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Komplikace
pro Hatlu

Olympijská kvalifikace byla
sotva zahájena, ale čeští
jezdci již získali první body.
Úvaha nad možnostmi
českých reprezentantů.

O pohár 
Prahy

Pražský seriál jezdců na
pony bude mít v sezóně
2015 pouze dvě kola
v zámeckém areálu
v Praze 9 ve Ctěnicích.

(Pokračování na str. 2)
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Inzerce

Konference ČJF
zvolila

Novou prezidentkou ČJF je Ing. Olga Plachá

Ve středu 6. května se konala netrpělivě
očekávaná volební Konference ČJF. Kuloáry
byly v posledních týdnech pochopitelně plné
diskuzí o volbě nového vedení ČJF. Postupně
se ukázalo, že pozice jediné kandidátky na
funkci prezidentky ČJF Olgy Plaché je natolik
silná, že se v průběhu voleb již neočeká-
valo žádné překvapení. To se plně potvrdilo.
Ing. Olga Plachá byla zvolena jasně (71 hlasů
ze 74 delegátů) do pozice prezidenta ČJF. Její
postavení potvrdil i průběh dalších voleb.
S výjimkou volby člena VV pro legislativu
akceptovala Konference již v prvním hla-
sování všechny návrhy nové prezidentky na
další členy nového Výkonného výboru ČJF.
První viceprezidentkou (ekonomika) byla
71 hlasy zvolena Ing. Eva Peřenicová,
druhým viceprezidentem (sport) Buhumil
Rejnek (51 hlasů), vzdělávání bude mít
i nadále na starosti JUDr. Kateřina Říhová
(63 hlasů) a legislativu, po druhém hlasování,
Jaroslav Hupka (46 hlasů).

Konference pak zvolila i Disciplinární komisi
ve složení JUDr. Petr Toman (předseda), Mgr.
Michaela Tichá Madarová a  JUDr. Čeněk
Šrubař a Kontrolní a revizní komisi. Ta bude
pracovat ve složení Marek Holub, Mgr. Karina
Divišová a Ing. Buhumil Vojtek.

Jedinou odchylkou od připraveného
programu bylo hned v počátku Konference
odmítnutí projednávaní nových Stanov ČJF.
Bylo rozhodnuto, že k podobě Stanov
proběhne ještě jednou celonárodní 
diskuze a k jejím schválení bude 
svolána mimořádná Konference.

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

Ukrajinu můžeme porazit
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Foto: Herve Bonnaud/FEI

Po úspěchu v loňské Budapešti se stejná čtveřice i stejný šéf týmu (Martin Ohnheiser) postavili
společně na stupeň vítěze Furusiyya FEI Nations Cup při CSIO4* v Linci

Titulní zprávou tohoto Jezdce měla být informace o změně na čele ČJF, kterou odhlasovala
Konference ČJF ve středu 6. května. Čeští skokoví reprezentanti ale rozhodli jinak. Zatímco dnes již
bývalý prezident ČJF čekal na vítězství českého týmu v Poháru národů 17 let a byl zcela prvním šéfem
českého a československého jezdectví v historii, který se tohoto vavřínu dočkal, prezidentka Olga
Plachá se v čele federace dočkala úspěchu českého družstva hned druhý den ve funkci. Pokud
bychom chtěli věřit na osudová znamení, nemohlo ji v úvodu předsednictví potkat nic lepšího. Potvrdila
se i její slova v rozhovoru, který přinášíme na straně 2 a 3. Mezinárodní tým Ukrajiny, ozdobený řadou
hvězdných jmen, můžeme porazit. Ing. Cyril Neumann

První letošní CSIO Evropské divize
2 Furusiyya FEI Nations Cup se konalo v ra-
kouském Linci ve dnech 7. - 10. května. První
Pohár národů naší skupiny byl na programu
v pátek 8. května. Český tým ve složení CALERI
ll (Zuzana Zelinková) 4/1, CHARLY BROWN
(Emma Augier de Moussac) 0/0, CENTO LANO
(Ondřej Zvára) 0/5 a ACOVARDO (Aleš
Opatrný) 0/1 senzačně vyhrál. V konkurenci
13 národů český tým přesvědčivě porazil všech-
ny konkurenty, včetně obávaných Ukrajinců,
Poláků se superligovou zkušeností, dobrých
Němců, Maďarů, Finů i všech ostatních.

Parkur, který pro tuto příležitost přichystal
domácí stavitel Franz Madel, byl na patřičné
úrovni. Pro některé méně zkušené jezdce až
příliš náročný. Obtížná byla řada, do které byl po
dvojskoku zakomponovaný čtyřmetrový vodní
příkop. Hodně se chybovalo na trojskoku
triplebar – stacionáta – oxer a v Linci dělá vždy
problémy 160 cm vysoká zeď v barvách červe-
nobílé rakouské vlajky v centru s velkým otvorem
ve tvaru státních hranic. Jezdci si museli hlídat
i časový limit. Několik koní odmítlo pokračovat
v parkuru u výjezdu z kolbiště. 

Již první kolo zvládli naši jezdci bravurně.
Jedinou chybu udělal hřebec CALERI II (Calido I)
Zuzky Zelinkové na zmiňované bedně. Byla to ale
jen malá skvrnka na naší krasojízdě. Skvělé
vystoupení předvedla Emma Augier de Moussac
s 10letým hnědákem CHARLY BRAUN (Diamant
de Semilly). Suverénní byl Ondřej Zvára s bě-
loušem CENTO LANO (Cento Lano). Vyzrálý
jezdecký výkon předvedl Aleš Opatrný v sedle
9letého hřebce ACOVARO (Acodetto I). Vedli
jsme s nulou a nejblíž se k nám přibližovali Poláci,
Maďaři a Němci, kteří do druhého kola postu-
povali se čtyřmi body. Za nimi byli Ukrajinci s osmi,
Lucembursko mělo dvanáct, Turecko čtrnáct
a Finsko sedmnáct. K rozčarování publika se do
druhého kola nedostali Rakušané, kteří nasbírali
22 bodů. Tříčlenné slovenské družstvo mělo 28
a Rusové 31. Pro většinu Bulharů (33) a všechny
Litevce (59) byl parkur nad jejich síly. První kolo
přešlo čistě deset koní včetně tří z České
republiky.

Ve druhém kole odpadli Maďaři a body
přibývaly Polákům i Němcům. Zato suverénní byli
krajánci jezdící za Ukrajinu, kteří kopírovali náš



výsledek z prvního kola. Jedinou jejich chybu na
„rakouské” bedně udělal rodilý Maďar Ferenc
Szentirmai. Nebylo jim to ale nic platné. 

Zuzana Zelinková jela velice pozorně a výsled-
kem bylo jen mírné překročení časového limitu.

Emma Augier de Moussac se do parkuru vrhla
se stejným nadšením jako v prvním kole a od-
měnou jí i nám byla jediná dvojitá nula ze všech
účastníků soutěže.

Ondřej Zvára měl jedno zaváhání na oxeru č. 6
a ve snaze už dál nechybovat se také nevešel do
času. Ale to vůbec nevadilo, protože v tu chvíli
bychom měli šest bodů a i to by na vítězství su-
verénně stačilo.

Přesto přijel naše skóre vylepšit i Aleš Opatrný.
Pečlivou jízdou s jednobodovým výsledkem
uzavřel české konto na celkové dva body.

Druzí skončili Ukrajinci s osmi, třetí
Němci měli třináct a Poláci na čtvrtém místě
šestnáct. Další pořadí bylo Lucembursko –
21, Finsko – 23, Turecko – 27 a osmé
Maďarsko po nadějném začátku 32 bodů.

Zvára, Zelinková
a nestárnoucí Hugo

V nedělní Velké ceně obsadil Ondřej
Zvára po bezchybném rozeskakování
šestou příčku. Rozeskakovala se i Zuzana
Zelinková a se čtyřmi body byla devátá. Aleš
Opatrný měl jednu chybu už v základním
parkuru a s nejrychlejším časem soutěže se
dostal na dvanáctou příčku. 

Ve čtvrteční kvalifikaci na Velkou cenu do
150 cm mezi sedmdesáti pěti konkurenty
triumfoval třiasedmdesátiletý Hugo Simon. 

Česká republika se tak se 100 body za
vítězství ujala i vedení v tabulce 2. divize.
Na druhé příčce je nyní Ukrajina (90) před
Finskem (70), Tureckem (60), Maďarskem
(55),  Rakouskem (50), Slovenskem (45),
Ruskem (40) a Bulharskem (35).

Příští kolo evropské divize 2 bude
15. května v dánském Odense. Ve stejném
termínu bude i ve francouzském La Baule
druhé kolo evropské  divize 1. 
Kompletní výsledky naleznete na
www.linzerpferdefestival.com

Václav K. Dvořák

Náhradníci v Celje
Česká skoková reprezentace nyní

pokračuje na CSIO ve slovinské Celje. Zde
je na programu Pohár národů v pátek
15. května. Tyto závody ale nejsou
zařazeny v seriálu Furusiyya Cup. Pro
českou re-prezentaci tak budou příležitostí
k prověření B týmu. Vedle Aleše Opatrného

XXIII. ročník | číslo 8
15. 5. 2015 – 28. 5. 20152 Reportáže

(Dokončení ze str. 1)

Ukrajinu můžeme ....

Jedinou dvojitou nulu v Poháru národů dokázala tri-
bunám v Linci předvést Emma Augier de Moussac
(CHARLY BROWN). Dařilo se jí ale i s ostatními koňmi.
Na CORINDA VD REESTHOEVE vyhrála ve čtvrtek
zahajovací soutěž pro mladé koně (Aleš Opatrný
s QUINTA byl druhý) a podruhé zvítězila Emma v sedle
DANTHE RDPS v pátečním dvoufázovém skákání do
145 cm.

Foto: Herve Bonnaud/FEI

jsou v Celje Anna Kellnerová, Kamil a Jiří
Papouškovi, Ondřej Zvára a Josef Kincl. O se-
stavě týmu se rozhodovalo ve čtvrtek.

Z Ptýrova do Budapešti,
Bratislavy a Šamorína 

V seriálu Furusiyya Cup divize 2 je letos
zařazeno celkem osm CSIO. Každá země může
bodovat pouze ve čtyřech dopředu nahlášených
kolech. Česká republika má po Linzi možnost
získat body ještě v Budapešti (16. - 19. 7.),
Bratislavě (23. - 26. 7.) a Arezzu (2. - 6. 9.).

Důležité bude především CSIO v Budapešti, kde
by měl startovat nejsilnější český tým. Tyto závody
budou poslední prověrkou před olympijskou
kvalifikací v Šamoríně (30. 7. - 2. 8.).

Reprezentanti tak budou v červenci v jednom
kole. První prázdninový měsíc zahájí národním
šampionátem na Ptýrově (10. - 12. 7.) a pak
budou každý víkend pokračovat důležitými
mezinárodními závody.

Hovořit i naslouchat
Nástupce Ing. Jaroslava Pecháčka na funkci prezidenta ČJF nebyl dlouho k nalezení. Kdo

poprvé vyslovil jméno Ing. Olgy Plaché není důležité. Skutečností zůstává, že na oblastní
konferenci v jižních Čechách zaznělo její jméno poprvé na místě oblastního kandidáta. Poněkud
nesměle se pak k Jihočechům přidávaly i další oblasti, ale nakonec byla stržena lavina nominací,
která již nešla zastavit. Ing. Olga Plachá se tak stala favoritkou a její papírové předpoklady byly ve
středu 6. května téměř jednohlasně potvrzeny. Co mohou tedy od změny v čele ČJF, po téměř
20 letech, očekávat řadoví členové je nyní jistě předmětem mnohých úvah. Za čtenáře Jezdce jsme
tuto otázku Ing. Olze Plaché položili hned po Konferenci ve středu 6. května.

Přijměte prosím mojí gratulaci i za
čtenáře Jezdce. Máme za sebou volby
a myslím, že samotný jejich průběh
vyjadřuje, že delegáti Vám velmi důvěřují.
Dokazuje to nejenom počet hlasů, které
byly pro Vás odevzdány, ale i skutečnost,
jak hladce proběhla volba Vámi na-
vržených spolupracovníků do výkonného
výboru. Svoji kandidaturu jste přijala již
před několika měsíci. Jistě jse tak pře-
mýšlela o tom, co je nezbytné podniknout,
pokud budete zvolena. To se nyní stalo.
Prozraďte nám tedy, jaké priority svojí
práce na čele ČJF vidíte?

Na počátku našeho rozhovoru si tedy
můžeme vyměňovat komplimenty a i já
musím poděkovat za hlasy delegátů a dů-
věru, která z nich vyplývá. Pokud bych měla
sdělit, jaké budou první kroky nového VV,

nechtějte ode mne slyšet příliš konkrétní
myšlenky. Sice již plní mé úvahy, ale
nejsem z těch, kteří se do změn vrhají
překotně.

V každém případě pokud se postupné
změny systému vedení ČJF týče, mohu
prozradit, že v úvodu mého předsednictví
bych chtěla v prvé řadě postupně definovat
statuty jednotlivých funkcí. Trochu mě
překvapilo, že v systému naší federace
nejsou přesně stanoveny účely, úkoly,
pravomoci a zodpovědnosti jednotlivých
funkcí. Mám zkušenost z práce ve skokové
komisi a musím říci, že jsem si občas kladla
otázku proč tak podrobně o mnohém
jednáme, když naše pozice je pouze poradní
a VV pak rozhodne za zavřenými dveřmi
třeba i proti našemu doporučení. To by se
mělo změnit. 

Pochopitelně i já uznávám zodpovědnost
VV, kterou nelze sejmout. V každém případě
by ale např. manažeři komisí měli u všech
rozhodování být přítomni. Buď aby obhájili
rozhodnutí svých komisí, nebo naopak aby
dokázali vysvětlit členům komisí rozhodnutí
VV. Ani jedna ze situací není bez osobní
přítomnosti manažera možná. To je ale
pouze příklad. V každém případě by měl být
celý tento systém nastaven tak, aby dokázal
fungovat bez ohledu na personální obsazení
jednotlivých pozic.

Vedle tohoto systému bych chtěla v nej-
bližší době naznačit členům celkovou
koncepci vývoje ČJF. Mělo by být jasně
vysloveno, kam chceme směřovat a jaké jsou
naše priority v krátkodobém, ale i delším
časovém horizontu.

To vše se neobejde bez vzájemné ko-
munikace a i té bych chtěla nastavit systé-
mová pravidla.

Ve hře jsou i Stanovy ČJF. Konference
rozhodla o další diskuzi nad jejich
podobou. Ve stávajícím návrhu jsou
taxativně určena témata, která patří do
kompetence Rady. Jakou úlohu Radě ČJF
přisuzujete Vy?

Základním pravidlem všech stanov po-
dobných spolků je kompetenční posloupnost
od Konference přes Radu k Výkonnému
výboru. Rada je považována za nejvyšší
orgán mezi Konferencemi. To respektuji, ale
na druhé straně jsem trochu opatrná při
nějaké razantní změně kompetenčních
zvyklostí. Jsem připravena Radu plně
respektovat, ale nemyslím si, že by měla
Rada být kontrolním orgánem VV. Tuto
pravomoc má Kontrolní a revizní komise.
Spolupráce s Radou musí být ovšem vedena
opět v duchu plné komunikace a schopnosti
všechna rozhodnutí VV obhájit. 

Při představení svých vizí na Konferenci
jsem hovořila i o rozšíření počtu členů VV. Na
mysli jsem měla především člena, který by
měl na starost marketing a medializaci ČJF.
Protože počet členů VV by měl být liché
číslo, dovedu si představit, že by dalším
členem VV byla osoba zodpovědná za rozvoj
oblastí. Ten by mohl zajistit lepší porozumění
jednotlivých kroků a pomoci transparenci
mezi VV a Radou.

Ve svém projevu jste také hovořila
o tom, že jezdecký sport je v kategorizaci
Českého olympijského výboru zařazen ve
skupině „Nemasové, mediálně méně
atraktivní sporty“. Je myslíte v silách ČJF
toto zařazení jezdectví zlepšit?

Nejenom, že musíme pozici jezdectví
zlepšit, ale musíme přesvědčit důležité státní
i sportovní orgány o ekonomickém
podhodnocení jezdectví. V současné době
se spolu v ekonomických diskuzích střetávají
dvě hlavní organizace nárokující si hlavní
slovo. Je to Česká unie sportu (ČUS) jako
nástupnická struktura po ČSTV a pak Český
olympijský výbor (ČOV). Ve hře je nejenom
loterijní zákon, ale především celý dotační
systém. Je naším prvořadým úkolem pře-
svědčit zainteresované strany, aby byl opuš-
těn systém financování podle výkonnosti
a brána v potaz byla i nákladovost sportu. Je
jasné, že jezdectví je jedním z nej-
nákladnějších sportů a dotační výpočty je
nezbytné v tomto směru narovnat.

V nákladovosti nejsme jediní, kteří trpí
ekonomickou náročností, ale jiné sporty jsou
v dotační politice úspěšnější. Ve své
prezentaci jsem uváděla i příklad, kdy
nejvyšší dotační příspěvek na rozvoj sportu
mládeže měly sporty jako je motorismus či
sporty sdružené v Aeroklubu ČR. Tudíž
sporty, kde sama podstata činnosti masivní
účast nízko věkových kategorií vylučuje.

Je tedy nutné analyzovat zkušenosti
ostatních sportovních spolků a dotační
systém lépe využít.

Pojďme nyní ale zpět ke sportu. Ve vaší
osobě se do čela ČJF dostává ve sportu
plně aktivní člověk. Nikdo Vám nemusí
vysvětlovat potíže, se kterými se při
soutěžení doma, ale i v rámci FEI se-
tkáváte. Jaké máte sportovní plány a to
nejenom ve skokovém sportu? 
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Nový Výkonný výbor ČJF ve složení (zleva): Jaroslav Hupka (legislativa), JUDr. Kateřina Říhová
(vzdělávání), Ing. Olga Plachá (prezident), Ing. Eva Pařenicová (ekonomika) a Bohumil Rejnek
(sport)

Zvolením do čela ČJF musím začít ambice
rozdělovat na osobní a spolkové. Ano, cítím
se být plně ve sportu aktivním členem,
starám se o svého koně a jezdím na něm.
Jako prezident ČJF budu společně
s ostatními volenými členy vedení i nadále
podporovat a organizovat všechny disciplíny
v rámci ČJF. Na organizační úrovni musí mít
podporu všechny mezinárodní pořadatelské
ambice a především ty v rámci Světového
poháru. Snem, a jistě nejenom mým, je ná-
vrat CSIO do České republiky.

Česká republika byla již v minulosti po-
řadatelem několika evropských šampionátů
a jistě bude příležitost na tyto pořadatelské
zkušenosti navázat. V tradičních jezdeckých
disciplínách ale neočekávám v nejbližších
pořadatelskou ambici v seniorské kategorii.

Ve sportovních ambicích mohu nejlépe
hodnotit ty skokové. Zde bude vrcholem
jednoznačně olympijská kvalifikace. Úvaha,
že by se ČR mohla na OH do Ria probojovat
jako tým, je myslím vzrušující nejenom pro
skokany. Osobně věřím, že tým Ukrajiny,
který je favoritem, porazit lze. Čeští
reprezentanti se o to v Šamoríně pokusí.

Jedna věc jsou ale reprezentační ambice
a druhá možnosti. Víte dobře, že ve
špičkovém sportu se dnes velmi úzce
proplétají soukromé a společné finance
a s nimi i osobní a společné cíle.

Postupně bychom měli zavést komunikaci
mezi majiteli, jezdci a funkcionáři. Tu se budu
snažit podporovat a iniciovat i ve všech
dalších disciplínách. Příležitostí roku 2015
k tomu bude ME v Cáchách, kde by chtěla
startovat, stejně jako v Normandii, velká sku-
pina jezdců. 

Nyní se podívejme na druhou stranu
naší jezdecké společnosti. Co byste
chtěla a co je vůbec možné nabídnout
členům ČJF patřícím rekreačním či sou-
těžně neaktivním jezdcům?

To je zcela zásadní a možná úplně
nejdůležitější otázka. Mým cílem je pře-
svědčit naše členy, že je pro ně výhodné být
členem ČJF, podporovat jejich vztah ke
koním, principy fungování klubismu atd.
Uvědomuji si, že právě tito členové tvoří
většinu ČJF. Drtivá většina z nich nebude
nikdy reprezentovat v zahraničí a velká
skupina nedosáhne ani na národní či oblastní
šampionáty.

Nezbytná bude spolupráci i s oblastmi
a komisemi. Především musíme zjistit, co
bychom pro tuto členskou skupinu vlastně
mohli udělat. Pro alespoň rekreačně
sportující mě napadá vytváření všech
možných žebříčků v určitých výkonnostních
rovinách tak, jak je sestavuje např. Parkur
Index. Ideálně tak, aby se každý, kdo
alespoň občas vyjede na závody, v nějakém
žebříčku nalezl.

K tomu je nezbytný další krok a tím je
kategorizace. I na stránkách Jezdce jste se
pečlivě věnovali této iniciativě skokové
komise. Protože jsem byla v té době jejím
členem, nikoho asi nepřekvapí moje ambice
se k této iniciativě vrátit. Kategorizace se tak
stává opět tématem dne. A myslím, že
příkladu by měly následovat všechny
disciplíny. Tím, že se nám podaří jezdce
rozdělit podle výkonnosti, bude možné
objevit to důležité pro každou kategorii. 

Jako zcela zásadní vidím komunikaci
s rodiči těch zcela nově vstupujících malých
závodníků. Zde si myslím, uniká zatím
největší potenciál. Právě to je kategorie,
která se v jezdecké společnosti orientuje jen
obtížně. Občas jsme pak svědky, že dochází
ke zbytečné ztrátě důvěry nově vstupují-
cích. Někdy končí i odchodem původně
nadšených nováčků. To se musí změnit.
Právě těmto novým členům musíme po-
skytnout základní orientační vodítka např. na
webu ČJF.

Po léta je kritizováno, že ČJF nemá
žádného generálního partnera. Máte
nápad jak zajistit zásadní ekonomickou
podporu mimo vlastní či dotační
prostředky?

I na této úrovni musíme postupovat
koncepčně. Nejprve je nezbytné zpracovat
produkt, který chceme nabídnout. Máme to
štěstí, že se na poli medializace již udělal
obrovský kus práce. Jezdectví již dávno
přestalo být neznámým sportem.
Jezdectvím, sportem a koňmi se zabývají tři
tištěná media a existují nejméně tři
významné internetové portály věnované
koním. Máme pravidelný pořad na nej-
sledovanějším sportovním kanále  české
veřejnoprávní televize. Přes tento posun
však musíme definovat, co chceme a mů-
žeme případným partnerům nabídnout.
Využít k tomu musíme i osobní zain-
teresovanosti řady ekonomických lídrů v naší
zemi.

Naštěstí je jezdectví dnes již natolik
populárním sportem, že nezačínáme z nuly.
Poučit se ovšem musíme u ostatních
marketinkově úspěšnějších sportů. Koně
mají ale obrovský potenciál. Musíme jen přijít
na to, jak ho využít.

A jsme opět u komunikace. Nikdo nemůže
osamoceně přinést nějaká geniální řešení.
Jenom ve společném úsilí můžeme docílit
úspěchu. V pozici prezidenta bych chtěla
přispět k tomu, aby žádný rozumný názor
nezůstal nevyslyšen. Ze své osobní
zkušenosti vím, že na vedoucí pozici se musí
umět nejenom hovořit, ale především
naslouchat. 

Přeji Vám i našemu sportu hodně štěstí
a těším se na spolupráci. 

Ing. Cyril Neumann

Foto J. Bělohlav

Český skokový pohár pokračoval na kolbišti TJ
Moravan Brno - Veveří 1. - 3. května druhým
kolem. Velká cena Brna se tak po třech letech
vrátila do Brna. Nedělní Velké ceně předcházelo
finále seriálu Czech Junior Cup (120/125).  Po
rozeskakování pěti dvojic zvítězila dvakrát
bezchybná Denisa Vegrichtová na JETTA (JK
Mělník) před také dvakrát čistým Matoušem
Kořínkem na CHIQUE (Nový Dvůr).
K Velké ceně (145) nastoupilo 30 dvojic. Do
finále postoupilo pět dvojic s nulou a pět se
4 body. Dva jezdci nulu zopakovali i ve finále
a lepším časem v Brně zvítězil Marek Klus na
LORDANA (JK Mustang) před Jaroslavem
Jindrou s ASCOBAR (Jindra). Třetí na stupních
vítězů byla Denisa Bittnerová na VANESSA 5
(Bioveta). Třetí kolo je na programu 15. - 17. květ-
na v Ostravě.

Kvalifikace pro finále 50. ročníku Zlaté
podkovy pokračovala 1. - 3. května na
závodišti v jihočeském Dvorečku. Mezi deseti
dvojicemi zvítězila Michaela Balounová na
DIAMANTIXA (JK Glod Čejov)

Foto J. Malinovský/ČJF



vranku AMIRA (Air Jordan)
přes náročný parkur bez
chyby.

Ambici na vítězství však
mohli mít jen jezdci, kteří
postoupili s nulou. Francouz
v kanadských barvách
Yann Candele s 12letým
hnědákem FIRST CHOICE
15 (For Keeps) měl ale
smůlu na čtvrtém oxeru.
První, kdo přešel obě kola
bez chyby, byl katarský šejk
Ali Bin Khalid Al Thani
s  holštýnkou VIENNA
OLYMPIC (Cassini I). Tak
úspěšný už nebyl jeho
krajan Bassem Hassan
Mohammed se skvělým
ryzákem PALLOUBET D
HALONG (Galoubet du
Rouet), který shodil úvodní
oxer dvojskoku. 

Překvapivý účastník
druhého kola Vladimir
Tuganov z Ruska s tm.
hnědkou SINFONIE 168
(Satisfaction I) chyboval
třikrát. Dva skoky shodila
Španělka Pilar Lucrecia
Cordon s 9letou ryzkou
GRIBOUILLE DU LYS
(Quincy). Ben Maher z Velké Británie s ryzkou DIVA
II (Kannan) byl další obětí „a“ oxeru ve dvojskoku.

Druhým do rozeskakování se stal bezchybný
Christian Ahlmann s hřebcem CODEX ONE
(Contendro). A hned třetím byl další z německých
reprezentantů Hans-Dieter Dreher s impozantním
tm. hnědákem EMBASSY II (Escudo II). Do
rozeskakování se kvalifikovala i Edwina Tops-
Alexander s talentovanou holštýnkou LINTEA
TEQUILA (Campbell).

Rolf Goran Bengtsson s osvědčeným hřebcem
CASALL (Caretino) měl smůlu na stacionátě před
dvojskokem.

Druhý z nečekaných účastníků druhého kola,
Egypťan Karim El Zoghby s 10letou ryzkou
AMELIA (Cantos) potvrdil, že to nebyla náhoda
a byl bez chyby i zde.

Taizo SUGITANI z Japonska s 16letým
hnědákem AVENZIO 3 (Animo) rozbil „b“ a „c“
skoky ve trojskoku. Kevin Staut s 11letou belgickou
ELKY VAN HET INDIHOF (Toulon) chyboval na
čtvrtém bílém oxeru jako několik jeho předchůdců.

Bezchybným výkonem si jako posledním
o rozeskakování řekl čtyřiatřicetiletý Francouz
Simon Delestre s 10letým valachem RYAN DES
HAYETTES (Hugo Gesmeray).

Poslední bral 99 tisíc
Rozeskakování zahajoval Ali Bin Khalid Al Thani.

Překvapil svou 10letou hnědku prudkým obratem
na třetí oxer s bazénkem. Zastavení useděl, ale než
se dostal do cíle, naběhlo mu 10 bodů. Christian
Ahlmann riskoval a stálo ho to chybu na
předposledním skoku. Ještě rychlejší byl Hans-
Dieter Dreher a navíc bez chyby. Nic neshodila ani
Edwina Tops-Alexander, její čas byl ale o půl druhé
sekundy pomalejší. První chybu, při které málem
spadl, udělal Karim El Zoghby. Jeho klisna si
přidupla uvnitř dvojskoku, prorazila bariéry plecemi
a Karim měl co dělat, aby se dostal zpátky do sedla.

Stále vedl Hans-Dieter Dreher, ale na startu byl
ještě Simon Delestre. Ten proletěl kurzem
v úžasném stylu a jeho čas byl bez mála o sekundu
rychlejší. Patřila mu tak dotace pro vítěze ve výši
99 tisíc EUR. Druhý Hans-Dieter Dreher bral 60
a Edwina Tops-Alexander 45 tisíc.
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V průběhu uplynul-
ých týdnů se v rych-
lém sledu konala tři
kola nejbohatšího sko-
kového seriálu Longi-
nes Global Cham-
pions Tour. Poslední
dubnovou sobotu se
soutěžilo v Antver-
pách, o týden později
v madridu a konečně
9. května se GCT
přestěhoval až do
čínské Šanghaje. 

Třikrát GCT

Foto GCT

Kolbiště v centru
Druhé letošní kolo Longines Global Champions

Tour se 25. dubna vrátilo po roce do belgických
Antverp. Kolbiště postavili pořadatelé v centru
města na nábřeží řeky Šeldy. Parkury připravoval
domácí stavitel Luc Musette.

V sobotní podvečer se ve Velké ceně představilo
čtyřicet devět jezdců, mezi kterými bylo osm pří-
slušníků první světové desítky. Ne všem renomo-
vaným se však dařilo podle jejich představ. Tři chy-
by znamenaly konečnou pro Ludgera Beerbauma a
dvakrát zaváhali, Marko Kutscher, Gregory
Wathelet, Roger-Yves Bost i Abdullah Sharbatly.
Jednu chybu v pomalejším čase měli Scott Brash,
Pénélope Leprevost, Eric Lamaze, Daniel Deusser,
Bertram Allen, Kent Farrington, Lauren Hough,
Steve Guerdat, nebo Niels Bruynseels.

Přes základní kolo se s nulou dostalo čtrnáct
jezdců. Do druhého kola s nimi postoupili i čtyři
nejrychlejší se čtyřmi body. Zde se pak utkali
o celkovou dotaci v hodnotě 300 tisíc EUR.
V prvním kole chybující Doda de Miranda, Henrik
von Eckermann a Constant van Paesschen
chybovali i napodruhé.

Jediný ze čtyřbodových, kdo si ve druhém kole
polepšil, byl Pius Schwizer. Ten převedl 10letou

V Madridu na trávě
Global Champions Tour pokračovala třetím

kolem 2. května ve velké travnaté aréně
španělské metropole Madridu. Parkur, který
postavil domácí designer Santiago Varela, se
ukázal být pro mnoho jezdců nezvykle náročný.
S nulou přešli jenom čtyři jezdci a do druhého kola
spolu s nimi postoupili dva s jedním a dalších
dvanáct jezdců se čtyřmi body.

Druhý parkur už tak těžký nebyl a polovina
startujících ho překonala bez shození. Prvních
čtrnáct jezdců druhého kola bylo bodově zatíženo
z prvního parkuru a tak byla největší pozornost

zaměřena na závěrečnou, doposud bezchybnou
čtveřici.

Nejdříve šla Švýcarka Jane Richard-Philips
s 12letým hnědákem PABLO DE VIRTON
(Andiamo). Ta však napodruhé štěstí neměla
a postupně chybovala uprostřed trojskoku a hned
za kombinací znovu.

Philippe Rozier z Francie sedlal pozorného
bílého hřebce RAHOTEP DE TOSCANE (Quidam
de Revel). Příliš se však soustředil na to nic
neshodit, až se nevešel do stanoveného času.

Meredith Michaels-Beerbaum s 10letým va-
lachem FIBONACCI 17 (For Feeling) zaváhala
následně na konci trojskoku. 

Železné nervy tak musela prokázat poslední
startující Luciana Diniz. Sedlala svoji jedničku,
16letého figurantního bělouše WININGMOOD
(Darco). Napětí v hledišti bylo vysoké, ale
WININGMOOD je perfektní skokan a Luciana se
jen tak nerozklepe. Prošla kurzem s velkým
přehledem a i s časovou rezervou jako jediná
bezchybná. Od roku 2011 tak nebylo ve Velké
ceně Global Champions Tour rozeskakování.  

Rozradostněná Luciana Diniz dostala na
stupních vítězů šek v hodnotě 105,6 tisíc Euro.
Druhý Philippe Rozier si odnesl € 64 tisíce. Na
třetí místo s dotací € 48 tisíc, se vyhoupl Španěl
Manuel Fernandez Saro, který s 11letým hřebcem
ENRIQUES OF THE LOWLANDS (Diamant de
Semilly) přeskákal bezchybně všechny skoky
obou parkurů, ale v žádném z nich nestihl časový
limit.

V Číně 
na světovém výstavišti

Z Madridu hlavní aktéři Global Champions Tour
přeletěli na druhý konec světa do čínské
Šanghaje, kde se 9. května konalo čtvrté letošní
kolo. Stejně jako při loňské premiéře se jezdilo
v moderním areálu, v bezprostřední blízkosti
reprezentativního pavilonu China Art Palace,
postaveného při příležitosti nedávné Světové
výstavy. Parkury na prostorném kolbišti stavěl
Uliano Vezzani.

V soutěži se představilo třicet pět jezdců
a jedenáct přešlo přes první kolo s nulou. Osm
z nich bylo úspěšných i ve druhém kole a ti se
utkali v rozeskakování.

Zahajoval Pius Schwizer s 10letou CARETINA
DE JOTER. Jel rychle, čistě a dostal své
konkurenty pod tlak. Kamal Abdullah Bahamdan s
hnědkou NOBLESSE DE TESS, byl o vteřinu
pomalejší. Snažila se i šikovná mladá Britka
Jessica Mendoza se 14letou SPIRIT T, ale
její předjezdci byli rychlejší. Neuspěl ani Ja-
ponec Taizo Sugitani s valachem AVENZIO 3.
Jediným chybujícím v rozeskakování byl
přemotivovaný loňský vítěz Pieter Devos
s 12letou CANDY.

Ve druhém kole GCT v Antverpách slavil  Francouz
Simon Delestre s RYAN DES HAYETTES 

V Šanghaji stanuli na stupních vítězů jako první Harrie Smolders před Pius
Schwizerem a Michaelem Whitakerem



První evropská divize Furu-
siyya FEI Nations Cup měla
letošní premiéru 1. května v
belgických Flandrech ve měs-
tě Lummen. Soutěže se zú-
častnilo osm národů a pět
z nich, Itálie, Belgie, Francie,
Švédsko a Irsko si výsledek
započítali do průběžného
pořadí. Na velkém travnatém
kolbišti stavěl parkury nám
dobře známý designer Lucien
Somers. Náročnost byla
umocněna i přísným časovým
limitem.

První kolo zvládli skvěle
Francouzi, kteří si uchovali
čisté konto. Těsně za nimi se
drželi dvoubodoví Italové a ná-
sledovali Britové se čtyřmi
body. Belgičané, Holanďané
a Švédové postupovali s osmi
body a krok ztráceli Irové, kteří
nasbírali dvacet jedna bodů.

Ve druhém kole se přestalo
dařit Francouzům. Pénélope
Leprevost, stejně  jako Kevin
Staut, měli po osmi bodech.
Nepodržel je ani Simon
Delestre, který chyboval třikrát.

Po dvou jezdcích to nijak zvlášť nevypadalo
ani pro Italy. Luca Maria Moneta nasbíral dvacet
bodů a čtyři body měl i Lorenzo de Luca. Další
chyby však nadšeně jezdící Italové neudělali
a triumfovali s celkovými šesti body.

Druhou příčku obsadili současně Britové
spolu s domácími Belgičany s dvanácti body.
Francouzům se druhé kolo nevydařilo a s šest-
nácti body spadli na čtvrtou příčku. Pátí byli
současně Švýcaři a Holanďané – 20 bodů
a sedmí Švédové měli 28. Poslední Irové
nasbírali 33 bodů.

Vítězný italský tým reprezentovali Luca Maria
Moneta se 14letým francouzským hnědákem
NEPTUNE BRECOURT (Cumano) 4/20,
Lorenzo de Luca 11letým hřebcem ERCO VAN
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Zahraniční rubriku, tentokrát i na str. 8, připravuje Václav K. Dvořák

Stylově, ne však dost rychle, se prezentoval
i vedoucí muž seriálu Scott Brash s 9letou
MʼLADY. Až Holanďan Harrie Smolders se svou
super rychlou 15letou hnědkou REGINA Z,
riskantní jízdou takřka o vteřinu překonal čas
doposud vedoucího Švýcara. Snažil se i poslední
jezdec soutěže Michael Whitaker s ryzákem
VIKING, jeho čas však stačil jen na třetí místo.

Harrie Smolders tentokrát inkasoval 160 tisíc
Euro, Pius Schwizer  97 tisíc a Michael Whitaker
72,8 tisíc. Global Champions Tour pokračuje pá-
tým kolem již tento víkend v Hamburku. 
Kompletní výsledky a videa na
www.globalchampionstour.com

První divize zahájila v Lummen

T ROOSAKKER (Darco) 0/4, Daniele Augusto
Da Rios s 10letým hannoveránem FOR
PASSION (For Pleasure) 1/0 a Piergiorgio Bucci
s 11letým ryzákem CASALLO Z (Casall) 1/0

Obě kola bez chyby zajeli Belgičan Niels
Bruynseels s 12letým ryzákem POMMEAU DU
HEUP (Helios de la Cour II) a Jerome Hurel
z Francie s 11letým hřebcem QUARTZ ROUGE
(Ultimo van Ter Moude).
Kompletní výsledky na www.csiolummen.be

Po prvním kole vedou evropskou divizi 1
Italové se 100 body před Belgií (85), Francií
(70), Švédskem (50) a Irskem (45).

Další kolo 1. evropské divize Furusiyya FEI
Nations Cup Jumping Series se koná ve
francouzském La Baule (14. - 17. května).

SECOND SUPREME v Badmintonu
Čtvrté kolo FEI Classics se konalo ve dnech 8. - 10. května v britském Badmintonu. Ten je Mekkou světové všestrannosti a každý kdo absolvuje tento

závod, již ve všestrannosti něco znamená. I letos proto dorazila do Británie konkurence 82 koní. Do cíle dorazilo 57 dvojic.
Nejvyrovnanější výkony předvedl domácí William Fox-Pitt na CHILLI MORNING. Po druhé příčce v drezuře byl druhý i v krosu. Po bezchybném

parkuru pak o 1,2 bodu zvítězil před Ingrid Klimke na HALE BOB (GER). Za vítězem o 5,8 bodů zaostal Jonathan Paget s CLIFTON LUSH (NZL) a to
stačilo na třetí pozici. Po čtyřech kolech seriálu nejprestižnějších soutěží všestrannosti FEI Classics 2014/2015 vede Ingrid Klimke s 27 body před William
Fox-Pitt (23) a Michaelem Jungem (15).

Čeští fanoušci se mohli v Badmintonu pobavit sledováním britské jezdkyně Pippy Funnell, která vedle svojí jedničky REDESIGNET sedlala i bývalého
koně Jaroslava Hatly SECOND SUPREME. Ten postupně dozrál ve světového koně. Svoji výkonnost sice tentokrát neprokázal na obdélníku, kde skončil
až 62. s odstupem 18 bodů na prvního, ale v krosu si vedl výborně. Na překážkách nezaváhal a do cíle přišel s 8 vteřinovou rezervou. Bohužel na parkuru
dvakrát shodil, ale i tak bylo jeho celkové 23. místo pro majitele Marka Šebesťáka příjemné. SECOND SUPREME má nyní ordinován odpočinek. Pokud
se bude vše vyvíjet dobře, bude dalším vrcholem jeho kariéry start na CCI3* v Burghley (3. - 6. září).
Kompletní výsledky z Badmintonu na: www.badminton-horse.co.uk

Foto Dirk Caremans/FEI

Foto archiv Foto FEI

Jediným jezdcem, který dokázal obě kola PN v Lumen absolvovat čistě
byl Belgičan Niels Bruynseels na POMMEAU DU HEUP

William Fox-Pitt je ve svých 46 letech již ve všestrannosti legendou.
Horse Trial v Badmintonu ale vyhrál teprve podruhé. 

SECOND SUPREME s Pippou Funnell skončil v Badmintonu po
bezchybném krosu na 23. místě

Sto dní před zahájením ME v Cáchách pozvali
pořadatelé do centra světového jezdectví
kancléřku Angelu Merkelovou (společně s Isabell
Werth). ME se koná ve dnech 11. - 23. srpna
a pořadatelé očekávají 400 jezdců se 700 koňmi
ze 40 zemí. Pět evropských šampionátů by mělo
sledovat přes 450 000 návštěvníků. 
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Komplikace 
pro Hatlu?

Foto K. Návojová

Rok 2016 je pro české jezdce určitě pře-
devším rokem olympijské kvalifikace. V úvahu
připadají disciplíny skoky a všestrannost. Za-
tímco snaha skokových jezdců je po vítězství
v Linci povzbuzena směrem k týmové kvalifikaci,
Jaroslav Hatla se od počátku snaží o vítězství
ve skupině C, popř. v co nejlepší umístění
v kvalifikačním olympijském žebříčku. Z něho se
budou poslední jedinci snažit dostat do Ria
z pozic náhradníků za na poslední chvíli vypadlé
dvojice.

Na dvojnásobném čele
Po zisku prvních bodů v Raveně udělal

Jaroslav Hatla další výrazný bodový posun
s FERNET AF KREFFE v Montelibretti (24. - 26.
dubna). Zde si v konkurenci 20 dvojic dojel na
FERNET AF KREFFE v CIC3* pro vítězství
a jeho bodové konto pro OH významně narostlo.
Z 27 států skupiny C je zatím bezkonkurenčně
nejlepší. WESTWINDS EL DIVO byl v Monte-
libretti na CCI3* po chybě v krosu zadržen právě
proto, že by již žádné body do olympijského
žebříčku získat nemohl. I tak je Jaroslav Hatla
i s tímto koněm hodnocen na 60 místě a ze
skupiny C je to druhá příčka. Hrát si ovšem nyní
s bodovými počty je zcela zavádějící, protože
olympijská kvalifikace teprve začala.

Francouzská komplikace 
Pochopitelně by bylo nejlepší, kdyby Jaroslav

Hatla získal postup mezi jezdci skupiny C jako
vítěz. Pokud ovšem nebude nejlepší, je umístění
v olympijském žebříčku zcela zásadní. Po jed-
nání FEI Tribunalu z 8. května však nastala pro
olympijské počty nečekaná komplikace. Odvo-
lací komise potvrdila rozhodnutí disciplinární
komise FEI. S definitivní platností byl z vý-
sledkové listiny Světových her v Normandii
vyškrtnut francouzský jezdec Maxime Livio
a jeho kůň QALAO DES MERS, v jehož těle
byla nalezena látka Hydroxyethylpromazine
sulfoxid, která je metabolitem zakázaného

sedativního acepromazinu. Protože tento jezdec
byl i členem francouzského týmu na 5. místě,
zrušeno bylo i toto umístění. To je ovšem pro
Francii velmi nepříjemné, protože šest nej-
lepších družstev ze SJH postupuje na OH.
Francie tak o postup přišla. Olympijskou pozici
místo ní získala Kanada.

Nyní mají Francouzi poslední možnost
přímého postupu na OH při ME v Blair Castlu.

Zde ovšem olympijskou kvalifikaci získávají
pouze dva nejlepší s výjimkou již kvali-
fikovaných. Soupeři pro Francii již tedy nebudou
celky z Normandie kvalifikovaných Němců,
Britů, Holanďanů a Irů. Z evropských týmů ale
bude Francouzům konkurencí především
Belgie, ale i Španělsko, Švédsko, Itálie či
Švýcarsko. Pokud se Francouzům nebude na
Evropě dařit, stanou se další tři francouzští
jezdci našemu olympionikovi konkurenty v žeb-
říčku individuální kvalifikace. Musíme tedy
Jaroslavu Hatlovi držet palce, aby se vyplnil jeho
plán, byl ze skupiny C nejlepší, a postoupil do
Ria přímo. Pro další olympijské body nyní
pojede na konci května do Maďarska. S oběma
koňmi by chtěl v Dunakeszi absolvovat CCI3*.
Dodejme jen, že v sedle FERNET AF KREFFE
jede obhajovat loňské prvenství v CIC3*.

Nejaktivnější je Aleš
Pokud se českým skokanům nevydaří Šamo-

rín, bude pro individuální kvalifikaci českých
reprezentantů olympijský žebříček také důležitý.
Na tuto alternativu dává zatím nejvíce pozor
Aleš Opatrný, který již získal 175 bodů. I tak mu
to ale stačí zatím pouze na 206. místo. Ondřej
Zvára je z našich druhý nejaktivnější, bodů má
105, a to je 467. příčka.

Jaroslav Hatla a FERNET AF KREFFE

Zájezd do rakouského Reuthofu se ve dnech
1. - 3. května vydařil Jakubovi Repperovi
(Hřebčín Obora), který přivezl dvě stylová
vítězství. Na EPSEBELL to bylo v úrovni
105 cm a se STAND UP 6 v obtížnosti 120 cm.

Foto J. Malinovský/ČJF

V neděli 10. května vyvrcholily na kolbišti
v Olomouci Lazcích třídenní skokové závody
zařazené do seriálu Central Europe Jumping
Cup 2015. V Big Tour (140) nenašel
přemožitele opavský Jiří Hruška. Ten nastoupil
se třemi koňmi a se všemi postoupil po čistém
výkonu do finále. S CARETHAGO Z (foto)
zvítězil a na ACORADIA-MX skončil na
2. místě před Markem Klusem s CRADO VON
WICHENSTEIN (JK Mustang). Seriál pokra-
čuje 19. - 21. června ve slovenském Pezinku.
Nyní se v olomouckém Equine Sport Centru
chystají  na CSI3*-W, které je na programu
11. až 14. června. Kompletní info na
www.escolomouc.cz a www.csi-olomouc.cz

O pohár Prahy 
Pořadatelé 12. ročníku ponyseriálu O pohár

Prahy nakonec odstoupili od záměru vložit do
letošního seriálu jedno drezurní kolo. Před-
pokládají ovšem, že se myšlenku podaří
zrealizovat v sezóně 2016. Letošní seriál bude
mít pouze dvě skoková kola v zámeckém
areálu v Praze 9 - Ctěnicích. První se koná
6. června a druhé finálové 12. září. Rozpis obou
závodních dní bude stejný a bude obsahovat
ponyhandicap úrovně -Z-, -ZL- a -L-. Kompletní
rozpis na www.jezdec.cz

Praha a střední
Čechy společně

Zástupci pražské a středočeské oblasti se
dohodli, že ve dnech 12. - 14. června se bude na
Ptýrově konat společný skokový šampionát
obou oblastí. Sportovně technické podmínky
budou pro obě oblasti totožné, jenom soutěže
budou rozděleny na dvě oddělení podle
příslušnosti k oblasti. Všechny šampionáty
budou dvoukolové. Myšlenka společné soutěže
oblastních družstev nakonec nezískala podporu,
protože výrazně větší středočeská oblast bude
sestavovat klubové týmy a to by v Praze nebylo
možné. Medailisté ve všech šampionátech tak
budou vyhlašováni samostatně. Ekonomické
podmínky účasti a dotační podrobnosti budou
oznámeny v nejbližších dnech prostřednictvím
portálu ČJF.

Sportovně technické podmínky skokových
šampionátů Prahy a středních Čech pro rok
2015, věkové kategorie jsou soutěžícím vstřícně
upraveny:

děti (12 - 15 let): -Z + ZL-
junioři (15 - 18 let): -ZL + L*-
mladí jezdci (16 - 21 let): -L* + L*-
ženy: -L* + L*-
družstva: -ZL + L*-
senioři: -S* + S**-
Prvního kola mistrovské soutěže jednotlivců

se smí každý jezdec zúčastnit max. se dvěma
koňmi, do výsledku soutěže bude započítán jen
výsledek lepšího z nich, druhého kola
mistrovské soutěže se smí jezdec zúčastnit
pouze s jedním koněm, a to pouze koněm, který
dokončil první kolo. V druhém kole se startuje
v obráceném pořadí dle výsledku a času 1. kola.

Součástí mistrovství bude i kolo juniorského
Stylšampionátu 2015.
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Deusser jenom chvilku
Na počátku dubna došlo po dlouhých měsících ke změně na čele

světového žebříčku skokových jezdců. Do vedení se z třetího místa dostal
v Belgii působící německý reprezentant Daniel Deusser. Jeho vedení
mělo ale krátký život. Po započtení dubnových výsledků je v čele
skokových jezdců světa opět Scott Brash z Velké Británie. Na třetí příčce
je Steve Guerdat a Ludger Beerbaum se propadl až na 7. pozici.
Nejlepším z našich je Aleš Opatrný na 183. místě. Uvidíme, jak se
v žebříčku projeví výsledky z Lince.

Druhým kolem pokračoval 24. - 26. dubna FEI Nations Cup Eventing
2015 v irském Balindenisk. Zvítězilo družstvo Velké Británie před Irskem
a Francií. Po dvou soutěžích je nyní na čele společně Francie s Velkou
Británií s 19 body před Austrálií, Irskem a Nizozemím. Třetí kolo Poháru
národů ve všestrannosti je na programu při CCIO V Houghton Hall
(GBR) 28. - 31. května.



JEZDEC, jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj. Vydává Cyril Neumann, Zámecký areál Ctěnice, 190 17 Praha 9-Vinoř, tel. 603 517 242,
fax: 286 855 407,  e-mail: jezdec@jezdec.cz. Redakce: Cyril Neumann, Ilona Neumannová. S redakcí spolupracují J. Gebauer -jge-,
Opava, E. Nesňalová -nes-, Brno, P. Loudová -lou-, V. Dvořák -dvoř-, K. Návojová, M. Kůstková, J. Bělohlav, Z. Šedá, M. Svozil,
V. Jáchimová. Tem. skup. 14 A/B 6, reg. značka MK ČR 6473. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha č.j.
NP 2893/1994 ze dne 20. 12. 94. Grafické zpracování + tisk studio BESR, Na Stezce 7, Praha 10.

Kde budete Vy?
International Horse Trials v Blair

Castle je místem konání tradiční
špičkové soutěže ve všestrannosti.
V letošním roce se zde ve dnech
10. - 13. září koná seniorský šam-
pionát Evropy. Pořadatelé na za-
čátku dubna oznámili, že hlavním
partnerem ME 2015 bude hodi-
nářská firma Longines.

Poslední dubnový víkend se v Kentucky Horse Parku jezdilo 3. kolo
seriálu FEI Classics 2014/2015. Soutěž ovládl militaristický fenomén
posledních let Michael Jung (GER), který zvítězil v sedle
FISHERROCANA FST (39,3). Druhou příčku obsadil Novozélanďan Tim
Price na WESKO (40,3). Michael Jung byl znovu třetí na LA
BIOSTHETIQUE SAM FBW (44,7) a čtvrté místo obsadil William Fox-
Pitt na BAY MY HERO (46,9). Pátý byl nejlepší z Američanů Phillip
Dutton na FERNHILL CUBALAWN (54,1) a šestý jeho krajan Will
Coleman na OBOS O'REILLY (56,6).

Foto Pierre Costabadie/FEI


