Setkání školitelů

Krematorium zvířat
v Běchovicích

Na České zemědělské
univerzitě proběhlo první
setkání zástupců
akreditovaných pracovišť
pro školení Instruktor
jezdectví

Ve čtvrtek 5. listopadu bylo
v Praze 9 - Běchovicích
otevřeno první pražské
krematorium zvířat
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Zase je tu kategorizace
V pořadí již potřetí rezonuje jezdeckou sportovní společností slovo kategorizace. S dalším
návrhem řazení jezdců podle výkonnosti a uplatněním tohoto řazení při sestavování startovních
listin soutěží přispěchala překvapivě na sklonku října legislativní komise ČJF. Překvapivé bylo
i zjištění, že ambicí předkladatelů je spuštění systému již v sezóně 2016. Aktivitu představil zástupcům oblastí člen této komise Martin Blažek, a tudíž jsme právě jemu položili několik důležitých otázek.
Potřeba vnést do jezdeckého soutěžení
nějaký systém rezonuje naší společností již
velmi dlouho. Slovo kategorizace se skloňovalo ve všech pádech. Nejprve zde byl
návrh Jana a Lucie Šímových. Na počátku
letošního roku pak zveřejnila tehdejší
skoková komise ČJF pod vedením Martina
Ohnheisera již poměrně velmi precizovaný
koncept kategorizace. Ten byl překvapivě
odmítnut bývalým VV. Váš návrh je tomu
lednovému značně podobný.
Přibližte čtenářům hlavní změny a důvody
proč jste k nim přistoupili? A také by bylo
dobré vědět, kdo je hlavním autorem současného konceptu?
Máte naprostou pravdu, o kategorizaci skokových jezdců jsem
slyšel prvně již v roce
2011. V návrhu pana Šímy se vycházelo z německého modelu a kromě více kategorií počítal
návrh ještě s povinností
skládat teoretické zkoušky při přechodu mezi
kategoriemi.
Návrh Martina Ohnheisera vychází z modelu rakouského a je
v mnohém jednodušší
jak na administraci, tak
na pochopení.
V létě loňského roku
se na mě Martin obrátil,
zda bych nevyjednal po
technické stránce úpravy v programu na zpracování výsledků Gallop
a centrální databázi členů týkající se kategorizace skokových jezdců. Od loňska se tedy na
vzniku kategorizace aktivně podílím, například
i při návrzích textací konkrétních úprav v pravidlech jezdeckého sportu.
Po uveřejnění návrhu jsem sbíral reakce
veřejnosti na sociálních sítích a v diskusích a dával je skokové komisi jako zpětnou vazbu. I když
došlo, za trochu hektických okolností, ke zveřejnění tohoto návrhu těsně před koncem roku 2014,
věřte mi, že vše, včetně technických úprav ve zmíněném software, bylo nachystáno ke spuštění.
Byla za tím spousta práce. Jakékoli námitky na
šití horkou jehlou nebyly proto na místě.
Bohužel VV přes veškeré přísliby a předběžné souhlasy, které máme v mailech, návrh
nakonec neschválil s tím, že to nechává až na
nové vedení. Tehdy mě ani tak nemrzelo neschválení samotné, jako skutečnost, že nám to
bývalí členové VV neřekli včas, již během
prosince. Právě v předvánočním čase vrcholily
přípravy na zveřejnění a my nad kategorizací
zbytečně strávili vánoční svátky.

Skoková komise měla v úmyslu nechat kategorizaci schválit nově zvoleným VV. Byl jsem
připraven se opět na případném zapracování
posbíraných připomínek podílet.
Bohužel všichni ale jistě znáte situaci kolem
skokové komise. Stará byla odvolána, nový
manažer vzápětí odstoupil. Prakticky od prvního
zasedání nového VV je tak postavení skokové
komise nejasné a návrh kategorizace neměl kdo
předložit ke schválení.
Po svém jmenování za člena legislativní
komise jsem se dohodl se zbylými členy LK, že
se kategorizace ujmu a pokusím se ji připravit
do schvalovacího procesu, neboť jen velmi
nerad nechávám práci
nedokončenou. Navíc
i z pozice rozhodčího
cítím stále palčivěji nutnost nějak řešit současnou situaci na kolbištích, aby se ze
soutěžení nestal doslova masový sport v tom
nejméně vhodném smyslu slova.
Jakkoliv se kategorizace týká především
jezdců, hlavní potíže
s naplněním zamýšleného cíle dopadnou
především na organizátory závodů. Bude
nezbytné systém vstřebat do rozpisů závodů. Lednový návrh
předpokládal zahajovací rok jako rok nula.
Organizátorům velkoryse nabídl dobrovolné
akceptování
systému. Proč jste se
také nevydali cestou
dobrovolnosti? Nenásilnou formou by jistě byla odhalena řada
dosud netušených problémů?
Kategorizace má dvě části. První část je
postupová. Ta má přímý dopad především na
jezdce a organizátorů se příliš nedotkne. Má
zajistit, že jezdci získají potřebné množství
zkušeností na parkurech nižší obtížnosti, kde se
jezdí především na limitovaný čas a ve
stylových soutěžích.
Teprve po absolvování předepsaného
množství nižších soutěží postoupí jezdec do
kategorie, kde může absolvovat parkury vyšší
obtížnosti a závodit na čas. Tato část má
zabránit příliš ambiciózním jedincům (a především ambiciózním rodičům dětí), aby i po
koupi schopného koně s vysokou výkonností,
začínající jezdec bez dostatečných zkušeností
nehazardoval se svým i koňským zdravím
v obtížnosti, kam jezdecky nepatří.
(Pokračování na str. 2)
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Boj o Rio do finiše
Po neúspěchu v kvalifikaci do Londýna se
našemu, po druhé světové válce doposud
jedinému, dvojnásobnému olympionikovi
Jaroslavu Hatlovi vzdaluje sen o třetích OH.
Po zranění stájové jedničky FERNET AF
KREFFE je ztracena možnost účasti na
CIC3* Ravena. Tím se výrazně snižuje
šance na vítězství v kvalifikaci skupiny C. Po
započtení říjnových výsledků se Jaroslav
Hatla propadl na 9. místo a v současnosti
ztrácí na prvního Rusa Alexandra Markova
142 bodů.
Naopak budeme pečlivě sledovat jak si
tento víkend (12. - 15. listopadu) povede
Ondřej Zvára (CENTO LANO) v poslední
letošní kvalifikaci na OH 2016. Tou je v katarském Doha (CSI5*) finále ročníku Global
Champions Tour 2015. Ondřej Zvára měl
v době uzávěrky Jezdce č. 18 za sebou
i první trénink na pompézním stadionu
v Doha. K zisku prestižní startovní pozice
bezesporu přispělo jeho třetí místo v GP
Barcelona. Ondřej Zvára je momentálně na
7. místě olympijského žebříčku a na vedoucího Turka Omera Karevliho ztrácí 327,75
bodů. Průběh finále GCT můžete sledovat
(včetně videa) na
wwww.globalchampionstour.com
Olympijský žebříček bude uzavřen
6. března.

Inzerce

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

tierwohl@jrs.cz
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Reportáže

Zase je tu ....
(Dokončení ze str. 1)
Tuto část nelze i při vší snaze udělat jako
„nepovinnou“ nebo jako na „zkoušku“ a musela by vstoupit v plnou platnost.
Druhá část kategorizace byla zamýšlena
jako „ochrana slabších“ nebo soutěžení „fairplay“ tak, aby mezi sebou soutěžily výkonnostně stejné kategorie jezdců.
Jak zmiňujete, v loňském návrhu byla
možnost „otevřených soutěží“. Jenže to právě
byla jedna z nejvíce kritizovaných částí loňské
kategorizace. Většina lidí argumentovala „oni
stejně pořadatelé budou vypisovat jen
otevřené, takže celá kategorizace nedává
smysl“. Na základě toho byla tato možnost
z letošního návrhu odstraněna. A hle. Opět se
zvedla vlna nevole.
Zkrátka nelze zavést systém, který bude
vyhovovat všem a vždy se najdou odpůrci té či
oné části, případně celé myšlenky. Případně
se ozvou lidé hájící pouze své vlastní zájmy
s argumenty: „naruší mi to plány na další
sezónu“, „přichází to v nevhodnou dobu“.
Ona „ta správná doba“ ale nikdy nenastane
pro všechny a zavedení nového systému
někoho postihne v danou chvíli více a jiného
méně.
Na druhou stranu jsem přesvědčený, že dva
roky po zavedení kategorizace si již nikdo
nebude umět představit, že se někdy mohlo
jezdit bez ní.
Vzpomeňte na předloňské námitky a hlasité nesouhlasy se zaváděním Online přihlašovacího systému… A po pouhé první
sezóně jej používá valná většina pořadatelů
a mnoho jezdců si již nedovede představit se
hlásit jinak.
Váš návrh je zveřejněn, subjekty i jednotliví členové byli vyzvání k diskuzi. Jaké
hlavní připomínky se Vám doposud na
stole sešly?
Odpovím z opačné strany. Téměř žádné
námitky nepřišly na nutnost kategorizovat
směrem nahoru, tedy zavést postupové
kategorie (pouze někdo navrhuje, aby bylo
kategorií pět, jiný zase aby byly kategorie
pouze dvě). Výjimkou je Zlínská oblast, která
je jako celek zásadně proti myšlence celé
kategorizace.
Pár připomínek se sešlo k množství bodů
sbíraných ve stylových soutěžích, ale
překvapením je, že oproti lednu již téměř nikdo
nezpochybňuje stylové ježdění jako takové.
Pár připomínek přišlo na rok, od kdy se má
začít napočítávat úvodní rozřazení do kategorií.
Zcela nepřijata však zůstala ta část, kde
říkáme, že jezdci vyšší kategorie mohou
v nižší kategorii soutěžit bez nároku na
finanční výhry.
S odstupem uznávám, že toto byl z naší
strany přešlap. Myšlenka si myslím nebyla
špatná, ale nebyl domyšlen zásadní demotivační prvek pro jezdce, kteří se budou
pohybovat na hranici dvou kategorií. Jezdec
by se pak musel rozhodovat, zda přestoupí
výš, ale vzdá se možnosti soutěžit o peníze na
výšce, ve které již cítí jistotu, nebo zůstane
v nižší kategorii, ale nebude smět do vyšší
obtížnosti.
No a pochopitelně na pořadatele by povinnost rozdělovat na dvě oddělení přinesla větší zatížení. U velkých závodů, kde je
100 dvojic ve startovním poli si to představit
dovedu a asi by to bylo i správné. Ale bylo by
to velmi problematické pro pořadatele malých
závodů, kde na startu -ZL- je např. pouhých
20 dvojic.
Spolu s připomínkami ke kategorizaci se
k nám stále častěji ale dostává trochu jiný
problém, který dozajista bude nutné řešit.
Minimálně pro závody kategorie A a B. Tím
problémem je výše startovného versus
množství a výše udílených cen.
Jezdecká veřejnost začíná být značně
nespokojená s „nenasytností“ některých pořadatelů, kteří se nestydí říci si 700,- Kč/den
ustájení a 400-500,- Kč startovného v soutěži,
kde nejsou žádné finanční výhry.

Martin Blažek
Určitým řešením by bylo uplatnění FEI
pravidel pro rozdílení cen, které se snažila do
pravidel dostat skoková komise již pro letošní
sezónu, lobby pořadatelů byla zřejmě silnější.
Případně možné by bylo např. stanovit
maximální výši startovného pro soutěže bez
finanční dotace. Ale to bude práce pro novou
skokovou komisi, která od nás všechny podklady dostane. Toto se ale netýká kategorizace, ale pravidel skokového sportu.
Do kdy budete připomínky k současnému návrhu kategorizace přijímat a jakými cestami se k Vám dostávají?
Připomínky sbíráme přes oblasti. Nebylo by
v našich silách sbírat je a třídit jednotlivě.
Zároveň pečlivě procházím sociální sítě a diskuse a aktivně poznámky diskutujících sleduji.
Uzávěrku jsme stanovili na konec listopadu,
zejména s ohledem na probíhající schůzky
pořadatelů závodů. Ty se snažíme s LK
objíždět a posloucháme názory nejen na
kategorizaci ale např. na on-line přihlašovací
systém. Současně představujeme novinky pro
příští rok a zajímají nás běžné starosti lidí na
oblastech.
Co jste z podaných návrhů a vyslechnutých připomínek doposud akceptovali?
Zatím jsme připomínky nezapracovávali.
Čekáme, až je budeme mít všechny
pohromadě. Již nyní je ale jasné, že se bude
muset upravit část kategorizace omezující
starty vyšších kategorií v nižších soutěžích.
Řešení se nabízí několik, jen bude třeba
vybrat to nejschůdnější. Zamýšleli jsme se
také nad rokem nápočtu úvodní kategorie. Po
diskusích jsme došli k tomu, že bude přeci
jenom nejlepší zachovat navrhovaný rok 2003.
Nechceme nikoho poškodit a upřít mu jeho
výsledky. Navíc jezdec, který i před 10ti lety
dosáhl výkonnosti -ST-T-, bude mít většinou
tolik rozumu a pudu sebezáchovy, že se nepůjde dobrovolně, po desetileté pauze, zabít
přímo do této obtížnosti. Můžeme předpokládat, že takový jezdec má již z minulosti
dostatek zkušeností, aby se rozhodl sám.
Navíc snížení kategorie je formalitou. Kdyby
se někdo rozhodl, že vyšší kategorii nechce,
stačí poslat žádost.
Zmínil jste, že ustupujete od zamýšleného omezení přístupu jezdců
vyšších kategorií k výhrám mezi jezdci
nižších kategorií. Uvedl jste i důvod. Ale
vždyť právě to byl jeden z hlavních
motivačních důvodů kategorizace?

Jak jsem uvedl. V motivační myšlence směrem k jezdcům nižší úrovně nám unikla
skutečnost velmi silného demotivačního prvku
u jezdců chystajících se přestoupit o úroveň
výš. S odstupem času a oproštěním se od
článků a odstavců pravidel, výběrových řízení
na novou centrálu ČJF a od dalších věcí,
kterými se poslední půlrok zabývám, to mohu
vztáhnout i sám na sebe, respektive na mou
uplynulou sezónu.
Kdyby se zaváděla v této podobě kategorizace v loňském roce, byl bych přesně
v kategorii, která by byla nejvíce tímto článkem
zasažena. Po nápočtu bodů za uplynulé roky
bych „spadl” rovnou do kategorie S2. Se zkušenou kobylkou jsem letos začal chodit -L-,
s mladým valáškem -Z-, -ZL-. V první polovině
sezóny byla pro mě obtížnost L ještě metou,
kde jsem se necítil komfortně a netroufl jsem
si soutěžit, chodil jsem si na jistotu. Oproti
tomu v -ZL- se mi podařilo vyjezdit pár
pentliček a posbírat nějakou korunu na výhrách. Kdyby byla kategorizace, musel bych
vážit, zda budu tuto sezónu ještě spíš závodit
mezi „sobě rovnými“, nebo zda chci jít výš, ale
vzdát se možnosti výhry. Tudíž poměřovat síly
s mnohem zkušenějšími a tak téměř nemít
šanci na výhru ani s mladým koněm.
Mnoho jezdců by mělo stejné dilema. Na
místo motivace postoupit výš, by byli demotivováni nemožností soutěžit o výhry. Raději by zůstali v nižší kategorii zbytečně déle
a to není cílem kategorizace. Ta by neměla
nikoho v postupu brzdit. Naopak by měla
jezdcům dávat jasné postupové mety, kterých
chtějí dosáhnout, podobně jako je tomu v jiných sportech.
Váš návrh preferuje stylové soutěže. To
se samo o sobě jeví jako pozitivní
myšlenka. Ale nabízí se přísloví o cestě do
pekla dlážděné dobrými úmysly. Myslíte, že
současný systém umožní dostatek
stylových soutěží, aby bylo podmínku
možné splnit? Jak budete motivovat pořadatele, aby takové soutěže vůbec vypisovali?
U této námitky mne vždy napadne také
jedno přísloví: „co bylo dříve, zda slepice,
nebo vejce?“. Mezi jezdci není příliš zájem
o stylové soutěže, protože to není tak „akční“
a honit se na čas je větší zábava. Není
poptávka, tak pořadatelé stylové soutěže nevypisují. Jsem přesvědčen, že se zavedením
kategorizace velmi výrazně poptávka po
stylových soutěžích stoupne a pořadatelé je
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zařadí do své nabídky. Navíc je do pravidel
připraven návrh, aby mohl být pouze jeden
stylový rozhodčí, což pořadatelům výrazně
ulehčí organizaci soutěže. Zvažovala se
i myšlenka nějaké přímé podpory pořadatele
za každou vypsanou stylovou soutěž, aby
nebyl „škodný“ za ztrátu času během stylového posuzování.
Mnohem větší váhu by dostal i samotný
Stylšampionát, který by byl pro mnoho jezdců
po ZZVJ hlavním vrcholem národní sezóny.
Namísto toho, aby se nepřipravení honili na
čas a způsobovali tak často infarktové situace
jak divákům, tak funkcionářům.
Teď na to pojďme z druhé strany. Jak si
představujete kontrolu evidence kategorií
a je výsledkový program Galop na tuto
razantní změnu připraven?
Nějaké úpravy v Gallopu, centrály a online
přihlašovacího systému proběhly již v loňském
roce (u některých závodů můžete již nyní vidět
kategorii soutěže, pokud jí pořadatel vyplnil).
Další úpravy byly s ACE Design konzultovány a byly by zapracovány v rámci každoročních legislativních úprav. Stejně tak byl
již plně rozmyšlený proces i algoritmus pro
automatický nápočet úvodních kategorií. Tím
by, oproti loňskému návrhu, odpadla značná
část administrativy oblastním sekretářům.
Bude přeřazování mezi kategoriemi
prováděno na základě elektronické informace z Galopu, nebo předpokládáte
papírovou formu evidence dosažených
výsledků?
V roce 2016 by určitě nemohly být přestupy
plně automatizované na základě výsledků.
Naše stará centrála nic takového neumí a ani
není možné takovou funkcionalitu doprogramovat. Postup by byl ale jednoduchý.
Každý zájemce o přestup by poslal na
oblastního sekretáře mail, ve kterém požádá
o přestup a připojí URL adresy (přímé odkazy)
na oficiální výsledky soutěží z webu ČJF, ze
kterých se mají napočítat body. Návod a přesný postup /metodický pokyn/ by byl včas
připraven. Rozhodně jsme neměli v úmyslu
zavádět zbytečnou byrokracii a povinně schraňovat lejstra v papírové podobě (ačkoli i to by
byla jedna z možností pro ty členy, kteří si
s e-mailem a webem příliš nerozumí).
Jak mnozí vědí, právě probíhá výběrové
řízení na dodávku nové centrály, kde se
evidují i výsledky. Pokud vše dobře dopadne,
nový systém by měl umět i hlídat různé kvalifikace.
Od kvalifikací na MČR, kde tak odpadnou
kvalifikační papírové formuláře, až právě po
kvalifikace pro přestup mezi kategoriemi
kategorizace. Systém by měl jezdce upozornit,
že již splnil podmínky k postupu a může si sám
(resp. prostřednictvím svého mateřského
klubu) jedním stisknutím klávesnice zažádat
o přestup.
Přes vše, co bylo řečeno. Nemyslíte, že
kategorizace je příliš brutálním a hlavně
osamoceným zásahem do celkově zatím
jen velmi málo připravené, či lépe řečeno
zcela absentující, vzdělávací (edukační)
koncepce ČJF?
Nemyslím si to. Kategorizace je jeden z nástrojů vzdělání a dokáže nějakou dobu
existovat osamoceně. Výkonnostní kategorie
přece existují ve většině sportů a soutěžit ve
vyšší kategorii si musí sportovec zasloužit
svými výsledky. Je spíše s podivem, že
v jezdectví nic takového již dávno nemáme.
Nicméně s komisí pro vzdělávání již máme
několik nosných myšlenek jak kategorizaci
a jednotlivé kategorie napojit přímo do
systému vzdělávání. Pokud sledujete zápisy
z VV, pak jste jistě zaregistrovali, že již více
než rok vede ČJF, resp. komise pro vzdělávání, jednání s francouzskou národní federací ohledně možnosti adoptovat jejich dokonale propracovaný a důsledný systém
vzdělávání pod názvem Galops (neplést si prosím s naším programem na zpracování výsledků, podobnost je čistě náhodná). Povídání
o Galops je ale na několik samostatných
článků a já nejsem ten nejkompetentnější.
Toto bych přenechal členům vzdělávací komise a věřím, že se časopis Jezdec k tomuto
tématu brzy dostane.

Reportáže
Podle dosavadních reakcí, stále ještě
pomýšlíte na spuštění systému v sezóně
2016?
Myslím, že by bylo možné kategorizaci
upravit tak, aby nejkritizovanější část byla
upravena ke spokojenosti většiny a že by bylo
dobré systém spustit (nebo alespoň onu
postupovou část) spolu s novými pravidly od
1. dubna 2016.
Nicméně vzhledem k tomu, že je konečně
vypsáno výběrové řízení na manažera
skokové komise a snad se v nejbližší době
podaří sestavit funkční vedení naší nejsilnější
disciplíny, stále více se přikláním k tomu, aby
o tom, zda předložit kategorizaci ke schválení
Výkonným výborem či nikoli a v jaké podobě,
rozhodla až nově vzniklá skoková komise.
Takový postup považuji za mnohem čistší
a správnější z pohledu legislativních procesů
ČJF. Jsem samozřejmě připraven s tím i nadále pomáhat.
Přesto všechno ale využiji možnosti sdělit,
že mě velmi překvapila mnohdy až hrubě
a silně negativní reakce jezdecké veřejnosti po
předložení návrhového dokumentu k možnosti
připomínkování.
Vím, že takový postup nebyl v minulosti
zvykem. Co jednou z dílny ČJF vypadlo, bylo
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závazné a připomínky se nepřijímaly. Ta doba
je naštěstí už pár měsíců pryč. Již samotný
fakt, že se lze svobodně k různým aktivitám
vyjádřit, by měl být chápán jako výrazný posun
k lepšímu. Dokument byl postoupen k připomínkování, neboť nikdo není neomylný.
Nemáme patent na rozum a mohlo dojít k přehlédnutí důležitých aspektů. Díky připomínkám se je podaří včas odhalit a může být
zapracována oprava.
Na druhou stranu je třeba mít sílu a neustoupit nátlaku jednotlivců, kteří hájí pouze
své vlastní zájmy. Výsledný dokument bude
vždy kompromisem, protože mnohé argumenty jsou často v přímém rozporu.
Závěrem bych chtěl říci, že se necítím být
tvůrcem, ani duchovním otcem předkládané
kategorizace. Jsem pouze tím, kdo se chopil
připravené kostry Martina Ohnheisera
a diskusí s mnoha uznávanými osobnostmi
skokového sportu (např. nápad s přestupovými body vzešel od ing. Jana Šímy) a na
základě připomínek jezdců i pořadatelů poskládal tyto myšlenky do jednoho celku.
Děkujeme za rozhovor. Ing. Cyril Neumann

Podrobný návrh kategorizace jezdců pro
skokové soutěže naleznete na www.cjf.cz
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Ze zahraničí

Západní Evropa
jede naplno
Západoevropské
ligy SP ve skákání
a drezuře se rozjely na
plné obrátky. Po skandinávském zahájení
jsme se v uplynulých
týdnech dostali až na
jih Evropy do italské
Verony, kde se v rámci
nejstaršího hipologického veletrhu Fieracavalli konalo již čtvrté
skokové kolo. Ale
pojďme od začátku.

Druhé byly Helsinky
Druhé kolo Západoevropské ligy Světového
poháru se jezdilo 25. října v Helsinkách. Finská
metropole hostila tento konkůr už po
jedenatřicáté. Parkury v hokejové Hartwall
aréně stavěl Holanďan Louis Konickx. Kurz
musel přizpůsobit dost stísněnému kolbišti.
Většina skoků byla po obratech a nejvíc
problémů dělaly kombinace, především trojskok.
Čas bylo třeba hlídat.
Soutěže se zúčastnilo třicet osm jezdců
a vedle světových celebrit dostalo příležitost
i několik skandinávských nadějí. Na některých
koních byl znát začátek halové sezóny.
Ze známých jezdců, kteří skončili v základním
kole, to byli třeba Patrice Delaveau, Leopold
van Asten, Billy Twomey, Niels Bruynseels,
Luca Maria Moneta, Jur Vrieling nebo Kevin
Staut.
Do rozeskakování se kvalifikovalo deset
čistých. Zahajovala Helena Persson ze Švédska s vysokým běloušem BONZAI H (Baloubet
du Rouet). Chybovala na „a“ oxeru dvojskoku
a ani čas neměla nijak rychlý.
Podobně dopadl i Eduardo Alvarez Aznar
s10letým hnědákem ROKFELLER DE PLEVILLE BOIS MARGOT (LʼArc de Triomphe),
kterému spadla třetí stacionáta.
První bezchybný parkur předvedla Malin
Baryard-Johnsson s hřebcem H&M TORNESCH
(Lux Z).
O vedení v soutěži ji však připravil hned
následující Steve Guerdat se 14letým valachem
NINO DES BUISSONNETS (Kannan). Jeho
vystoupení bylo skvělé, ale soutěž udělala
devatenáctiletá Angličanka Jessica Mendoza
s obratnou hnědkou SPIRIT T (Tornado).
Prolétla kurzem o 65 setin rychleji a o jejím
vítězství v tu chvíli nikdo nepochyboval.
Mario Stevens s ryzákem BROOKLYN (Balou
du Rouet) zaostal o dvě vteřiny a Patrick
Stühlmeyer s hřebcem LACAN (Lando) pod
tlakem udělal chybu.
Zkoušel to Marcus Ehning s 10letým COMME
Il FAUT (Cornet Obolensky). Za mladou Britkou
však zaostal o vteřinu. Henk van de Pol
s hnědákem WILLINK (Twister) se především
soustředil na to, aby mu nic nespadlo. HansDieter Dreher s rychlým tm. hnědákem
Helsinky, 2. kolo západoevropského SP
ve skákání: 1. Romain Duguet - QUORIDA
DE TREHO (SUI) 0/0 36,85; 2. Jessica
Mendoza - SPIRIT T (GBR) 0/0 36,96;
3. Daniel Deusser - CORNET DʼAMOUR
(GER) 0/0 37,13; 4. Steve Guerdat - NINO
DES BUISSONNETS (SUI) 0/0 37,61;
5. Hans-Dieter Dreher - EMBASSY ll (GER)
0/0 37,65; 6. Marcus Ehning - COMME Il
FAUT (GER) 0/0 37,94; 7. Henk van de Pol WILLINK (NED) 0/0 38,27; 8. Mario Stevens
- BROOKLYN (GER) 0/0 38,73; 9. Malin
Baryard-Johnsson - H&M TORNESCH
(SWE) 0/0 41,26; 10. Martin Fuchs CLOONEY 51 (SUI) 0/0 41,52; 11. Patrick
Stühlmeyer - LACAN (GER) 0/4 40,11;
12. Eduardo Alvarez Aznar - ROKFELLER
DE PLEVILLE BOIS MARGOT (ESP) 0/4
41,45; 13. Helena Persson - BONZAI H
(SWE) 0/4 41,47

EMBASSY ll (Escudo l) se
přes velkou snahu dostal jen
před svého krajana Marcuse
Ehninga.
Co se zdálo nemožné, dokázal úžasnou jízdou pětatřicetiletý Švýcar Romain
Duguet s velkou 11letou
ryzkou QUORIDA DE TREHO
(Kannan). Obratně se prosmýkl trasou a jeho čas byl
o 11 setin nejkratší.
Báječně se rozjel i jeho reprezentační kolega Martin Fuchs
s běloušem CLOONEY 51
(Cornet Obolensky). Trochu
se však zdržel ve druhém
oblouku a to už se dohnat
nedalo.
Skvěle zajel také poslední
startující Daniel Deusser s běloušem CORNET DʼAMOUR
(Cornet Obolensky). Vypadalo
to moc dobře, ale podařilo se
mu vtěsnat jen na třetí příčku.
Romain Duguet, který se
svou klisnou letos pomohl švýcarskému družstvu k bronzové medaili na ME tak dosáhl
dalšího velkého úspěchu
rozvíjející se kariéry.
Kompletní výsledky na
www.helsinkihorseshow.fi

Foto S. Pirinen

Vítězem druhého kola SP ve skákání se v Helsinkách stal Švýcar
Romain Duguet na QUORIDA DE TREHO

Z Finska do Francie
Poslední říjnový pátek bylo ve francouzském
Lyonu na pořadu druhé kolo západoevropské
ligy Světového poháru v drezuře. Ty nejzářivější
světové hvězdy tentokrát chyběly a přesto byly
k vidění některé velmi zajímavé a technicky
náročné úlohy. V patnáctičlenném poli byli zástupci devíti národů. Pořadatelé se v zájmu popularizace drezury rozhodli nevybírat pro tentokrát vstupné a tak byly ochozy zcela zaplněné.
Nejvyššího ocenění se dočkala bronzová
medailistka z nedávného ME v německých
Cáchách, Španělka Beatriz Ferrer-Salat se
14letým ryzákem DELGADO (De Niro). Zaujala
technicky náročnou úlohou s velmi dobrou
piaffou. Za svou harmonickou sestavu dobře
sladěnou s nápaditou hudbou získala 82,875 %.
Druhé místo s výsledkem 81,175 % obsadil
v Německu působící švédský reprezentant
Patrik Kittel s 11letou hnědkou DEJA (Silvano).

Třetí byla úspěšná německá reprezentantka
Fabienne Lütkemeier s ryzákem DʼAGOSTINO
(DE Niro) - 79,850 %.
Čtvrtou příčku obsadila Švýcarsko reprezentující česká rodačka Marcela Krinke Susmelj
se 14letým valachem SMEYERS MOLBERG
(Michellino).
Stejné pořadí bylo i v předchozí klasické
Grand Prix. Vítězná Beatriz Ferrer-Salat byla
oceněna 79,260 % a druhý Patrik Kittel získal
78,400%. Třetí Fabienne Lütkemeier měla o rovná dvě procenta méně a Marcela Krinke Susmelj obdržela 74,260 %.
Třetí kolo západoevropského SP v drezuře se
bude konat v sobotu 21. listopadu v německém
Stuttgartu.

Lyon, 2. kolo západoevropského SP v drezuře: 1. Beatriz Ferrer-Salat - DELGADO (ESP)
82,875; 2. Patrik Kittel - DEJA (SWE) 81,175;
3. Fabienne Lütkemeier - DʼAGOSTINO (GER)
79,850; 4. Marcela Krinke Susmelj
Foto P. Costabadie - SMEYERS MOLBERG (SUI)
78,000; 5. Judy Reynolds VANCOUVER K (IRL) 77,425;
6. Pierre Volla - BADINDA
ALTENA (FRA) 74,150; 7. Goncalo Carvalho - BATUTA (POR)
74,125; 8. Rikke Svane FINCKENSTEIN TSF (DEN)
72,125; 9. Bernadette Brune SPIRIT OF THE AGE OLD (GER)
72,075; 10. Antonella Joannou DANDY DE LA ROCHE CMF
(SUI) 71,300, 11. Anna-Mengia
Aerne - RAFFAELO V. BENE
(SUI) 71,075;

Druhý drezurní World Cup získala Španělka Beatriz Ferrer-Salat
na DELGADO

Reem Acra FEI World Cup
dressage 2015/2016 po 2. kole:
1. Patrik Kittel (SWE) – 37;
2. Marcela Krinke Susmelj (SUI)
– 33; 3. Inna Logutenkova (UKR)
– 30; 4. Judy Reynolds (IRL) –
24; 5. Alexandre Ayache (FRA) –
20; 5. Beatriz Ferrer-Salat (ESP)
– 20; 5. Edward Gal (NED) – 20;
5. Ellen Schulten-Baumer (GER)
– 20; 9. Charlotte Haid
Bondergaard (SWE) – 19;
9. Goncales Carvalho (POR) –
19; 9. Jenny Larsson (SWE) –
19; 12. Anna Kasprzak (DEN) –
17; 12. Jessica von BredowWerndl (GER) – 17; 12. Matthias
Bouten (GER) – 17.
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V Lyonu i skoky
Třetí kolo skokového Světového poháru bylo na
pořadu v Lyonu, v neděli 1. listopadu. V krásné
prostorné hale na výstavišti Eurexpo Lyon stavěl
parkury Frank Rothenberger. Nejnáročnější
řadou se ukázala diagonála uprostřed parkuru,
kde mezi širokými oxery na začátku a na konci,
stál dvojskok z vysokých kolmých skoků. Časový
limit byl dost napjatý.
Svůj den neměla Luciana Diniz (Winningmood),
která po chybách vzdala, stejně jako Ben Maher
odcházející s dvaceti body na kontě. Třináct bodů
nasbíral Sergio Alvarez Moya a také Timothée
Anciaume. Tři chyby udělal světový muž č. 1 Scott
Brash (Hello Sanctos) a loňský vítěz Světového
poháru Daniel Deusser. Dvakrát chybovali
Philippe Rozier, Jane Richard Philips, Maikel van
der Vleuten, Patrice Delaveau a Kevin Staut.
Jednou zaváhali Gerco Schröder, Pieter Devos,
Pius Schwizer, Ludger Beerbaum (Chiara), jeho
švagrová Meredith (Fibonacci), Edwina TopsAlexander, Roger Yves Bost, Bertram Allen
(Molly Malone) nebo i Gregory Wathelet. Do
rozeskakování se kvalifikovalo jenom sedm
jezdců.
Mladý Švéd Douglas Lindelow - CASELLO
(Casall) zaváhal na „a“ stacionátě dvojskoku.
Výborně jel vítěz z minulého týdne v Helsinkách
Romain Duguet s 11letou QUORIDA DE TREHO
(Kannan). Stejně jako on předvedl krásný
a bezchybný, i když o málo pomalejší parkur,
i třiatřicetiletý francouzský svěřenec Michela
Roberta, Julien Gonin s 9letým hnědákem
SOLEIL DE CORNU CH (Qredo de Paulstra).
Domácí Simon Delestre s báječným hřebcem
QLASSIC BOIS MARGOT (l'Arc de Triomphe)
shodil stejný skok jako Douglas Lindelow.
Vynikající jízdu zajel Christian Ahlmann
s 15letým hřebcem TALOUBET Z (Galoubet A).
Jel rychle, skvěle točil a ujal se vedení.
To byla hozená rukavice pro vítězku prvního
kola Světového poháru v Oslu, Pénélope
Lyon, 3. kolo západoevropského SP ve
skákání: 1. Pénélope Leprevost - FLORA
DE MARIPOSA (FRA) 0/0 40,64; 2. Christian
Ahlmann - TALOUBET Z (GER) 0/0 41,27;
3. Romain Duguet - QUORIDA DE TREHO
(SUI) 0/0 42,27; 4. Julien Gonin - SOLEIL DE
CORNU CH (FRA) 0/0 47,53; 5. Simon
Delestre - QLASSIC BOIS MARGOT (FRA)
0/4 41,65; 6. Rolf- Goran Bengtsson CASALL ASK (SWE) 0/4 42,93; 7. Douglas
Lindelow - CASELLO (SWE) 0/4 43,63;
8. Jerome Hurel - QUARTZ ROUGE (FRA)
1/70,66; 9. Emanuele Gaudiano - CASPAR
(ITA) 1/71,48; 10. Gregory Wathelet ELDORADO VAN HET VIJVERHOF (BEL)
4/66,13.

Francouzské skokové body do SP získala
Leprevost na FLORA DE MARIPOSA

Reportáže
Leprevost s 10letou ryzkou FLORA DE
MARIPOSA (For Pleasure). Bouřlivě
podporovaná domácí favoritka dokázala
v úžasném tempu skvělý Ahlmannův čas
ještě o 63 setiny zkrátit. Když poslední
startující Göran Bengtsson se 16letým
holštýnem CASALL ASK (Caretino) shodil
třetí skok, vypukla v hale obrovská euforie.
Druhé letošní vítězství znamená, že
Pénélope Leprevost má s největší pravděpodobností již po třech kolech zajištěnou
účast v březnovém finále. FLORA DE
MARIPOSA asi nemá v tuto chvíli na světě
konkurenci. Můžeme se jen těšit, co nám ve
svých příštích startech tato dvojice předvede.
Další kolo se konalo hned následující
víkend v rámci světoznámé přehlídky
Fieracavalli v italské Veroně.
Kompletní výsledky na
www.equitalyon.com
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Po 117 na Fieracavalli
Čtvrté kolo západoevropské ligy se konalo
v rámci jezdeckého festivalu Fieracavalli
v italské Veroně. Tento koňařský svátek měl
v tomto roce neuvěřitelné sto sedmnácté
pokračování.
Kvalifikace Světového poháru se v Itálii
poprvé jezdila v roce 1983 v Miláně a tehdy
zvítězil legendární Ir Eddie Macken s hnědým valachem EL PASO.
Letos se ve Veroně utkalo 39 jezdců Čtvrté kolo se konalo v italské Veroně a zde si body
a parkury stavěl špičkový domácí designer připsal Simon Delestre na HERMES RYAN
Uliano Vezzani. Kurz základního kola byl
Schröder s běloušem GLOCKʼS COGNAC
náročný, s časovým limitem problémy nebyly.
CHAMPBLANC (Clearway) o dvě.
Hodně se chybovalo na trojskoku uprostřed
Vynikající vedoucí čas o takřka jedenapůl
parkuru a obtížná byla řada po triplebaru č. 8 na
sekundy úžasnou jízdou překonal Simon Delestre
následný dvojskok stacionáta – oxer.
s drobnějším obratným ryzákem HERMES RYAN
Přesto, že se to zpočátku nezdálo, nakonec
(Hugo Gesmeray).
zůstalo bez chyby patnáct jezdců. Rozeskakování
Skvělý byl i Henrik von Eckermann s 13letým
nabídlo napínavou podívanou a i když se tam nikdo
hnědákem CANTINERO (Cento) a za vedoucím
z domácích nedostal, diváci byli ve varu. Trasa
Francouzem zaostal o pouhých 26 setin.
střídala delší úseky s ostrými oblouky a vyhovovala
Poslední startující Ben Maher s 9letou hnědkou
obratnějším koním.
SARENA (Calvaro) jel opatrně a stejně shodil
Zahajovala mladá Švýcarka Janika Sprunger
„a“ stacionátu dvojskoku.
s 10letým hřebcem ARIS CMS (Nassau). Už
Zvítězil Simon Delestre a po druhém místě
v prvním obratu se trochu ztratila, vypadla z rytmu
v úvodním kole v Oslu, pátém minulý týden v Lyonu
a v důsledku toho třikrát chybovala. Dvě chyby
a vítězství ve Veroně, má už po čtyřech
udělal i Andreas Schou z Dánska s KWPN
kvalifikacích dostatek bodů, které mu zajišťují
hnědákem ALLSTAR (Oklund).
finálovou účast v Göteborgu. Druhý byl překvapivě
Hned druhý skok shodil Eduardo Alvarez Aznar
Henrik von Eckermann a Ludger Beerbaum i Scott
s 10letým valachem ROKFELLER DE PLEVILLE
Brash se museli pokojit se současnou třetí příčkou.
BOIS MARGOT (l'Arc de Triomphe) a obdobně
Kompletní výsledky na www.jumpingverona.it
skončil také Argentinec Jose Maria Larocca
Páté kolo se bude konat v neděli 22. listopadu
s 11letým bílým hřebcem CORNET DU LYS
v německém Stuttgartu.
(Cornet Obolensky). Dvakrát chybovala i mladá
finská hvězdička Anna-Julia Kontio se 14letým
Verona, 4. kolo západoevropského SP ve
běloušem FARDON (Corland).
skákání: 1. Simon Delestre - HERMES RYAN
Prvním, kdo prošel rozeskakováním bez chyby,
(FRA) 0/0 36,46; 2. Henrik von Eckermann byť za cenu velmi pomalého
CANTINERO (SWE) 0/0 36,72; 3. Ludger
Foto P. Costabadie času, byl Max Kühner s 8letým
Beerbaum - CHAMAN (GER) 0/0 37,83; 3. Scott
bílým hřebcem CHARDONNAY
Brash - HELLO MʼLADY (GBR) 0/0 37,83; 5. Maikel
(Clarimo).
van der Vleuten - VDL GROEP VERDI TN NOP
Rolf-Göran Bengtsson s 11le(NED) 0/0 38,24; 6. Rolf-Goran Bengtsson - UNITA
tou hnědkou UNITA ASK
ASK (SWE) 0/0 38,89; 7. Gerco Schröder (Corrado I) byl o devět sekund
GLOCKʼS COGNAC CHAMPBLANC (NED) 0/0
rychlejší. Ale ani on se ve ve39,54; 8. Marco Kutscher - CHACCORINA (GER)
dení dlouho neohřál.
0/0 40,88; 9. Max Kühner - CHARDONNAY (AUT)
Hned následující Maikel van
0/0 47,84; 10. Eduardo Alvarez Aznar der Vleuten s hřebcem VDL
ROKFELLER DE PLEVILLE BOIS MARGOT
GROEP VERDI TN NOP
(ESP) 0/4 40,81; 11. Jose Maria Larocca (Quidam de Revel) zkrátil jeho
CORNET DU LYS (ARG) 0/4 42,40;
čas o šest desetin.
Senzačně bravurní jízdu
Longines FEI World Cup Jumping 2015/2016
převedl Ludger Beerbaum
po 4. kole: 1. Simon Delestre (FRA) - 49,
s 16letým hřebcem CHAMAN
2. Penelope Leprevost (FRA) - 40, 3. Romain
(Baloubet du Rouet) a jeho čas
Duguet (SUI) - 35, 4. Harrie Smolders (NED) byl o další čtyři desetiny
33, 5. Jos Verlooy (BEL) - 24, 5. Marcus Ehning
rychlejší.
(GER) - 24, 7. Maikel van der Vleuten (NED) Diváky hned nato zvedla ze
23, 8. Rolf-Goran Bengtsson (SWE) - 22,
sedadel jízda, kterou předvedl
9. Nicola Philippaerts (BEL) - 20, 10. Olivier
Scott Brash s 9letou HELLO
Philippaerts (BEL) - 20, 11. Eduardo Alvarez
MʼLADY (Indoctro).
Aznar (ESP) - 20, 12. Hans-Dieter Dreher (GER)
Hodiny se zastavily na úplně
- 19, 13. Steve Guerdat (SUI) - 18, 14. Christian
stejném čase jako Ludgeru
Ahlmann (GER) - 17, 14. Henrik von Eckermann
Beerbaumovi a zdálo se, že
(SWE) - 17, 14. Jessica Mendoza (GBR) - 17,
vítězové tentokrát budou dva.
17. Martin Fuchs (SUI) - 17, 18. Ludger
Marco Kutscher s nadějnou
Beerbaum (GER) - 16, 19. Daniel Deusser
9letou vestfálkou CHACCORIdomácí Pénélope NA (Chacco Blue) za nimi
(GER) - 15, 19. Patrice Delaveau (FRA) - 15,
21. Scott Brash (GBR) - 14
zaostal o tři sekundy a Gerco
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Výběrová řízení
pro manažery
ČJF vyhlásila výběrová řízení na pozici
manažera komise vytrvalosti a manažera skokové
komise. Termín podání žádostí byl stanoven na
2. listopadu. Na funkci manažera skokanů se
přihlásili dva uchazeči a na pozici v čele vytrvalosti
jsou tři zájemci. VV ČJF pozval všechny uchazeče
na 30. listopad k osobním pohovorům, při kterých
by měla zaznít i jména budoucích členů komisí.
O nových manažerech by pak mělo být rozhodnuto
nejpozději do 14. prosince. Pokud budou manažeři
komisí vybráni, funkce se ujmou 1. ledna 2016.
Otevřeným dopisem pak na počátku listopadu
na funkci manažera skokové reprezentace
rezignoval Martin Ohnheiser.

Setkání školitelů
V pondělí 9. listopadu se v Praze na České
zemědělské univerzitě sešli zástupci všech
ministerstvem školství akreditovaných pracovišť
pro školení - Instruktor jezdectví. V současnosti
je v ČR ministerstvem pověřeno ke školení sedm
subjektů.
Schůzka byla iniciována ČZU, která organizuje instruktorské zkoušky pro studenty
bakalářského oboru - Chov koní. Setkání byla
přítomna i členka VV ČJF za vzdělávání JUDr.
Kateřina Říhová. V průběhu semináře bylo
dohodnuto vytvoření společných výukových
standardů, které by měly sjednotit požadavky
na absolventy všech instruktorských kursů
a nastolit v ČR jednotný výukový kodex.

Na SP do Budapešti
Senzací zahraniční podzimní a zimní sezóny
je bezesporu start Ondřeje Zváry ve finále GCT.
Soutěžně ovšem nezahálí ani další čeští
členové A skokového týmu. Důležitý bude i start
Zuzany Zelinkové a Aleše Opatrného při
CSI2*-W v Budapešti, který se koná 27. - 29.
listopadu.

Ponyliga do finále

verzita Brno (27.2.). Pro značnou diváckou atraktivitu rozhodl pořadatel finále 2016
(16. - 20. 3.) zařadit soutěže spřežení na
samotný nedělní vrchol finále.
Skoková kola postupně uspořádají ve Dvoře
Nové Zámky (6.2.), dvakrát v Hradištku u Sadské (20.2. a 5.3.) a finále bude v pátek 18. března v Lysé nad Labem.
Podrobnosti o Zimním poháru i Festivalu
v Lysé na www.jezdeckypohar.cz

Letošní Pony liga je již plně v rukách hlavních pořadatelů v Herouticích. Předposlední
díl seriálu se konal v heroutické hale 8. listopadu. O celkové vítězství se pak bude bojovat
při tradičním finálovém víkendu ve dnech
21. – 22. listopadu. Pro čtveřici nejlepších
jezdců do 16 let bude vyvrcholením finále s výměnou koní. Podrobné informace na
www.ponyliga.cz

Zimní pohár 2016
V plném proudu jsou přípravy na hlavní pilíř
české halové sezóny, kterým bude již potřetí
Zimní jezdecký pohár - Jump and Drive Winter
Tour. První závody budou patřit jezdcům
spřežení a plánovány jsou na 16. ledna
v Trojanovicích. O 14 dní později organizuje
další kolo JK Semice v Hradištku u Sadské.
V polovině února (13.2.) se pořadatelského
žezla ujme NH Kladruby n.L., který pořádá své
kolo ve Slatiňanech. Před finále v Lysé pak
bude v sezóně 2016 ještě jedno kolo a to
zorganizuje Veterinární a farmaceutická uni-

Foto K. Návojová

Pardubické závodiště bylo svědkem tečky za
soutěžní sezónou spřežení. Při Rozlučkové
všestrannosti byly uspořádány i dvě hobby
soutěže spřežení (jednospřeží, dvojspřeží).
Nejlepší jízdu s dvojspřežím předvedla
Monika Pospíšilová.

Šablona pro rozpis
Ve čtvrtek 22. října prezentovali zástupci legislativní komise v Praze na
Strahově jednotnou šablonu rozpisu jezdeckých závodů pro disciplíny skok
a drezura, která by měla být od sezóny 2016 součástí pravidel jezdeckého sportu.
V případě schválení VV bude šablona závazná pro organizátory jezdeckých
soutěží od 1. dubna. K přípravě podobné šablony pak byli vyzvání i manažeři
komisí ostatních disciplín. Na strahovském setkání byla zástupci oblastí - schvalovateli rozpisů, podoba šablony odsouhlasena.

Anna Lani Novak po svém letošním vítězství MČR dětí v Martinicích

Finále Styl šampionátu
Ve Zduchovicích se ve dnech 24. – 25. října konalo finále ročníku Styl
šampionátu 2015 dětí a juniorů. Pro jezdce na pony bylo připraveno
Superfinále.
Finalisté bojovali v rámci dvoukolových soutěží. V roli komisaře působil
Miloslav Perníček společně s rakouskou rozhodčí Ines Bejdl. Mezi jezdci na
pony kategorie 13 - 16 let zvítězila Michaela Klugarová na MINO
(Jezdci.cz), která získala i nejvyšší známku finále - 9,5 bodu.
Mezi jezdci 8-12 let na pony do 135 centimetrů byla o celý bod před
Petrou Pařenicovou (IDOOL HOF TER) nejlepší Eliška Hasnédlová na
FÍK 2 (JK Mělník).
Mezi stejně starými jezdci na pony B bylo vítězství ještě těsnější a jen
pouhá 0,1 bodu rozhodla o vítězství Anety Červené na VÍLA 4 (JK Mělník)
před Terezou Svobodovou (NELA 5) z Opřetic.
Startovní pole juniorských jezdců na koních jasně ovládla Denisa
Vegrichtová s JETTA (JK Mělník) a poměrně jistě zvítězila i Anna Lani
Novak s LEONTÝNA (JK Mariánovice) mezi dětmi.
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Foto J. Bělohlav

Tradiční Rozlučková všestrannost se letos konala v Pardubicích ve
dnech 31. října a 1.listopadu. Na programu bylo celkem šest soutěží.
Nejobtížnější byla úroveň CNC2* kde mezi šesti dvojicemi zvítězila Iva
Baďurová na BOUNTY Amadeus (Team Amadeus)

Za přítomnosti starosty městské části Prahy 9 - Běchovic Ondřeje
Martana a zástupců mnoha dalších organizací v čele s městskou
veterinární správou bylo ve čtvrtek 5. listopadu v bývalém průmyslovém
a výzkumném areálu v Běchovicích otevřeno první pražské krematorium
zvířat. Provozovatelem krematoria, které je ve zkušebním provozu již od
června letošního roku, je společnost Šimon & Šípek (Ing. Jan Šimon
a Ing. Jan Šípek na snímku). Cílem Krematoria zvířat Praha je poskytování pietních služeb pro chovatele domácích mazlíčků na té nejvyšší
úrovni a to zejména lidem z Prahy a okolí. V případě zájmu o využití
služby je možné zajistit vše potřebné na bezplatné lince 800 122 122.

Reportáže
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Na olympijském stadionu Ptačí hnízdo v Pekingu se 25. listopadu konal
Longines Equestrian Beijing Masters (145 cm), ve kterém nastoupilo 10 světových proti 22 čínským jezdcům. Podle očekávání triumfovali zahraniční
hosté, mezi kterými byl nejlepší Ludger Beerbaum (LEONIDAS) před Henrik
von Eckermannem (CINCITTY) a Gregory Watheletem. Ti si rozdělili přes
polovinu z celkové dotace 1,3 milionu čínských juanů. Do rozeskakování 12
dvojic se dostali ale i dva domácí jezdci a nejlepší skončil Huang Zuping se 14l
LILI (KWPN) na 5. místě.

Foto FEI/Trevor Holt

Ve
francouzském
Pau byl 22. - 25. října
zahájen další ročník FEI
Classics
2015/2016,
který obsahuje šest
nejtěžších soutěží všestrannosti světa. V úvodním závodě CCI4* si
nejlépe vedl domácí
jezdec Astier Nicolas na
PIAF DE B´NEVILLE
(foto). Soutěž byla velmi vyrovnaná a svědčí
o tom dosažené výsledky. Francouz vyhrál
s náskokem pouhých
0,9 bodu nad Michelem
Jungem s FISCHER
ROCANA (GER). Ten
pak uhájil stříbrnou pozici o pouhých 0,6 bodu
před Timem Pricem
(WESKO) z Nového Zélandu.
Seriál letos pokračuje
ještě v Austrálii, kde se
19. - 22. listopadu pojede Adelaide International 3 Day Event.
Další čtyři soutěže
(Rolex Kentucky ThreeDay Event, Mitsubishi
Motors Badminton Horse Trials, Luhmühlen
CCI 4* a Land Rover
Burghley Horse Trials)
jsou
na
programu
v sezóně 2016.
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