První Pohár národů
v Sopotech

Blíží se CSI
Zduchovice?

Český skokový tým by se
měl poprvé letos zúčastnit
Poháru národů v polských
Sopotech

Nedostatek přihlášek
na CSI Zduchovice donutil
pořadatele prodloužit termín.
Bude či nebude jediné české
CSI?
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Dvakrát Skokový pohár
Uplynulých 14 dní bylo na národní skokové scéně ve znamení dvou Skokových pohárů ČP. Druhé kolo se konalo v Ostravě v rámci 49. ročníku Velké ceny a třetí pak patřilo Velké ceně Kolína,
která se již tradičně jezdí na Ptýrově.

49. Velká cena Ostravy
Druhé kolo Skokového poháru se letos konalo ve dnech 17. - 19. května v Ostravě. Úvodní
den vyvrcholil parkurem -S**- Po rozeskakování
11 dvojic získal vítězství domácí jezdec Marek
Hentšel na SAURON.
Generálkou na Velkou cenu Ostravy byla sobotní soutěž -ST**-, která se tradičně jezdí jako Memoriál plk. Jana Havla. V ní nechyběl téměř nikdo z jezdců nedělní Velké ceny. V konkurenci 32 dvojic si bezchybně s kurzem poradilo sedm koní. Zdeněk Žíla a Aleš Opatrný
hned dvakrát.
V rozeskakování zopakovali nulu tři dvojice.
Nejrychlejší byl vítězný Aleš Opatrný na CASAL
I (Hořovice) před opavským Jiřím Hruškou
s ESPRI I a slovenským Michalem Žákem na
CANTU.

Kolowrat Junior Cup
V sobotu pokračoval i seriál Kolowrat Junior
Cup a druhému dni patřily soutěže na styl. Podle stylových rozhodčích předvedla nejlepší jízdu

Veronika Vysoudilová na UNA SAPHIRA z JK
Baník Ostrava. O setinu bodu skončil druhý
opavský Václav Staněk na WERDIKT.
Po nedělním -S**- si z ostravského kola kolowratského seriálu odnesla nejvíce bodů Nina
Kaločová z Velké Polomi. V čele průběžného pořadí je po dvou kolech ale až druhá za Hanou
Dostálovou (JK Dvůr Nové Zámky).

Tři bezchybní
Do nedělní Velké ceny (-T*- 145 cm) nastoupilo pouze 21 koní. V posledních čtyřech letech
zde třikrát zvítězil Jiří Hruška. V roce 2009 na
RADEK, v roce 2011 s ARISTO-Z a vloni
s ESPRI 2. Po druhém místě v sobotním Memoriálu plk. Jana Havla patřil i tentokrát k favoritům. Startoval hned první a jako pohárového
koně si vybral ESPRI 2. Překvapivě se ovšem
jeho volba ukázala chybnou a parkur dokončil
s 12 body.
Jakkoliv bylo zřejmé, že tentokrát do finále postoupí i jezdci s více body, představa, že by moh(Pokračování na str. 2)
Foto K. Návojová

Juniorské vítězství
v GP Pezinok
Tina Šalková na TORO 1 (SK Oxer) dokázala zvítězit v hlavní soutěži CSI* v Pezinoku, které se konalo ve dnech 24. - 26. května. Tině
Šalkové se dařilo již v pátek, když vyhrála kvalifikační Big Tour (140 cm). V nedělní Grand
Prix (140 cm) šlo základní parkur sedm dvojic
bezchybně a v rozeskakování byla Tina Šalková nejrychlejší z pětice bezchybných. Česká juniorka, která oslaví 17. narozeniny, tak zvítězila před Radovanem Cibere (DOLLAR LOOK
VAN’T), Janou Slávikovou (LORD LEVISTO)
a Zuzanou Zelinkovou (CALERI II).
Tina Šalková se tak může těšit na CSIOJ,
které se v Pezinoku koná ve dnech
20. - 23. června. To by již mělo být skutečnou
generálkou pro český tým, který se připravuje
na letošní juniorský šampionát Evropy. Ten se
koná ve španělském Vejer de la Frontera
16. - 21. července. Jak nám potvrdil Radovan
Šalek přes obrovskou vzdálenost by se na tento šampionát chtěl v juniorské kategorii vydat
kompletní tým, který by měly tvořit Tina Šalková, Anna Kellnerová, Kateřina Málková a Adéla Půlpánová.
Juniorské GP v Pezinoku vyhrála Táňa
Hatalová (CALANTINO) a ČR získala 2. příčku
zásluhou Lucie Anovčínové na
CASIS (JS Týnec).

Inzerce

Nové Město nad Metují

www.prim.cz
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
Vítězem druhého kola Skokového poháru se v Ostravě stal opět Jiří Hruška (Opava Kateřinky), tentokrát na MR. VOX Agromarket H+B

tierwohl@jrs.cz
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Dvakrát skokový ...
(Dokončení ze str. 1)
lo zbýt místo na třikrát chybující, nebyla k uvěření. Potvrdili to hned další dva startující jezdci
Zdeněk Žíla s PATENDRO a Aleš Opatrný na
FALCO UNION, kteří dokončili s chybou resp.
čistě.
Parkur druhého kola Skokového poháru byl
poměrně dlouhý a na samém konci stál jako
předposlední skok dvojskok složený z triplebaaru a kolmého skoku. Zde byla prověřena především fyzická připravenost koní a řada koní chybovala právě až zde.
Základní kolo dokázali překonat bezchybně
Jiří Hruška se svým druhým koněm MR. VOX
Agromarket H+B a s oběma svými koňmi
FALCO UNION a CASAL 1 Aleš Opatrný. Ten se
tak rázem stal nevětším favoritem finále.

Podruhé Hruška
Do finále postoupilo 10 dvojic. Jako třetí startoval Aleš Opatrný na CASAL, ale jednou chyboval. První finálovou nulu pak docílil Jan Studnička na Datasys ANFÍ (Zájezd), který byl
ovšem zatížen 5 body ze základního kola. Hned
po něm startující Marek Hentšel na SAURON
Fitmin byl také čistý, ale i on sebou vlekl chybu
z prvního kola.
Startovní listinu uzavírali dva čistí, Jiří Hruška a Aleš Opatrný. Bylo pravděpodobné, že
mezi nimi se rozhodne o vítězství. Jiří Hruška
a MR. VOX Agromarket H+B potvrdil svůj výkon a po druhé nule dostal Aleše Opatrného
pod tlak. Přesto se zdálo, že vítězství tentokrát
Aleše Opatrného nemine. Jeho projev byl zcela suverénní a navíc jel již své druhé finále.
Osudným se mu stal dvojskok složený z oxeru
a kolmého skoku. Aleš se dostal po úsporném
nájezdu k oxeru velmi blízko. FALCO ve snaze
neudělat chybu vyskočil vysoko a již oxer nedotáhl. Navíc se na prvním skoku dvojskoku
zdržel a najednou byl daleko i kolmý skok. Bylo z toho osm bodů a z vítězství ve Velké ceně
Skokového poháru se letos již podruhé radoval
Jiří Hruška. Protože ovšem zvítězil na nepohárovém koni, body do průběžného pořadí získal
pouze čtyři. Díky malému počtu startujících si
je vysloužil za 14. místo na ESPRI. V průběžném pořadí je tak na 2. místě (19) za vedoucím
Zdeňkem Žílou (20). Stájová jednička Jiřího
Hrušky ARISTO Z v Ostravě před VC Ptýrova
(Kolín) nestartoval.

Druhým nejlepším byl ve Velké ceně domácí
jezdec Marek Hentšel na SAURON Fitmin. Ten
sice jednou chyboval v základním kole, ale bezchybné a nejrychlejší finále ho zařadilo za Jiřího
Hrušku. Třetí místo obsadil zklamaný Aleš Opatrný na CASAL I (Hořovice).
Ve finále Equiservis Amateur Tour (110 cm)
zvítězila po početném rozeskakování Dana Pinkavová s LASSY 2 (JK Stará Ves).

v 19.00 hodin. Jakkoliv byla organizace precizní
a vše jelo jak na drátkách, čtvrteční program
trval plných 12 hodin a 15 minut.
To samé se opakovalo v pátek, kdy se závodilo nepřetržitě 13 hodin. K závěrečné soutěži
-S**- nastoupilo 117 koní. Důsledkem takových
startovních polí je pochopitelně jedině možné
hodnocení na čas a ten měl ze skupiny 27 bezchybných nejlepší Josef Pařenica na AQUITO
(Audit Sulice).

Foto J. Malinovský

Prodaný CAVALINO

Přeplněné startovní listiny byly
ale i ve vyšších soutěžích a v sobotním -ST**- startovalo 72 koní.
Příznivci Zdeňka Žíly ale mezi záplavou koní marně hledali doposud
hlavního aktéra jeho bodových zisků, které Zdeňka žílu po dvou kolech pasovaly na lídra průběžné tabulky. Ten se musel se svojí jedničkou CAVALINO, který navíc přivezl
i druhé místo z GP v Ebreichsdorfu rozloučit. Potvrdila se tak informace z Ostravy a CAVALINO se
stal majetkem ruského jezdce Vladimira Tuganova.
Tradičním vrcholem soboty byly
také stylové soutěže (-L**-) seriálu
Kolowrat Junior Cup. Ty byly rozděleny do dvou oddělení po 23 koních. V prvním si vítězství odnesla
Vanda Tmějová na DANIKA Taurus
Trans
(JK
Hřebčín
Suchá)ú a ve druhém se komisařům nejvíce líbila Anna Kellnerová
na TORLANDA (Horse Academy).
V následném -S**- se 110 koňmi byl tentokrát nejrychlejší Vladimír
Tretera
na
ANABEL
Josef Pařenica a vynikající AQUITO (Audit Sulice) zvítězili v pá- VAN’T KATHOF (Tretera).
Generálkou na nedělní Velkou
tečním -S**- a v neděli se probojovali i do finále Velké ceny
cenu byla již zmiňovaná závěrečná -ST**- se 72 startujícími. Zde si s parkurem
německého stavitele Klaus Holleho poradilo
bezchybně 11 dvojic a nejrychlejším byl Jiří LuSkokový pohár se během tří dnů přesunul na
ža na LAND REBEL - S z JS Schneider Plzeň.
kolbiště do Ptýrova, kde pokračoval ve dnech
Druhý skončil další adept na nedělní vítězství Ji23. - 26. května Velkou cenou Kolína. Ani letos
ří Skřivans neúnavnou KALLISTO (Manon Litoptýrovský Kolín nezklamal svoji pověst, co se týmyšl) před Zdeňkem Hruškou s CALATA (Hrače počtu největších závodů sezóny. Během čtyř
bánková).
dní se konalo 15 soutěží a celkem bylo uskutečSoutěž bylas vypsána jako Cena společnosti
něno 1 131 startů. To je pravděpodobně nový
Kapitol, která je partnerem projektu „Kryštůfek
český rekord. Přes 200 koní bylo ustájeno v turzáchranář dětem". Cílem tohoto projektu je potěnajových stájích. Ptýrovský areál se i nadále vyšit dětské pacienty, kteří se ocitnou v péči zálepšuje a letos přivítal náchranářů. Jezdci účastnící se této soutěže se
vštěvníky novým sociálním
Foto K. Návojová
proto rozhodli také přispět a projektu Kryštůfek
zázemí na místě bývalého
věnovali pět tisíc korun.
parkoviště kamionů a přepravníků koní.
Tměj opět vede
Pochopitelně největší poNedělní start Velké ceny Kolína byl v předečty koní stanuly na startech
psaných 14.00 hodinu. Předcházelo mu tentosoutěží do 120 cm, které byly
krát ranní finále Equiservis Amateur Tour (-ZL-),
na programu ve čtvrtek a pákde mezi 16 finalisty vyhrál k potěše organizátotek. Ve čtvrtek i pátek se prorů „jejich" Martin Peroutka s CHANEL 5 (Václav
to začalo skákat již v 7.00 hoKolín).
din ráno a telefonické prezenDruhou nedělní soutěží pak byl nejtěžší kotace do soutěží prvního dne
lowratský závod juniorů -S**-. Zde se opět na čebyla uzavřena ve středu

1131 startů na Ptýrově

Marek Hentšel na SAURON Fitmin (Baník Ostrava) zvítězil v Ostravě v pátečním -S**- a výkonnost potvrdil 2. místem ve Velké ceně
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kuba ještě dlouho mrzet. O to více,
že ve stejné pohodě se dvojici povedlo i tentokrát již čisté finále. Od
stupňů nejvyšších a pravděpodobně i největšího úspěchu tak dělilo
Jakuba Novotného skutečně jen
velmi málo. Takto z toho bylo
5. místo.
Ve hře ale byla stále ještě Lucie
Poláková. Ta jako druhá dokázala
zajet čistě i finále, ale na čas Aleše Opatrného již nedosáhla. Zařadila se na průběžnou druhou
příčku.
Poslední, kdo ještě mohl Alešovo vítězství ohrozit, byl Jiří Hruška
a ARISTO Z. Jeho čistému finále
věřila většina diváků, jednalo se
tak pouze o čas. Vše se vyvíjelo
podle plánu až ke čtvrtému skoku.
Zde se v podání Jiřího Hrušky
opakovala ostravská chyba Aleše
Opatrného. Dvojice se dostala
blízko k prvnímu skoku dvojskoku
a najednou byla vzdálenost příliš
dlouhá. ARISTO, možná i s přispěním Jiřího Hrušky, vyhodnotil
situaci správně a skok neriskoval.
Opakované překonání již bylo bezchybné, ale konečných 7 bodů
(3 za čas) znamenalo sestup až
na 7. místo.
Aleš Opatrný tak nastupoval na
TADMUS s jistotou vítězství a rozhodovalo se pouze, jakou pozici
s druhým koněm obsadí. Nakonec
Lucie Poláková na CAROS obsadila ve Velké ceně Kolína se chybě nevyhnul, ale protože byl
tradičně nejrychlejší, připsal si, za
druhé místo
Lucií Polákovou, třetí příčku. Těsně
le objevilo jméno rodiny Tmějů, kteřá již tradičně
pod stupni vítězů skončil ve finále také bezchybjuniorským soutěžím vévodí. Po rozeskakování
ný Jiří Skřivan na KALLISTO.
osmi koní zvítězil Jiří Tměj na CORSIKA MAG
KALLISTO na startu určitě i doma
Centrum (JK hřebčín Suchá) před Nicolou
Jiří Skřivan se tak stal zatím nejúspěšnějším
Grünthalovou na LEANDRO S (JK Opřetice)
jezdcem seriálu. Jeho jediným pohárovým koa Denisou Vegrichtovou s JETTA (JK Mělník).
Jiří Tměj si tak do průběžného pořadí seriálu
připsal největší počet bodů 24 a v průběžném
pořadí je po třech kolech s 46 body na čele seriálu. Druhá je momentálně Nicola Grünthalová
(32,5) před Andreou Halíkovou (31).
Foto K. Návojová

Velká cena Kolína
Do závěrečného vyvrcholení závodů Velké ceny Kolína o body do Skokového poháru ČP nastoupilo 29 dvojic. Chladné počasí, naštěstí jen
s mírným deštěm, který v průběhu závodu ustal,
bylo příjemné pro koně, méně již pro diváky.
Obtížnost -T**- (150 cm) byla zatím nejtěžším
letošním parkurem na domácí půdě. Německý
stavitel postavil kurs, který neumožňoval jezdcům příliš mnoho alternativ a většina distancí byla jednoznačně „nakrátko". To nedělá našim
jezdcům potíže a tak se plná jednadvacítka vešla do jednociferného výsledku. S jednou chybou pak dokončilo třináct koní.
Čisté ale byly pouze čtyři dvojice. Do finále
(10) se tak dostal i Ludvík Jandourek na VIGO 1
(startující letos za stáj Gestüt Murhof Melichar),
který byl nejrychlejším ze čtveřice z 5 body.
Finále tak zahajoval a hned byl prvním, který dokončil čistě. Hned po něm se na startu
objevil Aleš Opatrný. Ten se, stejně jako před
týdnem v Ostravě, dostal do finále se dvěma
koňmi. Zahajoval s pohárovým ZIDANE
P a i on zvládl finále čistě. Od druhého koně
tak bylo jasné, že Velkou cenu vyhraje nejrychlejší z jezdců, kteří zvládnou oba parkury
čistě. Aleš Opatrný tak měl, vedle sama sebe
na TADMUS, již pouze dva soupeře. Lucii Polákovou s CAROS (Strakonice), která zvládla
základní parkur s velkou rutinou a pak ještě
opavského Jiřího Hrušku na ARISTO Z. Tomu
mnohý divák přál třetí prvenství ve Skokovém
poháru v řadě a suverénní výkon v základním
parkuru to nevylučoval.

něm je momentálně stále pouze KALLISTO. Není tak vystaven tlaku volby a i proto je zatím nejlépe bodujícím jezdcem. Na čele průběžného
pořadí je s 31 body a dá se předpokládat, že se
objeví i na startu následujícího kola, které sám
v Litomyšli (6. - 9. června) organizuje. Na druhé
příčce je také třikrát bodující Jiří Hruška (29)
před Alešem Opatrným (28) a současně čtvrtými Zdeňkem Žílou a Lucií Polákovou (20).

Drezurní
specialisté
Základní součástí jezdeckého života
adeptů soutěžního jezdectví jsou u nás
Zkoušky základního výcviku. Ty mají
v České republice již mnoho desetiletí
trvající tradici. Jejich podoba i cíle se postupem let měnily. Možná mají pravdu ti,
kteří věří, že je v podstatě jedno, z čeho se
zkouška skládá. Důležité je, že na cestě
k jezdeckému soutěžení leží nějaká překážka, jejíž zdolání je pro adepty sportu
prvním výkonnostním srovnáním.
Do jisté míry s tímto názorem souhlasím
a i proto nevnucuji stávajícímu systému
ZZV vlastní odborné připomínky. Přesto
mě při letošních prvních zkouškách, kterých jsem se jako garant aktivně zúčastnil,
překvapila změna, která mi doposud v toku informací unikala. Od letošního roku
máme ZZV pro drezurní specialisty.
Drezurní komise prosadila, že začínající
soutěžní jezdci, kteří by rádi své umění
veřejně předváděli na obdélníku, nemusí
absolvovat skokovou zkoušku.
V pojetí ZZV je skoková zkouška spíše
než skokovou zkouškou, zkouškou rovnováhy, pevnosti sedu a schopnosti ovládat
koně. V každém případě doplňuje možnost
komisařů ověřit jezdeckou dovednost začínajícího závodníka (a bezesporu i garanta,
který ho na ZZV přivedl).
Skutečnost, že v odborné elitě zodpovídající za rozvoj drezury v ČR zvítězil názor,
že tato část zkoušky je pro adepty drezurního sportu zbytečná, není ani tak překvapující, jako spíše o všem vypovídající.
A stejně vypovídající je, že zbylá část vedení naší administrativy s touto myšlenkou
souhlasila. Jak bylo řečeno na začátku.
Vždyť je to vlastně jedno.
Ing. Cyril Neumann

Střední škola dostihového sportu
a jezdectví Praha - Velká Chuchle
přijme

Učitele/ku praktického vyučování
Požadujeme:
●

●
●
●
●

vzdělání: vyučení v oboru + min. Bc. v oboru (příp. maturita SŠ zemědělského zaměření + podmínka doplnění studia), příp. VŠ
zemědělská + vyučení v oboru
doplňkové pedagogické studium (DPS) nebo
pedagogické studium Bc. (možno doplnit)
trenérská nebo cvičitelská licence pod ČJF
pozitivní přístup k práci, flexibilita
praxe v oboru

Pracovní podmínky:
●
●
●
●
●
●
●

Překvapení z Golema
Z ostatních finalistů byl snad největším překvapením PERRY 1 (jediný skutečně český finálový kůň) a Jakub Novotný (Stáj Golem). Ty zastihla Velká cena Kolína snad v doposud největší soutěžní pohodě. Jediná a bohužel zcela zbytečná chyba v základním parkuru bude určitě Ja-

3

Foto K. Návojová

Aleš Opatrný jako vítěz ptýrovské VC Kolína

práce na plný úvazek s koňmi a žáky
nepravidelné rozvržení pracovní doby
dělené směny, práce v So, Ne, svátcích
8 týdnů dovolené
zvýhodněné stravovaní pro zaměstnance
platové ohodnocení dle tabulek - 10. platová třída + platový stupeň podle započitatelné praxe
nástup možný od 1. srpna 2013

Nabídky s životopisem zasílejte do
10. července 2013 na mail:
reditel@dostihovaskola.cz
Případné informace i na: 257 941 094
Adresa: U Závodiště 325/1, 159 99
Praha 5 - Velká Chuchle
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Ze zahraničí

Superliga zahájena dvěma Poháry
Evropská divize 1
- někdejší Superliga,
měla tradiční premiéru v západofrancouzském přímořském letovisku v pátek 17. května v rámci CSIO La Baule.
Druhé kolo se pak
konalo hned za týden
v pátek 24. května při
CSIO v Římě. V ten
den se konalo 8. kolo
Furusiyya FEI Nations Cup 2. divize
v Kodani.

V La Baule Nizozemci
Podle nových pravidel mohou být na jednotlivá kola pozvána i družstva, která v této divizi nesoutěží. Týmům, které do této divize patří, se za
sezónu započítávají jenom čtyři výsledky na předem určených konkůrech. Na každém z osmi
konkůrů bodují jen čtyři týmy. V La Baule to byli
Francouzi, Irové, Britové a Švýcaři.
Na perfektně připraveném trávníku se za
krásného slunečného počasí před naplněnými
ochozy předvedla družstva Holandska, Španělska, Irska, Velké Británie, Belgie, Německa,
Švýcarska a Francie. Britové přivezli hvězdný
tým, ve kterém byli tři zlatí olympijští medailisté,
velmi dobří byli Švýcaři a velké ambice měli pochopitelně i domácí.
Z účastníků divize 1 chyběli Ukrajinci a naopak hosty byli Belgičané. Parkur připravil vyhlášený domácí stavitel Frédéric Cottier. Kurz
byl přiměřeně obtížný, hodně chyb bylo na trojskoku a dost padala i závěrečná stacionáta.
Mnozí jezdci nedokázali stihnout přísný časový limit.

Holandský finiš
Po první kole se s jedním bodem ujali vedení
Švýcaři a domácí Francouzi měli pět. Za nimi
byli se šesti body Němci spolu s Belgičany, Holanďané a Španělé měli sedm a Irové s Brity
osm. Ve druhém kole se ale skvěle dařilo Holanďanům.
Sedmapadesátiletý stříbrný medailista z OH
Sydney 2000 Albert Voorn s 13letým hnědákem
TOBALIO (Numero Uno) po krásném parkuru

inkasoval stejně jako v prvém kole jeden bod
za čas.
Třiadvacetiletý Hendrik-Jan Schuttert s 12letou bělkou CERONA HS (Celano) zůstal bez
chyby, stejně jako jeho dvoumetrový o čtyři roky
mladší bratr Frank Schuttert s 10letým hnědákem WINCHESTER HS (Numero Uno).
Chyba, kterou v tomto kole udělal Leon Thijssen s hřebcem TYSON (Numero Uno), již nemohla nic ovlivnit a Holanďané s celkovými osmi
body zvítězili.
Druhé místo s jedenácti body získali Švýcaři
a jen o dva body víc měli na současném třetím
místě Francouzi, Britové a Irové. Němci skončili
s patnácti body šestí a za nimi Belgičané nasbírali devatenáct. Poslední Španělé měli devatenáct.
Do tabulky za druhé místo získali 90 bodů
Švýcaři a Francie, Irsko a Velká Británie, si za
dělené třetí připsali 75,67.
Jenom dva jezdci dokázali zůstat v obou kolech čistí. Byla to mladá Švýcarka Janika Sprunger s 10letým PALLOUBET D'HALONG (Baloubet du Rouet) a hrdina Londýnských OH Angličan Nick Skelton se skvělým hřebcem BIG
STAR (Quick Star).

Nejistá spokojenost
Na tiskové konferenci se svěřil nestor vítězného týmu Albert Voorn: „Před dvěma lety jsem zavolal panu Visserovi z farmy Eurocommerce,
jestli by pro mě na nějaké menší národní závody,
neměl koně. Za dva týdny mi volal zpátky. Měl
dva, které nikdo moc nechtěl, ale říkal, že pokud
s nimi nebudu spokojený, bude mít pro mě jiné.
Zkoušel jsem to na závodech s jednou a následně až se třemi hvězdami. Loni jsem se na TOBALIO připojil k týmu v La Baule, kde jsme byli
druzí a potom jsme byli i součástí družstva
v Hicksteadu a Dublinu. V současnosti je však
možné, že pan Visser kvůli finanční situaci své
koně ztratí. Takže co bude dál vůbec nevím."
Kompletní výsledky na
www.labaule-cheval.com

nulu z předchozího parkuru. Philipp Weishaupt
na MONTE BELLINI (Montender ) měl sice dvě
chyby, ale Carsten–Otto Nagel s holštýnkou
CORRADINA (Corrado) zůstal také bez chyby.
Rozhodnout mohl Ludger Beerbaum s hnědákem CHAMAN (Baloubet du Rouet). Kdyby šel
čistě, jako v prvním kole, Němci by vyhráli. Jenže Ludger zaváhal na oxeru ve dvojskoku
a Němci museli čekat, jak zareagují soupeři.
Ve hře byli stále i Francouzi. Kevin Staut
s bělkou SILVANA HDC (Corland) měl oba parkury s nulou. Ale Roger-Yves Bost byl opět diskvalifikován před trojskokem. Simon Delestre
s 9letým hřebcem QLASSIC BOIS MARGOT
(L'Arc de Triomphe) zopakoval chybu z prvního
kola. Poslední Patrice Delaveau s 11letým
ORIENT EXPRESS HDC (Quick Star) však zůstal znovu bez bodu a Francouzi byli stejně jako
Němci na osmi bodech.

Dvě nuly pro Krasuka
Ve skvělých výkonech pokračovali i Ukrajinci.
Cassio Rivetti s hannoveránem TEMPLE
ROAD (Antaeus) měl jen chybu uprostřed trojskoku. Oleg Krasuk s 12letým NOBYLIS (Bonhomme) zopakoval nulu z prvního kola a Ulrich
Kirchhoff s 11letým hnědákem VERDI (Andiamo) shodil poslední oxer stejně jako v minulém
kole. Zachránila to Katharina Offel, která s tm.
hnědákem POUR LE POUSSAGE (Polytraum)
zůstala bez chyby. Všechny tři týmy měly shodně osm bodů a o vítězi muselo rozhodnout
rozeskakování.

Ukrajina mezi elitou
První Evropská divize pokračovala druhým
kolem v parku Piazza di Siena v Římě. Z účastníků divize 1 se utkali Španělé, Švýcaři, Britové,
Němci, Francouzi a Ukrajinci. Tentokrát chyběli
vedle vítězů z minulého týdne Holanďanů také
Irové a nahradili je hostující domácí Italové
a Švédové. Bodovat přijeli
Francouzi, Britové, Španělé
a Ukrajinci.
Parkur stavěl Uliano Vezzani. Kurz byl určitě těžší než
před týdnem ve Francii a vyžadoval po celou dobu koncentraci jak od jezdce, tak od
koně. Dost chyb bylo na trojskoku a závěrečné pasáži dělala problém řada s vodním
příkopem a následným dvojskokem oxer - stacionáta.
S prvním kolem se nejlépe
vypořádali Němci, Francouzi
a Ukrajinci, kteří si shodně nesli jenom čtyři body. Obdivuhodní byli především Ukrajinci,
když první dva byli čistí a druzí dva měli shodně lehkou
chybu na závěrečném skoku.
Nepříjemným překvapením
bylo pro Francouze dvojí zastavení Roger-Yves Bosta
s hřebcem NIPPON D'ELLE
před trojskokem. Britové v obdobném složení jako před týdnem měli osm, Italové spolu
se Švýcary šestnáct, Švédové
dvacet a Španělé dvacet čtyři
body.

Foto Dirk Caremans/FEI

Holandský tým na stupníi pro vítěze v La Baule: (zleva) Leon
Thijssen, Frank Schuttert, šéf ekipy Rob Ehrens, Hendrik Jan
Schuttert a Albert Voorn

Foto Beatrice Scudo/FEI

Jediný skutečný Ukrajinec v týmu Ukrajiny
Oleg Krasuk s 12letým NOBYLIS (Bonhomme) dokázal PN v Římě absolvovat dvakrát
s nulou

Ludgerovo zaváhání

Zahajoval Ludger Beerbaum. Jel velmi rychle,
ale jen za cenu chyby na předposlední stacionátě. Patrice Delaveau shodil hned druhou překážku a i když se snažil, jeho čas byl stejně o vteřinu pomalejší. Osud Ukrajiny měl v rukou rodilý
Brazilec Cassio Rivetti. Rozhodl se jet na jistotu,
ale málem se mu to nevyplatilo. Jel tak pomalu,
že mu v závěru začaly naskakovat trestné body.
Nakonec měl ale štěstí a byly jenom tři.
Při svém debutu v Evropské divizi 1 zvítězili
Ukrajinci, které před nedávnem výrazně posílil
olympijský vítěz z Atlanty 1996 Ulrich Kirchhoff.
Druhé místo obsadili Němci a třetí byli Francouzi. Na čtvrtou příčku se vytáhli Italové se
sedmnácti body a na páté byli Britové spolu se
Švédy s dvaceti osmi. Sedmí Švýcaři nasbírali
třicet sedm a poslední Španělé čtyřicet čtyři
body. Výsledky z Říma na
www.piazzadisiena.com
Další kolo 1. divize bude 31. května ve švýcarském St. Gallen.

Zajímavě se vyvíjelo i druhé
kolo. Daniel Deusser z německého týmu v sedle 10letého
bělouše CORNET D'AMOUR
(Cornet Obolensky) zopakoval

Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping
2013 po druhém kole: 1. Francie - 157,67, 2.
Velká Británie - 143,67, 3. Ukrajina - 100,00,
4. Švýcarsko - 90.00, 5. Irsko - 75,67
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Velká cena Říma
Skvělou podívanou přinesla v neděli také Velká cena Říma. V úžasném tempu zvítězila jedna z nevýraznějších dvojic londýnské olympiády Nick Skelton s 10letým hřebcem BIG STAR. Bylo to šesté vítězství
britského jezdce v 81leté historii tohoto prestižního konkůru. Dokázal tak zopakovat svůj triumf z roku
2006, tehdy v sedle skvělého ryzáka ARKO III. Druhý byl, za nadšených ovací domácí reprezentant Emanuele Gaudiano v sedle 10leté klisny COCOSHYNSKY. Třetí příčku obsadil další z Angličanů Robert Smith
s 11letou klisnou VOILA (Calvados). Navázal tím na rodinnou tradici, kdy jeho otec Harvey Smith vyhrál
Velkou cenu Říma v roce 1953. Čtvrté místo obsadila Švýcarka Alexandra Fricker s ryzkou ALBFUEHREN'S PAILLE a páté její krajan Pius Schwizer na PICSOU DU CHENE. Vůbec nejrychlejšího času docílil švédský zaměstnanec Ludgera Beerbauma Henrik von Eckermann s hannoveránkou GOTHA FRH
(Goldfever), ale bohužel vysoké tempo ho stálo i jednu chybu.

Holandsko
potřetí

Foto FEI/Annette Boe Ostergaard

Holandským jezdcům se
v Pohárech národů letos daří.
Vedle vítězství v zahajovacím
kole ve Spojených arabských
emirátech a v prvním kole elitní divize v La Baule ovládl tým
Holandska i další kolo druhé
evropské divize v Kodani. Nizozemci se s nulou ujali vedení hned po prvním kole,
a i když ve druhém připsali
čtyři body, vítězství jim již nikdo nemohl sebrat. Druhé
místo obsadila Francie, třetí
byli Dánové a čtvrtí Britové. Na
páté příčce se umístili Švédové současně s Poláky, sedmí
byli Belgičané a osmí Švýcaři.
Deváté místo patřilo Irsku, desáté Norsku, jedenácté Fin- V Kodani Holanďané letos již potřetí na nejvyšším stupni při dekosku, dvanácté Německu a tři- rování Poháru národů (zleva) William Greve, Suzanne Tepper, Jur
Vrieling a Hendrik-Jan Schuttert
nácté Itálii.
V Kodani soutěžilo třináct národů, ale o kvalifikační body bojovali účastníci druhé divize, celky Belgie, Dánska, Finska, Norska, Polska
a Švédska.
Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping
2013 2. divize po CSIO v Kodani: 1. Švédsko
- 220, 2. Norsko - 198, 3. Dánsko - 148, 4. Finsko - 141, 5. Belgie - 131, 6. Bělorusko - 123,
7. Rakousko - 75, 8. Itálie - 70, 9. Polsko 68, 10. Rusko - 65.
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Stejně úspěšný byl i Belgičan Gregory Wathelet s 11letou CITIZENGUARD CADJANINE
Z (Canabis Z).
Krásně skákal mohutný hnědák ALL STAR 5
(Argentinus) s Denisem Lynchem v sedle, jenže
i on příliš pomalu.
Subtilní Švýcarka Jane Richard Philips s 10letým PABLO DE VIRTON (Andiamo) přešla s jedním zaváháním. Smůlu na posledním skoku měl
i Beerbaumův zaměstnanec Philipp Weishaupt
se zajímavým ryzákem COQ ROUGE (Couleur
Rubin). Dvakrát chybovala Luciana Diniz s 12letým LENOX (Lifestyle).
Zato ve skvělé formě se předvedla Edwina
Tops-Alexander s nestárnoucím CEVO ITOT DU
CHATEAU (Le Tot de Semilly).
Pětadvacetiletý David Will s bělkou JUVINA
(Cassini I) shazoval v trojskoku a vítěz z minulého týdne v Hamburku, Christian Ahlmann na
TALOUBET Z, zaváhal až na závěrečné stacionátě.
Úspěšní byli postupně Hans-Dieter Dreher na
MAGNUS ROMEO (Royal Feu), Laura Kraut
s rutinérem CEDRIC (Chambertin) i Alvaro Alfonso de Neto Miranda na BOGENO RAHMANNHOF (Baloubet du Rouet).

Prvenství pro USA
Rozeskakování zahajoval Ludger Beerbaum.
Jeho šikovná bělka skákala jistě, v pěkném tempu, s krátkými obraty a ostatní měli co dohánět.
Hned Belgičan Gregory Wathelet doplatil čtyřmi
body na příliš prudký oblouk.
Po něm ukázala jednu ze svých famózních
jízd Edwina Tops-Alexander s ITOT DU CHATEAU a zkrátila Beerbaumův čas o dvě sekundy.
Hans-Dieter Dreher šel čistě, ale přes maximální úsilí se k vedoucímu času jen přiblížil.
Úžasné sólo pak předvedla nakonec Američanka Laura Kraut se 15letým běloušem CEDRIC. Diváci byli u vytržení když se časomíra zastavila o 23 setiny dříve, než u doposud vedoucí
Australanky. Vítězství na svou stranu mohl ještě
strhnout Alvaro de Miranda, ale jakmile mu
spadnul třetí skok, bylo rozhodnuto. Na stupních
vítězů stála nejvýš Laura Kraut, o stupínek níž
Edwina Tops-Alexander, a pod nimi Hans-Dieter
Dreher.
Příští kolo Global Champions Tour bude
8. června v Londýně. Podrobnosti na
www.globalchampionstour.com

Holandsko i v drezuře
Ve francouzském Vidauban byl zahájen premiérový ročník Pohárů národů v drezuře. Zvítězili Holanďané se ziskem 206,872 % a těsně
druzí se 206,468 % byli Švédové. Třetí Francouzi získali 198,255 % a čtvrtí Švýcaři 195,958 %.
Drezurní Pohár národů sestává ze čtyř CDIO
na otevřených kolbištích a po Vidauban, bude
mít pokračování v Rotterdamu, v Cáchách
a v Hicksteadu.
Holandský vítězný tým s Vidauban ve složení
Katja Gevers, Laurens van Lieren a Stephanie
Peters s trenérem Wim Ernestem

Foto FEI/Rui Pedro Godinho

Global Champions Tour Wiesbaden
Třetí kolo Global Champions Tour bylo na pořadu 18. května v německém Wiesbadenu. Bylo
to v rámci 77. ročníku jednoho z nejtradičnějších
mezinárodních konkůrů v Evropě - Pfingstturnier
Wiesbaden.
V okázale krásném prostředí zámeckého parku, mezi vzrostlými stromy s hejny papoušků
hnízdícími v jejich korunách, stavěl parkury
Frank Rothenberger. V soutěži se utkalo padesát jezdců.
Kurz tentokrát nebyl pro sešlou konkurenci
jezdců až tak náročný. Stop do druhého kola
proto ve dvou případech znamenalo i pouhé překročení času. Smůlu mělo i několik významných
jezdců. Například Katarina Offel, Jane-Friederike Meyer, bratři Whitakerové, Marcus Ehning,
William Funnell, Harrie Smolders, Gerco Schröder i Jeroen Dubbeldam.
Mezi osmnáctku postupujících si jen Cameron
Hanley z Irska přinesl jeden bod a všichni ostat-

ní začínali znovu od nuly. Cameron jezdil 10letého hřebce ANTELLO Z (Animo Z). Ve druhém
kole jednou chyboval a ani zde moc čas nehlídal
a připsal si celkem šest bodů.
Čtyři body za jedno zaváhání inkasoval i RolfGoran Bengtsson s hřebcem QUINTERO ASK
(Quantum). Bassem Hassan Mohammed z Kataru na 12leté VICTORIA chyboval dokonce čtyřikrát. Pohledný parkur předvedl Daniel Deusser
s 9letou hnědkou EVITA VAN DE VELDBAILE
(Wandor vd Mispelaere), bohužel také s chybou
v závěrečné řadě.
Potlesk diváků si sice vysloužila Meredith Michaels-Beerbaum s precizně skákající velkou
hnědkou BELLA DONNA (Baldini II), jenže ani
ona se do časového limitu nevešla.
Lauren Hough ze soutěže odstoupila a tak
první opravdu bezchybný byl Ludger Beerbaum s 10letou holštýnskou CHIARA (Contender).

Laura Kraut na CEDRIC zvítězila při dalším
kole GCT ve Wiesbadenu

Zahraniční rubriku připravuje
Václav K. Dvořák
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Druhé CAI v Polici nad Metují
Celkem 35 spřežení se sešlo 24. - 26. května
na startu tří soutěží CAI v Polici nad Metují, které mělo po loňské premiéře svůj druhý ročník.

Jednospřeží
Soutěž jednospřeží měla 10 účastníků a čeští
příznivci této discipliny byli zvědavi, zda Jan
Exnar po úspěchu v Kladrubech nad Labem
potvrdí svoji výkonnost.
Po drezuře se ale ujal vedení Polák Bartoloměj Kviatek, který byl největším Exnarovým soupeřem. Navíc našeho reprezentanta
o 7 setin předstihl i finský jezdec Jouni Heikinheimo.
Ten si vedl dobře i v maratonu, ve kterém ná-

skok na našeho jezdce ještě trochu zvýšil. Naopak po drezuře vedoucí Kwiatek byl v maratonu až třetí, bohužel jen s nepatrným odstupem.
Průběžné pořadí na prvních třech místech se tak
pohybovalo v rozmezí dvou chyb a čekalo se na
závěrečný parkur.
Ten bohužel pro Jana Exnara dobře nedopadl
(16,12) a naše jednička uhájila třetí příčku jen díky odstupu dalších jezdců. Jeho hlavní soupeři
dokončili shodně s jedinou chybou a vítězství
získal Kwiatek před Jouni Heikinheimo.

Dvojspřeží
Dvojspřeží bylo v Polici 22 a soutěž byla stejně napínavá. Naštěstí tentokrát ovšem zcela
Foto R. Němcová

v režii českých jezdců. Po drezuře obsadili naši
reprezentanti hned tři první příčky. Na čele se
objevil Jiří Nesvačil jun. před Josefem Hroudou
a Radkem Nesvačilem. Teprve za nimi byl polský
reprezentant Waldemar Kaczmarek a slovenský
Pavol Baláž.
V maratonu patřilo ČR dokonce pět
prvních pozic a nejlepší byl Erik Zuvač. Pořadí po dvou dnech to ale neovlivnilo a dále
soutěži vévodila trojice Nesvačil, Hrouda,
Nesvačil. Erik Zuvač si ale polepšil a zařadil
se na 4. příčku.
Závěrečný parkur ovšem adrenalin v krvi českého publika pořádně rozpumpoval. Ani jednomu českému jezdci na čele soutěže se příliš nevydařil a nakonec byla obhajoba dosavadních
umístění jen velmi těsná. Přes shodné tři parkurové chyby ale nakonec Jiří Nesvačil jun. zvítězil
před Josefem Hroudou a bratrem Radkem.
Adrian Kostrzewa byl těsně čtvrtý jen s malým
odstupem od Erika Zuvače.

Čtyřspřeží
Čtyřspřeží dorazila tentokrát do Police pouze
tři a všechna byla z Rakouska. Královna discipliny spřežení tak byla pro české publikum méně
zajímavou podívanou a vítězství si odvezl Josef
Leibetseder, který zvítězil před Ewaldem
Wurmem a Stefanem Amortem.

Půl století
v Domažlicích
Ve dnech 25. - 26. května se v jezdeckém areálu TJ Start Domažlice konala jubilejní 50. Cena
Chodska (-ST*-). Jako jediný překonal základní
i finálové kolo (určené desítce nejlepších) bezchybně Martin Štorkán na Destiny van de Noordheuvel (JK Tachov). Stejný jezdec tentokrát
v sedle ZENSATION G byl s celkovými 4 body
druhý před stájovým kolegou Milanem Pěchoučkem na AURENA a Kamilem Papouškem
s CATERO Invest (Srnín).
Jiří Nesvačil jun. (NH Kladruby n.L.) zvítězil při druhých mezinárodních závodech v ČR v Polici nad Metují. Byl tak nejlepší z trojice českých reprezentantů,
když 2. místo obsadil Josef Hrouda a třetí Radek Nesvačil.

První Pohár národů pro ČR
v Sopotech
Mezinárodní sezóna pokračuje a čeští jezdci se připravují na další reprezentační starty. Přinášíme přehled červnových reprezentací:
CEI*/2*, CEIJY*/2* Paaren im Glien - 30. května - 2. června, CEI3* - Petr Jadlovský - SIOX DAKOTA, CEI* - Silvie Lorencová - MODEM 29, CEIJY*
- Leona Mráčková - BREAKOUT.
CIC*/2*, CCI2*/3* Strzegom - 30. května - 2. června, CIC* - Miroslav Trunda ZORO 1, Adéla Svobodová - URLEVEN BARNAUL SL, Barbora Žáčková - FREY, CIC2* - Adéla Svobodová - KARAMELA SL, MR. MÍŠA SL, Petr
Lacina - KORSICA, Barbora Pospíšilová - BIBA CLASSY, CCI3* - Petr Veselovský - MONARCHA, Jiří Machovec - ALNAKI.
CVI2* Budapešť - 31. května - 2. června (nominativní), JK Voltiž Albertovec.
CDIJ Achleiten - 6. - 9. června, Sofie Brodová - LISSANDRO.
CEI*/2*, CEIJY*/2* Zakrzow - 6. - 9. června, CEI* Andrea Lančíková, Kateřina Piksová, CEI2* Naďa Pospíšilová, CEI3* Petr Jadlovský, Pavlína Pflugová.
CCI*/CCIP Brno - 7. - 9. června, je hlášeno 17 českých jezdců s 19 koňmi.
CSI4* Poznaň - 6. - 9. června, Aleš Opatrný.
CSIOJYChP, CDIP Hagen - 12. - 16. června, CDIP - Tereza Markusová LIMETRE ARACORN, CSIOJY - Anna Kellnerová, Barbora Tomanová
CSIO3* Sopoty - 13. - 16. června, kompletní tým ve složení: Aleš Opatrný, Zuzana Zelinková, Ondřej Zvára a Jiří Skřivan
CAI-A Altenfelden - 20. - 23. června, jednospřeží: Jan Exnar, Jiří Kříž,
dvojspřeží: Jaroslav Kohout, Erik Zuvač, Josef Hrouda, Ladislav Jirgala, Jiří
Nesvačil jun., Radek nesvačil, čtyřspřeží: Jiří Nesvačil sen.
CSIOJ Pezinok - 20. - 23. červen, kompletní juniorský tým
CDI3*-W/CDIJP Brno - 21. - 23. června, CDIP: Barbora Kamírová LIPTON SINAJ, Michaela Pavlisová - HOLSTEINS DIRIGENT, Tereza Markusová - LIMETRE ARACORN, CDIJ: Sofie Brodová - LISSANDRO, Barbora
Marešová - REMEMBER ME H, Martina Kučerová - CALET, Small Tour:
Šárka Cahrvátová - SAINT TROPEZ, Petra Minářová - DUMONT, Ida Jančářová - LANCELOT 10, Fabricio Sigismondi - APROPOS, Michal Košťál ARHODIUM, Adéla Neumannová - EDIE 1, Hana Vašáryová - LUIS LASALE, Ema Jančářová - DIPLOMAT, Big Tour: Ema Jančářová - ATHOS 7.
CVIO3* - Aachen - 21. - 30. června (nominativní), JK Voltiž Albertovec,
JK Lucky Drásov.
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Blíží se CSI Zduchovice?

Ve dnech 18. - 19. května pokračovaly kvalifikace na finále Zlaté podkovy včetně KMK, soutěžemi v Borové u Českého Krumlova. Účastí ozdobila startovní
listiny i Margit Appelt z Rakouska. Kvalifikaci na ZP vyhrál mezi devíti startujícícmi Pavel Vaněk na CRAZY LOVE 1 (JK Ratibořské Hory - foto nahoře).
Hned o týden později (25. - 26. 5.) se v Borové konaly další kvalifikační soutěže, tentokrát pro finále Českého drezurního poháru. V sobotním St. Georg
(Belzet Cup) byla nejlepší mgr. Hana Vašáryová na LUIS LASALLE (DS Pelikán) , stejně jako v úloze -JU- (Equiservis Cup) na koni SO EASY V. V nedělní -JD- byl opět nejlepší SO EASY V, ale závěrečnou IM I vyhrála Petra Civišová na SANTANA 3 (JK Falea). Kvalifikaci kategorie pony (Beckmann Trophy
pony) a kategorii juniorů (Beckmann Trophy Junior) vyhrála Barbora Kamírová na LIPTON SINAJ resp. na UN AMI (foto vpravo). Kompletní výsledky naleznete na: www.farmaborova.cz
Foto J. Bělohlav

Ve dnech 6. - 9. června by měly proběhnout na území ČR zatím jediné
mezinárodní skokové závody. (O případných přípravách hořovického CSIO
zatím nemáme zprávy). V původním termínu uzávěrek se ale nesešel potřebný počet přihlášek a tak pořadatelé prodloužili lhůtu do středy 29. května. V kuloárech se v týdnu před prodlouženou uzávěrkou přihlášek i proslýchalo, že je konání CSI Zduchovice ohroženo. Bohužel před uzávěrkou
Jezdce č. 10 jsme ještě netušili, jak vše dopadne. Pokud se CSI Zduchovice konat bude, měl by parkury stavět Němec Martin Otto. Absence českého CSI by bylo škodou především pro juniory, pro které by jejich Velká
cena byla i kvalifikací na mistrovství Evropy. Uvidíme zda bude mezi jezdci zájem o celkovou dotaci 650 000,- Kč.

Výstava Koně v akci bude
Přes skepsi v prvních měsících roku, kdy bylo oznámeno rasantní snížení státní podpory pro hipologické výstavy, oznámili organizátoři mezinárodní výstavy Koně v akci v Pardubicích, že se opět rozbíhají přípravy na
letošní ročník.
Jubilejní 15. ročník výstavy se uskuteční ve dnech 7. - 8. září a předcházet by jí měla v pátek 6. září akce v centru Pardubic - Koně na náměstí.
Mottem letošní výstavy bude „Koně pro všechny". V připravovaném programu se objeví tradiční chovatelské přehlídky i soutěže např. v orbě,
v tahu nebo v ovladatelnosti. Chybět nebudou skokové soutěže, western
a další disciplíny.

Lucien Somers v Martinicích
Závody, jejichž součástí je i Memoriál Jana Papouška, začnou letos
v úterý 25. června soutěženi od -ZM-, stylovými soutěžemi pro děti a juniory, a soutěžemi pro mladé koně. Všechny soutěže v úterý a středu budou rozděleny na oddělení A a B s tím, že oddělení A je určeno pro dané
kategorie podle rozpisu a oddělení B bude otevřenou soutěží.
Generálkou pro Memoriál bude sobotní Cena Field Force (-ST**-).
Nedělní Memoriál Jana Papouška (-ST**-) se pojede o již tradičních
150 000,- Kč. Autorem parkurů bude v Martinicích Lucien Somers z Belgie.
Cílem rozpisu je umožnit start jezdcům všech úrovní, podpora stylových
soutěží dětí a juniorů a oddělené soutěže pro mladé koně. Ty čeká v Martinicích za další tři týdny po Memoriálu Jana Papouška Martinický šampionát mladých koní - Tour Magdalény Hrabánkové 2013 s dotací více než
1 000 000,- Kč.

36. ročník O pohár města Chrudimi (-S**-) vyhrál 18. května Otto Vinzens
na NAMIR (Stáj Cilka)

Olomouc se těší na Skokový pohár
V pátek 17. května se v prostorách Equine Sport Centra v Olomouci
Lazcích uskutečnila tisková konference k otevření nového jezdeckého areálu. To se pro návšěvníkům poprvé ukázalo během víkendu 25. - 26. května, kdy se zde konaly první závody (511 startů). První skutečně velkou
akcí se pak stane v polovině června kvalifikační kolo Skokového poháru
namísto zrušené Velké ceny Brna. Čtyřdenní mítink bude zahájen ve čtvrtek 13. června.
Na dotazy novinářů k zahajujícímu provozu Equine Sport Centra
v Olomouci odpovídal ředitel Roman Navrátil. Pavla Kudláčková ze společnosti Via Solaris zastupující Skokový pohár České pojišťovny a hejtman
Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil. Ten příslíbil podporu areálu ze strany
kraje a organizátoři závodů tak věří, že by se na lazeckém kolbišti mohly
uskutečnit i mezinárodní závody.

Zleva ředitel Equine Sport Centra Roman Navrátil, hejtman Olomouckého
kraje ing. Jiří Rozbořil a zástupkyně agentury Via Solaris Pavla Kudláčková
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