Devítka pro Vegas

Jezdecký festival vrcholí
v Lysé nad Labem

Finále SP ve skákání
a drezuře v Las Vegas
se koná ve dnech 15. - 19.
dubna a v s´Hertogenbosch
proběhla závěrečná
kvalifikace v drezuře
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Las Vegas bez české vlajky
Náš nejzkušenější skokový reprezentant Aleš Opatrný vloni na jaře deklaroval, že by se chtěl pokusit
probojovat do finále Světového poháru 2014/2015 v Las Vegas. První krok k tomu udělal umístěním na
5. příčce naší části ligy (Centrální Evropa sever). Získal tak bez problémů pozvání k finále ve Varšavě,
které bylo na programu 12. - 15. března. Bohužel zásadním problémem naší skokové jedničky je
skutečnost, že naděje vkládané do loňského nákupu koně FAKÍR se naplnily pouze z poloviny. FAKÍR
podle očekávání sice pod Alešem Opatrným naznačil evropskou výkonnost, ale po splnění kvalifikace
pro SJH v Normandii z kolbišť ze zdravotních důvodů zmizel. FAKIR je momentálně v rekonvalescenci a je zřejmé, že členové týmu zatím nechtějí jeho návrat uspěchat. Můžeme tak pouze doufat, že
FAKÍR bude do léta opět v pořádku a stihne pro ČR tak důležitý souboj o účast na OH 2016. Aleš
Opatrný má ale novou soutěžní naději. Tou by mohla být devítiletá BERLINA (Chestnut, KWPN),
která obohatila Czech Equestrian Team v lednu. Před tímto datem startovala za Švýcarsko v sedle
s Romaninem Duguetem v soutěžích do 145 cm. Jedničkou ale zatím zůstává ACOVARO. Ten nastoupil nejenom ve finále ve Varšavě, ale měl by být i členem českého týmu v Poháru národů při
CSI4* Linz, ve kterém bude ČR letos poprvé bojovat o body Furusiyya Nations Cup.

Evropské kilometry
Přípravu na finále evropské ligy Aleš Opatrný
nepodcenil. Posledních pět týdnů před finále se
téměř každý víkend objevil na nějakém
evropském závodišti. Únor zahájil na CSI3* při
Milano Winter Show (6. - 8. 2), kde na
ACOVARO po bezchybném rozeskakování
skončil v Grand Prix pátý.
O týden později pokračoval při CSI2*
v Ebreichsdorfu (13. - 15. 2.), kde na ZANDIRO zvítězil hned v první Big Tour (140 cm).
Další únorový víkend zastihl Aleše Opatrného
na CSI3* v Gratzu (19. - 22. 2.). Zde se na
ACOVARO umístil v sobotní Menʼs Prize na
4. příčce. Na BERLINA pak s chybou startoval
i na úrovni 150 cm. K nedělní Grand Prix
nastoupil na ACOVARO, ale chyba na poslední
překážce znamenala pouze 20. místo.

A konečně týden před finále startoval na
CSI2* v Lešně (6. - 8. 3.). Zde měla premiéru na
úrovni 145 cm osmiletá QUINTA, která dokončila také s jedinou chybou.

Čistě jenom CURLEY SUE
Finále ve Varšavě bylo na programu o víkendu 12. do 15. března. Náš reprezentant
přivezl do polské metropole koně CURLEY
SUE, ACOVARO a BERLINA. Hlavní soutěže
úrovně Big Tour čekaly pochopitelně na
ACOVARO. Vedle našeho zástupce se k finále
dostavili nejenom všichni důležití z naší části
Evropy, ale konkurenci doplnila i řada jezdců
z dalších států Evropy, Asie a na startu nechyběl
ani zástupce USA. Celkem ve Varšavě vlálo
15 národních vlajek.
(Pokračování na str. 2)

Po třech kvalifikacích seriálu
Drive and Jump Winter Cup se
jezdci všech disciplín přesunuli
na výstaviště v Lysé n.L., kde
se koná 2. ročník Jezdeckého
festivalu
strana 6

Nový prezident FEI
dělá pořádek
Překvapující, ale všeobecně pozitivně přijímaný krok, udělalo pod vedením nového
prezidenta Ingmar De Vose předsednictvo
FEI.
Ve čtvrtek 12. března s okamžitou platností pozastavilo na dobu neurčitou členství
ve FEI federaci Spojených arabských emirátů (SAE). O vyloučení SAE hlasovalo jednomyslně a je důsledkem stále se opakujících prohřešků (některých velmi drastických) proti welfare koní v soutěžích endurance. Jezdci Spojených arabských emirátů
v disciplíně endurance se až do odvolání
nesmí zúčastnit žádné mezinárodní akce ani
žádnou akci pro FEI pořádat. Jezdcům
ostatních disciplín náležejících pod národní
federaci SAE bude umožněno startovat pod
vlajkou FEI.
FEI tak náhle a rasantně vyřešilo dlouho
odkládaný problém. Skandální chování ke
koním ze strany jezdců a funkcionářů SAE
bylo kritizováno již delší dobu. Poslední
kapkou bylo úmrtí tří koní při Al Reef Cup
v Abu Dhabi počátkem března (foto). Je
velmi pravděpodobné, že takto rázné rozhodnutí přímo souvisí s výměnou na postu
prezidenta FEI. Ten po osm let ovládala
princezna Haya, regionálně i společensky
s SAE daleko významněji spjatá.
Otázkou je, jak se toto zásadové a rasantní řešení vleklého problému projeví
v ekonomice FEI, která momentálně z arabských financí významně profituje.

Foto T. Holcbecher

Foto http://www.dailymail.co.uk

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

Aleš Opatrný - ACOVARO skončil ve finále SP Centrální Evropy na 20. místě

tierwohl@jrs.cz
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Las Vegas bez ....
(Dokončení ze str. 1)
Soutěže byly zahájeny již ve čtvrtek 12. března. Česká vlaječka se na startovní listině
objevila dvakrát. Nejprve byla CURLEY SUE
s 1 bodem ve Small Tour (130 cm) 22. a v Big
Tour (145 cm) udělal ACOVARO jedinou chybu,
která stačila na 12. pozici.
K páteční Big Tour (150 cm) nastoupila
holandská 9letá ryzka BERLINA (Carthino Z).
Naše dvojice dokončila se dvěma chybami
a obsadil 33. příčku. Jediný čistý výkon pro
české barvy dokázala v závěrečné honební
„145“ 10letá hnědka CURLEY SUE (Caretello B)
a to stačilo na 11. místo.
V neděli jsme byli vidět již pouze v Grand Prix,
které bylo i vyvrcholením seriálu Cavaliada Tour.
Aleš Opatrný v něm obhajoval vítězství z loňska
(ZANDIRO). Ve Velké ceně (155 cm) tentokrát
startoval na ACOVARO (Acodetto I). Bohužel
ani tentokrát se čistý výkon nepodařil. Z rozeskakování jej vyřadila jediná chyba a ta stačila
na 20. místo. O prvenství se rozeskakovalo osm
dvojic, za kterými byla ovšem čtveřice s 1 bodem a následně řada rychlejších jezdců s jedním shozením.
V rozeskakování byl, ze čtveřice čistých,
nejrychlejší Lotyš Kristaps Neretnieks na
10letém hannoverském bělouši CARAMSIN
(Cornet Obolensky) před Němcem Michaelem
Kölzem s DIPYLON (Dinglinger) a domácím
Msciwoj Kieconem na URNBANE (Landeur).
Středoevropskou část Evropy tak bude v Las
Vegas reprezentovat finálový vítěz Kristaps
Neretnieks, kterého varšavské vítězství vyneslo
do čela naší části kvalifikace SP.
Závěrečné pořadí ligy SP Centrální
Evropy: 1. Kristaps Neretnieks (LAT) – 128;
2. Vladimir Beletsky (RUS) – 97; 3. Andis
Varna (LAT) – 94, 4. Aleš Opatrný (CZE) –
87; 5. Jaroslav Skrzyczynski (POL) – 85;
6. Michal Kazmierczak (POL) – 84; 7. Derin
Demirsoy (TUR) – 80; 8. Aleksandr Lis (BLR)
– 68; 9. Kristupas Petraitis (LTU) – 63;
10. Olga Chechina (RUS) – 61.

Březen a další volby
V průběhu uplynulých 14 dní se konaly další dvě volební konference na oblastech. V sobotu
7. března se sešli delegáti Severočeské oblasti v hotelu Lev v Lovosicích. Pozici předsedy oblasti
obhájila MUDr. Zuzana Procházková. Konference si zvolila i své zástupce na celonárodní volební
konferenci ČJF, ale možnost navrhnout svého kandidáta pro volbu prezidenta ČJF nevyužila. Po
diskuzi bylo rozhodnuto, že delegáti oblasti na celostátní konferenci dostanou důvěru k volbě nového
prezidenta podle svého přesvědčení.
Jihomoravská oblast zasedala v pátek 13. března. Konference se konala v Brně v hotelu Žebětínský
dvůr. Novou předsedkyní oblasti byla zvolena Lenka Sekaninová, která ve funkci vystřídala po
34 letech Josefa Trojance, který již nechtěl kandidovat. Na konferenci byla přítomna kandidátka pro
volbu prezidenta ČJF Olga Plachá a kandidátka na člena VV Kateřina Říhová. Obě Jihomoravskou
konferenci seznámily se svými představami. Konference pak obě navrhla za kandidáty oblasti pro
volby, které proběhnou na celostátní Konferenci 6. května v Humpolci.
Tento pátek (20. března) proběhne jednání Královéhradecké konference. Následně
v sobotu 21. března budou jednat delegáti Vysočiny. Praha se sejde ve středu 25. března
a oblastní konference uzavřou Východočeská a Zlínská oblast v sobotu 28. března.

Neatly & Quickly
Novinku pro jezdce na pony připravili
organizátoři seriálu Ponyliga. Ta v sobě
kombinuje stylové a výkonnostní jezdectví.
Bude se jednat o dvoukolové soutěže. První
kolo bude hodnoceno podle stylu a druhé kolo
bude na čas. Vítězem se stane jezdec s nejnižším součtem umístění v jednotlivých kolech.
V případě rovnosti bodů rozhodne umístění
z prvního kola. Soutěže Neatly & Quickly jsou
určeny všem jezdcům bez ohledu na věk
a budou vypisovány na výšce 60/70/80 cm
s handicapem +10 cm pro jezdce ve věku
13 až 16 let.

Nominujte trenéra
Spolek pro podporu mládežnického sportu
organizuje v letošním roce soutěž o nejlepšího
trenéra mládeže s názvem Díky trenére. Celá
akce proběhne ve třech fázích. V průběhu
března až června bude ze všech přihlášek
vybráno 30 nejlepších trenérů. Z těch pak bude
v průběhu července až září vybrána finálová
desítka jmen. A nakonec v říjnu a listopadu
vybere porota sestavená z respektovaných
trenérů celé ČR vítěze soutěže. Ten bude
slavnostně vyhlášen na speciálním galavečeru.

Vítězi bude, i s jeho svěřencem, umožněna
zahraniční stáž, na kterou získá příspěvek
100 000,- Kč. Třicet nejlepších finalistů pak
dostane prostor pro představení svojí práce na
www.dikytrenere.cz, Na této adrese je možná
i registrace vybraných trenérů. Stačí vyplnit
formulář s kontaktem na oblíbeného trenéra.

Donau Bohemia
Trophy 2015
První kvalifikační kolo drezurního seriálu
Donau Bohemia Trophy se konalo 13. – 15.
března v rakouském Weikersdorfu.
V úloze DD skončil Michal Knoflíček na
ZIRKANO se ziskem 68 % třetí. Barbora
Leiterová se SANDRA 11 byla s 62,167 % na
11. místě.
Petra Ondrová a PRZEDSWIT ALTAJ
startovali v JD a s 65,135 % obsadili 9. příčku.
Závodů se zúčastnila také Alena Zeusová
s CORRADO AZ. V úloze Intermediaire II
získala 63,114 % a z pěti startujících skončila
na 4. místě.
Druhá kvalifikace seriálu se koná v Brně na
Panské Líše 16. - 17. května. Třetí bude
v Maďarsku a letošní finále by se mělo konat
ve slovenském Pezinku.
Foto Š. Bělohlavová

Chovatelské přehlídky v Mněticích
Poslední únorovou a první březnovou sobotu se chovatelé přijeli podívat do Mnětic u Pardubic na plemeníky Equinního Reprodukčního Centra pro sezónu
2015. Přehlídky se zúčastnilo osm hřebců nabízených centrem a nově i čtyři zástupci stáje Arcus. Komentářem prováděl Zdeněk Müller, František Petřík
a Jan Chýle.
Hlavní hvězdou loňské i letošní sezony je holštýnský hřebec RUSSEL II (Corofino I x Lincoln), který je jediným hřebcem v českém chovu s účastí na OH.
S Nickem Skeltonem se úspěšně účastnil mezinárodních parkurů nejvyšší úrovně. Vrcholem byla účast na OH v Pekingu. V loňském roce byl RUSSEL II
velmi využívaným hřebcem a nejinak tomu bude nejspíš i letos. Dalším zajímavým hřebcem je holštýnský hnědák CARUSO (Caretino x Capitol), který
i v devatenácti letech stále sportuje (Barbora Vojtková). I on má za sebou mezinárodní kariéru nejvyšší úrovně. Z mladých hřebců se představil atraktivní
oldenburský hnědák LITTLE JOE (Lordanos x Chacco Blue), který se prezentoval skokem ve volnosti (foto). Pro chovatele drezurních koní je k dispozici
impozantní hannoverský vraný hřebec HOMBURG (Hochadel x Londonderry), který byl díky pohybu v kolekci hřebců nepřehlédnutelný.
Předvedeni byli i zástupci stáje Arcus. Ta nabízí nejlepší sportovní hřebce chovatelům prostřednictvím mraženého spermatu. Pozornost na sebe strhnul
belgický teplokrevník CENTO LANO Arcus (Cento Lano x Eoghan du Mervaux). Ten zahájil kariéru vítězstvím v KMK šestiletých a vloni ho mají všichni
příznivci jezdeckého sportu v paměti jako účastníka Světových jezdeckých her v Normandii. Stáj Arcus nabízí také jeho bratra ze stejné matky CARDIFF
DWERSE HAGEN Z po hřebci Conquest van de Helle. V kolekci hřebců stáje Arcus je i vítěz finále KMK šestiletých QUIMERO-M (Guidam Sohn x Porter).
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Hatla zopakoval
čtvrté místo

3
Foto K. Návojová

Další jezdec Czech Equestrin Teamu pokračoval ve svém
portugalském zahájení sezóny 2015. Jaroslav Hatla a s ním
i Eliška Opravilová startovali v Barroca d´Alva podruhé ve dnech
5. – 8. března. Nejlépe se umístil Jaroslav Hatla na FERNET AF
KREFFE, s nímž si v CCI2* opět dojel pro 4. místo.

Nová drezura
1. března začaly platit nové drezurní úlohy FEI a tak se
poprvé jezdily i v Portugalsku. Čeští reprezentanti se ve svých
čtyřech startech vždy dostali pod 45 trestných bodů. Nejlépší
úlohu zajel Jaroslav Hatla s WESTWIND EL DIVO v CIC3*. Za
výkon obdržel 40,1 trestných bodů a to byl třetí nejlepší
výsledek.

Pokračování v Raveně
Terénní zkouška bohužel pořadím zamíchala. Přes relativní
spokojenost s výkony na trati se, s výjimkou FERNET AF
KREFFE, ostatní koně nevyhnuli alespoň jednomu zastavení.
V početné konkurenci znamenala každá chyba propad
výsledkovou listinou. Přední místa tak po terénní zkoušce
atakoval již jen Jaroslav Hatla a FERNET AF KREFFE.
Naštěstí této české dvojici se dařilo i v neděli a po
bezchybném parkuru se nakonec posunula na konečné čtvrté
místo. Přes chyby v krosu byl Jaroslav Hatla spokojen
i s výkonem WESTWINDS EL DIVO i mladého REENMOR
ALFIE.
V neděli se dařilo i Elišce Opravilové. Ta během druhého
týdne předvedla nejen lepší drezuru, ale i parkur. Bohužel
sobota zatížila konto naší jezdkyně mnoha body.
Jezdci se nyní na mezinárodní scéně představí v Ravenně
2. – 5. dubna. Eliška Opravilová bude startovat v CIC1*
a Jaroslav Hatla se pokusí získat při CIC3* první body do
olympijské kvalifikace.

Zuzana do San Giovani
Jezdkyně roku Zuzana Zelinková zahájí mezinárodní
sezónu 2015 na CSI3* v Itálii ve dnech 24. - 29. března. Naší
současné skokové jedničce je v Jezdecké ročence 2014
věnován značný prostor.
Foto T. Holcbecher

Zuzana Zelinková a CALERI II při SJH v Normandii

Jaroslav Hatla a FERNET AF KREFFE v Barroco d´Alva

Vážení čtenáři, Ti z Vás, kteří si objednali Jezdeckou ročenku
2014, dostávají 18. edici této připomínky minulé sezóny
s Jezdcem č. 5. Doufáme, že se Vám bude Ročenka líbit
a doplní Váš již téměř dvacetiletý archiv vývoje jezdectví.
Ing. Cyril Neumann
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Ze zahraničí

Devítka pro Vegas
V sobotu 14. března
byla v 's-Hertogenbosch
uzavřena západoevropská liga drezurního
Reem Acra FEI World
Cup 2014/2015. Rozhodla o posledních
jménech, která doplní
startovní listiny finalistů
Světového poháru. Ten
organizuje USA v Las
Vegas (15. - 19. dubna).

Celkově Gal
Na domácí půdě přesvědčivě zvítězil exmistr
světa Edward Gal se 14letým vraníkem
GLOCKʻS UNDERCOVER N.O.P. (Ferro).
Předvedl zajímavou úlohu plnou napětí,
s krásnými piruetami, velmi dobrou piaffou
a korektním přechodem do pasáže. Nepodařilo
se mu čistě přeskákat ani jednu řadu, ale
celkový dojem zanechal velmi dobrý a známky
dostal vysoké. Odstup od druhé Isabell Werth
s hannoveránem DON JOHNSON FRH (Don
Frederico) byl více než čtyřprocentní. Závěrečné
vítězství zajistilo Galovi i konečnou první příčku
kvalifikace.
Isabell se vrátila k osvědčenému hudebnímu
doprovodu, se kterým sklízela úspěchy v sedle
své bývalé hvězdy WARUM NICHT a celkovému
dojmu to rozhodně prospělo. Třetí příčku obsadil
Galův souputník Hans Peter Minderhoud
s ryzákem GLOCKʻS FLIRT (Florestan). Také
jeho úloha byla velmi kvalitní a ohodnocení se
vyhouplo přes osmdesáti procentní hranici.
Velký divácký ohlas měla i sestava Španělky
Morgan Barbancon Mestre, která se předvedla
v sedle stále jiskrného 18letého vraníka
PAINTED BLACK (Gribaldi), dříve tak
úspěšného s legendární Anky van Grunsven.
Důležité bylo i osmé místo pro Švédku Paulindu
Friberg se 14letou hannoverskou vrankou DI
LAPPONIA D (Donnerhall), která se tím na
poslední chvíli kvalifikovala do lasvegaského
finále.

Kdo do Vegas
Výsledek rozhodl o devítce jezdců, kteří se
představí ve finálovém klání. Každá země může
delegovat pouze tři reprezentanty.
Německo budou zastupovat Jessica von
Bredow-Werndl, Fabienne Lütkemeier a Isabell
Werth, zatímco Ulla Salzgeber a Sönke
Rothenberger zůstanou doma.

Zklamaný Kittel
CDIO5* ve francouzském Vidauban (5. - 8.
března) se konal v rámci série World
Dressage Masters. Brilantní sestavu v Grand
Prix KÜR předvedl Švéd Patrik Kittel s 11letou
hnědkou DEJA (Silvano) a získal za ní
84,500%. Při kontrole po odchodu z obdélníku
ale objevil stevard stopy krve na hubě
švédské klisny a Patrik byl diskvalifikován.
V soutěži dotované 70 tisíci EUR tak zvítězila
Italka Valentina Truppa s 19letým dánským
ryzákem FIXDESIGN CHABLIS (Castro),
které stačilo k prvenství 74,925%. Druhý byl
Thomas Wagner z Německa s hannoveránem
AMORICELLO (74,925%) a třetí jeho krajanka
Bernadette Brune na SPIRIT OF THE AGE
OLD (73,575%).
Na svém facebookovém profilu to zklamaný
Patrik Kittel komentoval: „Je to jeden
z nejtemnějších dnů, které jsem zažil. DEJA
předvedla nejlepší úlohu svého života a byl
jsem neuvěřitelně šťastný, když jsme
dokončili. Když ke mně přišel steward FEI
Rouider a řekl, že má krev v hubě – to se dá
jen stěží popsat. DEJA je nejlepší kůň jakého
jsem kdy jezdil. Asi se to stalo, když krátce
před příchodem na obdélník uskočila kvůli
deštníku. Já si ničeho nevšiml. Vím jaké je
pravidlo týkající se krve a jaké jsou jeho
následky. Teď se nedá nic dělat, snad jen
brečet.“

Foto FEI/ Arnd Bronkhorst

Nejlepší trojice v s´Hertogenbosch zleva: Třetí Hans Peter Minderhoud (NED) - GLOCK'S FLIRT ,
druhá Isabell Werth (GER) - DON JOHNSON a s vítěznou přikrývkou Edward Gal a GLOCK'S
UNDERCOVER
Holandskou zástavu budou hájit Edward Gal,
Danielle Heijkoop a Hans Peter Minderhoud.
Dánskou drezuristku Agnete Kirk Thinggaard
doplní ještě Španělka Morgan Barbancon
Mestre a devátou účastnicí v Las Vegas bude
Švédka Paulinda Friberg.
Bohužel, naše krajanka hájící švýcarské
barvy Marcela Krinke Susmelj zůstala těsně
před branami.
Výsledky na www.indoorbrabant.com
Výsledek 9. kola Reem Acra FEI World Cup
Dressage 2014/2015 v s´Hertogenbosch:
1. Edward Gal - GLOCK'S UNDERCOVER
(NED) 84,925; 2. Isabell Werth - DON
JOHNSON FRH (GER) 81,650; 3. Hans Peter
Minderhoud - GLOCK'S FLIRT (NED) 80,425;
4. Diederik van Silfhout - ARLANDO NH (NED)
79,925; 5. Morgan Barbancon Mestre PAINTED BLACK (ESP) 78,900; 6. Patrick van
der Meer - UZZO (NED) 77.500; 7. Jeroen
Devroe - ERES DL (BEL) 76,950; 8. Paulinda
Friberg - DI LAPPONIA D (SWE) 76,750;
9. Inessa Merkulova - MISTER X (RUS) 76.675;

10. Fabienne Lütkemeier - QUI VINCIT
DYNAMIS (GER) 76,000; 11. Sönke
Rothenberger - FAVOURIT (GER) 75,375;
12. Marcela Krinke Susmelj - SMEYERS
MOLBERG (SUI) 75,350; 13. Terhi Stegars AXIS TSF (FIN) 74,325; 14. Laurens van Lieren
- ULYSSES LA HAYA (NED) 72,500; 15. Kirsten
Beckers - WESTPOINT (NED) 72,400.
Pořadí Reem Acra FEI World Cup™
Dressage 2014/2015 po 9. kole v 's-Hertogenbosch: 1. Edward Gal NED – 75;
2. Jessica von Bredow-Werndl GER – 74;
3. Fabienne Lütkemeier GER – 64; 3. Isabell
Werth GER – 64; 5. Danielle Heijkoop NED –
60; 6. Hans Peter Minderhoud NED – 58;
7. Agnete Kirk Thinggaard DEN – 49; 8. Ulla
Salzgeber GER – 48; 9. Sönke Rothenberger
GER – 47; 10. Morgan Barbancon Mestre ESP
– 42; 11. Paulinda Friberg SWE – 39;
12. Adelinde Cornelissen NED – 37;
12. Marcela Krinke Susmelj SUI – 37; 12. Tinne
Vilhelmson Silfvén SWE – 37.

Foto FEI

Od roku 2013 se koná i drezurní seriál FEI Nations Cup a CDIO5* ve Vidauban je jejím prvním
kolem. Z prvního týmového vítězství se ve Francii radovalo Německo ve složení: Sanneke
Rithenberger, Thomas WAGNER, Bernadette BRUNE a Victoria MICHALKE.
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Napětí až do konce
Skvělou úroveň měla v 's-Hertogenbosch
nedělní Velká cena. Velkorysé dotace přilákaly
elitní konkurenci a zajímavý parkur postavil
Louise Konickx.
Ze čtyřicítky startujících se do rozeskakování
kvalifikovalo neobvyklých šestnáct jezdců.
Zahajoval Christian Ahlmann s 13letým hannoverským hřebcem CODEX ONE (Contendro I).
Projel kurzem ve svižném tempu a nic mu nespadlo.
Domácí Leopold van Asten s 11letým tm. hnědákem VDL GROEP ZIDANE (Heartbreaker)
shodil předposlední kolmý skok.
Snahu zvítězit prokázal Michael Whitaker
s ryzákem VIKING (Jacomar), když prolétl
trasou v úžasném tempu a donutil své
konkurenty riskovat.
Foto FEI

Daniel Deusser na CORNET D'AMOUR
(GER) nastoupil k rozeskakování GP
v s´Hertogenbosch až úplně poslední a o více
jak vteřinu předjel do té doby vedoucího
Michaela Whitakera

Katarina Offel s 11letým ryzákem QUEBRACHO SEMILLY (Le Tot de Semilly) měla
smůlu na stejném skoku jako Leopold van
Asten. Úřadující mistr Evropy, Roger-Yves Bost
se snažil, ale jeho hřebec NIPPON D´ELLE
(Scherif d´Elle) moc rychle jít nemůže.
Olivier Philippaerts s hřebcem H&M
ARMSTRONG VAN DE KAPEL (Quasimodo Z)
chyboval hned v prvním obratu.
Marcus Ehning s nadějným 9letým hřebcem
SINGULAR LS LA SILLA (Chapultepec La Silla)
tentokrát zaváhal hned dvakrát.
Ludger Beerbaum jel s 16letým hnědákem
CHAMAN (Baloubet du Rouet) na hranici jeho
možností, ale bylo z toho až šesté místo.
Výborně točil Scott Brash s 13letým
hnědákem HELLO SANCTOS (Quasimodo v.
Molendreef), ale na vedení to bylo stejně
pomalu.
Kevin Staut s ryzákem QURACK DE FALAISE HDC (Jarnac SF) dvakrát chyboval.
Gerco Schröder s běloušem GLOCKʼS
COGNAC CHAMPBLANC (Clearway) jel čistě
avšak opatrně. Maikel van der Vleuten
s 13letým hřebcem VDL GROEP VERDI TN
N.O.P. (Quidam de Revel) riskoval a shodil
poslední oxer.
Výborná byla Luciana Diniz s běloušem
WINNINGMOOD, ale stejně z toho nakonec
bylo jen páté místo. Patrice Delaveau s hnědákem ORIENT EXPRESS HDC (Quick Star
SF) byl rychlejší, ale jen za cenu chyby na
dvojskoku.
Stále byl tak první Michael Whitaker. Když na
dvojskoku dvakrát chyboval i olympijský vítěz
Steve Guerdat s ryzkou ALBFUEHREN´S
PAILLE (Kannan) zdálo se být rozhodnuto.
Na startu však byl ještě poslední startující,
Daniel Deusser s běloušem CORNET
D'AMOUR (Cornet Obolensky). Senzační jízdou
dokázal zkrátit skvělý Michaelův čas více než
o vteřinu a ukázal, že před obhajobou finálového
vítězství Světového poháru je ve vynikající
formě. V Las Vegas se tak máme na co těšit! Za
vítězství dostal šek na 87,5 tisíc EUR a druhý
Michael Whitaker si odvezl 70 tisíc. Scott Brash
bral 52,5 a Christian Ahlmann 35 tisíc EUR.
Výsledky na www.indoorbrabant. com
Výsledek Grand Prix v s´Hertogenbosch:
1. Daniel Deusser – CORNET D'AMOUR
(GER) 0/0 33,69; 2. Michael Whitaker –
VIKING (GBR) 0/0 34,97; 3. Scott Brash –
HELLO SANCTOS 0/0 35,15; 4. Christian
Ahlmann – CODEX ONE (GER) 0/0 35,40;
5. Luciana Diniz – WINNINGMOOD (POR)
0/0 35,43; 6. Ludger Beerbaum – CHAMAN
(GER) 0/0 36,40; 7. Roger-Yves Bost –
NIPPON D´ELLE (FRA) 0/0 38,40; 8. Gerco
Schröder
–
GLOCKʼS
COGNAC
CHAMPBLANC (NED) 0/0 39,24; 9. Patrice
Delaveau – ORIENT EXPRESS HDC (FRA)
0/4 35,21; 10. Maikel van der Vleuten - VDL
GROEP VERDI TN N.O.P. (NED) 0/4 35,34
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ME ve městě císařů
Organizátoři sdruženého šampionátu Evropy,
který se koná od 11. do 23. srpna v Cáchách,
nenechávají nikoho na pochybách, že to s naplněním kapacity 450 000 návštěvníků myslí
vážně. V Berlíně na veletrhu cestovního ruchu
společně představili maskota evropského
mistrovství Karliho - starosta Cách Marcel
Philipp (vpravo), manažer pro cestovní ruch
Werner Schlösser (vpravo) a prezident ALRV
Carl Meulenberghem. Pozvánku do Cách uvedli
sloganem: Zve Vás město císařů říše římské.

DAMON HILL
na Equitaně
Německý drezurní hřebec číslo jedna
DAMON HILL (Donnerhall x Rubinstein) se
poprvé od ukončení spolupráce s Helen
Langehanenberg objevil na očích veřejnosti.
Bylo to při přehlídce hřebců v neděli 15. března,
v rámci veletrhu Equitana v Essenu. V jeho
sedle seděla dcera majitele, juniorka Jil Marielle
Becks. DAMON HILL ukázal, že je fit a působil
velmi elastickým dojmem. Prezentace jen
zdůraznila skutečnost, jak je politováníhodné,
že v současnosti je tento nádherný kůň pro
vrcholný sport ztracen. Rodina Becks odmítá
komunikovat s tiskem a není známo, jaké mají
s Damon Hill plány. Zda s ním chce Jil Marielle
vůbec soutěžit a pokud ano, zda v juniorských
soutěžích, nebo mezi mladými jezdci či snad
rovnou v Grand Prix.

Foto FEI

Valentinská prezentace blížícího se Longines FEI Jumping World Cup v Las Vegas se nesla plně v americkém duchu

Zahraniční rubriku připravil Václav K. Dvořák

Foto FEI
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Jezdecký festival
na netu

Foto J. Malinovský

Téměř devět hodin denně můžete sledovat
průběh jezdeckého festivalu na výstavišti v Lysé
nad Labem. Pětidenním festivalem vstoupili
koně do on-line vysílání České televize. V roce
2015 budou on-line přenosy pokračovat i dalšími závody. Na programu iVysílání jsou mimo
jiné i soutěže CSI3* Olomouc, šampionáty
v Ptýrově a Martinicích a další. Aktuálně připravované programy naleznete na
www.ceskatelevize.cz - Pořady A-Z - Sport Jezdectví.

Petr Vlašic byl před finále v Lysé na čele mezi čtyřspřežími a na druhém místě s dvojspřežím

Jezdecký festival vrcholí v Lysé nad Labem
K samotnému finále se propracoval druhý
ročník Czech Equestrian Team Winter Tour.
Skokový program pokračoval 7. března třetím
kolem na Hradištku. Přes nejlepší výkon ve
finále, čtyři trestné body v základním kole Big
Tour (-S**-) znemožnili hattrick Barboře Vojtkové
na CARUSO Medimade (Murhof Melichar).
Z vítězství se tak radoval ze dvojice dvakrát
bezchybných Jiří Luža na BENITO (Schneider
Plzeň) před Barborou Kejvalovou s CON
ACORD (Czech Equestrin Team). Třetí skončila
Andrea Halíková na MARYLAND (Halík) právě
před Barborou Vojtkovou.

Před Lysou vedla Barbora
Na čele průběžného pořadí je s 57 body za
dvě vítězství a jedno čtvrté místo Barbora
Vojtková před Barborou Kejvalovou (55)
a Andreou Halíkovou (53).
Čtvrté a zároveň finálové kolo se konalo již
v dějišti finále na výstavišti v Lysé nad Labem ve
čtvrtek 19. března, bohužel až po uzávěrce
Jezdce č. 5. Za umístění v tomto kole získávali
jezdci dvojnásobný počet bodů a tak bylo až do
samého závěru vše otevřeno. Čtvrté kolo v Lysé
mělo dotaci 10 000,- Kč a navíc si zvláštní
prémii 20 000,- Kč od partnera finále Czech
Equestrin Teamu mezi sebe rozdělila trojice
nejlepších. V dalších úrovních byli po Hradištku
na čele Tereza Mücková (Small Tour) a Miloslav
Vítek (Medium Tour).

Čtyřspřeží pro Vlašice
Značný zájem na sebe letos upoutal i Zimní
pohár spřežení. První dvě kola přilákala na start
v Hradištku a Slatiňanech po deseti čtyřspřežích
a to je na české poměry téměř neuvěřitelné. Ke
třetímu kolu v Trojanovicích dorazilo v sobotu
14. března sedm startujících. Po vítězství Petra
Vlašice (Hradištko) a Radka Nesvačila
(Slatiňany) získal tentokrát vavřín pro vítěze Jiří
Nesvačil senior. Devět bodů za druhé místo bral
ovšem opět Petr Vlašic (26), který je tak před
finále v Lysé na čele průběžného pořadí.
O pouhé dva body druhý je Josef Hrouda, který
ve všech třech kvalifikačních kolech obsadil třetí
příčku. Třetí průběžná pozice patří Kateřině
Sklenské.
Na čele soutěže jednospřeží byl před
pátečním (20. 3 .) finále v Lysé Pavel Drbohlav,
který byl dvakrát první a jednou třetí. Mezi
dvojspřežími byl průběžně nejlepší Václav
Coufalík s jedním prvenstvím a dvěma druhými
místy před Petrem Vlašicem a Josefem
Hroudou.
Program v Lysé vyvrcholí v sobotu večer
show programem. V neděli dopoledne pak
drezurní úlohou GP Kür a odpoledne skokovou
Grand Prix (-ST**-).
Výsledky i podrobnosti z Lysé naleznete na
www.jezdeckypohar.cz nebo na
www.jezdeckyfestival.cz

Zduchovické Indoor
V neděli 15. března pokračovala halová
sezóna ve Zduchovicích. Program skokových
soutěží pro pony a koně vyvrcholil úrovní -L*-,
kde mezi 21 dvojicemi zvítězil Vladimír Tretera
na CORMINT´S LADY (Tretera)

Pohár pro Veroniku
Tradiční halový Pohár žen (-ZL- + dvě
rozeskakování) ve Frenštátě pod Radhoštěm
vyhrála mezi 38 jezdkyněmi Veronika Jelínková
na MILLY (JK Sever Brno). Ta byla ve druhém
rozeskakování o 0,3 s rychlejší než druhá třikrát
bezchybná Ilona Kocourková s GARELA FAR
(Garela Palkovice).

Anna a Emma v teple
Zimní evropská sezóna na otevřených
kolbištích pokračuje v rámci Sun Shine Tour
v jižním Španělsku ve Vejer de la Frontera.
Startuje zde od 19. února s koňmi KASHMIR,
CARPE DIEM,
ATESSA,
LANDTHAGO,
BACARA DE LA FERME BLANCHE a DIMARO.
Na KASHMIR absolvovala již i tři soutěže
do 150 cm.
České barvy hájí ve Španělsku i Emma
Augier de Moussac, která na CHARLY BROWN
zvládla 15. března s čistým štítem i Grand
Prix (155 cm). Po rozeskakování skončila na
12. místě. Na kompletní výsledky se můžete
podívat na data.fei.org

Startuje FEI Nations
Cup ve všestrannosti
Od roku 2012 je součástí mezinárodního
kalendáře i soutěž o Pohár národů ve
všestrannosti. Jednotlivá kola se odehrávají na
důležitých světových soutěžích. První letošní
kolo proběhne již tento víkend 19. - 22. března
při CICO3* ve Fontainebleau (FRA).
Další kola pro letošní FEI Nations Cup™
Eventing budou: Ballindenisk (IRL) 23. - 26.
dubna, Houghton Hall (GBR) 28. - 31. května,
Strzegom (POL) 25. - 28. června, Aachen
(GER) 11. - 14. srpna, Montelibretti (ITA)
17. - 20. září, Waregem (BEL) 24. - 27. září,
Boekelo (NED) 8. - 11. října.

Blahopřejeme...
Foto J. Malinovský

Vítězství ve třetí kvalifikaci Czech Equestrian Team Winter Tour kategorie Big Tour (-S-) získal
v Hradištku u Sadské v sobotu 7. března Jiří Luža na BENITO (Schneider Plzeň)

V pátek 20. března slaví životní jubileum
rozhodčí a překladatelka odborných statí
Ivana Oslíková z Karlových Varů. Její práce
významně obohatila především českou voltiž,
endurance a westernové jezdectví.
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Že se v sedle stárne velmi pomalu, dokazuje MVDr. Norbert Záliš.
V sedle asilního araba HAMAS MOSAAD oslavil v úterý 12. března
v piafovém kroku své 72. narozeniny.

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
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XVI. Jihočeská
přehlídka v Písku
V sobotu 7. března uspořádal ZH v Písku ve
spolupráci s Jihočeským svazem chovatelů koní
přehlídku plemenných koní. Po dopoledním předvádění jednotlivých kolekcí vidělo zaplněné hlediště
téměř čtyřhodinový doprovodný program, ve kterém vedle skokových a drezurních ukázek nechyběla čtverylka zaměstnanců ZH, vystoupení
horsemanship se čtyřmi koňmi Miloslava Simandla
a klasickou práci na ruce předvedl Marián Roden
s iberským koněm plemene timido (foto vpravo).

Nakladatelství BRÁZDA vydalo publikaci
JUDr. Jaroslava Staňka Plemenní hřebci
1990–2010. Kniha uvádí přehled padesáti hřebců,
kteří v období let 1990 až 2010 nejvíce ovlivnili
chov sportovních koní v České republice. Jako
kritérium významnosti autor zvolil počet narozených hříbat po jednotlivých hřebcích. Celospolečenské změny, ke kterým u nás došlo po roce
1990, se promítly i do chovu koní. Zmapováním
pozitiv i negativ vývoje chovu se autor snaží uchovat fakta o významných plemenících, ale i o preferencích chovatelů v tomto přelomovém období.
Váz., formát 145 x 205 mm, 192 bar. stran, cena
350 Kč včetně DPH. Knihy dostanete u svých
knihkupců nebo si je můžete objednat na adrese:
Nakladatelství Brázda, s. r. o., Zenklova 32/28,
180 00 Praha 8, tel.: 284 841 098, e-mail:
info@ibrazda.cz, www.ibrazda.cz

82. elitní aukce se koná v centru světového
chovu koní, severoněmecké Vechtě. Nabídka
na: oldenburger-pferde.net

Foto I. Neumannová
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