Sezóna
ve Vigvamu

Měli jsme
a nemáme

Přehled důležitých akcí,
které se budou v letošním
roce konat v areálu resortu
Vigvam ve středočeských
Němčicích.

Komentář Jezdce
k zamítnutí legislativní
iniciativy Skokové komise
ČJF - Kategorizace jezdců,
VV ČJF.
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CALERI potvrdil třídu
Ve dnech 15. – 18.
ledna už po osmnácté
obsadili areál lipského
výstaviště příznivci
jezdeckého sportu.
Vrcholem programu
byly především soutěže Světového poháru
ve třech disciplínách
(skoky, voltiž, spřežení). Mezi diváky
(64 800) bylo i mnoho
příznivců z České republiky. Přijeli povzbudit dva naše reprezentanty a neodjížděli
zklamaní.

Nejprve Klouda
Poslední kvalifikaci před závěrečným finále
v rakouském Grazu (19. - 22. února) absolvovali
voltižéři. Jejich soutěž vyvrcholila v sobotu v podvečer. Zvítězil domácí Thomas Brüsewitz a těsně
druhý byl jeho krajan Erik Oese. Náš Lukáš
Klouda, který měl už před soutěží účast ve finále
zajištěnu, po standardně kvalitním výkonu
obsadil čtvrtou příčku.

Třikrát Zelinková
V dobře obsazených skokových soutěžích byla
i pětice účastníků z první světové desítky. Parkury
stavěl Frank Rothenberger, kterému asistoval
Christian Wiegand. Největším magnetem pro
české diváky však byla účast Zuzany Zelinkové.
Ta přivezla do Lipska hned tři koně.

V soutěžích pro mladé koně se výborně
prezentovala s perspektivní 7letou ryzkou DUNIA
LA. V jejím sedle přešla dva bezchybné parkury
a kvalifikovala se do nedělního finále (140). Zde
již na klisnu pravděpodobně dolehla únava a tak
čtyři shození byly trochu zklamáním.
Pro devítiletou FILICITU (For Pleasure) bylo
Lipsko určitě dost obtížné a odpovídala tomu i její
nervozita. Ta vyvrcholila v sobotní Velké ceně
Lipska, kterou Zuzana po několika chybách
vzdala.
Zde je ale nezbytné dodat, že kurs Championat
of Leipzig nebyl příliš líbivý. Frank Rosenberg
nebyl v sobotu na kolbišti vidět a vše se opíralo
o Christiana Wieganda. Tomu se ale parkur příliš
nepovedl. I tak jej ale překonalo 17 dvojic čistě.
Z vítězství se radoval Christian Ahlmann na
ARAGON Z, který byl nejrychlejší z šesti
bezchybných v rozeskakování.

Česká vlajka v GP
Pro nás bylo ovšem důležitější, že Zuzana
a CALERI II (Calido I) zvládli dokonale páteční
kvalifikaci pro nejdůležitější soutěž závodů,
nedělní Grand Prix.
Naše jezdkyně předvedla v kvalifikaci v sedle
12letého hřebce na náročném kurzu do 150 cm
čistý výkon. To ji zařadilo mezi 34 nejlepších
dvojic konkuru s možností startovat v závěrečné
FEI World Cup (155 cm).
I do Velké ceny připravil Frank Rothenberger
velmi těžký parkur, ve kterém bylo několik
náročných míst. Hodně koní mělo problém s
(Pokračování na str. 4)

27 adeptů pro OH
v Šamoríně?
V minulém čísle jsme podrobně informovali o kvalifikačních podmínkách na OH
2016 v Riu. Již podruhé v historii dostanou
i naši jezdci samostatnou příležitost kvalifikovat se na olympijské hry s týmem.
Poprvé tomu tak bylo před čtyřmi lety a kvalifikační soutěž národních družstev skupiny
C se jezdila v Cáchách. Do Londýna tak
poprvé postoupil mezinárodní tým Ukrajiny.
Letos bude naše skupina, která zahrnuje
celkem 27 států střední a východní Evropy
a centrální Asie, soutěžit o jediné postupové
místo při CSI3* v Šamoríně. (30.7. - 2.8.).
Korunuje to snahu slovenského investora
vybudovat v Šamoríně areál, který se stane
centrem soutěžního jezdectví celé Evropy.
Za účasti největších evropských kapacit zde
vzniká obrovský jezdecký objekt. Jeho rozsáhlost dokládá např. to, že bude disponovat
650 boxy pro soutěžící.
Jediným stálým obyvatelem tohoto koňského centra je nyní pouze naše Zuzana Zelinková a koně paní Olgy Plaché. Česká republika bude mít proto v létě, alespoň v jednom případě, výhodu domácího prostředí.

Čtyřka pro OH?
Po výkonech CALERIHO a Zuzany
Zelinkové je vzrušující myslet na to, že by
mohla na vítězném stupni stanout právě
Česká republika. Navíc, když by ji partnerem
mohl být Aleš Opatrný se snad uzdraveným
FAKÍREM a Ondřej Zvára s fenomenálním
CENTO LANO. Čtvrtým do počtu je zatím
nejpravděpodobněji Jiří Hruška a ARISTO Z.
Tento hřebec by v olympijském zájmu snad
mohl letos oželet své plemenné povinnosti.
Pochopitelně půl roku před závodem je to
pouze hypotetické pohrávání si s budoucností. Ta může být, zvláště u koní,
v mžiku zcela jiná. V každém případě
největším favoritem naší skupiny bude opět
tým Ukrajiny. Vedle Katy Offel a Ulli Kirchoffa
nastoupí v Šamoríně jistě i další špičkový
Němec René Tebbel. Ten je již na soupisce
jezdců Ukrajiny. Je tak zřejmé, že magnát
Alexandr Oniščenko do Ria hodně chce.
Bylo by prima, kdyby zrovna v Šamoríně
neměl ukrajinský tým svůj den
a naopak právě čeští jezdci by
ho dokázali překonat.

Inzerce

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

Foto P. Bečka

CALERI II a Zuzana Zelinková ukončili v Lipsku velmi dobře super sezónu 2014. Nyní bude mít
CALERI dvouměsíční pauzu.

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

tierwohl@jrs.cz
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Jedničkou je Zuzana Zelinková

Foto z galavečera K. Návojová

Hlavním skokovým tandemem roku 2014 je majitelka Olga Plachá, která převzala
cenu za Koně roku CALERI II a Jezdec roku Zuzana Zelinková
Národní dům na Vinohradech byl dějištěm dalšího pokračování českých galavečerů
jezdeckého sportu. Konal se v sobotu 24. ledna a vedle tradičních jezdců a Koní roku
byl tentokrát spojen i s výročními cenami ČJF. Největší ocenění Sportovec roku 2014
nemohl získat nikdo jiný než Zuzana Zelinková.
Národní dům je na Vinohradech přímo na frekventovaném náměstí Míru a proto se
ocenění koně před sál, tak jak to bývá zvykem na Žofíně, nedostali. Kolemjdoucí však
mohli živé koně vidět, protože před vchodem měla čestnou stráž hlídka městské jízdní
policie Praha na starokladrubských koních.
Ceny určené pro jezdce a koně ve všech jezdeckých disciplínách sdružených pod
hlavičkou ČJF předávala celá řada známých osobností, které se řadí mezi milovníky
koní. V jejich čele byl Karel Roden, Kateřina Brožová či Josefína Rašilovová.
Programem provázela Jolana Voldánová společně s Alešem Suchánkem.
V ceremoniální části přišli první na řadu vítězové výkonnostních žebříčků pony.
Následovali jezdci či majitelé Koní roku v reiningu a nejlepší jezdci spřežení. V dalších
disciplínách se vyhodnocovaly kategorie Jezdec roku do 21 let, Jezdec roku senior
a Kůň roku. Disciplína voltiž ocenila i Skupinu roku, drezura i Jezdce roku v paradrezuře. Právě vítězka paradrezurní ankety Anastasja Vištajlová byla i jednou z oceněných
v hlavních kategoriích večera. Odnesla si výroční cenu ČJF pro Jezdce navzdory všemu.
Cenu za rozvoj jezdectví získala drezurní mistryně a bývalá manažerka drezurní
komise Helena Žižková. Vycházející hvězdou ČJF roku 2014 se stala Sofie

Najmanová. Vítězkou hlavní kategorie Sportovec ČJF roku
2014 je již zmiňovaná Zuzana Zelinková. Podrobnosti o všech
oceněních najdete na www.jezdeckygalavecer.cz

Ocenění za disciplínu spřežení přebíral (zleva) Jiří Nesvačil ml (čtyřspřeží), Ladislav Jirgala
(dvojspřeží), Pavel Plch (jednospřeží) a Michal Kořínek (pony)

Třetí oceněnou v disciplíně skoky byla Anna
Kellnerová jako Jezdec roku do 21 let
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Nejlepší jezdkyně roku 2014 na pony (zleva): Barbora Vaňková (všestrannost), Denisa
Vegrichtová (drezura 13-16 let), Sára Vingrálková (drezura 8-12 let), Sofie Najmanová (skoky
13-16 let) a Adéla Bubeníková (skoky 8-12 let)

Jolana Voldánová zpovídá voltižního Jezdce
roku do 21 let Marka Habloviče, vlevo Jezdec
roku Lukáš Klouda

Koně na Žofíně budou

Oceněné drezurní trio tvořil Kůň roku APROPOS, za kterého ocenění přebíral Fabricio Sigismondi,
Jezdec roku Šárka Charvátová a Jezdec roku do 21 let Barbora Dvorníková

Výroční ceny ČJF převzali Zuzana Zelinková jako Sportovec roku, Anastasja Vištajlová - Jezdec
navzdory všemu, Helena Žižková - Cena za rozvoj jezdectví a Sofie Najmanová jako Vycházející
hvězda

V jiném pojetí, ale ani letos nebudou koně na
Žofíně chybět. Společenskou sezónu uzavře večer
pořádaný časopisem Jezdectví v sobotu 28. února.
Na Žofíně se tentokrát sejdou příznivci anket
časopisu Jezdectví a skokoví jezdci společně
s dostihovou společností. Galavečer pořádá
Jezdectví ve spolupráci s Jockey Clubem. Vyhodnoceni budou vítězové Českého skokového
a drezurního poháru, Pavo Poháru Jezdectví
a opět skokoví Jezdci a Koně roku 2014. Letos se
programu zúčastní i dostihová veřejnost. Především pro ni je připravena anketa o českého „Koně
všech dob“. O koni dosavadní československé a české hipologické historie mohou do
31. ledna hlasovat všichni návštěvníci stránek
www.dostihovy-svet.cz. Na výběr mají z pětice:
DARSALAM, KOROK, LIONEL, SHAMALGAN
a ŽELEZNÍK, kterou nominovali dostihoví publicisté.
Veškeré informace naleznete na
www.jezdectvi.cz, případně na vyžádání na
galavecer@jezdectvi.cz nebo na
redakce@dostihovy-svet.cz či tel.: 605 240 474
(Dostihový svět) nebo na 728 157 711 (Jezdectví).
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Ze zahraničí

CALERI potvrdil...

Foto P. Bečka

(Dokončení ze str. 1)
úzkou stacionátou s kulatým bazénkem číslo tři,
která se skákala šikmo proti tribuně, a někteří zde
zůstali stát. Nejsložitějším oříškem ale byla
diagonální řada s trojskokem. Začínala triplebarem a po dvou cvalových skocích stál široký
oxer. Na konci trojskoku byla stacionáta, za
kterou po třech krátkých cvalových skocích
následoval další kolmý skok. Obtížná byla
i následující řada. Široký oxer, po kterém bylo
potřeba dobře cválat na čtyři cvalové skoky do
dvojskoku složeného z kolmého skoku a oxeru.
Po kombinaci ovšem řada pokračovala do
mírného oblouku na čtyři nebo na pět cvalových
skoků na 155 cm vysokou zeď. Obtížnost byla
původně umocněna ještě krátkým časovým
limitem. Ten však rozhodčí po třech jezdcích
prodloužili.
Zuzka potvrdila, že výkon v kvalifikaci nebyl
náhodný. Obtížný kurs zvládla dobře. CALERI
má cvalu dost a delší distance mu nedělají
problém. Dokonale zvládl vstup do trojskoku.
Potom se ale nevešel do krátké vzdálenosti před
závěrečnou stacionátou.
Následnou řadu překonal senzačně, ale bohužel druhou chybu (také předníma nohama),
udělal na kolmém skoku v poslední třetině kurzu.
Naše dvojice ještě nestihla stanovený čas, ale
i s devíti body opouštěla arénu za hlasitého
potlesku.

Výsledek 9. kola SP z Lipska: 1. Hans-Dieter
Dreher - EMBASSY ll (GER) 0/0 36.07; 2. Geir
Gulliksen - EDESA S BANJAN (NOR) 0/0 37.72;
3. Luca Maria Moneta - CONNERY (ITA) 0/0
38.40; 4. Felix Hassmann - HORSE GYM'S
BALZACI (GER) 0/8 40.75; 5. Douglas Lindelöw
- CASELLO (SWE) 0/8 41.62; 6. Kevin Staut REVEUR DE HURTEBISE (FRA) 4/64.46;
7. Patrice Delaveau - LACRIMOSO (FRA)
4/66.72; 8. Toni Hassmann CLASSIC MAN V
(GER) 4/66.90; 9. Jessica Mendoza - SPIRIT T
(GBR) 4/67.27; 10. Wout-Jan van der Schans CAPETOWN (NED) 4/68.22.

Mám se těšit?

Spokojení domácí
Do rozeskakování se ze čtyřicítky startujících
kvalifikovalo jenom pět dvojic. Zahajoval italský
matador Luca Maria Moneta se 14letým hnědákem CONNERY (Cordobes II). Poradil si s kurzem velmi dobře, ale dalo se předpokládat, že
jeho konkurenti mohou být i rychlejší.
Příležitost vycítil i norský veterán Geir Gulliksen
s belgickým hřebcem EDESA S BANJAN (Toulon).
Potvrdil výbornou formu, která ho v posledních
týdnech provází a odvážnou jízdou dokázal
vedoucí čas o 68 setin zkrátit.

Domácí Felix Hassmann s 12letým ryzákem
HORSE GYM'S BALZACI (Balou du Rouet)
shodil druhý a hned i třetí skok.
Dvakrát zaváhal i pětadvacetiletý švédský
mladík Douglas Lindelöw s holštýnským ryzákem
CASELLO (Casall) a tak se zdálo, že doposud
vedoucí Nor Gulliksen má životní úspěch na
dosah.
Na startu však byl ještě šestačtyřicetiletý HansDieter Dreher s obdivuhodným skokanem
EMBASSY ll (Escudo I). Za mohutné divácké
podpory bezchybnou razantní jízdou prolétl
trasou takřka o dvě sekundy rychleji. Na tiskové
konferenci to komentoval: „Dnes nestačilo mít
dobrého skokana, dnes jste potřebovali i velkého
bojovníka!“
Kompletní výsledky na www.partnerpferd.de

Před závěrečným finále v Grazu skončil
Lukáš Klouda ve voltižním SP na 4. místě

Vždy, když jsem na skokovém konkuru
světové elity, mám dojem, že již nemůže být
kurs obtížnější. Uvědomuji si sice, že se jedná o extratřídu těch nejzkušenějších jezdců
a superelitu koní přebíraných po celém světě.
Ale přesto. Bytostně vždy cítím, že i ta nejlepší zvířata vstupující do arény jsou jenom
koně. Najednou se trochu stydím, že jsem
členem nenasytného davu, pro který podstupují tito novodobí gladiátoři zkoušky hraničící
se zdravým rozumem. Když navíc do takové
arény vstupují čeští jezdci, často moji dlouholetí známí a sportovní přátelé, strachuji se
trochu i za ně. Vím, jak dlouhou cestu museli
projít až k tomuto okamžiku. K momentu, kdy
může vše v jedné sekundě skončit. O to větší
a zasloužený obdiv patří všem, kterým se
obstát podaří. Výkon i projev Zuzany Zelinkové a CALLERI ve Velké ceně Lipska
patřil k těm skutečně dobrým. Navíc naznačil,
že možnosti ještě nejsou vyčerpány. Určitě
přijdou další závody. Pravděpodobně ještě
obtížnější. Jen si nejsem jist, zda se na to
těším.
Ing. Cyril Neumann

Devět setin v Curychu
Desáté kolo západoevropské ligy Světového
poháru se jezdilo poslední lednovou neděli ve
švýcarském Curychu. Parkur, který v prostorné
aréně se skosenými rohy připravoval domácí
stavitel Gerard Lachat, byl hodně složitý.
Většina distancí byla na vlásenkách buď
dopředu nebo zpátky. Úspěch byl podmíněný
plnou koncentrací od startu až do cíle. I čas byl,
jako obvykle, velmi přísný.
Z jezdců, kteří byli úspěšní před týdnem
v Lipsku, se v Curychu nedařilo skoro nikomu.
Geir Gulliksen nasbíral 16 bodů, Luca-Maria
Moneta chyboval dvakrát, Douglas Lindelöw
jednou a Felix Hassmann zůstal doma. Nic neshodil jen Hans-Dieter Dreher tentokrát
s 11letým holštýnským běloušem COOL AND
EASY (Contender). Tomu však cestu dál překazil striktní časový limit.
O smůle mohou mluvit Ludger Beerbaum
(CHAMAN) i Gerco Schröder (GLOCK´S
LONDON). Oba po pečlivém projetí celého
kurzu chybovali na závěrečném oxeru.

Dva bělouši na čele
Foto FEI

Vítězem 9. kola SP v Lipsku se stal Němec Hans-Dieter Dreher na EMBASSY II

V rozeskakování se nakonec utkalo sedm
jezdců. Zahajoval pětatřicetiletý, ve Francii
narozený, domácí reprezentant Romain Duguet
s 11letou QUORIDA DE TREHO (Kannan). Jel
velmi pozorně, ale přehnal tempo na předposlední oxer.
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Foto Karl-Heinz Frieler

Foto Karl-Heinz Frieler

Druhý byl ve švýcarské Velké ceně SP IR Bertram Allen s MOLLY
MALONE
Ke zklamání publika z rychlého tempa
chyboval také druhý ze Švýcarů, třiadvacetiletý
Martin Fuchs s 11letým holštýnem PSG
FUTURE (Cashandcarry).
Úžasně plynulou a rychlou jízdu pak ukázal
devatenáctiletý Ir Bertram Allen s brilantní
malou 11letou bělkou MOLLY MALONE
(Kannan).
Pénélope Leprevost s ryzkou FLORA DE
MARIPOSA (For Pleasure) jela raději na
jistotu.
Rutinovanou jízdu ukázal Rolf-Goran
Bengtsson s plemeníkem CASALL ASK
(Caretino). Na vedení by však musel být
rychlejší.
Skvělé představení potom předvedl třicetiletý
Španěl Sergio Moya s báječným běloušem
CARLO (Contender). Ukázal, že pokud mají svůj
den, tak jsou neporazitelní. Hodně riskoval a vyplatilo se to. V cíli byl o devět setin vteřiny
rychleji. Poslední rozeskakující Maikel van der
Vleuten s hřebcem VDL GROEP VERDI

Vítěz Longines FEI Jumping World Cup™ Zurich 2015 španělský Sergio
Alvarez Moya s CARLO

(Quidam de Revel) udělal dvě chyby a skončil
sedmý.
V soutěži startovala také irská reprezentantka
Jessica Kürten, která zde ukončila svoji bohatou
sportovní kariéru. V sedle 10letého hřebce
AREZZO (Chin chin) přešla svůj poslední parkur
s osmi body.
Kompletní výsledky z Curychu naleznete na
www.mercedes-csi.ch. Další kolo Světového
poháru se bude konat v sobotu 7. února ve francouzském Bordeaux.
Výsledek 10. kola SP z Curychu: 1. Sergio
Moya - CARLO (ESP) 0/0 39,39; 2. Bertram
Allen - MOLLY MALONE (IRL) 0/0 39,48;
3. Rolf-Goran Bengtsson - CASALL ASK
(SWE) 0/0 40,91; 4. Pénélope Leprevost FLORA DE MARIPOSA (FRA) 0/0 44,51; 5.
Martin Fuchs - PSG FUTURE (SUI) 0/4 39,68;
6. Romain Duguet - QUORIDA DE TREHO
(SUI) 0/4 40,44; 7. Maikel van der Vleuten VDL GROEP VERDI (NED) 0/8 41,06;

Foto Karl-Heinz Frieler/FEI

8. Robert Whitaker - CATWALK LV (GBR)
1/64,74; 9. Hans-Dieter Dreher - COOL AND
EASY (GER) 1/65,19; 10. Daniel Deusser ESPYRANTE (GER) 4/59,04.
Longines FEI World Cup ™ Jumping
2014/2015 Západoevropská liga - po 10. kole
v Curychu: 1. Steve Guerdat SUI – 57,
2. Kevin Staut FRA – 57, 3. Bertram Allen IRL
– 51, 4. Daniel Deusser GER – 50, 5. Harrie
Smolders NED – 47, 6. Marco Kutscher GER
– 44, 7. Hans-Dieter Dreher GER – 44,
8. Edwina Tops-Alexander AUS – 44, 9. Lucy
Davis USA – 42, 10. Douglas Lindelöw SWE
– 41, 11. Martin Fuchs SUI – 40, 12. Geir
Gulliksen NOR – 38, 13. Marcus Ehning GER
– 38, 14. Simon Delestre FRA – 37, 15. Maikel
van der Vleuten NED – 37, 16. Jur Vrieling
NED – 33, 17. Reed Kessler USA – 32,
18. Sergio Alvarez Moya ESP – 31, 19. Jos
Verlooy BEL – 30, 20. Roger Yves Bost FRA –
29, 21. Luca Moneta ITA – 29

Foto Karl-Heinz Frieler/FEI

V soutěži spřežení zvítězil Holanďan Koos de Ronde (vlevo) a druhý byl Boyd Exell z Austrálie. Dramatickou chvíli zažil vítězův krajan Ijsbrand Chardon
(vpravo). Byl velmi rychlý a určitě by vyhrál. Těsně před cílem, při průjezdu předposledním obloukem, ale převrátil kočár a bylo po nadějích.

Zahraniční rubriku připravuje Václav K. Dvořák
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Český skokový pohár nově
Čtrnáctý ročník ČSP přináší několik novinek v pravidlech. První zásadní
změnou je, že jezdcům ubude starost s výběrem pohárového koně. V letošní
sezoně získá jezdec body vždy s lépe umístěným koněm.
Až do sezóny 2014 získávali jezdci do kvalifikace k závěrečnému finále
body z šesti nejlepších výsledků. Letos se počet kol ČSP rozrostl na dvanáct
(nově přijat Equine Sport Center Olomouc). S tímto navýšením souvisí další
změna. Od letošní sezóny bude možné získat body na devíti závodech.
V nových pravidlech byly zvýšeny i minimální dotace. V -T*- se
musí jezdit nejméně o 60 000,- Kč, v -T**- o 70 000,- Kč a v případném -T***o 100 000,- Kč. Pro finále pak musí organizátor zajistit minimálně 120 000,- Kč.
Poslední změnou je, že ve finále mohou jezdci startovat pouze s koněm,
se kterým sami bodovali v některé z Velkých cen.
I v roce 2015 budou na pohárových kolbištích soutěžit jezdci v seriálu Czech Junior Cup. Pravidla této série jsou bez výrazných změn.
Chybět nebude ani Amateur Tour. Zde je pouze jedna změna. Do nedělních finále se probojuje 25 nejlepších dvojic. Vše naleznete na
www.ceskyskokovypohar.cz

Na Equitanu zadarmo
Další díl světoznámého veletrhu a výstavy koní Equitana proběhne
v Essenu ve dnech 14. - 22. března. Prezentaci svých výrobků přislíbilo
900 vystavovatelů z 30 zemí. K vidění bude pochopitelně vše, od jezdeckých
potřeb, krmiv a farmaceutických produktů, vybavení stájí a jízdáren, až po
techniku pro pastviny. Vystaveni budou i koně všech ras, které budou
předváděny v arénách přímo ve veletržních halách. Denně budou na
programu desítky praktických demonstrací, veterinárních seminářů a dalších
přednášek.
Součástí programu bude večerní přehlídka hřebců a tradiční „Hop Top
Show“. Ani tentokrát nebude chybět eso světových programů Lorenzo, dále
vystoupí např. Alizée Froment, Santi Serra Camps a Anne Krüger. Se
zajímavou nabídkou – vstupenky ZDARMA - přichází český partner výstavy
společnost Progres Partners Advertising. Vstupenky získáte na ticketshopu
po zadání kódu, který zájemci na požádání získají na peskova@ppa.cz
(Olga Pešková). V případě zájmu zorganizuje společnost PPA do Essenu
i dopravu s ubytováním. Popř. volejte na tel.: 277 010 660.

Sezóna ve Vigvamu
Středisko Josefa Hroudy v Němčicích u Kolína, které se podle tvaru jedné
z budov jmenuje Resort Vigvam Němčice, prodělalo mezinárodní křest
počátkem loňského roku. Letos se stane centrem jezdeckého sportu
několikrát. Nejprve přijde na řadu společenská sezóna. V únoru budou
Němčice dvakrát svědkem slavnostního vyhodnocení nejlepších jezdců
a koní. V sobotu 14. února si zde připomenou sezónu 2014 na 1. samostatném galavečeru čeští drezuristé. O týden později, 21. února, zde
uspořádá již 35. Jezdecký ples kolínská stáj Václav. Na něm budou
vyhodnocováni nejlepší jezdci středočeské oblasti.

Přeplněný květen
Soutěžně zahájí sezónu 2015 mezinárodně opět spřežení. CAI3*
- jednospřeží, dvojspřeží i čtyřspřeží je na programu 14. - 17. května.
Protože areál disponuje největším kolbištěm s moderním povrchem v ČR
(120 x 70), přenese do Němčic svoji Velkou cenu stáj Václav. Ve dnech
22. - 24. května se zde pojede 4. kolo ČSP 2015 Velká cena Kolína.
V jednání je stavební povolení pro další jezdeckou plochu. Je tak naděje, že
VC Kolína by mohla mít k dispozici prostor skutečně evropských parametrů.
Jinak musí být část obětována pro opracoviště. To mají kolínští již vyzkoušeno, protože zde na podzim 2014 skokové závody pořádali.
A konečně, o další týden později, ve dnech 29. - 31. května se zde sejdou
drezurní jezdci. Pro ně drezurní komise pořádá 2. ročník drezurního
šampionátu určený seniorům a mladým jezdcům. Pravidla soutěže
naleznete na www.drezura-cjf.cz

Měli jsme a už nemáme
Nastala situace, která je v české jezdecké administrativě bohužel
spíše standardem. Pro toto místo jsem si v hlavě připravoval komentář.
Měl zdůraznit význam důležité změny našeho soutěžního jezdectví.
Informovali jsme o ní v Jezdci č. 1 v článku Je tady kategorizace.
Vymýšlel jsem různé scénáře, které mohou při uplatňování nových
pravidel nastat. Konzultoval jsem s šéfem skokové komise Martinem
Ohnheiserem alternativy a ověřoval si, zda jsem vše dobře pochopil.
Těšil jsem se na vývoj v průběhu sezóny a byl zvědavý, jak si s novými
možnostmi pořadatelská i soutěžní veřejnost poradí. Návrh kategorizace byl velmi volný a nenásilný. Chtěl jsem proto apelovat na
pořadatele, aby se nebáli příležitosti rozdělovat soutěžící podle
výkonnosti. Očekával jsem první dekorování, při kterých cenu za vítězství získá jezdec, kterému bude soutěž výkonnostně určena a mnohonásobně lepší a zkušenější jezdci využijí závod „pouze“ ke
zkušenosti svých budoucích šampionů.
Na druhé straně jsem se těšil na soutěže jako „řemen“ s kvalitními
dotacemi. Na startovní pole rozumného rozsahu, nezaplevelená těmi,
co to chtějí zkusit. Doufal jsem, že zkušební sezóna 2015 tak dostane
příležitost přinést poznatky, jak zlepšit české soutěžní prostředí.
Očekával jsem, že kategorizace začne být po mnoha letech diskuzí
postupně přijímána jako standard. Chtěl jsem předpovědět, že se
systém postupně doladí i s pořadateli ze sousedních zemí, aby ani
těsně za hranicemi nesoutěžili ostřílení čeští jezdci se začínajícími
dětmi.
Opravdu jsem se již začínal na celý vývoj těšit a předpokládal jsem,
že je sice poněkud opožděným, ale zákonitým řešením obrovského
nárůstu popularity soutěžního jezdectví. Věřil jsem, že se jedná o první
krok, který usnadní nově vstupujícím orientaci v tom, co je a co není
v jezdectví důležité. To všechno jsem se po seznámení s iniciativou
skokové komise domníval. Vůbec jsem si nepřipouštěl, že by snad
neproběhla dostatečná diskuze ve všech patrech naší administrativy.
K tomu mě opravňovala již velmi precizní legislativní stylizace. Byl jsem
proto přesvědčen, že se půlroční diskuze odrazila i v předjednaném
federačním konsensu. To vše jsem si ještě před několika dny myslel.
Výkonný výbor ČJF ale na svém zasedání v polovině ledna celou
iniciativu odmítl. Zpráva pro všechny v podhradí. Měli jsme něco a nemáme nic.
Ing. Cyril Neumann
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Vážení čtenáři, za redakci Vám chceme poděkovat, že i ve
23. sezóně zůstáváte členy klubu čtenářů Jezdce. Doufáme, že
Vás naše články zaujmou tak, jako jednoho z našich
nejmladších fanoušků Jana Bubna.
Ing. Cyril Neumann

Šest předkol Zimního poháru
V sobotu 31. ledna bude zahájen druhý ročník zimního Jezdeckého poháru
- Jump and Drive Winter Tour. Pořadateli seriálu jsou stejně jako loni
JK Jezdci.cz a SK Artego. Jejich záměrem bylo připravit termínovou listinu,
která by zaplnila všechny víkendy od konce ledna až do druhé půlky března.
Před závěrečným Jezdeckým festivalem na výstavišti v Lysé nad Labem
(18. - 22. března) tak mělo proběhnout celkem sedm závodů. Bohužel jeden
ze závodů v Hradištku u Sadské musel ustoupit jezdeckému soustředění.
Jezdce spřežení tak čeká po prvním kole 31. ledna v Hradištku u Sadské
další závod až o čtyři týdny později ve Slatiňanech (28.2.). Třetí kolo se koná
14. března v Trojanovicích u Frenštátu pod Radhoštěm. Závěrečné,
dvojnásobně bodované finálové kolo, pak bude v pátek 20. března v Lysé nad
Labem.
Skokoví jezdci to mají snazší. Všechna tři předkola proběhnou v Hradištku
u Sadské. Závody proběhnou ve čtrnáctidenních cyklech. Zahajovací kolo
7. února, následně druhé 21. února a třetí 7. března. Při Jezdeckém festivalu
se ve čtvrtek 19. března pojede skokové finále. Letošní zimní sezona bude
průlomová v televizním vysílání. Všechna kola seriálu Jump and Drive Winter
Tour Česká televize odvysílá. Jednat se bude o desetiminutové reportáže,
které budou zařazovány vždy ve středu po poledních Sportovních zprávách
na kanálu ČT Sport. Repríza bude v sobotu mezi 9. a 12. hodinou.
Premiérové kolo soutěží spřežení tak diváci uvidí ve středu 4. února ve 12.50
a v sobotu od 9.20. Úvodní skokové závody budou do vysílání zařazeny po
poledni ve středu 11. února a v sobotu 14. února od 9.55 hodin. Podrobnosti
o seriálu najdete na adrese www.jezdeckypohar.cz, kde jsou umístěny
i rozpisy prvních kol.

Bagry v Cáchách
200 dnů před zahájením Mistrovství Evropy 2015 v Cáchách byla
zahájena další rozsáhlá rekonstrukce areálu. Staví se nové stáje (28 míst)
a celkově tak bude v areálu 430 boxů. Významně bude navýšena kapacita
sociálního zařízení. Nově se dláždí další plochy, což usnadní pohyb
především handicapovaným divákům.
Veškeré změny představil novinářům Frank Kemperman, předseda Aachen-Laurensberger Rennverein eV (ALRV) a hlavní organizátor akce. Pořadatelé očekávají při evropském šampionátu, který
sdruží pět disciplín, 450 000 návštěvníků. Podrobnosti naleznete na:
www.aachen2015.de nebo na www.chioaachen.de
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FEI zveřejnila statistiku roku 2015
Na setkání 35 IT pracovníků
z 12 zemí byla v Lausanne
zveřejněna fakta sezóny 2014. Po
světe bylo uspořádáno 3 557
mezinárodních závodů, což představuje nárůst o více než 150%
oproti roku 2003. Bylo konstatováno, že FEI dokázala ve svých
IT technologiích zachytit rozvoj
jezdeckého sportu na adrese
wwwhorsesport.org jsou k dispozici statistické údaje 100 000 jezdcích a koních celého světa.
Fanoušci jezdeckého sportu zde
mají přístup ke kompletnímu kalendáři FEI, biografiím jezdců,
informacím o organizátorech akcí
i všech funkcionářích FEI.
Na dvoudenním semináři bylo
diskutováno i další propojení systému se systémy národních
jezdeckých federací. Vedoucí oddělení IT FEI Gaspard Dufour
zdůraznil současnou úlohu technologií v jezdeckém sportu:
„Správa a přístup k datům je
zásadním aspektem naší práce.
V současnosti máme v systému
36 000 jezdců a téměř 70 000
koní”. Klíčovou úlohu IT technologií
zdůraznil i president FEI Ingmar De
Vos, který účastníky setkání osobně přivítal.
Interaktivní workshop byl první
ze série, která se bude v roce 2015
konat. Nyní čeká IT technologie
společné finále SP v Las Vegas
a další zkouškou bude sdružené
ME v Cáchách. Vše nové bude
zkoušeno již s výhledem na OH
v Riu.

Novým generálním sekretářem FEI
se stala Sabrina Zeender (49),
která ve funkci nahradí Ingmara De
Vos. Sabrina Zeender (SUI) pracuje pro FEI již od roku 1998 a hovoří plyně anglicky, francouzsky
a španělsky .

Rusky dominují
centrální Evropě
Po sedmi kolech drezurního SP je
v regionu centrální Evropa v první
šestici umístěných hned pět ruských
jezdkyň. Na čele se umístila Elena
Sidneva žijící trvale v Rakousku se
48 body před svými krajankami
Tatjánou Dorofeevou a Inessou
Merkulovou. Před další dvě ruské
závodnice se vklínila Estonka Dina
Ellermann. Za ČR bodoval v Brně
a Kaposváru Fabricio Sigismondi
a jeho 18 bodů stačí na 14. místo.

V Británii zemřel 8. ledna ve věku
76 let trojnásobný olympijský vítěz
ve všestrannosti Richard Meade.

Dne 16. ledna zemřel ve věku
nedožitých 90 let Prof. Dr. Ing.
Boris Boor. Boris Boor byl
zakladatelem jezdeckého klubu
Slávia STU v Bratislavě a bývalým
předsedou Československé jezdecké federace.
Po sovětské invazi v roce
1968 emigroval do Rakouska,
kde se jeden z jeho tří synů
(Boris) stal členem rakouské
skokové reprezentace a z OH
1992 v Barceloně si přivezl
stříbrnou týmovou medaili.

Ve čtvrtek 8. ledna zemřel
dlouholetý rozhodčí a hlasatel
středočeské oblasti Ing. Stanislav Kubín.
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