Koně uprostřed
secese

Zemřel Jan Seyfried

Reportáž z exkluzivního
CSI5*, které v centru Paříže
pořádá modní dům Hermés.
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Vzpomínka na jezdce,
příznivce českého jezdectví,
synovce vynikajícího
předválečného jezdce
Josefa Seyfrida, který
zemřel v kanadském
Torontu.
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Finálové vítězství na Lyon nestačí
Ve dnech 13. - 16. března se ve Varšavě konalo finále středoevropské ligy Světového poháru
ve skocích. Tradiční polské vyvrcholení je určeno nejlepším dvojicím z obou částí centrálně
evropské ligy (dříve východní Evropy). Centrální Evropa je dnes rozdělena na Central European
League – Northern Subleague a na Central European League – Southern Subleague. Česká
republika je zařazena do severní části ligy, ale jezdci mohli získat body i ve čtyřech jihoevropských
závodech. Vedle 11 kol (včetně finále) se tak World Cup body rozdělovaly pro jezdce ze severní
části ještě dvakrát v Maďarsku (Budapešť) a dvakrát ve Slovinsku (Lipice, Celje).
Nejvýše umístěným Čechem byl před finále Aleš Opatrný. Ten figuroval na 5. místě a svých
61 bodů získal na pěti závodech (Bratislava, Pezinok, Lešně, Budapešti a Celje). Za ním na
11. příčce figurovala Zuzana Zelinková se 37 body (Bratislava, Pezinok a dvakrát Budapešť).
Nikdo jiný se již k horním příčkám nepřiblížil a další je až Zdeněk Hruška na 61. pozici se 7 body
z Bratislavy.

Před Varšavou v Lublinu
Aleš Opatrný vyrazil do Polska se záměrem
zaútočit na ještě lepší umístění v rámci
středoevropské kvalifikace. Čeští fanoušci se také
mohli domnívat, že cílem je účast na finále
Světového poháru v Lyonu, které je na programu
na přelomu dubna a května.
Náš jezdec číslo jedna pak výjezd do Polska
spojil v sérii dvou závodů a týden před finále
startoval na CSI2* v Lublinu. Zde se mu dařilo

a kromě jiných úspěchů získal v neděli 9. března
v sedle 13letého hřebce ZANDIRO (Zandor Z)
druhou příčku ve Velké ceně (145 cm).
Z Lublinu pak zamířil do polské metropole, kde
již bylo připraveno finálové CSI3*-W. Zde již v
průběhu závodů naznačil velmi dobrou formu.
Česká euforie však vypukla naplno až po
závěrečné Grand Prix - finálovém vyvrcholení
Středoevropské ligy Světového poháru.
(Pokračování na str. 2)

Foto T. Holcbecher

Vzpomínka na
Františka Venturu
V rámci Jezdeckého festivalu v Lysé nad
Labem byla vzpomínka věnována i legendárnímu Františku Venturovi, olympijskému vítězi ve skákání z OH v Amsterodamu v roce 1928.
Při zahájení ve středu 19. března proběhlo
slavnostní předání čestné ceny, kterou
příbuzní tohoto jezdce převzali z rukou
olympijských vítězů Evy Samkové (ta do
Lysé dorazila přes čerstvé zranění nohy)
a pětibojaře Davida Svobody.
Slavnostní okamžik doprovodili dragouni
čtrnáctého pluku polního maršála knížete
Windisch - Grätze z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi, v podání členů
historické skupiny ze Staré
Boleslavi.

Inzerce

Aleš Opatrný a ZANDIRO a po dlouhé době pro Českou republiku významné vítězství

Jezdecká ročenka až dnes
Vážení příznivci Jezdecké ročenky, sice jsme Vám 17. edici slibovali
v samostatné zásilce minulý týden, ale nakonec dorazila Ročenka z tiskárny
až v úterý 18. března a tak ji dostáváte standardní zásilkou s Jezdcem č. 5.
Ročenka má tentokrát 80 stran a v její textové části je představen nový
úchvatný areál HorsePark Kamenný dvůr. Vedle mnoha národních střetnutí je
na jejích stránkách připomenuta i téměř dvacítka domácích či zahraničních
mezinárodních střetnutí našich jezdců, včetně sedmi evropských a jednoho
světového šampionátu. Doufám, že se Vám vzpomínka na minulý rok bude
líbit a těším se na Vaše reakce.
Ing. Cyril Neumann

HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno
tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220
602 155 312

tierwohl@jrs.cz
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Finálové vítězství...
(Dokončení ze str. 1)
V soutěži se představilo třicet čtyři nejúspěšnějších jezdců našeho regionu. Na kolbišti
o rozměrech 66 x 33 m postavil domácí designer
Zbigniew Łukasz Jankowski velmi těžký parkur.
Překážky byly vysoké až 155 cm, oxery dosahovaly 165 – 170 a triplebar byl široký 2 metry.
Náročné byly i kombinace a pozornost koní
narušovali také diváci sedící v bezprostřední
blízkosti kolbiště.
Většina jezdců měla s parkurem problémy
a dlouho se zdálo, že bez chyby nikdo ani nebude.
Výjimkou byl domácí jezdec Łukasz APPEL
s 10letým hnědákem ZARCO (Corland), který nic
neshodil, ale bohužel se o šest setin vteřiny
nevešel do časového limitu. Pak ale dlouho nikdo.
Až sedmnáctý startující Aleš Opatrný s ryzákem
ZANDIRO, předvedl naprosto výjimečnou a suverénní jízdu. V optimálním tempu, plynule, bez
viditelných korekcí – skvělou! Po nějaké době to
dokázala i dvaadvacetiletá Holanďanka Jody van
Gerwen s 11letým belgickým hnědákem ACORD
(Andiamo Z), ale pak už nikdo.
Vedoucí jezdec Středoevropského poháru, Rus
Vladimir Beletsky se 14letým ryzákem MATS' UP
DU PLESSIS (Verdi), skočil první tři překážky, pak
si to ale jeho francouzský valach rozmyslel
a zůstal stát mezi skoky. Beletsky udělal kroužek,
ale jeho kůň se na rovině znovu zastavil a to už
zazněl zvonec. Neuspěl ani ve středoevropské
tabulce do té doby druhý Lotyš Kristaps
Neretnieks, který s 11letým vestfálským hřebcem
CONTE BELLINI (Cornet Obolensky) chyboval,
jako mnozí další, dvakrát.

Aleš Opatrný celkovým vítězem
V té chvíli již bylo jasné, že bez ohledu na to,
zda bude po rozeskakování druhý či zvítězí,
objeví se na jeho konečném kontě další body,
které ho katapultují na první příčku středoevropské ligy. Čeští fanoušci se již začali těšit na
finále v Lyonu.
Česká radost ale dosáhla svého vyvrcholení

a i rozeskakování zajel Aleš s přehledem. Skákal
jistě, jel rychle a při tom úsporně zkracoval.
Napjatou atmosférou se mladá Holanďanka
nechala unést. Musela jet rychleji a vymstilo se jí
to chybou v kombinaci. Čas by měla o setinu lepší!
Dekorování bylo velmi slavnostní a po dlouhé
době zazněla na tak významném mezinárodním
konkůru česká hymna.
Aleš Opatrný se tak skutečně vyhoupl na první
místo Central European League a po mnoha
letech se opět (již potřetí) kvalifikoval do finále
Světového poháru. Druhou příčku a vstupenku do
Lyonu získal Andrius Petrovas z Litvy a třetím
zástupcem našeho regionu ve finále bude
Kristaps Neretnieks z Lotyšska.
Velká cena Varšavy byla také vyvrcholením
významného polského seriálu Cavaliada Tour,
jehož součástí byly konkůry v Poznani, Lublinu
a ve Varšavě. Varšavským triumfem a druhým
místem v Lublinu si Aleš Opatrný zajistil i v této
sérii vítězství. Druhé místo obsadil Andrius
Petrovas a třetí vybojoval Felix Hassmann z Německa (vítěz z Poznaně). Čtvrtým v konečném
pořadí byl domácí Andrzej Głoskowski, který
získal cenu pro nejlepšího polského jezdce,
automobil Volkswagen. Zkrátka nepřišel ani Aleš
Opatrný. Za prvenství ve Velké ceně a v sérii
Cavaliada získal dva šeky v celkové hodnotě 45
tisíc zlotých.

Jízdenka do Lyonu s díky
odmítnuta
Bohužel českou radost poněkud zchladilo
následné vyjádření Aleše Opatrného. Ten zcela
pragmaticky a správně ohlásil, že Lyon nebyl a ani
po vítězství není cílem. Na českou účast ve finále
Světového poháru si tak musí čeští fanoušci ještě
rok počkat. Naopak rok 2015 by měl být, podle
vyjádření naší skokové jedničky rokem, kdy
Czech Equestrian Team skutečně pokusí nejen
o vstupenku mezi evropskou elitu, ale cílem bude
v ní i uspět.
Aleše nyní čeká turné po Itálii. Dva týdny bude
soutěžit v San Giovani a pak bude rádcem našim
juniorům v Arezzu, dějišti letního mistrovství
Evropy. Kompletní výsledky na
www.cavaliada-warszawa.pl Václav K. Dvořák

Czech Equestrian
Team na webu
Na sklonku loňského roku vzniklý
radimovického tým
uvedl do provozu
své webové stránky.
Na adrese
www.c-e-t-.cz
naleznete již všechny novinky a především informace
o soutěžních aktivitách týmových jezdců.
Vedle již ohlášených členů Aleše Opatrného
a Jaroslava Hatly jsou dašími členkami Anna
Kellnerová a Natálie Roučková. Hned tři členové
týmu se za rok 2013 honosí titulem Jezdec roku.
O úspěších Aleše Opatrného v Lublinu a Varšavě jsme již informovali. Anna Kellnerová
absolvuje s pěti koňmi španělské turné
Sunshine Tour, kde startuje v obtížnostech až do
150 cm. V současnosti má za sebou již 40 parkurů. Výsledky naleznete na
www.sunshinetour.net
Jaroslav Hatla zahajuje sezónu tento víkend
ve Francii při CICO3* ve Fontainebleau, kde by
chtěl udělat důležitý kvalifikační krok na cestě
do Normandie. Protože soutěž ve Francii je
zahajovací soutěží letošního seriálu Poháru
národů ve všestrannosti, očekáváme střetnutí
našeho jezdce s tou nejlepší světovou společností.
Na stránkách se také dočtete o nových
akvizicích stáje. Anna Kellnerová obohatila na
sklonku roku 2013 stáj o 12letého belgického
BACARA DE LA FERME a řadu dalších koní.
Jaroslav Hatla má tři nové mladé koně z Irska
(čtyřletý REENMORE ALFIE, tříletý BALLYMURPHY MARK a tříletý BIG BERRY).
Aleš Opatrný již v Lublani vyzkoušel 8letého
oldenburského ACOVARO.

Foto T, Holcbecher

Festival zradilo
krásné počasí

Aleš Opatrný jako nejlepší skokový jezdec středoevropského prostoru a současně po druhém
místě v Lublinu a vítězství ve Varšavě i vítězem seriálu Cavaliada Tour

Ve středu 19. března byl na výstyvišti
v Lysé nad Labem zahájen 1. ročník
Jezdeckého festivalu, který probíhá v rámci
výstavy Zemědělec a Jaro s koňmi. Pořadatelé využili nové výstavní haly C a v ní
instalovali kolbiště, které je navíc dějištěm
finálového klání prvního ročníku Jump and
Drive Winter Tour. Ten se rozhodly podpořit
i komise disciplín (spřežení a skoky) a věnovaly pro vítěze a umístěné finalisty velmi
příjemné ceny v celkové výši 120 000,- Kč.
Zatímco zahajovací den (dopoledne
soutěže pony a odpoledne koně) měli již
dopředu pořadatelé zaplněny, na další dny
bylo přihlášek překvapivě málo. Paradoxně
podle vyjádření mnohých jezdců za to může
velmi krásné počasí letošní zimy, kdy většina jezdců již jezdí venku a do sevřeného
prostředí halové soutěže se jim již nechce.
Pokud dostáváte Jezdce v pátek, vězte,
že v případě Vašeho zájmu přijímají
pořadatelé přihlášky ještě v předvečer
soutěžního dne. Pokud tedy máte chuť být
při prvním ročníku Jezdeckého festivalu,
můžete si ještě startovní pozici na sobotu či
neděli zajistit.
Sobotní program je navíc doplněn večerní
Fitmin Show, která začíná v 19.00 hodin.
Výstava je otevřena denně od 9.00 do 17.00
hodin. V případě, že nemůžete do Lysé
osobně, můžete veškeré dění na kolbišti
sledovat živě na EquiTV.cz
Všechny informace, včetně fotografií
a videí, naleznete na
www.jezdeckyfestival.cz
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Foto G. Kozáková

Halové závody ve skákání se konaly 15. - 16. března ve dvoře Vondrov u Hluboké nad Vltavou. Hlavní soutěží byl skok -ST*-, ke kterému nastoupilo
13 dvojic. Po rozeskakování šesti koní zvítězil Kamil Papoušek na BRISKY-ELSE (JO Srnín - vlevo) před Zdeňkem Hruškou na CALATA (JK prof.
M. Hrabánkové). Ve stejném pořadí se tyto dvojice umístily i v předchozí soutěži -S*-. Na třetím místě skončil opět Zdeněk Hruška, tentokrát na
LUKRECIE, a čtvrtý byl další Papoušek, ovšem Jiří s QUIDAM DE LUGANO (vpravo).

Kladruby na zeleno

Čtyřspřeží s Theo Timmermanem

Hipologickou veřejnost překvapila zpráva, že po plánované rekonstrukci
14 objektů Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem budou po
desetiletí žluté fasády hřebčína natřeny zelenou barvou. Zelený hřebčín
prosazují památkáři s vysvětlením, že takto barevná omítka byla nalezena
při průzkumu starých vrstev pláštů budov. Doufejme, že památkáři vědí co
činí, a že zelená barva nebude příliš kasárenská. Po léta jsme byli zvyklí na
žlutou barvu a ta je obvyklá i ve všech dalších tereziánských objektech
včetně těch skutečně vojenských. Doufejme, že vizualizace, kterou jsme si
dovolili na stránkách Jezdce, má daleko od budoucího zeleného
nátěru naší kulturně národní chlouby.

Dlouholetý holandský reprezentant a úřadující mistr Evropy 2013 se stal
oficiálním reprezentačním trenérem českých čtyřspřeží. Theo Timmerman
je skutečnou špičkou a ve finále Světového poháru v Bordeaux obsadil
4. příčku. Čeští reprezentanti se pod jeho vedením sešli poprvé v pondělí
17. března v Kolesách. Jednalo se o kompletní rodinu Nesvačilů (Jiří ml.
a Radek z NH a Jiří otec z Moravského Krumlova) a čtveřici doplnil Josef
Hrouda. Cesta do Normandie byla zahájena.
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Ze zahraničí

Zimní festival v Palm Beach
Jedním z největších
vrcholů Zimního jezdeckého festivalu v Palm
Beach ve Wellingtonu byla 8. března
Velká cena s celkovou datací 280 tisíc
USD.
Na startu se představilo internacionální
čtyřiačtyřiceti členné
startovní pole a parkury pro ně stavěl
irský designer Alan
Wade.

Po delší době Rodrigo
Ten ale asi kvalitu konkurence trochu podcenil,
protože přes základní kolo se bez chyby dostalo
sedmnáct jezdců a k tomu další čtyři jen s jedním
bodem. Mezi nimi byla, vedle obvykle se loudající
Athiny Onassis de Miranda na 11leté bělce
AD CAMILLE Z, také Meredith MichaelsBeerbaum s nadějnou 9letou ryzkou ATLANTA
541 (For Pleasure). Do rozeskakování se s chybou nedostala ani světová jednička Scott Brash
s hvězdným HELLO SANCTOS. Se dvěma
chybami se rozloučily i americké hvězdičky
Brianne Goutal, Reed Kessler a Christine McCrea.
Kurs rozeskakování byl dost točený, ale byly
tam i dvě pasáže, které sváděly k rychlému
cválání. Zahajoval domácí 20letý Wilton Porter
s 12letým ryzákem PALOUBET (Baloubet du
Rouet). Zajel rychle, čistě a další jezdci měli co
dohánět. Následovala jeho krajanka Caitlin Ziegler
s hnědákem TAUCHDOWN (Nabab de Reve). Ta
se spíše snažila jet na jistotu, ale ani tak se neubránila poboření závěrečného skoku.
Daleko svižněji jela dcera ze známé francouzské jezdecké rodiny Marie Hecard se 14letou
ryzkou MYSELF DE BREVE (Quidam de Revel).
Na mladého Američana jí však dvě vteřiny
chyběly. U Marcuse Beerbauma trénující mladá
Ame-ričanka Audrey Coulter jezdila 11letou
hanno-veránku ACORTE (Acorado). Najela hodně
zešikma stacionátu uprostřed a její ryzka vyhnula.
Ir Richie Moloney jezdící 12letého ryzáka
SLIEVEANORRA (Voltaire) se soustředil spíš na
korektní přeskákání.

Zato Rodrigo Pessoa s CITIZENGUARD
CADJANINE Z (Canabis Z) jel jako vítr a prosmýkl
se kurzem o tři vteřiny rychleji než doposud
vedoucí Wilton Porter.
Dalším velkým jménem na startu byla domácí
Margie Enge s 10letým hřebcem ROYCE (Cafe au
lait). Jela s energií sobě vlastní, ale přišla blízko
k předposlednímu oxeru.
Hodně rychlá byla i dcera slavného rockera
Jessica Springsteen s hnědákem VINDICAT W
(Guidam). Na Rodrigův čas jí však půldruhé
vteřiny chybělo.
Další z velikánů, olympijský vítěz z Pekingu Eric
Lamaze s krásným 10letým valachem ZIGALI P S
(Kigali) jel poměrně rychle, měl však smůlu na
posledním skoku. Dobrá byla i dvacetiletá Američanka Katherine Dinan s hbitým ryzákem
NOUGAT DU VALLET (Scherif d'Elle) stačilo to
však jen na čtvrtou příčku.
Mezinárodně ostřílený McLain Ward s

Koně uprostřed secese
Secesní palác Grand Palais, který je turistickou atrakcí pařížské Saint
Elisée, po více jak 50leté odmlce hostí již čtvrtým rokem prestižní CSI5*.
Pořádá je původně sedlářská firma, nyní módní dům Hermès. Nejenom
kvůli sportu jsou tak závody největší sportovní atrakcí pařížského jara.
V samém srdci Paříže, v nádherném Grand
Palais, se v polovině března (14. - 16. března)
utkalo 37 světových top jezdců v rámci
pětihvězdičkového konkůru Saut Hermès.
Parkury pro ně připravila největší současná
stavitelská ikona Frank Rothenberger.

Dvoučlenné týmy v sobotu
Sobotní dvoukolová soutěž byla vyhrazena
pro deset vylosovaných párů. Nejprve startovala
jezdkyně a vzápětí na stejném parkuru její
mužský kolega. Výsledek jim byl, včetně bodů
i času, počítán dohromady.
Nejlépe se dařilo francouzsko-německé
dvojici Pénélope Leprévost - Marco Kutscher.
Zvítězili, když Pénélope zůstala v obou kolech
bezchybná s 9letou ryzkou FLORA DE
MARIPOSA (For Pleasure). Marko s 8letým
vestfálským běloušem COLESTUS (Cornet
Obolensky) sice v prvém kole jednou chyboval,
ale čistě nešla žádná dvojice a tato byla z obou
čtyřbodových rychlejší.
Druhou dvojicí se čtyřmi body byli Jessica
Kürten z Irska s 9letým ryzákem AREZZO VDL
(Chin Chin) a domácí Kevin Staut s 13letým
valachem REVEUR DE HURTEBISE HDC
(Kashmir van Schuttershof). Zde pro změnu
v prvém kole chybovala Jessica.
Na třetím místě jako nejrychlejší z osmibodových se umístilo ukrajinsko-německé spojenectví, složené ze dvou běloušů po Cornet

Obolensky. Toho staršího, 11letého valacha CHARLIE, jezdila
Katharina Offel a 9letého hřebce CORNADO II sedlal Christian
Ahlmann.
Vítězná dvojice si
z dekorování odvezla
šeky po pětadvacetitisících EUR. Společnou strategii se
smíchem okomentovala Pénélope Leprévost: „Marco mi řekl,
že jeho kůň je mladý a
nemůže
jít
příliš
rychle, takže ani nemá cenu se moc snažit. Nakonec byl rychlejší než já!“

Ehning ve
formě
Skvělým zážitkem
pro všechny zúčastněné byla nedělní
Grand Prix Saut Hermès. Frank Rothenberger zkušeně využil

belgickým hnědákem HH CARLOS Z (Chellano Z)
byl dalším, kdo shodil závěrečnou stacionátu.
Německý mistr DANIEL DEUSSER s báječným
běloušem CORNET D'AMOUR (Cornet Obolensky) nechtěl moc riskovat a časem se zařadil
na pátou příčku.
LAURA KRAUT s vitálním veteránem CEDRIC
(Chambertin) jela jako vždycky velmi rychle, ale
tentokrát chybovala na zelené stacionátě uprostřed a stejný skok shodil i Ben Maher s bělkou
CELLA (Cento).
Poslední, kdo mohl výsledek ještě ovlivnit, byla
Elizabeth Madden s 12letým hnědákem CORTEZ
C (Randel Z). Z přemíry snahy však shodila stejný
skok jako oba její předchůdci.
Velké vítězství slavil Rodrigo Pessoa (92 400,- USD),
druhou příčku obsadila Jessica Springsteen
(56 000,-) a třetí málo známý Wilton Porter
(42 000,-). Čtvrtá skončila vycházející hvězda
Katherine Dinan a pátý byl vítěz z předsilvestrovského Mechelenu DANIEL DEUSSER.
Kompletní výsledky naleznete na
www.equestriansport.com
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prostorného kolbiště a postavil zajímavý a také
dost nesnadný parkur. Několikrát spadl hned
skok číslo jedna, náročný byl i trojskok v první
třetině parkuru a často byla na zemi stacionáta
na krátké stěně před poslední řadou. Pohromou
pro několik favoritů byl také závěrečný dvojskok.
Nicméně, nejčastějším výsledkem byla jedna
chyba.
Svoji jedinou chybu ve zmiňovaném dvojskoku udělali Marko Kutscher, Kevin Staut, Marc
Houtzager, Cameron Hanley, Jessica Kürten
i Pius Schwizer. Dvě chyby měli ku příkladu
Christian Ahlmann, Scott Brash a s dvanácti body se loučily Janika Sprunger a Pénélope Leprévost.
Do rozeskakování se nakonec dostali jen čtyři
jezdci. Zahajoval největší domácí favorit a miláček pařížského publika Patrice Delaveau se
skvělým hřebcem LACRIMOSO HDC (Landjunge). Byl výborný a rychlou, úspornou jízdou
uvedl halu do varu.

Napodobit ho chtěla i Katharina Offel
s 12letým ryzákem LACONTINO (Landgold).
Snažila se, ale spadla jí předposlední stacionáta
a tak dál už nepospíchala. Nejméně očekávanou účastnicí rozeskakování byla energická Angličanka Laura Renwick sedlající
8letého holandského valacha BINTANG II
(Tangelo van de Zuuthoeve). V rozeskakováni
se jí už bohužel tak nedařilo a shodila druhou
a třetí překážku.
Stále tak vedl Patrice Delaveau, ale napětí se
dalo krájet. Na startu byl ještě Marcus Ehning
s nádherným běloušem CORNADO (Cornet
Obolensky). A očekávání bylo na místě. Marcus
znovu ukázal jak je dokonalý. V úžasném tempu
zkrátil trasu i tam, kde se to zdálo nemožné
a jeho čas byl o tři setiny vteřiny rychlejší.
Francouzské obecenstvo bylo trochu zklamané, ale sportovně vzdalo hold skvělému
vítězi. Můžeme se jen těšit, jak bude souboj asi
nejlepších současných světových dvojic, Ehning
– CORNADO a Delaveau – LACRIMOSO pokračovat při finále Světového poháru v Lyonu.
Vše z Paříže naleznete na
www.sauthermes.org

Zahraniční rubriku připravuje
Václav K. Dvořák

Výsledek GP Saut Hermès: 1. Marcus Ehning – CORNADO NRW (132.000 EUR) 0/0/37,59,
2. Patrice Delaveau – LACRIMOSO HDC (80.000 EUR) 0/0/37,62, 3. Katharina Offel – LACONTINO
(60.000 EUR) 0/4/39,16, 3. Laura Renwick – BINTANG II (40.000 EUR) 0/8/45,25, 5. Reed Kessler –
COS I CAN (24.000 EUR) 4/63,85, 6. Kevin Staut – REVEUR DE HURTEBISE HDC (18.000 EUR)
4/65,50, 7. Hans-Dieter Dreher – EMBASSY II (12.000 EUR) 4/66,32, 8. Cameron Hanley –
ANTELLO Z (10.000 EUR) 4/66,46 9. Philippe Rozier – RAHOTEP DE TOSCANE (8.000 EUR)
4/66,95, 10. Pius Schwizer – TOULAGO (8.000 EUR) 4/66,96, 11. Dayro Arroyave – ELDORADO VAN
HET VIJVERHOF (4.000 EUR), 12. Marko Kutscher – CORNET´S CRISTALLO (4.000 EUR) 4/67
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V sobotu 8. března
proběhl ve Frenštátu
pod Radhoštěm 32.
ročník Poháru žen (-ZL-).
V padesátičlenném startovním poli absolvovalo základní kolo bez
chyby devět dvojic.
Protože rozpis Poháru
žen umožňuje dvě rozeskakování postoupila sedmička bezchybných do dalšího
klání. Zde zvítězila Nina Kaločová s EBONY
(JK Velká Polom - foto),
která tak obhájila
prvenství z loňska.
Druhá se umístila
Ilona Kocurková s GARELA FAR (Stáj Garela Palkovice) před Nikol Švihorovou s CORIEL (JK Epona Jistebník).
-jge-

V Martinicích Krpela, Somers i Petrovič
JS Equitana v Martinicích zveřejnila na svých
stránkách rozpisy jezdeckých soutěží pro rok
2014. Součástí koncepce soutěží v Martinicích
jsou vedle vrcholových celostátně důležitých
soutěží i závody určené amatérským jezdcům.
V Martinicích zahajuje již čtvrtým rokem
ČESKÝ SKOKOVÝ POHÁR 2014 (24. – 27.
dubna), ale zveřejněné rozpisy ukazují, že
sezóna bude v tomto oblíbeném areálu naplněna po celý rok.

Mercedes Spring Tour
Novinkou sezóny 2014 je obohacení tradiční soutěže MERCEDES-BENZ o jarní kolo
SPRING TOUR (10. – 13. dubna). Důležitou
novinkou je, že vítězové soutěží mladých koní
získají divokou kartu pro finále MARTINICKÉHO
ŠAMPIONÁTU MLADÝCH KONÍ - TOUR
MAGDALÉNY HRABÁNKOVÉ 2014. Stavitelem
těchto závodů bude pan Zdeněk Krpela.

Kam raději?
Bohužel i martiničtí pořadatelé jsou konfrontováni s přeplněností jezdeckého kalendáře a květnový termín finálových závodů
MERCEDES-BENZ SPRING TOUR 2014
(8. – 11. května) se potkává s CSI* ve Zduchovicích. Bohužel nyní již není změna termínu
možná, a tak pokud se zduchovické CSI*
uskuteční, budou se jezdci muset rozhodovat
mezi dvěma zajímavými závody. Areály ovšem
nejsou daleko od sebe a tak bychom mohli být
svědky i přejíždění jezdců mezi středisky.

Devátý Memoriál Jana Papouška
Dalším mezníkem sezóny bude 9. ročník
MEMORIÁLU JANA PAPOUŠKA (24. – 29.

Foto archiv Jezdce - L. Klingora

června). Rozpis těchto závodů je téměř totožný
s rozpisem roku 2013, ale hlavní soutěž bude
vypsána na úrovni -T*- (145 cm). Parkury bude
stavět vedle Zdeňka Krpely i Belgičan Lucien
Somers.

Šampionát mladých koní
MARTINICKÝ ŠAMPIONÁT MLADÝCH KONÍ
- TOUR MAGDALÉNY HRABÁNKOVÉ (3. – 6.
července) má již ustálený formát, ale letos bude
obohacen o tréninkové možnosti všech věkových kategorií koní.

Komu přinese 13 štěstí?
A vyvrcholení sezóny v Martinicích bude letos
MISTROVSTVÍ ČR 2014
(10. – 13. července). To
ukončí třínedělní soutěžní šňůru, která zahájí
v Martinicích letošní
skokové léto. Stavitelem
letošního šampionátu
bude opět Eduard Petrovič.
Na straně osm pak
přinášíme
informaci
o výstavbě 190 pevných turnajových boxů,
které v Martinicích
významně obohatí již
tak vysoký soutěžní
komfort.
Veškeré podrobnosti
a rozpisy naleznete již
nyní na:
www.csi-martinice.cz

Ve věku 88 let zemřel 12. března v Torontu
ing. Jan Antony Seyfried. Jan Seyfried byl
synovcem vynikajícího předválečného jezdce
Josefa Seyfrieda. Sám byl vynikajícím jezdcem a v Kanadě, kam po komunistickém
převratu emigroval, soutěžil ve všestrannosti
až do svých téměř 70 let. I poté byl ještě řadu
let aktivním jezdcem v torontské honební
společnosti. Jan Seyfried se po změně
společenského režimu vrátil do ČR, kde začal
jeho syn hospodařit na rodovém statku. Byl
velkým příznivcem jezdeckého sportu a do
posledních dní se aktivně zajímal o dění na
české jezdecké scéně.
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Střední škola dostihového sportu
a jezdectví Praha - Velká Chuchle
p ř i j m e do pracovního poměru:
● Učitele(-ku) chovu koní a dalších
odborných předmětů pro obor
vzdělání Jezdec a chovatel koní
a Chovatelství.
Kvalifikační předpoklady: VŠ zootechnického směru, pedagogické vzdělání (lze doplnit po nástupu), pedagogická praxe.
Nástup:
konec srpna 2014
Informace: reditel@dostihovaskola.cz, 257 941 094,
www.dostihovaskola.cz
Přihlášky: SŠDSaJ Velká Chuchle, U Závodiště 325/1,
159 99, Praha 5

Požár u koní je vždy úděsnou zkušeností. Čerstvě za sebou ji má
skupina nadšenců a milovníků zvířat z Lojovic u Velkých Popovic. Ti si
po první katastrofě, která skupinu potkala o loňských povodních pomalu
dobudovávali zázemí u výběhů, kde jsou jejich koně celoročně pastevně
chováni. Bohužel v neděli 9. března časně ráno vypukl požár, který vše
zcela zničil. Naštěstí koně ve výbězích žádnou újmu neutrpěli, ale několikaměsíční práce i investice členů skupiny je zcela zničena.
Pokud by kdokoli chtěl nabídnou pomoc, ať formou brigády či
finančního daru, veškeré informace naleznete na
https://www.facebook.com/fenixlojovice nebo na
http://fenix-lojovice.tumblr.com/

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

Blahopřejeme...
... významnému jezdci a trenérovi
MVDr. Oldřichu Bečkovi, který
16. března oslavil 80. narozeniny.
Oldřich Bečka přišel do Prahy po
studiích na brněnské veterině a záhy
se stal v barvách TJ Zahradnictví
Praha jedním z hlavních pražských,
ale i československých jezdců.
V sedle prožil nejslavnější období
v 60. a 70. letech a z počátků jeho
kariéry připomeňme alespoň klisnu
HUDBA. Patřil od počátku k velmi
důležitým členům nově vzniklého
jezdeckého střediska v Praze na
Gabrielce, kde působí doposud.

... trenérovi a jezdci Zdeňku
Bittlovi z České Třebové, který
3. března oslavil své sedmdesáté
narozeniny. Zdeněk Bittl je zakladatelem jezdeckého klubu
v České Třebové. Pamětníci si
vzpomínají na jeho koně JISKRA
či BALETKA. Pod jeho trenérským
vedením začínal např. reprezentant Zdeněk Hruška. Nyní Zdeněk Bittl aktivně pracuje i jako
funkcionář na oblastní úrovni.
... naší spolupracovnici, trenérce,
jezdkyni a specializované rozhodčí Pavle Loudové, která slaví
8. dubna životní jubileum.

Sezóna na otevřených kolbištích je za dveřmi. Ta skoková bude jako každoročně otevřena v Martinicích. Ve dnech 10. - 13. dubna startuje MercedesBenz Spring Tour a o 14 dní později se zde koná zahajovací kolo Českého skokového poháru. Pro rok 2014 je zde přichystáno další zlepšení
a výstavba hal pro 190 turnajových boxů je v plném proudu tak, aby při jarním zahájení již bylo vše plně funkční.
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