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CSI***-W Olomouc
Po dlouhých šesti letech se do České republiky opět vrátily důležitější mezinárodní závody. Sice
to nebylo CSIO4*, které jsme měli na domácí půdě možnost sledovat naposledy v září 2008, ale
i tak úroveň CSI3* s Velkou cenou zařazenou do Světového poháru a především kvalifikačního
systému pro Normandii, přilákala do Olomouce ve dnech 12. - 15. června rozsáhlou soutěžní i diváckou společnost.
Areál v Olomouci měl premiéru již v loňském
roce a domácím jezdcům tak je dostatečně
znám. Řada diváků, ale prodělala premiéru
právě až při CSI3*
a jistě i díky přímému
televiznímu přenosu se
dá říci, že nyní již
zná Equine Sport
Center skutečně
celá jezdecká společnost.
Rozpis závodů
nabídl jezdcům
soutěže v rámci
CSI*, CSIYH a
CSI3*. Celkově se
pořadatelům
podařilo zajistit
dotace ve výši
131 000 Euro.
První dva dny
přinesly českým
barvám úspěch
pouze v nižších
soutěžích. Silver
Největší hvězdou závodů a Gold Tour byla
v Olomouci byl stavitel tratí ale zcela v režii zahraničních
dvou OH Olaf Petersen
jezdců.
První větší radost zažili domácí diváci při
sobotním finále mladých koní (130/135 cm),
které s náskokem jedné sekundy vyhrál Martin Řezníček na SABELIUS před Polákem
Krzystofem Prasekem na DURANO W.

Do rozeskakování se nakonec dostalo sedm
jezdců a další tři skončili jen s časovou
penalizací. Blondýnka Jana Miklošová si skvěle
poradila i s kurzem rozeskakování a jejích šest
konkurentů se muselo moc snažit. Balazs
Horvath přišel zdálky k širokému oxeru číslo 3
a i jeho čas o dvě sekundy zaostával za vedoucí
Slovenkou. Sedmatřicetiletý Ital Francesco
Turturiello s 9letou hnědkou ASHA DI SAN
PATRIGNANO shodil stejný skok jako jeho
předchůdce a následně ještě jeden.
Polská sestra našeho bývalého mistra republiky, Paulina Koza s holandským ryzákem
BANJO BOY jela raději na jistotu a vyplatilo se jí
to. Jeden z favoritů, Jan Sprehe s figurantním
9letým hřebcem BURBERRY 9 byl už třetím kdo
shodil stejný zelenobílý oxer v oblouku. Shodil
ho i následující Lukas Koza s oldenburským
hnědákem CHITO BLUE a jemu spadl i závěrečný oxer.
Vítězství na svou stranu mohl strhnout již jen
jediný náš zástupce v rozeskakování, opavský

(Pokračování na str. 2)

Ve dnech 5. - 8. června se před letní přestávkou zasvěcenou národním šampionátům
konalo čtvrté kolo Českého skokového poháru.
V hlavní soutěži (-T*-) zvítězil Jiří Papoušek na
FALCO UNION (Srnín) před domácím Jiřím
Skřivanem s KALLISTO. Jako třetí vystoupal
“na bednu” po delší době Ing. Petr Eim (ZH
Tlumačov), který byl na CATANGO HT Fitmin
třetím, i po finále bezchybným, jezdcem.
CATANGO tak udělal svému jezdci radost
a navíc nadělil dárek k 50. narozeninám, které Petr Eim oslavil
2. června.

Inzerce

Diamond Tour
Divácky atraktivní ale byly pochopitelně
všechny soutěže nejvyšší úrovně Diamond Tour.
V páteční (145 cm), která byla kvalifikací na
nedělní World Cup se ale mezi nejlepší
prosmýkl pouze Ondřej Zvára na CARMEN
ARCUS, který obsadil s nulou 4. místo. Za ČR
byl za ním až na 23. resp. 24. místě Daniel
Voksa (CALUGA) a Ladislav Arient (ARAGON 2)
s jedním shozením.
Zajímavá byla i sobotní kvalifikace, Cena J&T
banky do 150 cm. Zpočátku se zdálo, že
technický parkur Olafa Petersena by neměl
dělat jezdcům nějak velké problémy. Zvláště
když hned první jezdkyně, Slovenka Jana
Miklošová s 11letým běloušem NOUREJEV N Z
jím bez viditelné námahy prošla čistě. Druhý,
opatrně jezdící Polák Piotr Sawicki s vysokým
hřebcem PHENIX měl jen dva body za čas
a hned další Balazs Horvath z Maďarska,
s 10letou hnědkou PM JUMPING LADY zajistil
rozeskakování.
S přibývajícími startujícími však bylo stále jasnější, že parkur je velmi dobře postavený a že
zadarmo nikdo nic nedostane. Dvouciferných
výsledků moc nebylo a vzdali jenom dva jezdci.
Jedno či dvě zaváhání byla ale bezmála pravidlem. Škoda jen, že se horšilo počasí a k občasným přeprškám se přidal i studený vítr.

Bedna
k narozeninám

HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno

Foto K. Návojová

Vítěz prvního ročníku CSI*** Olomouc Ital
Federico Ciriesi (CALIDA 46)

tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220
602 155 312

tierwohl@jrs.cz
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CSI***-W Olomouc
(Dokončení ze str. 1)
Jiří Hruška s ryzákem MR VOX Agromarket HB.
Bohužel shodil stacionátu číslo čtyři a následně
i druhou ve dvojskoku.
Slovenští přátelé na tribuně si vítězství velice
užívali a vítězku halasně oslavovali. Druhé
místo obsadila Paulina Koza a třetí skončil

Jednička pro Petersena
Již parkur finále Gold Tour, ale i ty předchozí
naznačily, že parkury staví skutečná extratřída.
Většina kursů nepůsobila na první pohled nějak
zásadně obtížně, ale jak se posléze ukázalo,
byly vždy dostatečným sítem.
To hlavní si ale Olaf Petersen schoval pro
Velkou cenu - FEI World Cup. Ta aby splnila
předpis kvalifikačního limitu pro Normandii,
musela mít dva skoky ve výšce 160 cm. Pro ni
zvolil Olaf Petersen kolmý
Foto K. Návojová
skok a zeď, oba však
v samém závěru parkuru.
Celý kurs pak byl postaven od počátku technicky a v pravidelném cvalovém rytmu s celou řadou
diváckých lahůdek. Ať to
již byla vzdálenost mezi
skokem č. 2 a dvojskokem
3a - 3b, či oblouková distanc mezi skoky 4, 5 a 6,
kombinace
triplebaru
č. 7. a následného trojskoku a konečně závěrečnou pasáž skoků 11 až 13
- oxer, zeď, oxer.
Síla olomoucké konkurence (41 start.) tentokrát
na parkur nestačila a až
k 24 dvojici nebylo jisté,
zda se diváci dočkají
rozeskakování. Čisté parkury byly nakonec pouze tři,
ale k lítosti diváků k vyvrcholení závodů nenastoupil žádný z Čechů.

Nejblíže z Čechů k rozeskakování v hlavní soutěži měla Zuzana
Zelinková na CALERI II
Balazs Horvath. Čtvrtý byl Jan Sprehe a z osmibodových byl nejrychlejší Francesco Turturiello.
Šestou příčku obsadil Lukas Koza a Jiří Hruška
byl sedmý.

Nedělní hymna

CALERI do
Normandie?

Nejblíže k tomu měla
Zuzana Zelinková. CALERI skákal zcela suverénně a všechny pro většinu jezdců obtížné
pasáže zvládl senzačně. Chyba přišla na oxeru
9 po trojskoku. Na následné tiskové konferenci
ovšem Zuzana Zelinková potvrdila, že se i nadále snaží s CALERI splnit kvalifikační limit pro
Normandii, a že právě on by měl být čtvrtým
koněm českého týmu. Zda se Zuzana zařadí
vedle Emmu de Moussac, Aleše Opatrného
a Ondřeje Zváru ukáže především CSIO
Budapešť. CALERI má zatím málo sportovního
štěstí a po dvou bodech za překročení času
v Ebreichsdorfu mu další kvalifikace v Olomouci
unikla o jediné shození.

Jiří Hruška tímto výkonem naznačil, že v úrovních do 150 cm je skutečně doma. Skutečnou
euforii pak navodil českým divákům v neděli
dopoledne při finále Gold Tour (150 cm). Ze 44
startujících se parkurem prosmýklo bezchybně
plných 12 dvojic. Tentokrát byly české barvy
zastoupeny hned pětkrát. K potěše všech, co
zažili větrnou smršť na Ptýrově, to byl i tehdy
zraněný PERRY 1 Jakuba Novotného. Ten tak dokázal, že Foto K. Návojová
je opět v pořádku a po dvou
chybách v rozeskakování
skončil na 10. místě.
Bezchybný byl i v rozeskakování Jiří Papoušek s
LISSA, který tak ukázal, že
prožívá sportovně velmi úspěšné období. Čas nakonec stačil
na 4. místo. Diváci si ale užili i
výkon Jiřího Luži s LAND
REBEL S. Ten po parkuru
výborně cválal a ukázal, že
přes shození, která ho na
posledních parkurech potkala,
je na nejlepší cestě mezi
české nejlepší dvojice. Chybě
se ale nevyhnul ani tentokrát a
4 body stačily jen na 9. místo.
V tu dobu již ale vedl Jiří
Hruška s MR. VOX Agromarket HB. V bezchybném
rozeskakování měl i velmi
slušný čas. Každý, kdo jej do
té chvíle překonal, chyboval
a tak již bylo první velké české
vítězství na dosah.
Jiřímu Hruškovi to však nestačilo. Jako jeden z posledních nastoupil do rozeskakování i se svým druhým koněm ARISTO Z a suverénně
MR. VOX překonal. Česká
hymna se tedy hrála pro jeho V neděli zněla olomouckým areálem česká hymna zásluhou Jiřího
senzačního ryzáka a opavské Hrušky (Opava Kateřinky). Ten v soutěži Gold Tour Final (150 cm)
zvítězil na ARISTO Z (foto) a v sedle MR. VOX skončil druhý.
dvojici patřilo i druhé místo.

Oba další adepti pro SJH vnesli mezi diváky
rozpaky. Aleš Opatrný přivezl do Olomouce pouze ZANDIRO, který nebyl v neděli v nejlepší formě. Jen díky jezdcově rutině absolvoval s 8 body. Ondřej Zvára na CARMEN ARCUS působil
v první části parkuru jistě. Pak ale přišel trojskok
se dvěma chybami a následně ještě jedno
shození a s ním i výsledek 12 tr. bodů.
A tak byl po Zuzaně Zelinkové (13.) Aleši
Opatrném (19.) třetím nejlepším Čechem se
dvěma chybami na 21. místě Jiří Papoušek na
FALCO UNION.
Z trojice rozeskakujících nakonec zvítězil Ital
Federico Ciriesi na CALIDA před dvěma Němci
Janem Sprehe (BURBERRY) a Maxmiliánem
Schmidem (QUABS). Italského jezdce známe již
z loňska, kdy s CALIDA zvítězil v GP Bratislava.
Letos byl již několikrát úspěšný při CSI3* např.
v Dramen či Odense.
Zahajovací olomoucké CSI je za námi. Díky
němu se do ČR vrátilo mezinárodní jezdectví té
lepší úrovně. Doufejme, že jsme byli svědky
založení nové tradice a že začneme do Olomouce za evropským sportem jezdit pravidelně.
V. K. Dvořák, ing. C. Neumann

Jak řídit skokany?
Ve středu 4. června byl na mimořádném zasedání VV ČJF, po odstoupení Petra Švece,
jmenován nový manažer skokové komise. Stal se
jím Martin Ohnheiser. O pokračující práci v komisi
projevili zájem Roman Drahota, Aleš Opatrný a novými členkami se pak staly Klára Damborská
a Olga Plachá. Tolik oficiální tisková zpráva ČJF.
Změna na pozici manažera skokové komise je
příležitostí k zamyšlení se nad směry a trendy
nejenom skokového jezdectví. Nejlépe si mohou
nevídaný rozmach jezdeckého sportu uvědomit
dříve narození členové jezdecké společnosti.
Dokládají to i na počátku letošního roku uveřejněné informace z Centrální evidence koní. Uvádí,
že za posledních 20 let došlo v ČR téměř ke 400%
nárůstu počtu koní. Že se jedná především o sportující koně, dokazuje navýšení počtu licentovaných
koní a napříč disciplínami naplněnost startovních
listin.
Takový trend na počátku 90 let málokdo očekával. Nebyly tak na něj připraveny žádné plány.
Česká jezdecká federace všech úrovní, se svými
převážně dobrovolnými pracovníky, tak většinu
přicházejících problémů zachytávala dodatečně.
V průběhu let se její funkce plně soustředila
především na administrativní a organizační
stránku soutěží a zde plní svoji roli dobře.
Éra bouřlivého přerodu jezdectví ze společensko-sportovního outsidera ve fenomén naší
společnosti bude v budoucích hodnoceních bezesporu spojována s osobou již téměř 20 let
úřadujícího prezidenta ČJF Jaroslava Pecháčka.
Jeho éra ovšem zákonitě skončí. Nastává čas
pokusit se další vývoj příštích desetiletí předpovědět a připravit mu jisté vize. Současná změna
na postu manažera skokové komise je k tomu
příležitostí.
Díky vývojovým trendům celé společnosti je
pravděpodobně nezbytné smířit se se skutečností,
že soutěžní jezdectví bude i nadále roztáčet
ekonomickou spirálu. Nějaký čas ještě jistě poroste
majitelská základna, která se postupně postará
i o další velkolepé areály a přitáhne i další peníze.
Určitě bude i dále generovat ještě větší skupinu
výkonnostně zdatných dvojic, které budou schopné sportovně i ekonomicky obstát na domácím
kolbišti. Na vrcholku pyramidy pak zákonitě stanou
jednotlivci, kteří se budou chtít prosadit i v evropském prostoru. Základní otázka, která by měla být
zodpovězena zní: Na kterou skupinu budou
preference nejvyšší administrativy českého
jezdectví zaměřeny?
Společenský diktát úspěchu je nezpochybnitelný. Bezejmenná základna se do záře médií
nikdy nedostane. Zkušenost ukazuje, že ohřát se
v odlesku významného úspěchu přispěchají
všechny „celebrity”, včetně těch politických. Stejně
tak před kamery rády předstoupí i špičky sportovních federací.
Na druhé straně i celospolečensky významnější
sporty ukazují, že dirigovat a řídit sportovní elitu je
téměř nemožné. Žádná administrativa nesejme
z vrcholových sportovců odpovědnost za systém
a kvalitu přípravy, a hlavně za její ekonomiku.
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I v českém jezdectví jsme proto svědky rozporu. Ten přináší snaha oficiálních
míst o kontrolu vrcholového sportu, ospravedlňovanou částečnou ekonomickou
podporou, s majitelskými právy, sportovními ambicemi a zodpovědností (či nezodpovědností) jezdců a majitelů.
Čím níže v hierarchii sportovní významnosti sestupujeme, tím více je řízení
snazší (často i očekávané), ale tím více o něj klesá zájem. Nezájem je navíc
spojen s tím, že řízení na nejnižších výkonnostních úrovních je odborně
nejobtížnější.
V momentě změny na postu skokového manažera tak můžeme českému
skokovému jezdectví položit otázku. Bude hlavním zájmem komise široká
základna často i rekreačně sportujících jezdců, ovšem „pouze” s mediálně
nezajímavým předpokladem, že díky jejich podpoře bude „odspodu” generována
toužená elita? Nebo bude cílem podpory mediálně využitelná, ale v podstatě
neřiditelná skupina nejlepších, v jejichž lesku se ohřeje i opomíjená skupina
bezejmenných?
Můžete namítnout, že obě krajní pozice mají jistě i řadu možných variací.
Vkrádá se ale otázka. Jsme po 20letém vývoji k naplnění takových variací
personálně vybaveni?
ing. Cyril Neumann
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Na Moravě mezinárodně třikrát
CSI*** Olomouc bylo hlavní mezinárodní událostí června a přispělo
k tomu i zařazení Velké ceny do seriálu kvalifikací pro SJH v Normandii.
Tato akce by však neměla zcela zastínit i další moravská mezinárodní
střetnutí, která se v červnu konaly a konají v Brně na Panské Líše. Ve
dnech 6. - 8. června to byla soutěž CCI*, která byla nejenom kvalifikací pro
49. finále Zlaté podkovy, ale v rámci závodů proběhla také jednotlivá kola
seriálů Visegrad Cup, Benjamin Cup, Kritérium mladých koní a mistrovství
Jihomoravské oblasti ČJF.

CCI*

Lucie podruhé
V sobotu 7. června se v zámeckém areálu v Praze Ctěnicích konalo
druhé kolo skokového pony seriálu O pohár Prahy (ponyhandicap -L-). Po
svém vítězství v prvém kole v Praze na Císařském ostrově triumfovala
opět Lucie Melmerová na MORAVIA FRAJER (JK Equuleus Praha).
Upevnila tak své průběžné vedení (20 bodů) v seriálu. Na druhém místě je
s 15 body Kristýna Chmelová na BOND 4 (JK Branaldi) před dvěma jezdci
Tomášem Plškem (ZARGA) a Sofií Najmanovou NIGHT BEAUTY s 9 body.
Doposud v seriálu bodovalo 16 dvojic.

Na start soutěží všestrannosti se postavilo více jak 160 dvojic a kromě
České republiky byli v Brně zástupci Maďarska, Polska, Rakouska,
Slovenska a Švýcarska. Ke startu CCI* nastoupilo 20 dvojic a soutěž se
odehrála plně v režii zahraničních startujících. Pod 50 bodů se po drezuře
dostal pouze Švýcar Felix Sulzer s koňmi LORD HAYAGRIVA a CHEERS II
a protože již téměř neinkasoval obsadil jasně dvě první pozice. S odstupem
více jak desetii bodů pak následovali jezdci z Polska a Rakouska. Nejlepší
z ČR tak byla Barbora Kamírová na CHRISTO 1 (JK Borová) na 5. místě
Třetí kolo v polovině září
před Lubomírem Vrtkem s DIRÁNO 1 a Petrem Myškou na ROXANA 10.
Třetí
kolo
mělo
být
ve Ctěnicích původně 30. srpna, ale po dohodě se
Kvalifikaci Zlaté podkovy ovládli strýc a synovec Vrtkovi, když Stanislav na
ACTION BOY (SS Vrtkovi) zvítězil a Antonín na DALLAS 1 (Horní soutěžícími bylo posunuto o 14 dní a to na 13. září.
Heřmanice) skončil druhý. V oblastním šampionátu jižní Moravy zvítězila
Marcela Šedá na CATANGO R (JK Ideas). Kompletní výsledky na
www.vsestrannost.cz
Foto Š. Bělohlavová

Vítěz brněnského CCI* Felix Sulzer na LORD HAYAGRIVA (SUI)

CDI-W/CDI3*-Y-P
Již tento víkend se na Panské Líše koná 16. ročník Světového poháru –
Velké ceny Brna v drezuře CDI-W/CDI3*-Y-P. Kromě nejvyšší úrovně Grand
Prix se senioři představí také v malé rundě, mladí jezdci a pony jezdci ve
svých mistrovských kategoriích. Nedělní finále (volné jízdy) budou mít na
programu pony, mladí jezdci, IM I (malá runda) a Grand Prix.
Finále Grand Prix Speciál je letos přesunuto na sobotu. Brněnský Světový
pohár je kvalifikací pro SJH v Normandii a je jedním z 16 kvalifikačních kol
ročníku 2014 – 2015 Světového poháru.
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Třikrát GCT a jednou Derby
V uplynulých týdnech
se na třech místech
světa konaly další
kola seriálu Global
Champions Tour 2014.
Poprvé
doputoval
GCT i do Šanghaje.
Německé kolo 31.
května v Hamburku
předcházelo jednomu
z nejslavnějších závodů světa, 85. ročníku
Hamburského skokového derby.
A konečně se poslední květnový pátek
rozdělovaly čtvrté body v evropské divizi 1. Furusiyya FEI Nations
Cup ve švýcarském St. Gallen.

GCT Hamburk
Skvělá atmosféra panovala v hamburském
derby areálu v sobotu 31. května, kdy bylo na
programu třetí kolo Longines Global Champions
Tour. Na startu se představila bezmála padesátka skvělých jezdců. Dva klasické parkury do
160 cm pro ně připravil Frank Rothenberger.
V prvním kole měli mnozí problém se závěrečnou řadou, mohutný oxer a po šesti cvalových skocích trojskok triplebar – stacionáta –
oxer a následným kolmým skokem s bazénem.
Důležitým faktorem byl i krátký časový limit.
Z renomovaných jezdců, kteří neprošli sítem
prvního kola, to byli třeba Eric Lamaze, bratři
Whitakerové, Denis Lynch, Meredith MichaelsBeerbaum, Shane Breen, Billy Twomey, RogerYves Bost, Gerco Schröder, Cameron Hanley
nebo Laura Kraut. Mezi osmnáctkou postupujících bylo pět nejrychlejších se čtyřmi body,
čtyři s jedním bodem a devět bezchybných.
Prubířským kmenem v kurzu druhého kola, se
ukázala krátká vzdálenost mezi „b“ oxerem
a „c“ stacionátou trojskoku, kde byla většina
chyb. Z jezdců, kteří si přinesli čtyři body z prvního kola, znovu chybovala mladá Američanka
Lucy Davis, stejně jako Beerbaumův švédský
berajtr Henrik von Eckermann a na předposledním skoku i jeho slavný krajan Rolf-Göran
Bengtsson. Bez chyby napodruhé zůstala Edwina Tops-Alexander, stejně jako vítěz Světového
poháru Daniel Deusser. Mezi jednobodovými
loudaly znovu přidal bod trojnásobný derby vítěz
Andre Thieme s běloušem CONTHENDRIX
(Contendro I) a do času se jako obvykle nevešla
ani Athina Onassis de Miranda s bělkou AD
CAMILLE Z, která navíc chybovala. U Meredith
a Markuse Beerbaumových trénující mladá
Američanka Saer Coulter s 15letým SPRINGTIME (Indorado) chybovala dvakrát. Z doposud
bezchybných jednou zaváhali favorizovaní

Foto GCT

Christian Ahlmann s
hannoveránem CODEX
ONE (Contendro) a Marcus Ehning s hřebcem
PLOT BLUE (Mr.
Blue). Chybu udělal
i Holanďan Gert Bruggink s 11letým valachem VAMPIRE (Marome). Šest bezchybných v obou kolech se
utkalo o vítězství.
Rozeskakování rozjela Luciana Diniz
s 10letou ryzákou FIT
FOR FUN 13 (For
Pleasure). Dost se
snažila, ale přehnala
tempo na závěrečný
oxer. Báječný byl světový muž číslo jedna
Scott Brash, s 12letým hnědákem HALLO
SANCTOS (Quasimodo). Bez chyby
a v čase o vteřinu
rychlejším. Neradoval
se však dlouho. Fan- V Hamburku se při GCT radovala Katrin Eckermann před Ben Maherem
tasticky ho bezmála o půldruhé vteřiny, za
kola to byli třeba Gert-Jan Bruggink z Honadšeného povzbuzování pětadvaceti tisíc diválandska, Švýcarka Jane Richard Philips,
ků, přejela vycházející německá hvězda Katrin
belgický mladík Constant van Paesschen,
Eckermann s 10letým hřebcem FIRTH OF
Němci Marco Kutscher a Christian Ahlmann,
LORNE (For Pleasure). Ludger Beerbaum
brazilský Ukrajinec Cassio Rivetti nebo britská
věděl, že s hřebcem CHAMAN (Baloubet de
legenda Michael Whitaker. Mezi osmnácti
Rouet) stejně nepůjde tak rychle, a tak se snažil
účastníky druhého kola bylo sedm nejrychlejších
zůstat bez chyby. Doda de Miranda s valachem
se čtyřmi body a jedenáctka bezchybných.
AD UTJE (Monaco) chyboval na dvojskoku a tak
Německý reprezentant Philipp Weishaupt byl
ve hře byl už jen druhý ze světového žebříčku,
diskvalifikován, když pro jeho 8letého bílého
Ben Maher s 12letou bělkou CELLA (Cento).
hřebce CORDESS 2 zde bylo prostředí zřejmě
Zkusil to, nasadil neuvěřitelné tempo, ale v cíli
příliš stresující a v polovině parkuru mezi skoky
mu na vítězství stejně půl sekundy chybělo.
zůstal stát. Stejně jako v prvním kole, i naAbsolutní světovou špičku senzačně porazila
podruhé chybovali Italové Luca Maria Moneta
23letá Katrin Eckermann. Ben Maher se musel
a Emanuele Gaudiano, Portugalka Luciana
spokojit s druhým místem a Scott Brash se
Diniz a Francouz Kevin Staut. Dvě chyby, obě
třetím.
z druhého kola, měl na kontě Mexičan Alberto
Michán Halbinger. Šest bodů inkasoval Marc
Houtzager, kterému 18letý hřebec STERREHOF'S OPIUM (Polydor) zastavil před trojskokem. S celkovými čtyřmi body skončili Shane
Novou exotickou destinací Longines Global
Breen s běloušem CONFIDENT OF VICTORY,
Champions Tour pro letošní sezónu byla 7. červšejk Ali Bin Khalid Al Thani s 9letou hnědkou
na čtvrtá etapa v čínské Šanghaji. Z Evropy na
VIENNA OLYMPIC, dále Billy Twomey s 11letým
otočku přiletělo na osmdesát koní a pořadatelé
DIAGHILEV, Bertram Allen s bělkou MOLLY
zajistili dotace v celkové výši 2 miliony dolarů.
MALONE V, Henrik von Eckermann s ryzkou
Jezdilo se v reprezentativním prostředí vedle
GOTHA stejně jako Pius Schwizer s 10letým
nádherného pavilonu China Art Palace, poQUIDAM DU VIVIER.
staveného při příležitosti nedávné Světové výstavy. Parkury na prostorném kolbišti s moFoto GCT
derním povrchem stavěl Uliano Vezzani. V prvním kole se představilo třicet jedna jezdců. Ze
známých jmen, která neprošla sítem prvního

GCT Šanghaj

Foto GCT

Novou exotickou destinací nejdotovanějšího seriálu všech dob byla v červnu 2014 i čínská Šanghaj a prvenství i s 265 970 EURo si odvezl Peter Davos
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Do rozeskakování se kvalifikovalo pět jezdců.
Nevděčná role prvního startujícího připadla na
Ludgera Beerbauma s ryzákem ZINEDINE.
Ludger se snažil jít svižně, ale pak najel zešikma
široký předposlední oxer a když ho shodil, na
závěrečnou stacionátu už jel opatrně. Dalším byl
stále skvělý jednašedesátiletý Francouz Michel
Hecart s hřebcem PASHA DU GU, který jel
raději opatrně a zůstal bez chyby. Edwina TopsAlexander s ryzákem OLD CHAP TAME jela
rychle a bezchybnou jízdou se dostala na vedoucí pozici. Rychlejší však byl hned následující
jezdec, vítěz Velké ceny Calgary v loňském
roce, Belgičan Pieter Devos s 11letým hřebcem
DREAM OF INDIA GREENFIELD. Jeho jízda
byla velmi rychlá s výbornými obraty a na samé
hraně rizika. Na startu byl už jen saudský
světový vicemistr Abdullah al Sharbatly se
skvělým hnědákem TOBALIO. Byl rychlý avšak
při vidině historického úspěchu se rozjel proti
závěrečnému kolmému skoku tak zběsile, že
14letému valachovi nedal žádnou šanci. Ale
i kdyby poslední stacionáta zůstala stát, stejně
by mu do vítězného času tři desetiny chyběly.
Šťastný osmadvacetiletý Pieter Devos získal
dotaci ve výši 265 970 EUR, spokojená Edwina
Tops-Alexandr brala 161 194 EUR a Michel
Hecart dostal 120 896 EUR. Abdullah al Sharbatly odlétal s 80 597 EUR a Ludger Beerbaum
si nesl 48 358 EUR.

Hamburk Derby
V Hamburku se 1. června konalo 85.
Německé skokové derby. Sítem kvalifikací
nejtěžšího parkuru na světě, prošlo z původní
padesátky třicet jedna odvážlivců. Až do cíle se
jich ale dostalo jen osmnáct a pouze pět z nich
jen s jednociferným výsledkem. Všichni se však
dočkali zaslouženého potlesku více než
pětadvaceti tisícového publika.
Sto čtyřicátou devátou bezchybnou jízdou se
zapsal do historie tohoto parkuru předloňský
vítěz Nisse Lüneburg se 17letým tm. hnědákem
CALLE COOL (Concerto II) a sklidil bouře ovací.
Diváci se dočkali i čistého parkuru číslo sto
padesát. Podařilo se to 43letému Andre Plathovi
z Meklenburska s 10letým valachem COSMIC
BLUE (Chacco - Blue). Ten překonával jednotlivé skoky s velkou jistotou a přála mu i štěstěna. V momentě, kdy skákal nejkritičtější
překážku celého kurzu, stacionátu pod velkým
valem, vypadlo z ní prkno. Naštěstí bylo spodní,
a jak prokázal televizní přenos, způsobila to
utržená podkova, která odlétla jeho hnědákovi
při seskoku z valu. Bylo to na sedmém skoku,
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ale zbytek 1230 metrů dlouhého parkuru
přeskákal i bez podkovy zcela suverénně a zařídil rozeskakování.
K tomu měl blízko i dvojnásobný vítěz z let
1999 a 2010, Carsten-Otto Nagel se 14letým
hřebcem LEX LUGAR (Lordanos), který jen
lehce zavadil o vrchní prkno zmiňované
stacionáty pod valem. Jedinou chybu na stejném skoku udělal i Thomas Kleis s mohutným
11letým AFP'S QUICK VAINQUEUR (Quick de
Baussy), který v Derby triumfoval v roce 2009.
Třetím z hrdinů, kteří chybovali jen jednou, byl
30letý Gerald Nothdurft s 10letým holštýnem
AMAZING (Askari), kterému spadla bariéra
ohraničující seskok z irské lavice.
Nisse Lüneburg byl skvělý i v rozeskakování.
Skákal rychle, s velkou jistotou a zkracoval trasu
kde se dalo. Andre Plath pod velkým tlakem
podcenil nájezd na branku uprostřed masivní zdi
a s chybou už nebylo kam spěchat.
Druhý triumf se stejným koněm slavil 26letý
Nisse Lüneburg. Divácké ovace si užíval i Andre
Plath. Třetí místo získal Carsten-Otto Nagel,
Gerald Nothdurft byl čtvrtý a Thomas Kleis pátý.
Výsledky na www.engarde.de

Furusiyya Cup v St. Gallen
Poslední květnový pátek se ve švýcarském St.
Gallen jezdilo čtvrté kolo 1. evropské divize
Furusiyya FEI Nations Cup. Na start se postavilo
osm z deseti účastníků první divize, ale jen pět
z nich, Belgie, Španělsko, Švýcarsko, Švédsko
a Ukrajina, mohlo počítat s body potřebnými pro
barcelonské finále. Jezdilo se na tradičním
jezdeckém stadiónu a pořadatelé po neblahých
loňských zkušenostech, kdy Němci odmítli na
rozbahněném trávníku startovat, hlavně sledovali
vývoj počasí. Ani letos se to bez chladu a deště
neobešlo, ale naštěstí zdaleka nespadlo tolik vody
a povrch byl regulérní.
Parkur na prostorném kolbišti stavěl domácí
designer Gérard Lachat. Náročná byla vlásenka
s dvojskokem, vodním příkopem a následným
širokým oxerem. Těžká byla i řada stacionáta,
trojskok oxer – stacionáta – oxer a další stacionáta v oblouku. Časový limit i přes dvouvteřinové prodloužení po prvních třech jezdcích,
nedovoloval žádné spekulace. Opracoviště bylo,
vzhledem k nestálému počasí, ve stanu s pískovým povrchem.
První kolo vyšlo nejlépe britskému týmu, který
i přes tři chyby prvního jezdce, postupoval jen
s jedním bodem. Na druhém místě se překvapivě
drželi se dvěma body Španělé. Třetí Belgičané
měli šest, Ukrajinci sedm a Švédové devět.
Domácí Švýcaři postupovali s deseti a za nimi byli
ještě Francouzi (16) a Holanďané (21).
Ve výborných výkonech pokračovali ve druhém

kole Britové a o jejich vítězství s celkovými třemi
body bylo rozhodnuto již po třech jezdcích.
Jezdci z Pyrenejského poloostrova si museli
počkat jak pojede ukrajinský finišman Oleg
Krasuk. Když odcházel s devíti body, zatím co
Španěl Sergio Alvarez Moya zůstal čistý, slavili
druhé místo se čtyřmi body.
Nejlepší ve druhém kole byli Švédové, kteří si
připsali jen jeden bod a skončili třetí (10). Čtvrtou
příčku obsadili domácí se čtrnácti body a pátí
Ukrajinci měli šestnáct. Až šestí byli v doposud
tak úspěšní Belgičané (19). Sedmou příčku
obsadili Francouzi (20) a poslední byli Holanďané (31).
Nejmladší družstvo postavili opět Belgičané,
kteří startovali ve složení 18letý Jos Verlooy,
20letá dvojčata Nicola a Olivier Philippaertsovi.
Věkový průměr jim kazil pouze 53letý úřadující
mistr světa Philippe Le Jeune.
Jen dva jezdci byli čistí v obou kolech. Byli to
Sergio Alvarez Moya s 10letým hřebcem ZIPPER
(Sam R) ze Španělska a Švéd Peder Fredricson
s 10letým běloušem H&M SIBON (Sibon W).
První divize pokračuje 20. června v Rotterdamu. Výsledky na www.csio.ch
Pořadí po 4. kole 1. divize Furusiyya Cup: 1.
Francie – 245; 2. Švýcarsko a Belgie – 220; 4.
Španělsko – 202,50; 5. Švédsko – 130; 6. Ukrajina – 120; 7. Nizozemsko – 90; 8. Německo – 80; 9. Irsko – 75; 10. Velká Británie – 70

Foto K. Stuppia/FEI

Foto GCT

Vítěz v Cannes Scot Brash pokropil druhou
Lucianu Diniz šampaňským zcela nemilosrdně

GCT Cannes
Páté kolo měla Longines Global Champions
Tour na programu 14. června ve francouzském
letovisku Cannes. Soutěže se zúčastnilo
padesát jezdců a parkury pro ně stavěl Uliano
Vezzani. Do druhého kola se pobojovali tři
nejrychlejší se čtyřmi body a patnáctka čistých.
Devět bezchybných v obou kolech postoupilo do
rozeskakování.
Po dramatickém průběhu
zvítězil světový muž č. 1 Scott Brash se skvělým
12letým hnědákem HALLO SANCTOS
(Quasimodo vd Molendreef). Druhé místo
obsadila Luciana Diniz s 10letou ryzkou FIT
FOR FUN 13 (For Pleasure) a třetí Kevin Staut
s 15letou bělkou SILVANA (Corland).
Příští kolo Global Champions Tour bude
28. června v Monte Carlu.

Zahraniční rubriku připravuje
Václav K. Dvořák

Členy vítězného britského týmu v St. Gallen byli: 31letý Robert Whitaker (CATWALK IV) 0/1, 43letý
Guy Williams (ZAIRE) 0/9, 26letý Daniel Neilson (VARO M) 12/0 a 21letý Spencer Roe (WONDER
WHY) 1/1. Uprostřed šéf ekipy Rob Hoekstra
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Jarda v sádře
Ve dnech 12. - 15. června se konalo
další kolo letošního FEI Classics ve
všestrannosti a bylo jím CCI4*
Luhmühlen. Společně se čtyřhvězdovou soutěží pak probíhal i CCI3*,
který se stal i šancí pro splnění
kvalifikace na SJH do Normandie pro
Jaroslava Hatlu a jeho novou akvizici
FERNET AF KREFFE. Společně
s Jaroslavem Hatlou si výkonnost
ověřit dorazila do Luhmühlenu i Eliška
Opravilová (KALIF).
Jaroslav Hatla zahájil soutěž
drezurní zkouškou v pátek 13. června
a docílil výsledku 35,10 bodů, které
mu stačily na průběžné 24. místo (37
startujících). Eliška Opravilová byla
s 84,30 body poslední. V drezuře
vítězná Sandra Auffarth měla bodů
26,10 a pozdější celkový vítěz Andrew
Hoy (AUS) na CHEEKY CALIMBO
(AUS) v drezuře druhý docíl
hodnocení 28,50.
Bohužel naše těšení do Normandie
skončilo u překážky číslo šest.
Jaroslav Hatla se rozhodl prověřit
schopnosti koně na 100% a na
Foto FEI
mohutném oxeru zariskoval. Uvěřil, že
Jaroslav
Hatla
a
FERNET
AF
KREFFE
při
drezurní
FERNET potvrdí svoji třídu a odskočí
dříve. Zkušený matador však situaci zkoušce v Luhmühlen
vyhodnotil jinak a po přidupnutí
a podle dosavadní práce potvrdil, že je skutečně
následoval zákonitě pád jezdce. Pro Jaroslava
Hatlu skončila nejenom soutěž, ale po
senzačním koněm. Na veškeré další důlepohmoždění vloni zraněného ramene a zložité závody se tak můžeme těšit až v sezóně
menině zápěstní kůstky i čtyřtýdenní ne2015. Eliška Opravilová skončila v krosu na
schopnost. Kvalifikace i sen o Normandii se tak
překážce č. 4.
rozplynuly. Jak nám ovšem Jaroslav Hatla sdělil,
Tragédie při CCI4*
nakonec ho celá situace ani tolik nemrzí.
Hlavní závod CCI4* zařazený do FEI Classics
Uvědomuje si, že bez dlouhodobějšího poznání
koně by byla účast ve Francii hazardem. Je
vyhrál Novozélanďan Tim Price (WESKO,
v prvé řadě rád, že kůň je v naprostém pořádku
KWPN), který po 7. místě v drezuře (43,80),

Účast či neúčast?
Jednou z poslední zkoušek a i korektní možnosti posoudit oprávněnost
účasti na Světových jezdeckých hrách bylo pro našeho jezdce číslo jedna
ve všestrannosti Jaroslava Hatlu CCI*** v Luhmühlenu. Po nákupu vynikajícího FERNET AF KREFFE a jeho prezentaci v Maďarsku, jsme se těšili,
že česká všestrannost bude jeho prostřednictvím v Normandii důstojně zastoupena. Luhmühlen však poslal našeho jezdce do měsíční neschopnosti
a především nastavil české všestrannosti nemilosrdné zrcadlo.
Obraz, který v něm vidíme, ale stále ještě nechtějí mnozí přijmout.
Sděluje informaci o tom, že přiblížit se současné výkonnosti světového
jezdectví je pro drtivou většinu českých jezdců stále jen iluzí. A nic na tom
nezmění účast ve vrcholné soutěži. Pokud se navíc jedná o soutěž
všestrannosti, která je ve špičkovém pojetí přes mnohé úpravy posledního
desetiletí, stále velmi nebezpečnou, touha „zúčastnit se” se může snadno
proměnit i v černou můru.
FEI si to dobře uvědomuje. Učinila proto mnoho kroků, aby nevznikaly
drastické situace, vrhající u laické veřejnosti na jezdectví negativní světlo.
To hrozí pochopitelně vždy, kdy se světové jezdectví celosvětově prezentuje
prostřednictvím televizních přenosů.
Speciálně ve všestrannosti tak mají traťoví komisaři stále větší
pravomoce. Mohou účastníka zastavit nejenom při náznaku vyčerpání
koně, ale již i v případě, že jeho schopnosti neodpovídají obtížnosti soutěže.
Nikdo ze zodpovědných nepotřebuje čekat na fatální karambol, když je na
první pohled jasné, že výkonnost neodpovídá obtížnosti.
Pokud tedy ambicióznímu jezdci nestačí ostuda, že jeho šance jsou
definitivně ztraceny již po drezurní zkoušce, může být z neodbornosti
usvědčen celý realizační tým. Domnívám se, že pro národní prestiž je to
více skličující, než případná neúčast.
ing. Cyril Neumann

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

bezchybném krosu a parkuru o necelé dva body
porazil domácího Michaela Junga na FISCHER
ROCANA.
Na celou soutěž se však snesl tragický stín,
když se po dramatickém pádu na překážce č. 20
smrtelně zranil nadějný 25letý německý jezdec
Benjamin Winter (ISPO).
Na čele žebříčku FEI Classics nadále zůstává
s 30 body i přes nedokončenou soutěž v Luhmühlenu William Fox-Pit (GBR) před svým krajanem Oliverem Townendem (20) a luhmühlenským vítězem Tim Pricem (17).
Závěrečné kolo seriálu 2013/2014 se koná
4. - 7. října v Burghley. Celkové výsledky na
www.luhmuehlen.de

Barbora
v Sopotech sama
Důležitou akcí prvního červnového víkendu
bylo tříhvězdičkové CSIO v polských Sopotech.
Měl to být jeden ze tří konkůrů, na kterých by
mohlo naše družstvo získat body do tabulky
Furusiyya FEI Nations Cup. Bohužel se náš tým
do Sopot nevypravil a tak si budeme muset na
případné české body do Poháru národů počkat
do Budapešti a do Bratislavy. Protože nebyla
nutná do družstva, nedorazila ani Emma Augier
de Moussac.
České barvy tak hájila osamocená Barbora
Tomanová. Se 7letou ZERAFINE se úspěšně
účastnila malé rundy a ve finále obsadila po rozeskakování šestou příčku. S 11letou SORCERESS se zúčastnila i dvoufázové kvalifikace na
Velkou cenu, kde po jedné chybě obsadila
20. příčku. Do Velké ceny ale nenastoupila.
V Poháru národů zvítězili s dvanácti body
Turci a druzí se sedmnácti body byli Poláci. Třetí
příčku obsadili s dvaceti body Norové. Za nimi
byli Dánové – 21, Němci – 24, Italové – 36,
Maďaři – 38, a Belgičané – 39 bodů. Už po
prvním kole skončili Švédové – 25 a Finové –
29 bodů.
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Dvoumilionové tour v Martinicích
Na následující tři týdny se skokové jezdectví České republiky
odstěhuje do Martinic.
Ve dnech 26. - 29.
června se zde koná
9. ročník Memoriálu
Jana Papouška. Tradiční skokový turnaj
pak bude poprvé na
úrovni -T*- a
odpovídat tomu bude i dotace
150 000,- Kč. Současně bude tato
soutěž poslední kvalifikací na MČR,
které se letos koná v Martinicích
o 14 dní později.
Ovšem hned týden po Memoriálu,
ve dnech 3. - 6. července, proběhne
v Martinicích Šampionát mladých
koní - Tour Magdalény Hrabánkové
2014. Již v loňském roce dosáhla
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dotace
ročníkového
srovnání
výkonnosti
4-7letých koní miliónu
Kč a letos je pro jezdce, koně a chovatele připraveno celkem
1 080 000,- Kč.
A konečně ve dnech
10. - 13. července zde
třítýdenní túra vyvrcholí
národním
skokovým šampionátem seniorů,
mladých jezdců, žen a družstev.
Ani účastníci mistrovství nepřijdou
zkrátka a celková dotace soutěží je
téměř čtyři sta tisíc korun (seniorský šampionát se jede o 90 000,korun).
Během tří týdnů tak budou
v Martinicích vyplaceny téměř dva
miliony Kč.

Děti oficiálně
Čeští jezdci se již těší na skokový šampionát
dětí, juniorů a mladých jezdců, který je plánován na
prostředek léta v italském Arezzu. Poprvé se rýsuje
účast kompletního dětského týmu, navíc složeného
z řady již dlouhodobě i v zahraničí výkonnostně
prověřovaných dětských jezdců. Tým postaví
i junioři a nakonec není nereálná ani účast týmu
mladých jezdců, kteří to ovšem na ME mají již
opravdu hodně těžké.
Další oficiální prověrkou před závěrečnou
nominací se stal CSIO v Lamprechthausenu, který
se konal 6. - 9. června. Za děti (sedm družstev)
nastoupil tým ve složení Michaela Rodová, Sofie
Najmanová, Daniel Pospěch a František
Stzružinský. V týmu juniorů (šest družstev) byly
Adéla Půlpánová, Franceska Kolowrat-Krakovská,
Anna Kellnerová a Kateřina Málková a mladí jezdci
(pět týmů) startovali ve složení Ondřej Málek,
Alžběta Vojtková, Veronika Jelínková a Lucie
Strnadlová. V Pohárovém srovnání to nedopadlo
pro naše barvy růžově a český tým byl vždy
poslední. Výkony, velmi často na hranici jediné
chyby, byly ale často velmi pěkné.
Nejlepšího individuálního umístění dosáhla Fraceska Krakovská, která na VORIETA skončila v GP
juniorů (140 cm) na 2. příčce. Jen krátký doskok do
vodního příkopu dělil od rozeskakování v GP juniorku
Adélu Půlpánovou nebo v GP Childern Michaelu

Sofie Najmanová na pony HOPE VAN’T
KRUIS skončila třetí v soutěži 115 cm
Rodovou. Další čeští jezdci
Kateřina Málková a Veronika Jelínková si navíc
splnili kvalifikaci pro ME.
O nominaci by se již mělo
rozhodnout po závěrečném oficiálním výjezdu na
CSIO Budapešť, který
právě probíhá (19. - 22.
června).

Dominik Kolowrat-Krakovská byla na VORIETA při CSIO v Lamprechthausenu druhá v GP juniorů (140 cm)
Kompletní výsledky na www.ihremeldestelle.at/ergebnisse-2014

V neděli 8. června pořádal JK Sviadnov
43. ročník Bezručova poháru ve skokových
soutěžích. V hlavní soutěži -S**- s finále pro
sedm dvojic zvítězila vítězka předcházejícího
-L**- Ilona Kocurková na GARELA ze Stáje
Garela Far Palkovice.
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Ve dnech 14.-15.6. se v bažantnici v Heřmanově Městci konal Memoriál
Jiřího Škodného¨již tradičně se soutěžemi jednospřeží, dvojspřeží,
dvojspřeží pony a čtyřspřeží. Na startu se sešlo celkem 23 spřežení.
Nejlepší mezi jednospřežími byl Jan Exnar, který vybojoval zlatou
i stříbrnou medaili (na foto s vítězným GSS FARINA XXXVIII-57).
V soutěži dvojspřeží pony si nejlépe vedla Mgr. Monika Pospíšilová.
Prvenství v kategorii dvojspřeží si odvezl Jaroslav Kohout a královskou
disciplínu čtyřspřeží a Memoriál Jiřího Škodného vyhrál Radek Nesvačil.

TOTILAS
skutečně zpět

Příští SJH
v Kanadě

Po úspěšném vystoupení před
dvěma týdny v belgickém Kapellen ovládl o prvním červnovém víkendu Matthias Alexander Rath s trakénským
hřebcem TOTILAS obě nejtěžší
klasické soutěže také na CDI 4*,
v rámci tradičního konkůru
ve Wiesbadenu. V Grand Prix
zvítězila tato dvojice se ziskem
82,800 % a za Grand Prix Spécial jim rozhodčí přidělili 83,196 %.
Jak se zdá, rozhodnutí aby na
přípravu TOTILASE znovu dohlížel Sjef Janssen, holandský
trenér, který byl součástí jeho týmu v době největších úspěchů, uhrančivému vraníkovi jen
prospívá.

Büro FEI na svém jednání na
počátku června jednomyslně
přidělilo pořadatelství příštích
Světových jezdeckých her kanadskému Bromontu. Soutěže se
budou konat v olympijském parku,
kde v roce 1976 probíhaly jezdecké soutěže montrealských OH.
Bromont se tak stane po Kentucky
(2010) druhým zámořským hostitelem SJH.

V sobotu 31. května uspořádal JK Isabel Lipovce u Rychnova nad
Kněžnou první Podovčínské dětské hry. Soutěžní den byl věnován
nejmenším jezdcům. Soutěžilo se např. v jízdě zručnosti, na parkuru
40 a 60 cm nebo ve westernové jízdě kolem barelů.

Kdo chce
být
sekretářem?
Jak jsme již informovali,
současná generální sekretářka
ČJF Lucie Spiwoková bude
k 30. červnu na vlastní žádost
uvolněna z funkce. Původní
termín uzávěrky žádostí zájemců o tuto pozici 20. května
byl nakonec prodloužen do
10. června. Do této doby se na
Strahově sešlo 15 přihlášek
zájemců o výkon této funkce.
O nástupci Lucie Spiwokové
pak rozhodoval VV při mimořádném zasedání v úterý
17. června večer. Jaké jméno
bude pro příště spojeno s touto
významnou funkcí jsme tak do
uzávěrky č. 11 nevěděli.

V úterý 10. června oslavila významné životní jubileum významná členka jezdecké společnosti,
stavitelka kursů arch. Anežka
Tůmová. Blahopřejeme.

Jezdecký
magazín
Internetová televize EquiTV.cz
připravuje ve spolupráci s ČJF
každý týden 15minutový Jezdecký
magazín, který mj. vysílá i televize
Sport 5. Ta nyní pokrývá v síti
DVB-T 21% signálu v ČR. Od
1. července však bude Sport 5
šířen prostřednictvím Mux 8. Tím
získají přístup k signálu všechna
velká města jako je Brno, Ostrava,
Olomouc, Plzeň, Hradec Králové,
České Budějovice, Zlín atd. Pokud
jste tedy doposud nemohli Sport 5
naladit, nezapomeňte si od července aktualizovat seznam TV
kanálů.
Jezdecký magazín EquiTV.cz
tak bude dostupný široké veřejnosti. Premiéra pořadu je vždy
ve čtvrtek večer a zařazeno je
i několik repríz. Vše o magazínu
EquiTV.cz najdete na
www.jezdeckymagazin.cz
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