - 8. dubna, které
nabídly soutěže pro mladé 5 a 6leté koně a dále
pak otevřené soutěže od 110 do 140 cm.

Zahajovací den vrcholil soutěží -L- (125 cm),
kde získal prvenství Pavel Vachutka na CALLIPPA-T.
V sobotu dospěl rozsáhlý program až k závěrečnému M (135 cm) na čas. Zde jsme měli v prvé desítce hned čtyři jezdce. Jaroslav Jindra na
BELDARDO skončil druhý za Ivanem Podolským (PETIT) ze Slovenska. Jan štětina s VERY
EASY-S byl čtvrtý před Jaroslavem Jindrou tentokrát na ASCOBAR. A konečně desátou příčku
v konkurenci 69 dvojic obsadila Lucie Krulichová
na QUICK HORN Z.
I nedělní program ovládli naši
jezdci, když hlavní soutěž závodů S*- (140 cm) vyhrál, po rozeskakování 12 dvojic Jaroslav Jindra
na BELDARDO. Za české barvy
se do rozeskakování dostalo hned
šest koní. Veronice Krajníkové na
ALCAPONE DE VANTA uniklo rozeskakování pouze o 0,75 bodů za
překročení času. Jiří Luža s LAND
REBEL S skončil třetí, těsně před
Barborou Tomanovou na CAREFUL. Tato jezdkyně byla v rozeskakování ještě s KOHEN a skončila sedmá. Další v rozeskakování
Jan Štětina na ATOMIC S obsadil 9. příčku a Lucie Krulichová
s QUICK HORN Z skončila desátá.
I v dalších soutěžích jsme byli
vidět. Úspěšný byl např. Kamil Papoušek či Jan Studnička.
V Magna Racino byl i trenér Jiří
Pecháček: „Areál je skutečně velkolepý a pořadatelé se od počátku
roku svědomitě připravují na evropské vyvrcholení. Parkury byly na
středním stupni obtížnosti. Bohužel
byla po celý víkend nepříjemná zima a po cestě zpět i mrzlo.”
Kompletní výsledky na
www.horseshow-magnaracino.at

Tři týdny mezinárodně

Foto T. Bezrouková

Jaroslav Jindra na BELDARDO vyhrál v Ebreichsdorfu hlavní soutěž

Skutečné prověrky na samotný
šampionát vypuknou v Ebreichsdorfu až při třítýdenním mítinku ve
dnech 18. dubna až 6. května, kdy
jsou plánovány závody úrovně
CSI3*, CSI2*, CSI* a CSIYH*
a CSICH. Přihlášeno je přes tisíc
dvojic. Z našich se podařilo startovní pozici získat pouze Zuzaně Zelinkové, Nathálii Crnkové
a Anně Kellnerové.
(Pokračování na str. 2)

34. finále
Světového poháru
V holandském s’Hertogenbosch se v Brabant hale pojede ve dnech 18. - 22. dubna
34. finále Světového poháru. Do Hertogenbosch se finále vrací podruhé a první se zde
konalo v roce 1994.
Pořadatelé s napětím očekávají zda padne
rekord a zda opět zvítězí (po páté v řadě za
sebou) německý jezdec. Němci v celkové historii získali již devět titulů. Zraky německých
fanoušků se budou upírat především k obhájci titulu z Lipska Christianu Ahlmannovi
(foto).
Zastavit německou hegemonii se pokusí
především jezdci USA, kterých dorazí do Hertogenbosch devět. Celkem vysílají do Holandska své zástupce Austrálie, Belgie, Brazílie,
Kanada, Dánsko, Egypt, Estonsko, Francie,
Německo, Irsko, Japonsko, Litva, Nizozemsko, Portugalsko, Katar, Rusko, Švýcarsko,
Švédsko a USA.

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

tierwohl@jrs.cz
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Čeští jezdci....
Pokračování ze str. 1

Nejenom CSI
Ale vraťme se ještě o týden zpět. Ve dnech
31. března a 1. dubna se v rakouském Markgrafneusiedl skokových závodů zúčastnili čeští jezdci
Zoltán Tóth, Tomáš Aberl, Lucie Anovčínová
a Gabriela Staňová. Ani tady nepřízeň počasí,
a silný vítr nijak neovlivnili zájem jezdců a pořadatelé byli nuceni uspořádat většinu soutěží
na čas.
Češi dominovali především sobotnímu -L-,
když získali hned tři první pozice. Zvítězil Zoltán
Tóth s klisnou ESEJ. Tento jezdec obsadil i druhé
místo, tentokrát s NIKOL 1. Z třetí příčky se radoval Tomáš Aberl na GRANDUS.
V soutěži -LM- (naše -S-) si po bezchybné a rychlé jízdě dojel pro první místo Tomáš Aberl
(GRANDUS) a třetí místo patřilo Zoltánu Tóthovi
na ENRIQUE Dwerste Hagen. V sobotu se ještě
dařilo Tomáši Aberlovi na klisně ATHENA 1 v soutěžích pro mladé koně. V parkuru st. -A- (-ZL-)
obsadil první místo a v -L- místo druhé.

Sofie Brodová (LISSANDRO) Foto T. Bezrouková
a Kamila Kotyzová (ALICE 3) mají
kvalifikaci splněnou již z loňska,
Česká republika tak může pro červencový šampionát ve švýcarském Bernu sestavit tříčlenné
družstvo. „V tuto variantu jsme
doufali, i proto jsme se rozhodli
před nedávnem přesunout mistrovství České republiky starších
juniorů z Karlových Varů do Brna.
Karlovarské závody totiž probíhají
6. - 8. července, což by případným
účastnicím mistrovství Evropy
v podstatě znemožnilo bojovat
o národní mistrovské medaile. O ty
se tak utkají již ve dnech 22. - 24.
června v rámci drezurního Světového poháru v Brně na Panské líše," informovala MUDr. Helena
Žižková.
O splnění kvalifikace se ve Stadl Pauře pokoušely ještě Barbora
Dvorníková s WHY NOT nebo
Pavla Hašková na LINDGREN 2.
Hranici 60 % se jim však na těchto závodech v kvalifikačních úlohách překonat nepodařilo.
V kategorii pony
soutěžila Barbora Nathálie Crnková si kolbiště v Ebreichsdorfu vyzkoušela již
Kamírová na LIP- o Velikonocích a nyní ji zde čekají další starty v rámci CSI
TON SINAJ. Ve středu obdržela známku 55,598 %
ze trestnými body za čas a celkově se posunu(43. místo) a i když si ve čtvrtek
la na 11. místo. Technicky náročný parkur pak
polepšila na 58,577 %, hodnocení
zvládl Petr a PASTOR čistě a v celkovém pořastačilo jen na 40. místo, což na podí to znamenalo konečné 8. místo.
stup do pátečních finálových jízd
nestačilo.

Stop pro CDI
Do sobotní úlohy FEI Grand Prix
nastoupila za české barvy Julianne Weingberg-Lessing s koněm
JOE BLACK. Výsledek 53,723 %
pro tuto dvojici znamenal nejen
předposlední místo ve třicetičlenném startovním poli, ale také
„stopku" pro mezinárodní starty
v této úrovni na následujících 6
měsíců. Dle nově upraveného bodového systému drezurní komise
ČJF pro účast na mezinárodních
drezurních závodech totiž inkasovala tři minusové body, po jejichž
Lucie Anovčíková na ROLYS přivezla z Rakouska třetí místo
obdržení toto omezení nastává.
Nyní v průběhu šesti měsíců (či libovolně delI neděle začala pro české barvy velmi dobře,
ší doby) může dvojice plnit ověřovací kvalifikaci
V soutěži -A- byla čtvrtá Lucie Anovčínová na
na CDN v ČR nebo v zahraničí. Při ní musí v daROLYS. Soutěž stupně -L- se nesla ve stejném
né úrovni dosáhnout na dvou různých místech
duchu jako ta sobotní a první dvě příčky opět patnad 63 %. Tuto ověřovací kvalifikaci není možné
řily Zoltánu Tóthovy (ESEJ a ENRIQUE Dwerste
plnit ve volné sestavě. Poté může dvojice opět
Hagen). Třetí pozici tentokrát získala Lucie Anovpožádat ČJF o přihlášku k CDI.
čínová (ROLYS).

Kvalifikace splněna
Skokové Rakousko do třetice. Zuzana Zelinková, Martin Štorkán, Josef Kincl a Michaela Bendová se ve dnech 6.-8. dubna zúčasnili CSI**
v Ranshofenu. I zde získali naši jezdci řadu
umístění v prvých desítkách výsledkových listin.
Josef Kincl na CASCAR byl v závěrečné GP
(145 cm) mezi 54 dvojicemi na CASCAR dvanáctý. Spokojený byl i Martin Štorkán, který
absolvoval závěrečnou Velkou cenu se dvěmi
chybami a měl by tak mít splněnou kvalifikaci
na ME.

Úspěchy a neúspěchy
na CDI
Drezura byla v Rakousku taky. Ve dnech 3. 9. dubna se ve Stadl Paura uskutečnily drezurní
závody CIDJ, CDIP a CDI3*. Z ČR dorazilo několik jezdců.

Juniorský tým na ME?
Hned po středečních soutěžích byl důvod
k optimismu, protože juniorka Barbora Marešová
s REMEMBER ME H dokončila úlohu s výsledkem 63,153 % a splnila tak kvalifikační kritéria
pro účast na mistrovství Evropy juniorů. Protože

Všestrannost
v Raveně
Z Hradeckého jezdeckého klubu se na cestu
dlouhou 1 150 km do italské Raveny k CIC vydali 3. dubna Pavlína a Petr Pejřilovi. Cesta trvala přes 15 hodin a výprava dorazila do dějiště závodů ve středu 4. dubna ráno.
Kolbiště i obdélník byly travnaté, povrch terénní tratě převážně hlinitopískový. Trať vedla po
úzkých, klikatých cestách v hustém křovinatém porostu.
V soutěži CIC* startovala Pavlína Pejřilová
s 6letým DACON a s 8letým MERLIN. Pro oba
koně se jednalo o mezinárodní premiéru.
Na start se seřadil přes 65 koní ze šesti zemí. Po drezurní zkoušce byly oba koně Pavlíny
v poslední desítce.
Teréní zkouška byla postavena na vyšším
stupni obtížnosti. Kůň MERLIN ji pro trojí neposlušnost musel ukončit těsně před cílem. DACON dokončil s jedním zastavení a penalizací
za čas. Parkur pak absolvoval s 16 body.
Petr Pejřil s koněm PASTOR (13) startoval
v soutěži CIC**. Kvůli zranění jezdce to byl pro
dvojici první start po osmiměsíční přestávce. Na
startu bylo 32 koní. Po drezuře byla naše dvojice na 25. místě. V terénu zatížila své konto pou-

Petr Pejřil na PASTOR se v CIC** v italské Raveně umístil na 8. místě

Radost v Británii
Příjemná zpráva dorazila ze stáje Jaroslava Hatly v Británii. Na závodech v Burnham
Marketu se náš jezdec ve dnech 5. - 7. dubna výborně předvedl v sedle WESTWINDS
EL DIVO, když ve skvělé konkurenci obsadil
v CIC3* 4. místo. V konkurenci 45 dvojic
startoval Jar. Hatla ve druhé sekci. Spolu
s ním se zde objevili jezdci jako Zara Philips,
Clayton Fredericks či Piggy French. Od počátku dokázal náš jezdec držet se všemi
nejlepšími krok a s rozdílem pouhých sedmi
bodů skončil čtvrtý za Australanem Claytnem Fredericksem (WALTERSTOWN). Za
druhou Britkou Piggy French (DHITOPPERR W) zaostával o necelých šest bodů
a pouhé tři body ho dělily od třetího místa,
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které obsadila Novozélanďanka Lucy Jackson na ANIMATOR.
Šestiletý CAPTAIN HERO byl ve své první
jednohvězdičkové soutěži také velmi dobrý
a umístil se na 16. pozici.
Kompletní výsledky naleznete na
www.musketeer.co.uk

Zběsilý klid

Vilamoura Tour
Aleš Opatrný soutěží v Portugalsku. Zde probíhá seriál Vilamoura Tour. Série započala 28.
března, pokračovala o Velikonocích a bude se
konat i další dubnové víkendy. Na programu jsou
závody CSI2* se soutěžemi 5letých, 6letých
a 7letých a dále pak CSI pro junuiory, mladé
jezdce a jezdce do 25 let.
Z prvního mítinku jmenujme alespoň 10. místo Aleše Opatrného na TIMPEX CENT ve finále
Big Tour 30. března (24 st.) s následným 10.
místem v Grand Prix 1. dubna.
Druhý mítink zahájil Aleš 4. dubna vítězstvím
v sedle LILY BEACH ve finále 6letých. V Big
Tour (140 cm) pokračoval v úspěších 7. dubna,
kdy obsadil 4. příčku na NOBEL. V doposud poslední portugalské Velké ceně 8. dubna startoval náš jezdec v konkurenci 40 dvojic na CONNYCOR i TIMPEX CENT. Dokončil vždy s jednou chybou a umístil se na 10. a 11. místě.
Veškeré výsledky naleznete na:
http://equievents.com

Těžké Moorsele

Výkonnost před letošním evropským šampionátem na pony se rozhodla prověřit Nicola
Grünthalová. Vydala se proto s pony i velkými
koňmi nejprve ve dnech 6. - 8. dubna do belgického Moorsele k CSICh-A, CSIP.
Z výsledků se nám podařilo zjistit jen, že v pátek 7. dubna zahájila na pony PRIMUS DE LAUBE kvalifikaci ke GP (125 cm) se 7 trestnými body (chyba + čas). To ji stačilo k postupu do nedělního pony vrcholu Grand Prix (130 cm). Zde
již byla obtížnost skutečně evropských parametrů a Nicola Velkou cenu nedokončila. Tento víkend startovala Nicola ve francouzském Fontainebleau na CSIOP. To je důležitá prověrka před
červencovýn ME a dokládá to skutečnost, že
zde startovalo 345 pony v mezinárodních soutěží z 15 zemí.
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Nicola Grünthalová na PRIMUS DE LAUBE
startovala v belgickém Moorsele a tento víkend po Velikonocích pokračovala při CSIP ve
Fontainebleau

Stylový šampionát
zahájil
Na Mělníku a v Brně na Panské líše byl o víkendu 14. - 15. dubna zahájen první ročník Styl
šampionátu. Ten je určen jak jezdcům na pony, tak
starším jezdcům na koních. Je vypsán v celkem
pěti kategoriích: pro jezdce 8 – 12 let na pony S +
A (ponyhandicap ZP a ZLP, pro jezdce 8 – 12 let
na pony B (ZP a ZLP), pro jezdce 13 – 16 let na
pony do 148 cm (ZLP a LP), pro děti 12 – 14 let
na velkých koních (ZM a Z) a pro juniory 14 – 18
let na velkých koních (Z a ZL).
Pro účast ve finále musí získat dvojice minimálně čtyři známky z celkového počtu 22 soutěží (11
závodů). Ve finále může jezdec startovat se třemi
kvalifikovanými koňmi dle
vlastního výběru v každé kategorii a získá zde poslední pátý
výsledek (pátou známku)
O vítězi Styl šampionátu
2012 rozhodne součet čtyř
nejlepších kvalifikačních výsledků + výsledek finálového
kola. V případě rovnosti rozhodne lepší výsledek finálového kola.
Finále pony bude při MČR
ve Zduchovicích 16.-19. 8.
a pro koně 28.-30.9. v Hořovicích.

Inzerce

WESTVWINDS EL DIVO na parkuru v Burnham Marketu

Sezóna ještě ani nezačala a již je obtížné
informace o veškerém nejenom zaznamenat,
ale hlavně utřídit, pochopit a vyhodnotit. Než
je to možné, je čtenář zavalen novou várkou
toho, co se kde stalo a co se jinde chystá.
V desítkách stájí se promýšlí strategie, jak
stihnout propletenec seriálů, které si vzájemně konkurují a termínově překrývají. Slovo
amatér ztrácí svůj význam, protože soutěže
se posouvají do dní dříve vyhrazených pouze
výkonu zaměstnání. Kdo se chce zúčastnit,
nesmí být svázán pracovní dobou. Děti musí
zvládnout školní povinnosti externě.
Koně ve stájích ale stojí klidně. Jejich čas
plyne pravidelně, ohraničen denními rituály.
Smířeni s osudem, který jsme jim přichystali.
Věří svým lidem, že práce, kterou je nutné vykonat má nějaký důvod.
Pan prezident Václav Havel se v jednom ze
svých slavných projevů zamýšlel nad soudobou
civilizací. Bude to zanedlouho 20 let. Hovořil
o důsledcích globalizace, o tom, jak po celé planetě lidé konzumují stejné potraviny, stejnou
hudbu, přejímají stejný životní styl. Zamýšlel se
nad tím, jak veškeré civilizační vymoženosti,
které dokáží skvěle sloužit a obohacovat náš život, nám současně vyměřený čas beznadějně
ochuzují, zplošťují a ničí. Místo aby pomáhaly,
člověka často zotročují. Řeč byla přednesena
na akademické půdě Harvardské univerzitě
a byla, jak jinak, bouřlivě a vstřícně přijata.
Práce s koněm má tu výhodu, že prožité
momenty mají svůj pevný časový řád. Nedají
se zrychlit výkonnějším čipem, ani znásobit
větší pamětí. Naopak jezdecký sport je ale
globalizací již plně ovládán. Nemohu stát
zcela stranou tohoto systému. Urputně se ale
snažím, aby globalizace jezdeckého sportu
nepohltila i moje jezdectví.
Čas ve stáji nám plyne stejně klidně jako
našim předkům. Práci s koňmi mám rád právě pro ten staletý řád, kde čas odměřují potřeby koní. Kdo dokáže pochopit tento staletý
klid, naleznete čas nejenom na zvládnutí řemesla, o kterém hovoří ve své dnešní stati
O jezdeckém umění MVDr. Norbert Záliš, ale
i na svůj život. A i proto si myslím, že by měli
být koně ve státní službě. Všichni by si tak
alespoň někdy uvědomili, že cesta je vždy
ohraničena zapřaháním, únavou a ošetřením
spřežení.
Cyril Neumann

Voltiž v Saumuru
Lukáš Klouda se ve dnech 6. - 8. dubna
účastnil mezinárodních voltižních závodů kategorie CVIO2*/CVI2* ve francouzském Saumuru. Startoval na koni FLASH BACK pod vedením
Alexandry Knauf. V silné konkurenci 12 jezdců
nakonec obsadil s výsledkem 7,742 bodu
6. místo. Vítězství vybojoval domácí Nicolas Andreani (8,384 b.), druhý skončil Rakušan Stefan
Csandl a třetí opět domácí jezdec Ivan Nousse.
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Global Champions Tour
na arabském poloostrově
Na velikonoční Bílou sobotu byla v katarském Doha velmi
razantně zahájena
otevřená sezóna prvním kolem milionářské Global Champions Tour.
Z Evropy bylo na
konkůr do katarské
metropole letecky přepraveno více než osmdesát koní a Velké ceny se jich zúčastnilo čtyřicet
dva. Na prostorném kruhovém kolbišti stavěl
parkury známý italský designer Uliano Vezzani.
Jeho kurzy nebyly pro zúčastněnou světovou elitu technicky až tak náročné, ale celkovou obtížností odpovídaly zahájení venkovní sezóny.
V prvním kole dokončili všichni a jenom pět
jezdců zaznamenalo dvouciferný výsledek. Do
osmnáctičlenného druhého kola se kvalifikovalo
patnáct bezchybných, jeden s jedním a nejrychlejší dva se čtyřmi body. Z jezdců velkých jmen,
kteří v prvém kole skončili, jmenujme Michela
Roberta, Kevina Stauta, Lucianu Diniz, Steve
Guerdata, Gerco Schrödera, Pénélope Leprevost, Ludgera Beerbauma a Rolf-Görana
Bengtssona.
Ve druhém kole se nedařilo jedinému arabskému zástupci Kamal Abdulah Bahamdanovi,
který s velmi dobrou 11letou DELPHI (Leo Caylo) po dvou chybách a následném vybočení inkasoval 20 bodů. Devět bodů nasbírali Mark
McAuley (Irl) a Sergio-Alvares Moya a jedné
chybě se postupně nevyvarovali Roger-Yves
Bost, Olivier Guillon, Katharina Offel, Simon De-

Christian Ahlmann s hřebcem CODEX ONE
(Contendro I) v poklidném tempu shodil dva skoky a nakonec skončil v rozeskakování poslední.
Svou šanci chtěl využít Holanďan Maikel van der
Vleuten s 10letým hřebcem VDL GROEP VERDI (Quidam de Revel), na Edwinu mu však vteřina přebývala. Že má velkou formu prokázal
CORNET OBOLENSKY (Clinton). S Marco
Kutscherem v sedle mu po rychlé jízdě chybělo
pouhých 25 setin. Další z německých osobností
Marcus Ehning, tentokrát s 15letým PLOT BLUE
(Mr. Blue) udělal chybu a propadl na šestou příčku. Vyhlášeným závodníkem je i Billy Twomey
z Irska, zvláště pokud sedí na TINKA'S SERENADE (Tinka's Boy). Jel jako o život, ale v cíli byl
o čtyři a půl desetiny pomalejší. Poslední, kdo
mohl ještě Edwině Alexander vítězství vyfouknout, byl Švýcar Pius Schwizer s 10letým tm.
hnědákem VERDI III (Hors la Loi II). I o něm je
známo, že se rozeskakovat umí. Před poslední
stacionátou však musel vzít zpátky a tak mu 33
setin přebývalo.
Nejvýše na stupních vítězů stála rozesmátá
Edwina Alexander, druhé místo obsadil Marko
Kutscher a třetí Pius Schwizer. Na Billyho
Twomey zbyly čtvrté peníze, pátý skončil Maikel van der Vleuten. Šestý a sedmý byli oba
chybující Němci, Marcus Ehning a Christian
Ahlmann.
Letos nás čeká ještě dalších dvanáct kol Global Champions Tour. To nejbližší bude 6. května
ve španělském letovisku Oliva Nova nedaleko
Valencie.
Kompletní výsledky najdete na
www.globalchampionstour.com

Vítězkou Global Champions Tour v Doha se stala Edwina Alexander v sedle CEVO ITOT DU CH’TEAU
lestre, Gregory Wathelet a už v prvním kole také
Denis Lynch. S jediným bodem za mírné překročení časového limitu se dál nedostali Jeroen
Dubbeldam na BMC UTASCHA EFN a největší
překvapení byl Rus Vladimír Tuganov s 14letým
AMAROK (Acorado).

Smála se Edwina
Dramatické rozeskakování skvěle rozjela Australanka Edwina Tops-Alexander s populárním ryzákem CEVO ITOT DU CH’TEAU (Le Tot de Semily). Subtilní ryzák byl znovu výborný a dokázal, že ani v šestnácti letech neztratil nic ze své
rychlosti a úžasné obratnosti. Další startující,
současné číslo čtyři světového žebříčku, 37letý

Horses&Dreams
Skvěle obsazený by měl být venkovní drezurní konkur Horses&Dreams, který bude pořádat
známý mág Ulli Kasselmann 25.- 29. dubna
v Hagenu. Přihlášeno je kompletní hvězdné britské družstvo, Laura Bechtolsheimer na MISTRAL HOJRIS, Charlotte Dujardin na VALEGRO,
Carl Hester na UTHOPIA a přímo z ’s-Hertogenbosch by měl dorazit i Richard Davidson
s HISCOX ARTEMIS. Na horké německé půdě
by měli prověřit domácí olympijské kandidáty,
včetně Isabell Werth s EL SANTO NRW, Kristiny Sprehe s DESPERADOS a po pěti měsících
i Mathiase-Alexandra Ratha s TOTILASEM.

Kdo bude na finále
Brabantská hala v s’Hertogenbosch se stane
ve dnech 19. - 22. dubna dějištěm finále Světového poháru. Na programu bude jak skokové
Rolex FEI finále, tak drezurní Reem Acra finále.

Reem Acra FEI World Cup Final
FEI oznámila seznam účastníků drezurního
finále Světového poháru. Domácí Holandsko
budou reprezentovat: obhájkyně titulu Adelinde
Cornelissen a Hans Peter Minderhoud, Německo: Isabell Werth, Helen Langehanenberg a Nadine Capellmann, Švédsko: Patrik Kittel a Tinne
Vilhelmson Silfven, Itálii: Valentina Truppa, Velkou Británii: Richard Davison, Dánsko: Lone
Jörgensen, USA: Jan Ebeling a Shawna Harding, Polsko: Katarzyna Milczarek Jasinka, Michal Rapcewicz a Austrálii: Rachael Sanna
Některá velká jména budou tedy chybět, ale
v v olympijském roce se tomu nelze ani příliš divit.

Rolex FEI World Cup Final
O nominaci účastníků skokového finále Světového poháru referujeme na titulní straně. Pokud postrádáte některé z kvalifikovaných je to
proto, že již předem mnozí oznámili, že příležitosti stát se vítězem SP nevyužijí. Kupříkladu
Meredith Michaels-Beerbaum, která je v současné době na venkovním turné ve své rodné
Kalifornii, se už nechce vracet do haly. Podobně
švédská hvězdička Angelica Augustsson připravuje francouzskou ryzku MIDTOWN DU TILLARD na Superligu a především do Londýna.
Ze Severní Ameriky nepřicestují Ian Millar
a Chris Pratt a Kanadu bude reprezentovat
v Belgii usazený olympijský vítěz Eric Lamaze.

Současný lídr světového žebříčku HSBC ve
všestrannosti William Fox-Pitt (GB - na fotu
s Parkane Hawk při loňském Land Rover Horse
Trials v Burghley) bude ve dnech 26. - 29. dubna startovat i ve třetím kole seriálu HSBC FEI
Classics, které se koná v Kuntucky. Fox-Pitt vede žebříček o 59 bodů před Andrew Nicholsonem (USA). Dá se tedy předpokládat, že v Kentucky bude sveden boj nejen o body do seriálové soutěže HSBC FEI Classics, ale i o čelo světového žebříčku. Připomeňme ještě, že společnost HSBC věnuje vítězi žebříčku na konci sezóny prémii 50 000 USD. Vloni si tento příjemný obnos odnesla Mary King (USA), která je
však letos zatím na 10. pozici.

Zahraniční rubriku připravuje
Václav K. Dvořák
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Never say never

Foto J. Matuška

Nikdy neříkej nikdy jsme si do titulku vypůjčili ze slavné Bondovky. V minulém čísle,
jste si na těchto stránkách mohli přečíst naše spekulace o důvodech, pro které se německo-ukrajinská jezdkyně Katharina Offel
rozešla s mecenášem Oniščenkem. Než se
týden s týdnem sešel, objevila se v německém tisku zpráva. Dva špičkoví koně patřící
Alexandru Oniščenkovi, znovu stojí ve stáji
Kathariny Offel. Jedná se o skvělého 14letého belgického hnědáka VIVANT (Fuergo Du
Prelet), se kterým ještě v roce 2010 Australan Chriss Chugg, po úspěšných parkurech,
bavil diváky, když předváděl předpisové piruety. Tím druhým velmi dobrým skokanem, je
11lerý francouzský valach NOBYLIS (Bonhomme II). Katharina se svými znovu nabytými cracky, již minulý týden startovala v italském Arezzu. Vidina olympijských medailí je
zjevně velmi silná motivace. Na druhou stranu z Kathariny Offel roste světová třída
a v rodném Německu by takovou šanci asi
nedostala.

První jsou Martinice
Úvodní kolo 11. ročníku Skokového poháru
České pojišťovny se uskuteční na kolbišti Equitana v Martinicích v rámci čtyřdenních závodů
ve dnech 19. - 22. dubna. Rozpis nabízí 14 soutěží. Podrobné informace naleznete na
www.ceskyskokovypohar.cz
Startovní pole v Martinicích však bude ochuzeno o víc jak deset našich nejlepších jezdců,
kteří dají přednost startu na mezinárodních závodech kategorie CSI2*/CSIYH*/CSIJChP v rakouském Linci. Na stejném místě se bude závodit i poslední dubnový víkend, a to by se již počet českých účastníků měl přehoupnout přes
dvacet.
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Foto J. Matuška

Cena města Bystřice otevřela sezónu na kolbišti JK Opřetice v neděli 8. dubna. Na programu bylo pět soutěží se závěrečným -L**- a -S**-. Parkury stavěl tradičně Zdeněk Krpela.
V -L**- nenašla přemožitele Adéla Půlpánová na CHANTAL 2
(nahoře) z JK Benátky u Sázavy), která byla nejrychlejší
v rozeskakování 12 dvojic. V závěrečném -S**- zvítězila, mezi deseti startujícími, Michaela Roubalová na CORTÉS
(vpravo) - Slavia Plzeň.

V Pardubicích zahájili
O víkendu 13.-15. dubna se tradičně na závodišti v Pardubicích rozběhl 47. ročník seriálu soutěží
ve všestrannosti Zlatá podkova. Třídenní závody byly rozděleny do dvou částí. V pátek 13. dubna byly na programu jednodenní soutěže všestrannosti stupně -Z-, -ZL-, -ZK-PONY-. V sobotu 14. dubna
drezura a parkur a v neděli 16. dubna nakonec cross soutěží Zlatá, Stříbrná, Bronzová podkova
a Soutěže nadějí. Stavitelem trati byl poprvé Petr Veselovský, technickým delegátem František Slavík. Veškeré podrobnosti i výsledky o soutěžích, které se bohužel konaly až po uzávěrce Jezdce
č. 7, naleznete na: www.pardubice-racecourse.cz

Nové trofeje
pro SPČP
Skokový pohár České pojišťovny ve čtvrtek 12. dubna
představil na tiskové konferenci pořádané pražském
v Kolowratském paláci nové
exkluzivní trofeje pro vítěze
a další umístěné. Trofeje vyrobilo na zakázku studio Astera
z Nového Boru, které se specializuje na exkluzivní atypické realizace ze skla a křišťálu.
Kolekce zahrnuje celkem 22
malých, 14 středních a 1 velkou trofej určenou pro vítěze
finálového závodu.
Design vychází z nového
loga seriálové soutěže a jejího
generálního partnera. Pro
tvorbu byl použit blok optického křišťálu, který se vyznačuje výborným odrazem a lomem světla. Z něj se ručně
brousily jednotlivé komponenty do požadovaného tvaru.
Využity byly dvě různé
techniky broušení - tzv. hranařské (horizontálně) a kuličské (vertikálně). Každý jednotlivý prvek prošel šesti operacemi, a to konkrétně broušením různé hrubosti, dvojím
leštěním a pískováním přes
krycí fólie. Nakonec se všechny části slepily speciálním neviditelným lepidlem. Velká trofej je např. složena z pěti segmentů.
Pro ceny byly vyrobeny
speciální dárkové boxy, ve
kterých poputují za svými budoucími držiteli. Jde o ruční
práci a tak i obaly podtrhují
exkluzivitu a originalitu nových trofejí.
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Donau Bohemia
Trophy
Nový seriál drezurních závodů Donau Bohemia Trophy, ve kterém je zaangažována i ČR
bude zahájen 11.-13. května ve slovenském
Pezinoku. Seriál bude letos probíhat na území
Slovenska, České republiky, Maďarska a Rakouska.
Jezdci budou ve čtyřech kvalifikacích získávat
body pro závěrečné finále, které se bude konat
v rakouském Kottingbrunnu. Díky sponzorskému krytí nebudou jezdci platit ani přihlašovací
poplatek.
Patronem prvního kola na Slovensku je Ilja Vietor. V ČR se koná druhé kolo a jeho
pořadatelem budou ve dnech 20. - 22. července organizátoři jediného českého CDI
v Brně na Panské líše. České kolo se uskuteční měsíc po těchto mezinárodních závodech (CDI-W/CDIJ/CDIP), které budou letos vypsány opět jako kvalifikace Světového
poháru, ale tentokrát zde svoji rundu budou
mít nejenom junioři, ale i jezdci na pony.
Součástí letošního CDI bude i mistrovství
České republiky starších juniorů. Veškeré
podrobnosti o závodech najdete na:
www.panskalicha.cz

Rudolfův pohár
V Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem zahájí ve dnech 19.- 22. dubna sezónu příznivci spřežení. Na programu budou tradiční mezinárodní závody CAI. V kategorii jednospřežní
a čtyřspřeží se navíc bude jednat o kvalifikace
na světové šampionáty. Čtyřspřeží se chystají
v polovině srpna do německého Riesenbecku
a jednospřeží o měsíc později do portugalského
Lezirias.
Na obou šampionátech chtějí pochopitelně
startovat i čeští jezdci a tak bude záležet i na výsledcích ve vstupním závodě sezóny.
Pro dvojspřeží je soutěž také důležitá, protože jezdci se zde budou snažit splnit kvalifi-

kaci pro účast v Dunajsko-alpském poháru. Ten se sice koná
jednou za dva roky, ale protože
bylo poslední finále v Topoľčiankách pro nepřízeň počasí zrušeno,
budou v srpnu jezdci v maďarském Fábiánsebestyénu bojovat
o Pohár po čtyřech letech.
Drezurní úlohy se v Kladrubech
pojedou již od čtvrtka 19. dubna.
Maraton je plánován na sobotu
21. dubna. Podle předběžných přihlášek dorazí přes osmdesát startujících z celkem 12 zemí. Nahlášeni
jsou účastníci z Dánska, Finska,
Francie, Litvy, Maďarska, Německa,
Norska, Polska, Rakouska, Slovenska a Švýcarska.

Sníh a vítr
v Opavě
Letošní KMK byly odstartovány na
kolbišti v Opavě Kateřinkách poslední březnovou sobotu a hned aprílovou neděli pokračovaly první jarní
závody. Že to byly aprílové závody
mohou potvrdit všichni účastníci,
protože se vystřídal déšť se sněžením, silným větrem a hlavně velkou
zimou.
Mezi pětiletými hřebci (20 start.)
zvítězil LORANDO B - David Fialka
(JK Mustang) a mezi klisnami (16)
LA CHARLOTTE s Jiřím Papouškem
(JK Všetice).
V nedělní soutěži -S**- (22
start.) jarních závodů předvedlo
osm dvojic bezchybný výkon, v rozeskakování tři. Nejrychlejší byl Josef Kincl na BANYME (TJ JO Horymas) před Jiřím Hruškou na TENERIFE#S TABBI a ESPRI 2 (JK
Opava Kateřinky).
Všechny výsledky naleznete na
www.jezdectvi.info
-jge-

Marek Hentšel na SAURON zvítězil v -ST- při Jarních závodech
v Chotěbuzi

Jarní závody v Chotěbuzi
V pátek 6. dubna proběhlo v Chotěbuzi 1. kolo Moravského šampionátu mladých koní 2012. V -Z- pro čtyřleté koně startovalo 22 dvojic a osm
bylo bez penalizace. V -ZL- pro pětileté jich startovalo 30 se třinácti čistými výsledky.
V soutěži -L*- pro šestileté koně bylo na startu 18 soutěžících. Po rozeskakování šesti dvojic obsadil první dvě příčky Jiří Hruška s koňmi CARENTHAGO Z a SPELLBOUD (JK Opava Kateřinky). Třetí se umístila Kateřina Kubrická a LITTLE LOVE ((Stáj Montána).
V sobotu a neděli pokračovaly soutěže za účastí jezdců Slovenska
a Polska. V nedělní -ST*- bylo na startu 23 dvojic. Tři z nich zvládly základní kolo bez trestných bodů. V rozeskakování již nebyl bez penalizace
nikdo a tak s jednou chybou zvítězil Marek Hentšel se SAURON (JK Baník Ostrava). Šest trestných bodů stačilo na druhou příčku Rostislavu
Hlauškovi na KORAL l (JK Šilheřovice). Třetí místo s patnácti body obsadil
Radek Šídlo a SALVADOS 2 (JK Agrostyl Otice).
-jge-

Foto J. Gebauer

V prvním kole KMK zvítězil s pětiletými hřebcem LORANDO B
David Fialka (JK Mustang)
Foto J. Gebauer

V hlavní soutěži opavských závodů -S**- nenašel přemožitele Josef Kincl na BANYME
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Počátkem dubna spustila Česká
jezdecká federace vlastní stránku
na sociální síti Facebook. Díky této
internetové prezentaci by se tak
měly mnohem snadněji a rychleji
dostávat informace k příznivcům
jezdectví.
„Prostřednictvím Facebooku bychom chtěli upozorňovat na nejdůležitější aktualizace webu ČJF, ale
také na nejzajímavější dění v jezdeckém sportu v České republice,
či na významné zahraniční výjezdy
českých reprezentantů. Objevovat
by se tam měly také v plném znění oficiální tiskové informace vydávané ČJF a pravidelný Kurýr ČJF.
Obecně se snažíme tímto krokem
více přiblížit mladší části naší členské základny, která Facebook
v hojné míře využívá," uvedla generální sekretářka ČJF Lucie Spiwoková.
Správu stránek bude mít na starosti specialista ČJF na PR a marketing Josef Malinovský. Uvedené
stránky ČJF najdete na adrese:
www.facebook.com/CeskaJezdeckaFederace

DEN KONĚ - MĚLNÍK
13. května 2012
Přehlídka koní všech
plemen chovatelů oblasti
• vozatajský parkur
• mistrovství ČR v parkurovém skákání bez otěží
• kostýmové skákání
• „show“program
• ukázky výcviku dravců
Podrobnosti na
www.jkmelnik.cz

Inzerce

ČJF na
Facebooku

Názory

Jezdíme
po rohožích
V České republice jsou stále
více vyhledávány areály s dokonalými povrchy, které jsme ještě
v nedávné minulosti obdivovali
pouze v zahraničí. Jednou ze
specializovaných firem na výstavbu těchto profesionálních
povrchů je společnost Boheme
Koncept. Ta je nejenom dovozcem separačních rohoží Austromodul, ale i výrobcem špičkového jezdeckého povrchu - pískové směsi.
Rohože Austromodul se pokládají na připravenou vyrovnanou spodní skladbu. Vzhledem
ke své robustní konstrukci roznášejí spolehlivě zatížení od kopyt do větší plochy, čímž umožňují minimalizovat skladbu
spodní stavby. Jsou vhodné pro
použití na kolbiště, opracoviště,
do stájí, zahrad, ale i na parkovací plochy. Výhodou rohoží je
pevnost, odolnost vůči povětrnostním vlivům a především
dlouhodobá životnost. Fixování
nášlapné vrstvy dokáže zpevnit
rohož proti horizontálnímu posunutí.
Firma Boheme Concept se
specializuje i na stavbu a rekonstrukci jezdeckých areálů. Je
schopna zajistit výstavbu a rekonstrukci nejen jezdeckých
staveb a technologií, ale i staveb, které k areálu náleží - věž
rozhodčích, tribuny, hotely, pensiony, restaurace, letní restaurace.
V oblasti výstavby spolupra-

Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních
boxů, oken, vrat,
žlabů, přístřešků,
parkurových
překážek, kotců pro
psy,
nově i kolotočů, atd.

Pronájem
turnajových boxů.
Tel: 728 162 407 • www.mrzena.eu

cuje s vybranými a prověřenými
dodavateli technologií pro jezdecké areály, kteří mají ve svém
portfoliu produkty špičkové kvality. Kromě samotné výstavby jezdeckých staveb a technologií nabízí i zpracování konceptů, studií,
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rozpočtů, projektových dokumentací pro stavební povolení
i dokumentací pro realizaci.
Kontakt: Ing. Miroslav Havlík
tel.: 737 266 623
m.havlik@bohemeconcept.cz
www. bohemeconcept.cz

Foto Š. Bělohlavová

Týden před pardubickou kvalifikací na ZP se na dostihovém závodišti
uskutečnilo skokovo-krosové soustředění pro jezdce všestrannosti pod
vedením Petra Veselovského. Pro velký zájem byli někteří zájemci odmítnuti, přesto se původně plánovaný počet dvaceti dvojic rozrostl na
dvacet sedm. Sobota byla věnovaná skokové přípravě na pískovém kolbišti. V neděli měli zúčastění možnost skákat některé krosové skoky pro
všestrannost přímo v terénu. Sobota byla rozdělena na dopolední a odpolední část s přestávkou na oběd. Neděle se však již jela od 8.00 do
17.00 non-stop. Vedle účastníků prokázal velkou houževnatost i Petr Veselovský, který vedl celé soustředění přes sobotní deštivé a nedělní mrazivé počasí doprovázené sněhovými přeháňkami.

Foto L. Klingora

Za účasti příslušníků rodiny Kinský Dal Borgo společně se zástupci společnosti Gill Polo s.r.o., která je nájemcem areálu Ostrov u Chlumce nad
Cidlinou, byla v sobotu 31. března slavnostně otevřena nová jezdecká hala. Protože areál nyní využívá společnost propagující polo, bylo hlavním
hřebem programu, který uváděl Aleš Suchánek, představení této hry. Jako
hráči pola se představili všichni členové rodiny Gill a na snímku je syn Šárky a Naveed Gill Eliáš. Podrobnosti na www.stajostrov.cz

HansePferd Hamburg
Hamburské výstaviště patří každé dva roky
v dubnu výstavě HansePferd. Letos připadá její
14. ročník na 20. - 22. dubna. Výstava představí
návštěvníkům novou prostorovou koncepci, pochopitelně s důvěrně známým veletržním obsahem.
Do Hamburku se letos chystá před 450 vystavovatelů z dvaceti zemí. Očekává se návštěva
okolo 50 tis. návštěvníků. Připraven je samozřejmě doprovodný program, ve kterém se objeví 300 koní a pony více než třiceti plemen. Podrobné informace na:
http://hansepferd.de/internationale-ausstellung-fuer-pferdefreunde

Poroste tráva rychle?
Letošní sezóna v Pardubicích přivítala účastníky i rekonstruovanými
místy na dostihové dráze a v průběhu roku pak i první etapou výstavby nového zavlažovacího systému. Po nedávné obnově irské lavice, pokračují
v Pardubicích úpravami oblouků. V minulém čísle jsme k rozhovoru se současnou ředitelkou Dostihového spolku použili fotografii Jiřího Bělohlava,
která ukazovala masivní zásah do části dostihové dráhy. Současný správce dráhy dostihový trenér MVDr. Jiří Janda věří, že čerstvě vysetá tráva na
celkové ploše téměř 10 ha, (oblouky hlavní dráhy, pasáž klasické steeplechase před tribunami a úseky mezi Taxisovým příkopem a Irskou lavicí)
dobře vzejde a uchytí se tak, že již v průběhu roku bude možné na tento
povrch pustit koně. Díky podpoře města Pardubice by letos měla začít výstavba nového zavlažovacího systému. Ošetřit by se takto měl poslední kilometr kurzu Velké pardubické. Další části pak budou následovat příští rok.

Školka pro osiřelá hříbata
V neděli 1. dubna byla otevřena v ČR „První školka" pro osiřelá hříbata
- Stáj Struhařov u Benešova. Zatím je první institucí tohoto typu, kde je takto postižené hříbě možné umístit. V důsledku toho se občas stane, že díky nedostatečné péči takový sirotek uhyne.
Projekt vznikl, aby narozená hříbata, která přišla o matku, měla možnost začít plnohodnotný start do života. Péče o takové hříbátko je velmi časově náročná a ne každý chovatel má možnost ji zajistit 24 hodin denně.
Stáje mají 18 vnitřních boxů a hříbátka se ustajují po dvou. Areál nabízí
16 hektarů pastvin.
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