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Úspěšný závěr v Ebreichsdorfu
Třítýdenní závody v rakouském Ebreichsdorfu vyvrcholily závěrečným víkendem ve dnech
4. - 5. května. Během tří týdnů se v Rakousku představilo mnoho českých jezdců. Soutěžili
ve všech úrovních od mladých koních až po Diamond Tour s výškou překážek do 155 cm.

Spokojený Žíla

Foto K. Návojová

Mezi jezdci startujícími v Diamond Tour byl
nejspokojenější Zdeněk Žíla na CAVALINO.
Dařilo se mu již v kvalifikačních soutěžích,
kde se několikrát umístil na předních pozicích.
Jako nejlepší česká dvojice se kvalifikoval
i do závěrečné Grand Prix „The best of Magna Racino" (155 cm).
Ve dvoukolové soutěži se nakonec probojoval až do rozeskakování tří dvojic. Zde Zdeněk
Žíla jednou chyboval a nestačil pouze na britského Keitha Shore (MYSTIC HURRICANE).
V GP se ale dařilo i dalším Čechům. První
kolo bezchybně zajel Aleš Opatrný na
ZIDANDE. Po chybě ve druhém kole skončil
sedmý. Třetí zástupkyní ČR byla Zuzana Zelinková, která na LUKA’S NINJA chybovala již
v prvním kole kvůli pomalejšímu času a nepostoupila mezi 15 nejlepších.

Ministr a ředitelé
na výletě
Na oficiální pozvání prezidenta Turkmenistánu se česká delegace v čele s ministrem zemědělství ing. Petrem Bendlem a představiteli
státních hřebčinců ing. Karlem Kratochvílem,
ing. Antonínem Černockým a prezidentem
ASCHK MVDr. Jaroslavem Dražanem zúčastnila ve dnech 25. - 27. dubna Slavností koní.
Součástí cesty byla návštěva výstavy koní
s významným mezinárodním zastoupením
a také Konference chovu achaltekinských koní.
Zda návštěva změnila pohled pana ministra na
podporu českého hipologického výstavnictví,
která byla pro letošek brutálně seškrtána (na cca 5% úrovně minulých let) zatím nevíme.

Zvára v Gold Tour
Další český jezdec Ondřej Zvára měl
v Ebreichsdorfu dva starší koně (CARMEN
Arcus a CENTO LANO Arcus). Po delší soutěžní pauze startoval s CARMEN ve finále
Gold Tour (145 cm). Tam se spolu s dalšími
15 koňmi kvalifikoval do rozeskakování a nakonec získal 4. místo.
(Pokračování na str. 2)

Ondřej Zvára na TUAL BLUE
v Ebreichsdorfu finále pětiletých koní

vyhrál

Foto K. Návojová

Inzerce

Nové Město nad Metují
Zdeněk Žíla na CAVALINO obsadil po rozeskakování tří dvojic v závěrečné Grand Prix „The best
of Magna Racino" (155 cm) v Ebreichsdorfu druhé místo

www.prim.cz
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Úspěšný závěr ...

Foto K. Návojová

(Dokončení ze str. 1)

Radost z mladých koní

Desátý ročník pražského seriálu určeného jezdcům na pony O pohár Prahy,
který organizuje Sdružení jezdeckých klubů ve spolupráci s Magistrátem hl. města,
zahájil v neděli 5. května v Praze na Císařském ostrově. První kvalifikační kolo
bylo tradičně úrovně ponyhandicap -La na start se postavilo 25 pony. Po rozeskakování 12 dvojic si dvojité vítězství připsala Sofie Najmanová (JK Český Dvůr),
která zvítězila na GERA 1 a druhá skončila s NIGHTBEAUTY T. I třetí v pořadí byla
zástupkyně stáje JK Český Dvůr a trenérky Kateřiny Vašákové Petra Gabryšová na
DARINKA 2. Tyto dvojice se také zařadily
na čelo průběžného seriálového pořadí.
Seriál pokračuje druhým kolem, které
v sobotu 1. června pořádá JK JS Ctěnice
v zámeckém areálu v Praze 9 - Vinoři.
Rozpis soutěží je shodný s kolem na Císařském ostrově, tzn. zahajovací ponyhandicap -ZL- a seriálové kolo ponyhadicap -L-. Rozpis naleznete na
www.jsctěnice.cz nebo na
www.jezdec.cz

Radost nám přinesli i mladí koně. Ve finále pětiletých (115 cm) zvítězil Ondřej Zvára na TUAL
BLUE. Zástupce jsme měli i ve finále dalších kategorií.
V šestiletých (125 cm) si dojela Zuzana Zelinková s CARTAGENA pro 6. místo a mezi sedmiletými (135 cm) v sedle CARAMBOL RS získala
třetí příčku.
Ve hře jsme měli zástupce i v třítýdenním hodnocení mladých koní. Od začátku mítinku se dařilo Kamilu Papouškovi a dlouho to vypadalo, že
by mohl v žebříčku mladých koní v kategorii šestiletých i sedmiletých i zvítězit.
Nakonec obsadil mezi pětiletými (DOLLAR)
celkově 11. příčku, mezi šestiletými (CHICAGO)
skončil osmý a v celkovém hodnocení byl nejlepší v kategorii sedmiletých, kde zásluhou
BALLADIUM obsadil třetí pozici.
Kompletní výsledky na www.magnaracino.at
Zuzana Zelinková na CARAMBOL získala ve
finále sedmiletých koní 3. místo

Konference ČJF
V Humpolci proběhla v úterý 14. května celostátní Konference ČJF. Hlavními body programu byly návrhy na změnu Stanov ČJF a ustanovení Královéhradecké oblasti. Oba dva body
konference schválila.
První změna nastala v ustanovení 17.3.1.,
kdy bylo upraveno znění věty: „Oblastní výbor
má pět členů - předsedu a další čtyři členy,
nerozhodne-li Konference oblasti o vyšším
počtu členů". Doposud bylo ve stanovách
uvedeno: „Oblastní výbor má 5 členů a to
předsedu, popř. místopředsedu a 3 další členy, nerozhodne-li Konference oblasti o jiném
počtu členů." To umožňovalo výklad, že by OV
mohl mít také 4, 3, nebo 2 členy. Nyní tedy
Stanovy říkají, že výbor musí mít nejméně pět
členů, popř. více.
V rámci druhé úpravy Stanov se vrátil dříve
vyškrtnutý bod o zasedání oblastních konferencí. Pokud oblastní konference není usnášeníschopná, vyčká se 30 minut a následně bude
usnášeníschopná s počtem přítomných delegátů. S tímto návrhem souhlasilo všech 65 delegátů Konference.
V případě návrhu ustanovení Královéhradecké oblasti bylo 58 delegátů pro, zdrželo se sedm a nikdo nebyl proti. Konference tak ukládá
přípravnému výboru nové oblasti předložit
k 31. prosinci 2013 počet klubů a členů, kteří se
rozhodli přejít do nové Královéhradecké oblasti ČJF. Dále pak ve shodě s Východočeskou
oblastí provést do 28. února 2014 delimitaci
členské základny a majetku (podle % členů daných oblastí), zvolit výkonný výbor oblasti a do

Foto J. Malinovský

O Pohár Prahy
po desáté

31. března 2014 vypsat výběrové řízení na sekretáře oblasti.
JUDr. Petr Toman v diskuzi na toto téma
uvedl, že by se jednotlivé oblasti měly zabývat
otázkou, zda by nebylo vhodné na příští Konferenci ČJF upravit počet oblastí podle krajského
uspořádání ČR. Stanovy totiž říkají, že když se
stanoví oblast, musí se též stanovit, kde bude
působit. Tím, že vznikla oblast Královéhradecká, bude její působnost v Královéhradeckém
kraji, zatímco stávající Východočeská oblast
bude mít působnost v Pardubickém kraji. Nelze
totiž stanovit, že oblast má celorepublikovou
působnost. Současně ovšem bylo připomenuto, že každý subjekt si může vybrat příslušnost
ke kterékoliv oblasti bez závislosti na sídle subjektu. V praxi se tak běžně děje - např. při ustanovení Karlovarské oblasti zůstaly některé kluby v Západočeské oblasti nebo v jiných případech některé subjekty sídlící ve Středočeské
oblasti jsou registrovány v ostatních oblastech
(Pražská oblast, Západočeská oblast apod.).
V dalších diskusních příspěvcích byla mj. probírána otázka schvalování rozpisů v příslušné
oblasti, kde se závody uskuteční, event. v oblasti, kde subjekt sídlí. Tímto podnětem se bude zabývat VV ČJF v rámci případné úpravy pravidel.
Na podnět Richarda Nováka z Jihomoravské
oblasti ČJF bylo také vyvoláno hlasování, zda
se Konference bude zabývat návrhem na změnu stanov týkajícím se rozhodování o výši členských přípěvků, resp. poplatků. Snahou bylo,
aby toto bylo opět v kompetenci Konference,
nikoliv Rady ČJF. S návrhem nesouhlasilo 38
delegátů, 10 se zdrželo a pro jich bylo pouze
11. O budoucích příspěvcích tak bude rozhodovat Rada ČJF.
J. Malinovský

Vítězem prvního kola 10. ročníku seriálu
O pohár Prahy pro jezdce na pony se stala
v Praze na Císařském ostrově Sofie Najmanová na GERA 1 (JK Český Dvůr)
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Byla to strašná rána
Sportovní událostí jara byl start našeho olympionika Jaroslava Hatly v sedle
WESTWINDS EL DIVO na CCI**** v Badmintonu. Každý, kdo on-line sledoval tento nejprestižnější světový závod všestrannosti, se ještě v sobotu odpoledne velmi dobře bavil.
Český jezdec předvedl pěknou drezuru (51,3), která v konkurenci 84 dvojic stačila na průběžné 32. místo. Od první desítky ho dělilo 8 bodů. Nedělní start v krosu ale naši radost
velmi brzy zchladil. Již na sedmé překážce (celkem 30) opustil Jaroslav Hatla nedobrovolně sedlo a bylo po závodě.
Skok číslo sedm se skládal ze dvou šikmých, poměrně vysokých proutěnek (in-out), po
kterých kombinace končila po jednom cvalovém skoku poměrně snadným kmenem. Z hlediska televizního diváka to vypadalo, že naše dvojice přišla do kombinace poněkud rychleji. EL DIVO vyskočil z proutěnky velkým skokem a k závěrečnému kmenu přišel hodně natěsno. Sice se zasnažil, ale o kmen přeci zavadil. Kolizi sice ustál, ale Jaroslav Hatla se
v sedle neudržel.
První momenty po pádu to vypadalo, že je náš jezdec pouze rozzlobený z pádu. Jak se
ale záhy ukázalo, utrpěl vážné zranění ramene a s největší pravděpodobností pro něj sezóna skončila. Rentgen v Bristolu odhalil poranění ramenních vazů a zlomeninu kloubního
krčku. Následoval rychlý přesun do České republiky a v úterý 7. května v nemocnici Na Homolce operace. Nyní zranění vyžaduje minimálně dvouměsíční klid a léčení. Po odstranění
všech výztuh pak čeká Jaroslava Hatlu ještě další měsíc rekonvalescence. Přesto, že profesionální jezdci jsou pověstní rychlým návratem do sportovního života, nedá se očekávat,
že se naše militaristická jednička objeví v soutěžích dříve než na sklonku léta. Na to všechno jsme se ale Jaroslava Hatly zeptali u něho doma v Radimovicích.
Vraťme se ještě k pádu. Jak jste ho vnímal Vy?
Jako při většině pádů se i tady vše seběhlo
velmi rychle. V jednu chvíli jsem si ještě říkal, jak
je kůň v senzační pohodě a jak to krásně probíhá a v další jsem již ležel na zemi. Sám jsem ještě pád neviděl. Vnitřně mám pocit, že vinou byla
právě pohoda, se kterou EL DIVO soutěžil. Cítil
jsem se velmi jistě a dobře a možná byla moje
ostražitost menší, než si zasloužila.
Jakkoliv byl pád rychlý a neměl jsem šanci nějak zareagovat, uvědomuji si, že rána to byla
strašná. Již se mi párkrát podařilo spadnout, ale
tentokrát jsem si ten úder skutečně uvědomil.
Chvilku jsem doufal, že to nebude tak zlé, ale jak
jsem si sundal triko a viděl ramenní kloub celý
posunutý, bylo mi jasné, že to žádná maličkost
nebude.
Překážku číslo sedm jsme viděli v televizi.
Popište nám ji z hlediska jezdce?
Jako většina dnešních terénních skoků byla
technická a z mého pohledu rozhodně ne ta
nejobtížnější. Dva úvodní ploty bez meziskoku
byly ale poměrně vysoké a oba měly 130 cm.
To vyžadovalo skutečně skočit a ne to jen nějak přebrodit. Pak ale následoval výskok z překážky již pouze přes relativně snadný kmen ve
výšce cca 110 cm. Ten nás bohužel zastavil.
V letošní sezóně mělo být vrcholem ME ve
švédském Malmö. To se koná na přelomu
srpna a září. To byste měl být již fit. Kvalifikaci již máte. Pomýšlíte ještě na účast při evropském měření sil?
Doufám sice, že v té době již budu opět
soutěžit, ale nedovedu si představit, že by se
evropské mistrovství dalo zvládnout bez přípravy. S šampionátem jsme se již rozloučili.
Náhradně se trochu utěšuji, že pokud by vše
klapalo dobře, mohl bych na závěr sezóny absolvovat čtyři hvězdy ve francouzském Pau.
Ty jsou na programu až na konci října. Chtěl
bych to zkusit především i kvůli koni. EL DIVO
se po letech léčení dostal již vloni do vynikající formy a myslím, že je skutečně koněm pro
větší soutěže.
Utěšovat se také můžete tím, že letošní sezóna je skutečně snadněji obětovatelná. V roce 2014 jsou Světové jezdecké hry v Nor-

Letos bez tří hvězd
VV ČJF schválil 7. května změny ve sportovně-technických podmínkách MČR pro
rok 2013. Významnou změnou je, že byla
snížena náročnost třetího kola skokového
šampionátu seniorů z T*** (155 cm) na T**
(150 cm). Vypadá to tedy, že v první sezóně
tabulkového rozdělení skokových soutěží až
do úrovně 155 cm nebude tato obtížnost vůbec vypsána.
Další změna se týká skokové kategorie
mladých jezdců. První šampionátové kolo
se z -ST*- (135 cm) změnilo na -S**- (130
cm). Do třetice jsou změny u dvoukolových
skokových soutěží družstev dětí a juniorů.

Z vítězství se v Badmintonu letos radoval Jonathan Paget
(CLIFTON PROMISE) startující za Nový Zéland
Normandie pro WESTWINDS EL DIVO i mě důležitou prověrkou.
Naštěstí mě již rameno nebolí, ale první dva
dny po operaci byly skutečně těžké. Nebýt znehybnělé ruky, již bych se nyní cítil zcela v pořádku. Letos si mě tak po delší době alespoň užije
rodina. Marodit budu v Praze.
Ať Vám to rychle utíká a díky za rozhovor.
ing. Cyril Neumann
Foto K. Návojová

Jaroslav Hatla a WESTWINDS EL DIVO těsně před startem krosu
mandii a doufejme, že na nich by EL DIVO
mohl Váš předpoklad potvrdit.
To je sice ještě daleko a vidíte, že ve všestrannosti se může vše změnit velmi rychle. Pokud ale budeme mít i trochu štěstí, mohla by být
Soutěž družstev dětí bude v roce 2013 složena ze dvou parkurů -L*- (115 cm) a pro juniory ze dvou parkurů -L**- (120 cm). Podle této úrovně jsou upraveny i šampionátové
kvalifikační podmínky. Veškeré podrobnosti
naleznete na www.cjf.cz

Papouškovi komplet
Jiří Papoušek se po letech ve Všeticích vrací do rodinné stáje v jihočeském Srníně nedaleko Českého Krumlova. Trojice bratrů Jan,
Kamil a Jiří bude v domovské stáji opět kompletní po Memoriálu jejich otce Jana Papouška, který je naplánován na konec června
v Martinicích.

Kateřina Kučerová na TIMPEX Ábrand zvítězila v Lamprechthausenu v dětské GP

Generálka
v Lamprechthausenu
Dvojice českých jezdkyň se vydala do jezdeckého areálu v Lamprechthausenu, kde se
týden před plánovaným CSIO pro mladší věkové kategorie konalo 9. - 12. května CSI**.
V nedělní GP dětí (120 cm) byla úspěšná Kateřina Kučerová. Startovala s koňmi TIMPEX
ÁBRAND a CHESAPEAKE CHAS. Na TIMPEX
ÁBRAND se probojovala do rozeskakování, kde
po bezchybné a rychlé jízdě zvítězila.
Druhá česká zástupkyně Franceska Kolowrat-Krakovská startovala v Silver a Bronze Tour.
Ve čtvrtek 16. května začalo v Lamprechthausenu CSIO dětí, juniorů, mladých jezdců
a pony, které je před letošními evropskými šampionáty jednou z důležitých prověrek i pro české jezdce.
-náv-

4

XXI. ročník | číslo 9
17. 5. 2013 – 30. 5. 2013

Ze zahraničí

Devatenáctiletý Derby vítěz
V Hamburku se
druhou květnovou
neděli jezdilo už 84.
Německé skokové
derby. Pro naše západní sousedy je
Hamburské derby
vždy prvotřídní událostí a tak tradiční
kolbiště severoněmeckého přístavu
bylo i přes nepřízeň
počasí zaplněno více než dvaceti tisíci
diváky.

Nejtěžší parkur světa
Po celé tři hodiny drobně pršelo, ale napětí
v ochozech gradovalo až do posledního okamžiku. Na start se postavilo třicet pět povětšinou domácích odvážlivců, ale byli mezi nimi
i čtyři Britové, dva irští reprezentanti a po jednom zástupci Švédska, Švýcarska, Itálie a Holandska.
Nejtěžší parkur na světě, jak s přesvědčením
uvádějí všichni němečtí komentátoři, byl postaven v roce 1920 a s minimálními obměnami se
jezdí v prakticky stejné podobě dodnes. Délka
kurzu je 1250 metrů, sedmnáct překážek, dvacet šest specifických skoků dosahujících 160
cm. Do cíle se nedostalo čtrnáct jezdců a většina z nich ztroskotala na pověstném třímetrovém
valu nebo hned pod ním, na následné 161 cm
vysoké stacionátě.
Z jezdců, kteří dokázali parkur dokončit, jich
patnáct dosáhlo dvouciferného výsledku. Diváci
ale letos marně čekali, zda se někomu podaří
zaznamenat historickou sto čtyřicátou osmou
nulu.

Loňský vítěz Nisse Lüneburg pohřbil naděje
na zopakování úspěchu už na třetí překážce. Jeho 16letý holštýnský tm. hnědák CALLE COOL
(Concerto) zůstal stát mezi dvěma irskými valy
a do cíle pobořil ještě další tři překážky.

Dva v rozeskakování
Dlouho se zdálo, že vyhraje vítězný pár
z roku 2010, Carsten Otto Nagel s 13letým oldenburským hřebcem LEX LUGAR (Lordanos). Velice rutinovaně se prosmýknul celým
kurzem a jedinou chybu udělal na čtvrté překážce, běžném 370 cm širokém vodním příkopu.
Jeho soupeř se objevil až v poslední třetině
startovního pole a byl jím 31letý amatér z německého Grevenbroichu Gilbert Tillmann
s neuvěřitelně vitálním 19letým valachem
HALLO MAX (Hallo). Jeho způsob ježdění
trochu připomínal naše kolbiště v šedesátých
- sedmdesátých letech, kdy se pomocí silných
hlasových pomůcek rozjížděl proti každému
skoku zvlášť. Na svou stranu si získal i diváky
a za jejich mohutné podpory překonal všechny těžké skoky s jedinou vyjímkou. Tou byl
lehký došlap na pásku stejného vodního příkopu, kde chyboval i jeho konkurent. O výsledku tak i letos muselo rozhodnout rozeskakování.
Nevýhodnou pozici prvního startujícího měl
Carsten Otto Nagel. Dařilo se mu jít poměrně
rychle. Smůlu měl ale na druhé, 157 cm vysoké monobariéře, ve dvojskoku „železničních závory". Byl to předposlední skok a Carsten už neměl možnost se svým celkovým časem něco udělat.
Chyboval i Gilbert Tillmann. Jemu spadl
skok číslo tři, 161 cm vysoká branka. Věděl,
že nemá co ztratit a zbývajících pět skoků překonal v ďábelském tempu. Riskování se mu
vyplatilo a v cíli byl o vteřinu rychleji. Svůj nečekaný triumf si velice užíval. Při dekorování
mu vyhrkly slzy a nadšeně oslavován diváky
objel snad šestkrát čestné kolo.

Vítěz z druhé tisícovky
Gilbert Tillmann obsazuje ve světovém
žebříčku pozici 1382 a je vyučeným kovářem.
HELLO MAX se narodil v Irsku, kde dlouhou
dobu sloužil jako školní kůň. Gilbert Tillmann
ho koupil už jako vyřazeného a po rekonvalescenci nastartoval jeho sportovní kariéru.
Soustředil se na Hamburk a v rámcových
soutěžích startoval od roku 2009. V prvním
startu v Derby v roce 2011 se umístil na čtvrté příčce. V loňském ročníku byl diskvalifikován. Letošní Derby bylo jeho posledním životním parkurem a velký hnědák odchází do zaslouženého důchodu.
Pouze tři jezdci dokončili s osmi trestnými
body. Byl to na třetím místě domácí Hilmar
Meyer s tm. hnědkou COVERLADY (Convoi)
v čase 163,14 vteřin před dvěma Brity. Čtvrté
místo obsadil William Whitaker na GLENAVADRA BRILLIANT (Brilliant Lad) za 169,16
a pátý skončil Ronni Healy s 15letým běloušem CARLOW CRUISER (Cruising) v čase
170,49. Šestá byla Švédka Linda Heed se
17letým tm. hnědákem COLUMBUS H (Cortez) s dvanácti body.
Cenu za styl získal čtrnáctý umístěný Derby debutant David Will s 9letým valachem
CAREFINO (Corofino) se 16 body.

V Hamburku i české vítězství

Barbora Tomanová na CAREFUL získala pro
ČR v Hamburku vítězství v SML Tour (140 cm)
- foto archiv

foto FEI

Mezi amatérskými jezdci byla vidět i naše
Barbora Tomanová. Ve čtvrtek se 14letým běloušem CAREFUL (Cassini II) zvítězila v SML
Tour do 140 cm. Ve stejné soutěži byla s jedním trestným bodem v sedle 9letého tm. hnědáka COJACK (Concertto) šestá. Celkem
v soutěži startovalo 14 dvojic.
V sobotním dvoufázovém skákání do 140
cm obsadila po bezchybném výsledku, ale
pomalejším časem ve druhé fázi, s CAREFUL
šestou příčku.
V nedělní soutěži na stejné výšce bez hodnocení času se v sedle CAREFUL umístila na
prvním místě spolu s dalšími pěti jezdci.
Vše o Hamburku na www.engarde.de

Vítěz madridského GCT Michael Whitaker na
archivním snímku při CSIO v Hicksteadu

Dvakrát Global
Champions Tour
V Madridu Whitaker
První kolo Longines Global Champions Tour se
jezdilo v sobotu 4. května na krásném travnatém
kolbišti v Madridu.
Do hlavní soutěže se kvalifikovalo poměrně
pestré padesátičlenné pole, ve kterém kromě renomovaných jezdců byli i někteří mezinárodně neostřílení domácí a také zástupci ze zemí Středního
východu. Parkur pro ně připravil známý holandský
designer Louis Konickx.
První kolo, ve kterém se odděluje zrno od
plev, bylo na začátek sezóny docela těžké. Náročná byla kupříkladu tato řada. Na jezdce po
dvojskoku z vysokých stacionát čekal po sedmi
cvalových skocích vodní příkop. Dále pak na vlásence po šesti skocích oxer a po dalších čtyřech
znovu stacionáta. Ale chyby se dělaly po celém
kurzu. Ze známých jezdců už v prvém kole
skončili: Michel Robert, Cameron Hanley, Simon
Delestre, Ludger Beerbaum, Marko Kutscher,
Scott Brash, Patrice Delaveau, Kevin Staut
a Edwina Tops-Alexander i sedle legendárního
CEVO ITOT DU CHATEAU.
Do druhého kola se probojovalo jedenáct jezdců
s nulou, jeden měl bod, jedna dva (Athina Onassis
de Miranda) a osmnáctku doplňovalo ještě pět nejrychlejších čtyřbodových.
Druhé kolo znamenalo konečnou pro Katharinu
Offel, která měla dvě chyby, stejně jako Sergio
Alvarez Moya, Kamal Bahamdan, a Nick Skelton.
Jednou chybovali Maikel van der Vleuten, Stave
Guerdat, Athina Onassis, Pénélope Leprevost,
a Emanuele Gaudiano.
Krásný čistý parkur vykouzlil Marcus Ehning
s 16letou NÖLTES KÜCHENGIRL (Lord Z) a jistě
ho moc mrzely čtyři body, které si přinesl z prvního
kola. Bez chyby však zůstalo dalších osm jezdců,
kteří byli čistí i v předchozím parkuru a ti se utkali
v rozeskakování.
Jeho kurz byl poměrně dlouhý s několika prudkými obraty a dlouho se nikomu nedařilo udržet
čisté konto. Zahajoval Richard Spooner s 15letým
hnědákem CRISTALLO. Snažil se o rychlost, ale
chyboval hned z kraje ve dvojskoku. Ten samý skok
shodil i Pius Schwizer s 9letým valachem POWERPLAY (Casall) a jeho čas byl ještě pomalejší.
Rychle jel Denis Lynch se hbitým hnědákem
ABBERVAIL VAN HET DINGESHOF (Nonstop),
ale ani on se chyby nevyvaroval.
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Jen o málo pomalejší byl Harrie Smolders na
14letém EXQUIS WALNUT DE MUZE (Nabab de
Reve) a i on se stal obětí zmiňovaného dvojskoku.
Na čistý parkur jel britský matador Michael Whitaker s pohledným ryzákem VIKING (Jacomar). Za
cenu pomalejšího času se mu to povedlo. Zbývající
tři jezdci se museli o to víc snažit.
Alvaro de Miranda s hnědákem AD RAHMANNSHOF JE BOGENO (Baloubet du Rouet) byl
o vteřinu rychlejší, ale za cenu chyby. Luciana Diniz s běloušem WINNINGMOOD (Darco) sice nechtěla jet moc bezhlavě, ale stejně se stala obětí
závěrečného oxeru. Vůbec nejrychlejší čas měla
poslední startující Laura Kraut s 16letou JUBILEE
D'OUILLY (Palestro II), bohužel i ona s chybou na
dvojskoku.
Jediným bezchybným tak zůstal Michael Whitaker a za vítězství si odvezl odměnu v hodnotě 94
050,- EUR. Druhá Laura Kraut dostala 57 tisíc
a třetí Alvaro de Miranda 42 750,- EUR.

V Hamburku Ahlmann
Hned po týdnu se v rámci Derby mítinku v Hamburku jelo druhé kolo GCT. Stejně jako při Derby
bylo hlediště zaplněno do posledního místa. Ve Velké ceně se představilo čtyřicet čtyři jezdců. Parkur
pro ně připravil Frank Rothenberger.
Na velkém travnatém kolbišti využil možnosti postavit několik technických řad. Ta nejtěžší stála
v samotném závěru. Zahajoval ji trojskok z mohutných oxerů a vysoké stacionáty. Po šesti cvalových
skocích následoval čtyři metry široký vodní příkop
a do oblouku po pěti cvalových skocích dvojskok
stacionáta - oxer.
Jezdci však podávali výborné výkony a dvacet
sedm se jich vešlo do jedné chyby.
Do dotovaného druhého kola postoupilo deset
jezdců se čtyřmi body a osm s nulou.
Ze čtyřbodových se zde dařilo Meredith Michaels-Beerbaum s tm. hnědkou BELLA DONA
(Baldini II). Bez chyby byl i Kevin Staut s 9letou
QUISMY DES VAUX (Dollar dela Pierre), stejně
jako Bassem Hassan Mohammed (QAT) s 11letou hnědkou VICTORIA (Tangelo van de Zuuthoeve). Polepšila si i Edwina Tops-Alexander se
17letým ryzákem CEVO ITOT DU CH#TEAU (Le
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Tot de Semilly) a nechyboval ani Rolf-Göran
Bengtsson s holštýnským hřebcem CASALL LA
SILLA (Caretino).

Pět čistých
Na vítězství však aspirovali čistí z prvního kola.
První z nich šel Daniel Deusser s bílým vestfálským
hřebcem CORNET D'AMOUR (Cornet Obolensky). Zajel velmi pečlivý parkur a ani zde nechyboval.
Bez chyby zůstal i francouzský samorost RogerYves Bost s 12letým hřebcem NIPPON D'ELLE
(Sherif d'Elle).
Skvělý parkur pak předvedl světový muž č. jedna, Christian Ahlmann s 11letým CODEX ONE
(Contendro I). Výborné byly i obě dámy, za Ukrajinu jezdící Katharina Offel s valachem POUR LE
POUSSAGE (Polytraum) a v Hamburku žijící Janne-Friederike Meyer s 15letým CELLAGON LAMBRASCO (Libero H).
Na rozdíl od nich postupně jednou chybovali Pius Schwizer s valachem VERDI III (La Hors la Loi
II), Gerco Schröder s hřebcem LONDON (Nabab
de Reve) a Hans Dieter Dreher s 12letým MAGNUS ROMEO (Royal Feu).
Pořadí v rozeskakování bylo určeno časem druhého kola. Zahajovala Janne-Friederike Meyer. Jela rychle, skákala jistě a zbývající čtveřici bylo jasné, že budou muset pospíchat.
Daniel Deusser jel v podstatě stejně rychle, ale
skvěle získával v obratech. Jeho čas byl o více než
dvě sekundy rychlejší.
Roger-Yves Bost pojal rozeskakování na své poměry nezvykle opatrně a časem se zařadil těsně
před Janne-Friederike Meyer.
Jednu ze svých famózních jízd pak předvedl
Christian Ahlmann. Rychle a při tom s velkou
rutinou zkrátil doposud vedoucí čas bezmála
o sekundu.
Poslední startující Katharina Offel udělala z tempa dvě chyby a bylo rozhodnuto.
Zvítězil Christian Ahlmann před Danielem Deusserem a Roger-Yves Bostem.
Vše seriálu naleznete na www.globalchampionstour.com
Další kolo bude 18. května ve Wiesbadenu.
foto FEI

Ve druhém kole GCT zvítězil v Hamburku Christian Ahlmann s 11letým
CODEX ONE

Zahraniční rubriku připravuje Václav K. Dvořák

foto FEI

Adelinde Cornelissen a JERICH PARZIVAL
(NED) se vrátili na čelo světového drezurního
žebříčku. Po vítězství ve finále Světového poháru
v Göteborgu se na druhé místo posunula Helen
Langehanenberg a DAMON HILL NRW (GER).
Třetí je momentálně Charlotte Dujardin s VALEGRO (GB). Kompletní žebříčky naleznete na:
https://data.fei.org/Ranking
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Květen plný Pohárů
V Linzi zklamaní Poláci
V Linci se 2. května jezdilo třetí kolo Furusiyya Nations Cup druhé evropské divize. Zatímco u nás padaly trakaře, v Linci se jezdilo
za krásného slunečného počasí. V soutěži se
utkalo jedenáct národních týmů. Po prvním
kole se dostali do čela s jedním bodem Australané, druzí Švýcaři měli pět, Poláci osm,
Němci deset, domácí Rakušané spolu s Italy
dvanáct a Dánové šestnáct. Do druhého kola
nepostoupili Britové s dvaceti třemi body, Bělorusové s třiceti jedním a Rusové s třiceti
dvěma body.
O přestávce byly některé skoky upraveny
a kromě Irů si všechny týmy pohoršily. Soutěž
měli skvěle rozjetou Poláci. Výborný byl někdejší český mistr Lukasz Koza na EL CAMP,
který přešel obě kola s nulou a Igor Kawiak na
CENTINO DU RY, který chyboval jenom jednou. Bohužel Ewa Mazurowska s PONITA 18
nasbírala 20 bodů. Všechno však mohl dohnat
poslední člen družstva Piotr Morsztyn na

OSADKOWSKI VAN HALEN.
Kdyby šel čistě, nebo alespoň zopakoval jednu chybu z prvního
kola, Poláky by už nikdo nedohonil. Jenže Piotr Morsztyn přehnal
zádrž před dvojskokem a jeho
kůň přešel do klusu. Z toho sice
odskočil, ale propadl překážkou,
Morsztyn se neudržel v sedle
a byl diskvalifikován. Místo nečekaného triumfu se s třiceti sedmi
body Poláci rázem propadli až na
sedmou příčku.
Se sedmnácti body vítězili Švýcaři (foto vpravo) ve složení
Christina Liebherr - L.B. CALLAS
SITTE Z 0, 4; Theo Muff - LESZEK 4, 4; Pascal Bettschen - MILOR LANDAIS,1, (8); a Claudia
Gisler - TOUCHABLE (4), 4.
Druzí Australané nasbírali dvacet jedna, Němci na třetím místě
dvacet dva a čtvrtí Rakušané dvacet čtyři. Pátí byli Irové s dvaceti
pěti body a šestí Dánové inkasovali dvacet osm bodů.

V Lummen stavěl Lucien

Foto FEI
Foto FEI

Čtvrté kolo při CSIO4*
v belgickém Lumen stavěl
3. května u nás dobře známý
Lucien Somers. Sítem byl trojskok, za kterým stál mohutný
170 cm široký oxer. Na startu
bylo osm týmů a z vítězství se
radovali Francouzi s čistým
kontem. Za celý tým chyboval
pouze jednou Jerome Hurel
na OHM DE PONTHUAL, jinak šli všichni čistě. Jedním
z jezdců, kteří přispěli k jasnému vítězství Francie dvojitou
nulou byl Marc Dilasser na
OBIWAN DE PILIERE JO
(foto vpravo). Druhé skončilo
Švýcarsko se 4 body před Nizozemím se 17 body.

Vedou Švédové
Za sedm dní po Lummen
získala Francie další vítězství,
když její tým ovládl norské
CSIO v Drammen. Tentokrát
již nebyla situace tak jednoznačná a Francie musela finišovat před dotírajícími Holanďany. Vše leželo na bedrech nejzkušenějšího
z francouzského týmu Timothee Anciaume na
QUORIOSO PRE NOIS, který musel na vítězství
absolvoval čistě. To se mu podařilo a Nizozemí
tak stačil součet 7 bodů jen na 2. místo. Třetí
skončili Švédové.
Po jarní části Furusiyya FEI Nations Cup druhé evropské divize je na čele Švédsko před Fin-

Trofej pro vítěze Furusiyya FEI Nations Cup
skem a Norskem. Čtvrtá příčka patří Bělorusku
před Rakouskem.

Nyní již Superliga
Tento pátek se již rozbíhá i evropská divize 1,
bývalá Superliga. V pátek 17. května je na programu PN v La Baule a o týden později se bude
o Furusiyya body bojovat v Římě.

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:
●
●
●
●
●
●
●

Foto FEI

Francouzský vítězný tým v Drammen tvořili: (zleva) Nicolas Delmotte, Mathieu Billot, vedoucí
ekipy Philippe Guerdat, Francois Xavier Boudant a Timothée Anciaume

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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Foto J. Bělohlav

Cena města Pardubic (-S*-) byla na programu v sobotu 4. května. Mezi
12 dvojicemi zvítězil Lukáš Sojka ze Stáje Karsit na ACOLA Karsit.
Zpestřením dne byl i terénní parkur (-ZL-), který měl v Pardubicích premiéru v loňském roce. Na startu ale byli pouze čtyři koně a dva sedlala
Jana Höcková z JO Albert Stolany. Na OSTRICO (foto) získala prvenství a s PIPPA FUN byla druhá. Kompletní výsledky na
www.pardubice-racecourse.cz

Přesně stovka koní startovala v -L*- v Hradištku u Sadské v neděli 12. května, ve kterém zvítězila Dagmar Neumannová na GINGER 3 (JK JS Ctěnice). Závěrečné -ST**- získal Jan Studnička na Datasys ARTANI.

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

Lajdáctví z Národního hřebčína
Při dostihovém dni 8. května v Pardubicích byla součástí programu
i dvě spřežení z Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Přesto,
že je po závodišti předváděli naši nejlepší jezdci (na snímku Jiří Nesvačil ml.) nebyly dodrženy základní zásady anglického stylu spřežení, který starokladrubskému koni přísluší. Možná to stále méně vzdělané veřejnosti na závodišti nevadilo, ale pokud na dostihy zavítal někdo ze starších hipologů, musel být, stejně jako já, lajdáctvím z Národního hřebčína otřesen.
Koně, kteří představují náš národní klenot zapřaženi v poprsníkových
postrojích a s kočárky na bantamových kolech, byli urážkou všech, kteří se v minulosti o zachování hipologických tradic snažili. Ředitel František Lerche se ten den v hrobě obracel. Kdo bude nositelem hipologické
vzdělanosti, když naši přední představitelé z Národního hřebčína, prokazují takovou míru odborné nevzdělanosti. Nebo je to snad odpovědným v Národním hřebčíně jedno?
Josef Málek

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

Foto J. Gebauer

Druhé kolo MŠMK proběhlo 1. května ve Frenštátě pod Radhoštěm.
V kategorii šestiletých (-L*-) bylo na startu 17 dvojic. Zvítězil Pavel
Holešovský na ARMEN 1 (Stáj Pharlap).
Foto Š. Bělohlavová

Letos se zima nechtěla dlouho vzdát a tak sezóna všestrannosti začala
sice tradičně v Pardubicích, ale tentokrát později. Jedním z prvních vítězů sezóny se tak 26. dubna stal Robert Pokorný na BOLINE (JK NH
CAR). Kompletní výsledky na www.pardubice-racecourse.cz

Foto J. Matuška

Fabrizio Sigismondi zvítězil v kvalifikaci Českého drezurního poháru
2013 - Belzet Cup (IM1/2009), který byl 13. května premiérovou drezurní soutěží v areálu na Ptýrově. V úrovni IM1 startovalo 13 koní a Fabrizio Sigismondi zvítězil na TREVIS JOSPO (Dressage Academy). Druhé
místo získala Miloslava Šlamborová s PAMPALINI (Stáj Letní stráň) před
Zdenkou Skripovou na SACRAMOSO XANTOSA XLVI-82 (JK Skrip
Dobročovice). V závěrečné volné jízdě vIM I/2009 (foto) byla Zdenka
Skripová za Fabriziem Sigismondim druhá a třetí skončila Adéla
Neumannová na EDIE 1 (JC Zájezd).
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