Mistrovství světa
v Piberu

Zahájení na zámku
Fotoreportáž Jiřího Bělohlava
z mistrovství ČR ve
všestrannosti, které poprvé
sdružilo všechny kategorie
a konalo se na konci července
v Pardubicích

Reportáž vedoucího českého
týmu Jaroslava Pavla
ze světového šampionátu
jednospřeží.
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XXXI. OH - Rio de Janeiro
V pátek 5. srpna byly zahájeny v Rio de Janeiru XXXI. olympijské hry. Jezdectví má v olympijské
rodině zatím stále velmi dobré postavení, které bylo navíc posíleno očekávaně jezdecky velmi
úspěšnými OH v Londýně. Pro Brazílii není naštěstí jezdectví neznámým sportem a tak se dalo
doufat, že bude vše dobře připraveno. Jezdci si navíc mohli areál vyzkoušet již před rokem v rámci
soutěžních předpremiér jezdeckého parku. Ten zasahuje i do bývalého vojenského prostoru
Deodoro, který dal celému jezdeckému sportovišti název.
Olympijská kvalifikace probíhala téměř dva roky a pečlivě jsme ji sledovali i v ČR. Nemá tak cenu
připomínat, jak velké ambice jsme měli a jak vše dopadlo. Stačí jen konstatovat, že v olympijském
parku Deodoro česká vlajka vztyčena není.
Z celého světa se ovšem do Ria z jezdecky úspěšnějších zemí vypravila řada speciálů plných
koní. Celkem se do olympijských stájí včetně náhradníků
vešlo přes 80 koní pro soutěž všestrannosti (24 států). Ti se
postupně střídali s účastníky drezurních soutěží a těch bylo
téměř 70 (25 států). Společně s nimi již ovšem v Riu byli
i skokoví koně a těch dorazilo více jak 90 (27 států). První
ohlasy z parku Deodoro zněly pozitivně a většina jezdců
zázemí pro koně chválila.
Přes absenci českých jezdců byla Česká televize u všeho
důležitého. Přímé přenosy vycházely na velmi atraktivní časy
a internetový signál pokryl téměř vše. To dokládá
skutečnost, že jezdectví je již i v ČR
respektovaným sportem.

Všestrannost
Na hlavním olympijském stadionu se ještě ani
olympijský oheň pořádně nerozhořel, když jezdci všestrannosti zahájili soutěžní program.
Drezury probíhaly po dva dny a zahajovalo se
v sobotu 6. srpna v 10:00 hodin.

Uzdravený Fox-Pitt
Po dvou dnech na obdélníku se do vedení
dostal William Fox-Pitt na CHILLI MORNING
(GBR), který tak začal psát jeden z olympijských
příběhů. Britský 47letý jezdec je již ve vše-

strannosti legendou a celý svět sledoval jeho
podzimní nemocniční martýrium. Po dva týdny
ho lékaři po pádu na šampionátu mladých koní
v Lion de Angers udržovali v umělém spánku
a nikdo si netroufal říci v jakém stavu se Fox-Pitt
probudí. Kdyby někdo v té době prohlásil, že
za necelých 10 měsíců bude účastníkem
olympijského turnaje a navíc v šanci na medaili,
byl by považován za bezbřehého optimistu.
Držitel již šesti olympijských medailí to ale
dokázal a po drezuře byl v Riu nejlepší.
(Pokračování na str. 2)
Foto FEI

Francesca Kolowrat-Krakovská - FRASCATI VAN
TER HULST skončila na ME na 15. místě

ME Millstreet
Ve dnech 26. - 31. července se v irském
Millstreet konal evropský skokový šampionát dětí,
juniorů a mladých jezdců. ČR měla v každé
kategorii jednoho zástupce. Většina českých
fanoušků nejvíce věřila Anně Kellnerové, která na
CLASSIC naznačila skutečně velké možnosti.
Překvapivě právě tato dvojice cestovala z Irska
jako první, když po součtu 13,33 z prvních dvou
kol bylo jasné, že finálová účast je nemožná.
Do finále nepostoupila ani Anna Lani Novak na
TAVETA, která si ovšem šampionát užila a po
výkonech 0+8+4 obsadila 41. místo.

Podruhé patnáctá
A tak po roce zajistila českou účast ve finále
opět pouze Francesca Kolowrat-Krakovská. Vloni
ve Wiener Neustadt postupovala do finále na
medailové pozici, ale závěrečných 9 bodů ji
odsunulo až na 15. příčku. Letos startovala
s FRASCATI VAN TER HULST a stejných 9 bodů
naopak inkasovala hned ve druhém kole. Protože
ale následně již nechybovala, postupovala
výsledkovou listinou stále výše.
Nakonec se ovšem zastavila opět
na 15. pozici.

Inzerce

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

tierwohl@jrs.cz
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XXXI. OH ....
(Pokračování ze str. 1)
Největší favorit soutěže, současná světová
jednička Michael Jung, přivezl do Brazílie
“druhou” jedničku, kterou je 16letý SAM (Stan
the Man xx). O jeho kvalitách se nedá
pochybovat, ale přeci jen jeho věk se pro
olympijský turnaj mohl zdát handicapem. V drezuře navíc udělal Jung v kontracvalu až
nepochopitelnou chybu a na 5. místě ztrácel na
Fox-Pitta skoro 4 body.
V německém týmu, který si dělal značné
ambice na olympijské zlato, nastala ještě jedna
zajímavá situace. Po přistání v Riu bylo
rozhodnuto, že nestartujícím členem týmu bude
Andreas Ostholt. Trenéři tak raději sáhli po
19leté Julii Krajewski (SAMOURAI DU THOT).
Po drezuře sice Německo vedlo, ale jen velmi
těsně před Francií, Austrálií a Velkou Británií.
Bylo jasné, že soutěž teprve začíná být
napínavá.

Nešťastně pokračoval ve
svém olympijském příběhu
William Fox-Pitt. Ten inkasoval 20 za vyhnutí a 10,40 za
čas a propadl se již na neřešitelné 22. místo.
Německou cestu za zlatem
zkomplikovala nejprve velmi
nervózní Julia Krajewski,
která třikrát vyhnula a byla
vyloučena. Definitivně ji zastavila i výborně jedoucí Ingrid
Klimke (HALE-BOB OLD),
která nezvládla snad technicky nejtěžší třetí část vodní
překážky č. 25, jen několik
stovek metrů před cílem.
Němci se tak propadli až na
4. místo a do čela se vyhoupla
Austrálie před Novým Zélandem a Francií.
Naopak tribuny začaly zuřivě fandit nejstaršímu jezdci
pole, Marku Toddovi (60). Ten
byl na LEONIDAS II (Landos)
po drezuře 17., ale po bezchybném krosu s pouhými
dvěma body za čas se zařadil za vedoucí trojici
na 4. příčku. Kros nedokončilo 16 dvojic a ve
čtyřech pokračovala v týmové soutěži z favoritů
již pouze Francie a Velká Británie.

Dva parkury nakonec
Olympijský turnaj má jedno specifikum. Někdy
okolo roku 2000 bylo rozhodnuto, že nelze
získávat týmové a individuální medaile za jeden
výkon. Dvě skupiny soutěžících byly pro OH
organizačně nezvládnutelné a tak bylo
rozhodnuto, že olympijský model všestrannosti
bude mít dva závěrečné parkury. První
rozhodne soutěž družstev a druhý finálový pak
soutěž jednotlivců.
Na první parkur nastupovali jezdci v úterý
9. srpna dopoledne a zahajovalo se v 10:00
hodin. Zatímco William Fox-Pitt (GBR) byl již
opět senzační, a o to více ho mohlo mrzet
pondělní zaváhání v terénu, situaci si zkomplikovali ve trojici jezdící Novozélanďané.
Dohromady nasbírali na parkuru 24.

Zklamaný Todd

Foto archiv Jezdec

Šedesátník Mark Todd se těsně nevešel do
první desítky

Chválený Michelet
Do pondělního krosu nastoupilo 64 dvojic.
Rozpadl se ruský tříčlenný tým, který byl
sestaven z kvalifikovaných jednotlivců.
Kros stavěl ve zvlněném terénu Francouz
Pierre Michelet a v Riu posílil svůj věhlas.
Původně měl v Riu stavět buď Brit kpt. Philips
nebo Američan Derek di Grazia. Ti oba však
měli problém do Ria pro přípravné práce
cestovat. Proti Philipsovi navíc hovořila
skutečnost, že jeho krajané stavěli poslední dvě
olympijské tratě v Londýně a Hong Kongu. Proti
Derekovi zase to, že v době příprav OH v Riu
bylo dohodnuto jeho působení na SJH 2018,
které měly být v kanadském Bromontu, a i na
OH 2020 v Tokiu. Stavba tak nakonec připadla
Micheletovi a ukázalo se, že to byla výborná
volba.
Francouz připravil ve zvlněném terénu trať
dlouhou 5840 m s 33 skoky a časem 10:15
vteřin (570 m/s). Bylo tak jasné, že vedle
kombinací tak bude hlavním problémem čas.
Nakonec se do 615 vteřin a navíc bez
problémů na překážkách vešli pouze tři jezdci. Ti
tak opanovali průběžné čelo soutěže. Do čela se
vyšvihla světová dvojka Australan Christopher
Burton na 9letém hanoverském SANTANO II
(Sandro Hit) před neomylným Michaelem
Jungem na SAM. Třetí s absolutní nulou byl
Francouz Astier Nicolas na PIAF DE B´NEVILLE
(Cap de B´Neville).

jezdec Alex Hua Tian z Hong Kongu. Ten sice
s koněm DON GENIRO (Don Kennedy) trvale
žije i trénuje ve Velké Británii, ale i tak je
jezdeckou tváří Číny. V Pekingu - Hong Kongu
byl vůbec prvním Číňanem, který reprezentoval
svoji zemi na OH v jezdectví.
Kalich hořkosti si druhým čistým parkurem
vypil až do dna William Fox-Pitt, kterého
zastavení v krosu stálo bronz. Nulu měl v závěrečném parkuru i Mark Todd a toho stály čtyři
chyby v prvním parkuru po týmovém bronzu
i individuální stříbro.
O medaili se také připravil Christopher
Burton. Čistý parkur by zajistil stříbro, jedna
chyba by mu stačila na bronz. Chyboval dvakrát
a bylo po nadějích.

Neomylný Jung
Posledním startujícím byl Michael Jung. Na
své medailové soupeře Astier Nicolase a Phillipa
Duttona (USA) měl náskok jedné a dvou chyb.
Jung nechyboval ani tentokrát a obhájil zlato
z Londýna. Protože se mu to navíc povedlo na
stejném koni, zapsal se do historie další výjimečností. Před ním se obhajoba olympijského
vítězství na stejném koni povedla ve všestrannosti pouze dvěma jezdcům. Prvním byl
Holanďan Charles Pahud de Mortanges, který
na koni MACROIX zvítězil v roce 1928
v Amsterodamu a následně v roce 1932 v Los

Největším překvapením bylo 16 bodů Marka
Todda, které ho definitivně vyřadily z možnosti
bojů o individuální medaili. Dvě chyby ale udělal
i vedoucí Christopher Burton, který se propadl
na 3. příčku.
Naopak opět neomylně bezchybný byl Michael Jung, který se tak před závěrečným
parkurem ujal individuálního vedení. Žádné
další body ovšem nepřidaly ani Sandra Auffarth
(OPGUN LOUVO) a Ingrid Klimke (HALE-BOB
OLD). Němci si tak nakonec odnesli týmové
stříbro.
Výhodu čtyř jezdců využili Francouzi, kteří o 3,8
bodu předstihli Němce
a slavili zlaté medaile.
Bronz skončil u Australanů. Novozélandskému týmu by k zisku medaile
stačilo, kdyby Mark Todd
chyboval jen třikrát. Takto
byl jejich celek čtvrtý
a daleko za ním pak skončili zklamaní Britové.
Finálový parkur byl
otevřen již pouze nejlepším 25 dvojicím. Každému státu jsou ve finále
přístupna maximálně tři
místa, ale tentokrát žádný
stát
mezi
nejlepšími
25 čtyři jezdce neměl. Nikdo se tak nemusel škrtat.
Z postupu mezi nejlepší
se radovala řada států
včetně domácí Brazílie. Foto FEI/A. Bronkhorst
Největším překvapením
nejenom výsledkem, ale Vítěz individuální soutěže OH ve všestrannosti Michael Jung na SAM
i výkonem, byl ale čínský zapsal další rekord do své kariérní statistiky
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Angeles. Druhým pak byl Mark Todd na
CHARISMA, kteří zvítězili v roce 1984 v Los
Angeles a následně v roce 1988 v Soulu.
Michael Jung tak potvrdil svoji současnou
hegemonii. Je prvním jezdcem historie, který byl
po Londýně držitelem titulů z OH, MS a ME. Od
té doby přidal týmové zlato v Normandii, další
dva evropské tituly a letos i dvě “slepená”
vítězství na CCI4* v Lexingtonu a o týden
později v Badmintonu.
Soutěž všestrannosti byla senzačním
zahájením jezdeckého turnaje OH.

Reportáže
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Cestu na jezdecký stadión si na drezurní klání
našlo bohužel jen velmi málo diváků. V týmové
soutěži byli největšími favority Němci. Ambici
znepříjemnit jim cestu ke zlatým medailím měli
Američané, obhájci titulu z Londýna Britové
a jejich tradiční rivalové z Holandska.

PARZIVAL odstoupil

Holanďany ovšem potkala hned první den
velká komplikace v podobě nečekaného
nedokončení úlohy jedné z ikon světové drezury
posledního desetiletí. Devatenáctiletý ryzák
PARZIVAL (Jazz) měl již den před soutěží
zvýšenou teplotu a nateklou
Foto FEI/A. Bronkhorst
čelist. Nikdo nevěděl, zda to
bylo v důsledku bodnutí
hmyzem nebo z nějakého
jiného důvodu. PARZIVAL byl
apatický a bez energie. Po
dohodě s veterinářem se
Adelinde Cornelissen přesto na
startu Grand Prix objevila, ale
uprostřed úlohy se rozhodla
jeho trápení ukončit. Fenomén
jeho formátu by si jistě zasloužil
mnohem důstojnější konec
kariéry.
Němečtí reprezentanti již
od počátku dokazovali, že
úloha favorita jim náleží zcela
po právu. Velmi dobrou úlohu
zajel nováček týmu dvaadvacetiletý
Sönke Rothenberger s 9letým valachem
COSMO (Van Gogh), který
První individuální podium jezdeckých soutěží v Riu obsadil získal 77,329%. Jeho výMichael Jung před Astier Nicolasem a Phillipem Duttonem
sledek se ale nakonec do
německého výsledku započítávat nemusel. Ve všech ostatních týmech by
byl ale jedním z nejlepších. V individuálním
Drezurní soutěže byly v Riu zahájeny úlohou
pořadí byl sedmý.
Grand Prix. Představilo se v ní jedenáct
Své zkušenosti uplatnila sedmačtyřicetiletá
čtyřčlenných družstev a šestnáct jednotlivců.
Dorothee Schneider s 10letým SHOWTIME
FRH (Sandro Hit). Získala 80,986%, které jí
Šedesátičlenné startovní pole bylo rozprostřeno
zajistily 4. individuální příčku průběžného podo dvou dnů. Soutěž hodnotilo sedm rozřadí.
hodčích.
Mnohonásobná olympijská vítězka Isabell
Werth s 11letou oldenburskou vrankou
WEIHEGOLD OLD (Don Schufro) byla třetí
s 81,029%. Nejlépe ohodnocenou německou
úlohu předvedla současná světová jednička
Kristina Bröring-Sprehe s impozantním
holštýnským vraníkem DESPERADOS (De
Niro). Získala 82,257%. Na první místo mezi
jednotlivci to však bylo málo.
Nejlepší Grand Prix se ziskem 85,071%
předvedla britská držitelka mnoha světových
rekordů Charlotte Dujardin se 14letým
hnědákem VALEGRO (Negro). Kvalitními
úlohami ovšem zaujali i Američané. Nejvíce
Laura Graves se 14letým holandským
hnědákem VERDADES (Florett Ass) – 78,071%,
ale velmi se líbil i veterán Steffen Peters
s vestfálským hnědákem LEGOLAS (Laomedon) – 77,614%.
V týmové soutěži vedli po prvním kole Němci
s průměrem 81,295%. Druzí byli Britové –
79,252% před Američany – 76,971%. Na čtvrté
příčce se drželi Holanďané – 76,043%, pátí byli
Švédové – 75,319% a šestí Dánové – 74,276%.
Soutěž skončila pro Španělsko – 74,029%,
Francii – 71,914%, Austrálii – 69,576%, desátou
Brazílii – 67,562% a poslední Japonsko
67,486%.

Drezura

Evropské drezuře dokázala v Riu konkurovat
pouze Laura Graves na holandaském
VERDADES, ale na medaili to nestačilo
dvacátý. Holanďané byli oceněni průměrem
75,517% a to bylo na medaili málo.
Bronz za výsledek 76,667% získaly Spojené
Státy. Především to bylo zásluhou devětadvacetileté Laury Graves s KWPN hnědákem
VERDADES (Florett). Jeho úlohy působily pohybově zcela kompaktně, cviky zvládal uvolněně a soustředěně a bylo jasné, že především
tato dvojice bude moci konkurovat evropským
jezdcům. Dalšími členy družstva byli Steffen
Peters – LEGOLAS, Allison M. Brock –
ROSEVELT a Kasey Perry-Glass – DUBLET.
(Pokračování na str. 4)

Grand Prix Spécial

Foto FEI/D. Caremans

Drezurní rekordmankou v zisku olympijských
medailí je Isabella Werth, která se v Riu
představila na oldenburské WEIHEGOLD OLD

Soutěž družstev byla završena nejtěžší
klasickou úlohou Grand Prix Spécial. V pátek
12. srpna se utkalo šest nejlepších týmů a spolu
s nimi osm jednotlivců, kteří se umístili do
třicátého místa v GP. Náskok prvních dvou
družstev se zdál výrazný a tak byla největší
pozornost upřena na souboj o bronzovou
medaili. Jak se ale ukázalo, zdaleka tak
jednoznačné to nebylo.
Holanďané
startovali
bez
Adelinde
Cornelissen ji pouze ve třech a tak se snažili nic
nepodcenit. Talentovaný Diederik van Silfhout
(ARLANDO) získal na 11. příčce 76,092%. Na
jeho zkušenější kolegy překvapivě jakoby padla
tíha odpovědnosti.
Hans-Peter Minderhoud (JOHNSON) byl
třináctý a exmistr světa Edward Gal (VOICE) až

Foto FEI/D. Caremans

Zlatá Charlotte Dujardin a nepřekonatelný
VALEGRO
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XXXI. OH ....
(Dokončení ze str. 3)

Slabší chvilka Charlotty Dujardin
Nečekané problémy měli Britové. VALEGRO
s Charlotte Dujardin přišel do kolbiště
nesoustředěný a roztěkaný. V úvodu testu se
odmítal přistavět k polovičnímu překroku v klusu
a po chvíli se mu ani nepovedla řada přeskoků.
Naštěstí v dalších částech úlohy již žádné hrubé
chyby nebyly a mezi známkami za další prvky se
od jednotlivých rozhodčích objevily i desítky.
Stříbrná medaile pro Velkou Británii tak byla
zachráněna. Výsledek družstva byl 78,595%
a podíleli se na něm ještě Carl Hester – NICK
TUCK, Fiona Bigwood – ORTHILIA a Spencer
Wilton – SUPER NOVA II.
Zlatou medaili získali Němci s 81, 936%, ale
ani jim se to nepodařilo bez potíží. DESPERADOS byl zjevně neuvolněný a Kristina
Bröring-Sprehe to řešila na kratší otěži silou.
Mnohokrát již zajela lepší úlohy a byla jistě ráda,
když to měla za sebou. Pro svůj tým bodovala
nejnižším výsledkem. Naopak se dařilo
Dorothee Schneider, která získala o 1,2% víc.
Isabell Werth měla vůbec nejvyšší hodnocení
v celé soutěži (83,711%).
Německo získalo týmové zlato v osmi z devíti
olympiád. Bilanci jim kazí jenom Britové před
čtyřmi lety v Londýně. Pro Isabell Werth to byla
šestá zlatá medaile. Na bronzový stupeň se
postavili Američané. Bramborová medaile zbyla
na Holandsko. Na dalších místech skončili
Švédové a Dáni.

Grand Prix KÜR
Po dni odpočinku se v pondělí 15. srpna
utkalo osmnáct nejlepších v soutěži jednotlivců.
Oproti světovému šampionátu na OH se jezdí
jen o jednu sadu individuálních medailí. Již před
lety zvítězil model, kdy o stupních vítězů
rozhoduje pouze volná jízda. Na startovní listině
chyběl Sönke Rothenberger, který v GPS
skončil desátý. Protože ale ve finále mohou
startovat jen tři jezdci z jedné země, nahradila
ho Allison M. Brock z USA.
Finále mělo výbornou úroveň, ovšem opět za
poměrně malého zájmu diváků. Všechny
výsledky byly zapomenuty. Suverénně nejlepší
Foto Richard Juilliart

sestavu předvedla obhájkyně titulu z Londýna
jedenatřicetiletá Charlotte
Dujardin s fascinujícím
hnědákem
VALEGRO.
Podařilo se všechno, co
chtěla předvést. Pro diváky byla její volná jízda
unikátním zážitkem. Rozhodčí ji ocenili 93,857%,
které budou i v budoucnu těžko překonatelným
olympijským rekordem.

Foto FEI/D. Caremans

Rekordmanka
Werth
Druhé místo získala suverénní jízdou a výsledkem
89,071%
multišampiónka Isabell Werth.
Tím korunovala svou
sbírku na impozantních
deset olympijských medailí.
Bronzovou medaili s
ohodnocením 87,142%, si
zcela po právu odvezla
její krajanka Kristina
Bröring-Sprehe s uvolněným a ochotně spolupracujícím vraníkem DESPERADOS.
Velmi pěknou a technicky náročnou sestavu
předvedla
Američanka Meredith Michaels-Beerbaum (FIBONACCI) přijela do Ria jako
Laura Graves. S 85,196% náhradník německého týmu, ale nakonec nahradila Marcuse Ehninga
obsadila čtvrté místo. Pá- a úvodní kolo skokové soutěže zvládla čistě
tý byl překvapivě osmsice překonal, ale spadly mu oba následující
advacetiletý Španěl Severo Jesus Jurado Lopez
skoky, viadukt i oxer s modrou vodou.
s 10letým valachem LORENZO – 83,625%.
Z bojů o nejvyšší příčky již byla také vyřazena
Šestou příčku s výsledkem 82,946% obsadila
jedna z největších favoritek, Pénélope LepreDorothee Schneider.
vost, která spadla z 11leté ryzky FLORA DE
Na tiskové konferenci oznámila Charlotte
MARIPOSA.
Dujardin , že uvažuje o konci kariéry pro svého
fenomenálního koně. Za posledních pět let
Na začátek i dvě diskvalifikace
spolu dosáhli všeho, co bylo možné, a jezdkyně
Diskvalifikováni byli i Belgičan
Nicola
by chtěla skončit na samém vrcholu. Rozhodně
Philippaerts a překvapivě také Holanďan Jur
nepojede již prý VALEGRA na další olympiádě
Vrieling. Oba sice zahajovací kolo nedokončili,
ani na žádném šampionátu.
ale dodatečně bylo jejich vyloučení změněno na
Prozradila i své osobní plány. Bude se vdávat
diskvalifikaci. Na koni Nicoly Philippaertse
a je pravděpodobné, že
kůň se třemi
ZILVERSTAR T byla objevena krev a Jur
olympijskými zlatými medailemi na krku by mohl
Vrieling (ZIROCCO BLUE) byl diskvalifikován
být prominentním členem svatební hostiny.
pro nadměrné použití biče.

Skoky

V neděli 14. srpna byla v Riu zahájena i poslední jezdecká disciplína - skoková soutěž.
V prvním kole se utkalo 75 jezdců ze
sedmadvaceti zemí. Na parkuru, který připravil
brazilský stavitel Guilherme Jorge, byla náročná
střední pasáž se širokým příkopem, následným
viaduktem a na pravou ruku oxerem se
zabudovanou malou vodou. Hodně koní bylo
překvapeno výrazně modrou náplní ve velkém
příkopu, která kontrastovala se světlým
povrchem kolbiště. Stejně sugestivně působila
obarvená voda i pod širokým oxerem číslo 8.
Asi nejvíc chyb se ovšem přihodilo v poslední
řadě na úzkém dvojskoku oxer – stacionáta a po
pěti cvalových skocích na závěrečném oxeru.
Vedle reprezentantů z méně jezdecky vyspělých
zemí potkaly ovšem problémy i jezdce, od
kterých by se to nečekalo.

Překvapení se nekoná

Zlatá Charlotte Dujardin s Isabell Werth
a Kristinou Bröring-Sprehe

Našim přemožitelům z loňské kvalifikace
v Šamoríně, ukrajinským krajánkům, se dařilo jen
napůl. Uspěli oba zkušení Němci. René Tebbel
(ZIPPER) prošel parkurem jako nůž máslem.
Další z ukrajinských Němců, olympijský vítěz
z Atlanty Ulrich Kirchhoff měl na PRINCE DE LA
MARE smůlu pouze na závěrečném oxeru.
Brazilský Ukrajinec Cassio Rivetti (FINE
FLEUR DU MARAIS) spadl po karambolu
uprostřed dvojskoku. Poslední člen Ukrajiny,
Maďar Férenc Szentirmai (CHADINO), byl
vyloučen. Nejprve zůstal stát před trojskokem,
a po chvíli utekl i od vodního příkopu.
Úspěšnější konkurent Aleše Opatrného
v olympijské kvalifikaci Omer Karaevli z Turecka startoval na francouzském ROSO AU
CROSNIER (Looping d´Elle). Nejprve shodil
oxer na diagonále před vodním příkopem. Vodu

Tři kvalifikace jednotlivců, dvě
týmová kola
S nulou se přes první kolo dostalo 24 jezdců,
dva pokračovali s jedním bodem a dalších
24 bylo zatíženo čtyřmi body. V týmech naznačili
nejlepší formu Němci a Brazilci, kteří neměli na
kontě žádnou penalizaci. Za nimi se seřadila
čtyři družstva - Kanada, Francie, Nizozemsko
a Švýcarsko se čtyřmi body.
V německém kvartetu na poslední chvíli
vystřídala Meredith Michaels-Beerbaum s běloušem FIBONACCI posmutnělého Marcuse
Ehninga, jehož hřebec CORNADO NRW se
veterinářům nezdál zcela v pořádku.
Další pokračování skokové soutěže se konalo
v úterý 16. srpna a na programu byla druhá
kvalifikace jednotlivců, která byla současně
prvním týmovým kolem. Drtivá většina dvojic
potvrdila nedělní formu. K radosti domácího
publika se přes první kolo týmové soutěže
dostali tři brazilští jezdci čistě a slíbili domácím
boj o medaili. Společně s nimi ovšem do
druhého středečního kola postupovalo s nulou
Německo, Holandsko a USA. Čistou čtveřici
týmů sledovala Francie s jediným bodem.
Následovala Kanada, v jejíž týmu startovala
i dcera Iana Millara Amy Millar s jednou chybou.
O vyrovnanosti soutěže svědčí, že součet
14 bodů stačil týmům Ukrajiny, Japonska
a Austrálie pouze na dělené poslední 13. místo.
Plná jedenáctka jezdců měla
na kontě nulu i po dvou kolech
soutěže jednotlivců a v úterý
večer bylo jasné, že boj
o medaile teprve začíná.
Skoková soutěž jednotlivců
i družstev vyvrcholila až po
uzávěrce Jezdce.
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Poslední Furusiyya
Závěrečné kolo 1. evropské divize Furusiyya
FEI Nations Cup se jezdilo poslední červencový
pátek v anglickém Hicksteadu. Byl to konkůr, na
kterém se rozhodovalo o úspěšnosti či neúspěšnosti celé sezóny a přinesl překvapivé rozuzlení.
Jako obvykle startovalo osm týmů a pro
poslední body do celkové tabulky si přijeli
Italové, Němci, Švýcaři, Belgičané a Britové.
Bez nervů mohli startovat Irové, Holanďané
a hostující USA. Sestupem ohroženi byli Němci,
Belgičané, Britové a Italové, všichni při různé
kombinaci ostatních výsledků.
Autorem parkuru na velkém travnatém kolbišti
byl
domácí
stavitel
Kelvin
Bywater.
V jeho kurzu letos stály tři dvojskoky a žádný
trojskok. Nechyběl obávaný kolmý skok
z červených prken s výraznými nápisy Hickstead
a čtyři metry široký vodní příkop.
Již v prvním kole prokázali velké odhodlání
zvrátit nepříznivý vývoj Němci. První tři udrželi
na kontě nulu a čtvrtý startovat nemusel.
Sekundovali jim Holanďané, kteří jedinou chybu
škrtali a za nimi se drželi Britové, Belgičané,
Irové a Italové se čtyřmi body. Švýcaři měli osm
a Američané dvanáct. Čtrnáct jezdců přešlo
první kolo čistě a tak o přestávce domácí stavitel
pořádně přitvrdil. Část skoků, zvýšil, část rozšířil
a bylo to znát.
Doposud nulovým Holanďanům přibylo 28
bodů a propadli na dno výsledkové listiny.
Sebevědomí se začalo vytrácet i senzačním
italským vítězům z minulého týdne v Dublinu.
V prvním kole suverénní Lorenzo de Luca vzdal,
když se jeho kůň uhodil při poboření třetího
dvojskoku. Ostatní tři jezdci dvakrát chybovali.
S nepřízní osudu se nevalně vyrovnávali také
domácí Britové. Ve druhém kole všichni
chybovali a i po škrtnutí nejhoršího výsledku
zatížili týmové konto dalšími šestnácti body.
Pochopitelně hodně znervózněli a museli čekat,
jak se soutěž vyvine.
Na ostatních týmech se však přestávková
úprava tolik neprojevila. Američané napodruhé
přešli dokonce s nulou a Švýcaři, Irové i nadšeně bojující Belgičané, připočítali jen čtyři body.
Celkové čtyři body měli na kontě po třech

Ze zahraničí
jezdcích i Němci. V tu chvíli je už nikdo
dostihnout nemohl a tak se čtvrtý Ludger
Beerbaum dostal na kolbiště až na dekorování.
Vítězství vybojovali Meredith MichaelsBeerbaum s běloušem FIBONACCI 17 (0/0),
Janne Friederike Meyer s 10letým ryzákem
GOJA 27 (0/0), Patrick Stühlmeyer s oldenburským hřebcem LACAN 2 (0/4) a nestartující
Ludger Beerbaum s 13letou holštýnkou CHIARA
222 (DNS/DNS). Tímto triumfem se Němci
nejen zachránili, ale výsledek je dokonce
katapultoval na třetí příčku celkové tabulky.
Ve šťastný konec jistě věřili i Belgičané, kteří
spolu s Iry skončili druzí (8 bodů), ale v jejich
případě to v kontextu celé sezóny bylo málo.
Čtvrtou příčku obsadili ex equo Američané
a Švýcaři (12). Britové byli šestí (20) a Holanďané stejně jako Italové sedmí (28).

Do druhé ligy - ČR, GBR a BEL
Do zářiového finále v Barceloně se tak vedle
České republiky nekvalifikovala Velká Británie
a Belgie. Tato tři družstva také opouštějí
1. evropskou divizi. O dalším britském brexitu
nakonec v domácím prostředí rozhodlo
nepovedené druhé kolo. Přitom k záchraně jim
chybělo málo. Stačilo, aby Jessica Mendoza
(SPIRIT T) zopakovala nulu z prvního parkuru,
nebo kdyby ve druhém kole šel čistě Scott Brash
(HELLO GUVʼNOR).
Ani druhá příčka nestačila na udržení v elitní
společnosti Belgičanům. V příští sezóně budou
ve 2. divizi spolu s českým týmem usilovat o jediné postupové místo mezi elitu, vedle obvyklých soupeřů, tedy ještě Britové, Belgičané
a jeden z dvojice Ukrajina – Španělsko. To bude
velmi těžké!
Kompletní výsledky na www.hickstead.co.uk.
Závěrečné kolo 2. evropské divize se koná
v sobotu 27. srpna ve španělském Gijonu. Zde
se rozhodne, zda 2. divizi vyhraje Španělsko
nebo Ukrajina.
Konečné pořadí Furusiyya FEI Nations
Cup ™ Jumping 2016 Europe Division 1
roku 2016: 1. Holandsko – 330; 2. Irsko 323,33; 3. Německo – 313,33; 4. Švýcarsko –
310; 5. Švédsko – 305; 6. Francie – 265;
7. Itálie – 259,17; 8. Velká Británie – 255;
9. Belgie – 246,67; 10. Česká republika – 180
Foto Sebastian Oakley

Tým Německa, který zvítězil v závěrečném kole 1. divize Furusiyya Cup vedl Otto Becker a složen
byl z Friederike Janne Meyer, Ludger Beerbauma, Meredith Michaels-Beerbaum a Patricka
Stühlmeyera
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Před OH ještě GCT
V holandském Valkenswaardu se těsně před
OH (4. - 7. srpna) konalo dvanácté pokračování
Global Champions Tour. Areál patřící prezidentovi a zakladateli tohoto seriálu Janu Topsovi, se každým rokem výrazně vylepšuje a už
teď patří mezi nejatraktivnější v Evropě.
V hvězdném poli čtyřiceti devíti startujících
bylo dvacet tři jezdců, kteří hned po skončení
konkůru odlétali do Ria. Mezi nimi i sedm
příslušníků první světové desítky.
Autorem parkúrů na prostorném travnatém
kolbišti byl italský mág Uliano Vezzani. Do
prvního kola postavil několik zajímavých pasáží,
které dělaly mnoha koním problémy.
Na tento parkur nebude rád vzpomínat
současný premiant světové tabulky a ještě
nedávno i vedoucí muž průběžného žebříčku
Global Champions Tour, Christian Ahlmann.
Z několika skvělých koní, které má v této době
k dispozici, zvolil 12letého belgického ryzáka
EPLEASER VAN'T HEIKE (For Pleasure). Asi to
nebyla ta nejlepší volba a po dvou chybách další
pokračování vzdal.
Do dotovaného druhého kola se ale nedostalo
víc předních světových jezdců. Chybovali
například Marcus Ehning, Gerco Schröder,
McLain Wardi, Daniel Deusser, Meredith
Michaels-Beerbaum, Eric Lamaze, Gregory
Wathelet ale i Scott Brash.
Příležitost startu ve druhém kole si vybojovalo
jedenáct bezchybných a sedm nejrychlejších se
čtyřmi body. O konečném pořadí při rovnosti
bodů v GCT rozhoduje čas druhého kola. Proto
jezdci, kteří si nesou body, jezdí od počátku
riskantně. Riskantní pojetí tentokrát nevyšlo
Bertramu Allenovi, Leopoldu van Astenovi či
Olivier Phillippaertsovi. Naopak Sergio Alvares
Moya, Denis Lynch, Marko Kutscher a Harrie
Smolders se rychlou čistou jízdou dostali před
své konkurenty. Na snahu dostat se do
rozeskakování tentokrát doplatili Maikel van der
Vleuten, Bassem Hassan Mohamed a na úplně
posledním skoku i Ludger Beerbaum.
Do rozeskakování se kvalifikovala šestice
čistých. Zahajovala mladá Američanka Jessica
Springsteen s 9letým běloušem CYNAR V
(Clarimo). Jela velmi razantně a za čistou jízdu
si vysloužila potlesk.
Ještě rychlejší byl ve Valkenswaardu usazený
Ital Alberto Zorzi s 11letou ryzkou FAIR LIGHT
VAN'T HEIKE (Vigo d´Arsouilles),
Edwina Tops-Alexander s 11letou hnědkou
CARETINA DE JOTER (Caretino) shodila ve
velkém tempu „a“ oxer ve dvojskoku.
Úžasnou jízdu předvedla Laura Kraut s 9letou
bělkou CAVALIA (Vingino). Jela na doraz a čas
měla o vteřinu rychlejší než doposud vedoucí
Ital.
Rozeskakování vygradovalo jízdou RolfaGörana Bengtssona (SWE) s impozantním
17letým ryzákem CASALL ASK (Caretino). Byla
to další z legendárních jízd nestárnoucího
holštýnského hřebce. Ve skvělém tempu byl
v cíli o dalších 17 setin rychleji.
Rychle jela i poslední startující Lauren Hough
s 12letou hnědkou OHLALA (Orlando), ta však
pouze za cenu jednoho shození.
Za vítězství dostal Rolf-Göran Bengtsson
odměnu ve výši 100 tisíc eur. Druhá Laura Kraut
brala 60 a třetí Alberto Zorzi 45 tisíc. V průběžné
tabulce zvýšila svůj náskok Edwina TopsAlexander (265) a vítězstvím se na druhou
příčku vyšvihl Rolf-Göran Bengtsson (240).
Dlouho vedoucí Christian Ahlmann spadl na třetí
místo (232).
Bez přestávky pokračovala také divácky
atraktivní Global Champions League. Zvítězil
tým MADRID IN MOTION který reprezentovali
Pedro Veniss (BRA) a Alberto Zorzi (ITA).
Druhou příčku obsadili ANTWEP DIAMONDS
a třetí byli MONACO ACES. V průběžné tabulce
vedou VALKENSWAARD UNITED (279,5) před
ANTWEP DIAMONDS (278) a MONACO ACES
(274,5)
Třinácté kolo GCT i Global Champions
League bude po olympiádě 8. - 11. září Římě.

Zahraniční rubriku připravil
Václav K. Dvořák
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Mistrovství světa jednospřeží Piber
Mistrovství světa jednospřeží zavedlo letos
Sbor rozhodčích posunul po drezurách limit
závodníky do malebného kraje rakouského
pro další start na 75 bodů, načež po dlouhém
Štýrska,do státního hřebčína Piber. Šampionát
naléhání všech vedoucích výprav svoje
se konal ve dnech 4. - 7. srpna.
rozhodnutí revokoval a umožnil start všem. Díky
Poprvé se na světovém mistrovství objevily
tomu se ovšem někteří jezdci dozvěděli
i státy, které jsme do této doby ve vozatajství
o možnosti startu cca hodinu před začátkem
vídali spíše sporadicky a to federace Ruska,
soutěže.
Litvy a Estonska. Zároveň se na mistrovství
Stavitelem trati byl Maďar Gábor Finta
prezentovalo doposud největší množství
a připravil pro jezdce a jejich koně osm
závodníků. Na start nastoupilo 74 spřežení.
náročných překážek. Nepřízeň počasí nakonec
Státy, které byly schopny postavit kompletní
zavinila, že jich bylo zařazeno pouze sedm.
družstvo (v týmové soutěži startovalo 18 družPřekážka č. 5 byla pro podmáčení vyřazena.
stev), mohly vyslat další
dva jednotlivce.
Česká
reprezentace
odjížděla do Piberu oslabena o neúčast našeho
dlouhodobě
nejúspěšnějšího
jezdce
Jana
Exnara a to vinou nešťastného zranění koně
krátce před výjezdem.
Tříčlenný tým tak tvořil
Ladislav Jirgala, Libor
Kurka a Jiří Ziegler.
Drezurní zkoušky vyvolaly mnoho diskusí.
Sbor rozhodčích rozhodoval první den nebývale
přísně a hned 12 jezdců,
včetně našich, se ocitlo
nad hranicí 70 tr.bodů. Ta
bohužel podle kvalifikačních podmínek znemožňovala start v maratonu.
Vítězkou drezury se
stala německá reprezentantka Marlen Fallak se
48,70 tr.b. Nejlépe bodově Vedoucím českého družstva na MS jednospřeží byl Jaroslav Pavel
ohodnocenou
drezuru
viděli diváci u úřadujícího mistra světa Holanďana
Nejlépe si v maratonu vedla Polka Weronika
Wilbrorda van den Broeka, který byl ovšem
Kwiatek, těsně sledovaná svým bratrem Bartkem.
posléze diskvalifikován pro krev v hubě koně.
Naši se opět vešli do jediného bodu a byla z toho
Posledních pět startujících v drezuře mělo
53. - 55. příčka.
smůlu na počasí. Na závodiště začaly padat
Do závěrečného parkuru nastupovali jezdci
provazy vody tak, že se drezurní obdélník
tradičně v obráceném pořadí. Rozdíly byly po
proměnil v bazén. Soutěž byla na více než
dvou dnech minimální a mistrem světa se tak
hodinu přerušena.
mohl stát kdokoliv z posledních deseti startujících.
Naši jezdci předvedli vyrovnané výkony:
Medailovou pozici neudržel Bartoloměj
Ladislav Jirgala 71,10 tr.b., Jiří Ziegler 71,37
Kwiatek, který se z druhého místa propadl na
a Libor Kurka 72,06. To znamenalo 65. - 67.
šestou příčku. Naopak sestra Weronika byla
místo.
opět výborná a bylo z toho celkové stříbro. To si
Poláci odvezli i v týmech.
Bronz
získala
díky vynikajícímu
parkuru mistrovská
debutantka z Holandska Saskia Siebers.
První individuální
medaili a hned
zlatou si disciplinovanou jízdou
mezi kužely vyjel
Dieter Lauterbach.
Tím také výrazně
přispěl i k zisku zlata
pro Německo. Bronzovou příčku v družstvech
obsadilo
Švýcarsko. Naše
reprezentace dokončila na 15. pozici.
V parkuru se nedařilo Ladislavovi
Jirgalovi, který konto
zatížil 27,40 tr. body.
Libor Kurka i Jiří
Ziegler
předvedli
pěkné výkony s
jednociferným výsledkem. ČR tak
obsadila 56. (Jiří
Ziegler), 57. (Libor
Kurka) a 65. místo
Členem českého týmu byl i Libor Kůrka, který nakonec obsadil 57. místo
(Ladislav Jirgala).

Foto FEI/Arnd Bronkhorst

Vítězství ve finále šestiletých získala klisna
FIONTINI (Fassbinder), která s Jurado
Lopezem reprezentuje Španělsko. Dvojice tak
obhájila své ročníkové postavení, když v loňském roce zvítězila v poli pětiletých.

Mladí koně v Ermelo
Světový chovatelský šampionát mladých
drezurních koní se konal 28. - 31. července
v holandském Ermelo. Za ČR se zúčastnila
Hana Vášaryová s 5letým SANTOS DUMONT
(Sarkozy) a 6letým SILKY MOVES (Starnberg)
a Martina Opočenská s 5letým WILD CAT
(Fürst Fugger).
V kvalifikaci pro finále (45) obsadil SANTOS
DUMONT 30. místo (75%) a WILD CAT
32. místo (73,70%). Mezi 15 nejlepších finalistů
se tak naše jezdkyně nedostaly. V Malém finále
pro nepostoupivší pak získal SANTOS
DUMONT 22. místo (72,80%) a WILD CAT
30. místo (53,50%).
Mezi 6letými se SILKY MOVES umístil jako
25. se 74%. V Malém finále pak obsadil
příjemné 10. místo se 76,40%.

Finále KMK
a Festival mladých koní
Ve dnech 1. - 4. září se ve Zduchovicích koná
Finále KMK. Vedle tradičního programu finále
se soutěžemi pro 4-6leté koně v drezuře i ve
skocích, přehlídky 3letých klisen a hříbat,
připravili organizátoři letos i jednu novinku soutěže pro 4 - 7leté mladé koně (4-7letí).
Soutěže jsou přístupné všem koním daného
ročníku s podmínkou, že majitel, jezdec nebo
stáj má jiného koně ve finále KMK ve skocích,
drezuře nebo v kategorii 3-letých klisen nebo
v kategorii klisnička či hřebeček 2016.

Finále ČDP
a Czech Equestrian Masters
Po sedmi kvalifikačních kolech se ke svému
finále přiblížil Český drezurní pohár. Finále se
koná 9. - 11. září v Martinicích a na
www.ceskydrezurnipohar.cz byl zveřejněn
seznam všech kvalifikovaných dvojic v kategoriích Challenge Cup, Top Ten Cup.
Finále se uskuteční v rámci Czech
Equestrian Masters, na kterém se představí
divákům různé jezdecké disciplíny.
Veškeré podrobnosti naleznete na
www.czechequestrianmasters.cz

XXIV. ročník | číslo 12
19. 8. 2016 – 1. 9. 2016

Reportáže

Foto K. Návojová

V neděli 7. srpna pokračoval sedmým kolem Český skokový pohár.
Jedinou nulu jak v základním parkuru, tak ve finále docílil Aleš Opatrný
na IDARIO VAN HET NETEHOF (C.E.T.). Zvítězil tak před Jiřím
Papouškem (JENIFER 4, Srnín) a Ladislavem Arientem (APOLLO 6,
Bohuslav Novohradský). Před večerní Velkou cenou Ptýrova (20. srpna)
tak postoupil na 2. místo průběžného pořadí za Marka Kluse a před
Jiřího Hrušku a Rudolfa Doležala.
Foto M. Javůrková

Mezi šestiletými si při KMK v deštivé Litomyšli vedl nejlépe hřebec
MANASQUAN M s Karlem Polákem (JK Hapax)

KMK V Litomyšli
Další kolo KMK se konalo 10. srpna v Suché u Litomyšle. Nejpočetněji
zastoupenou kategorií byla soutěž pro 4leté klisny na parkuru stupně -ZL-.
Nejvyšší ohodnocení dostala CONCERTINA sedlaná Petrem Vančurou (24,2;
JS Valdštejnská obora). Nejúspěšněji předvedeným a zároveň jediným
bezchybným čtyřletým hřebcem byl SOLIDAT s Markem Klusem (JK
Mustang) se známkou 25,4.
Pětiletých klisen nastoupilo deset. Opět byl jen jeden bezchybný parkur,
kterého docílila vítězná EVELYN – Petra Masárová (JK Caballero) s
konečnou známkou 23,7. V kategorii pětiletých hřebců a valachů byly dva
čisté parkury. Lepší ohodnocení získal GONDELIAZ předváděný Karlem
Polákem (JK Hapax). Druhé místo obsadila jeho stájová kolegyně Kateřina
Mestenhauserová a GAME BOY 1.
Šestiletí koně startovali ve spojené soutěži. Zde obdržel nejvyšší bodové
ohodnocení dne vítězný hřebec MANASQUAN M s Karlem Polákem - 26,4.
M. Javůrková

Slavnosti koní v Hradištku u Sadské

Koňskou show s doprovodným programem pro děti připravují v Jezdecké
škole Equus Kinsky na neděli 28. srpna. Dopolední program vyplní národní
chovatelská přehlídka koní Kinských a od 14:00 hodin pak bude na programu
odpolední show, ve které se představí i fríští koně a čtyřspřeží.
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Zahájení na zámku
Již jsme si zvykli, že republikové šampionáty
bývají rozděleny do mnoha míst. Počty
účastníků a termínové souběhy téměř vylučují
jednoho organizátora národního mistrovství.
Foto J. Bělohlav

Při slavnostním zahájení na pardubickém zámku byli jezdci seřazeni podle oblastí
Výjimku tvoří drezuristé a od letošního roku
i jezdci všestrannosti. Pardubičtí organizátoři a východočeská oblast se rozhodli
uspořádat ve dnech 27. - 31. července
celou sestavu národních šampionátů všech
kategorií v rámci jediného mítinku. Východočeši nic nepodcenili a šampionát vedle
sportovní stránky připravili pečlivě i jako
společensklou akci.
Eliška Orctová na BONUS 1 (JC Rusek)
Slavnostní ráz tak šampionátu dodalo slavzvítězila mezi mladými jezdci (CNC*)
nostní zahájení na pardubickém zámku. Většina jezdců zná z Pardubic pouze
závodiště, ale pamětihodnosti
města jim unikají. I to byl podnět
k tomu, proč se východočeši
chtěli pochlubit dominantou
města, pardubickým renesančním zámkem. Na nádvoří zámku a v rytířských sálech již v minulosti probíhaly zahajovací ceremoniály při evropských mistrovstvích v letech 2003 a 2006.
Doprovodný program byl
zahájen čtením báje o vzniku
pardubického znaku, Průvodní slovo doplnila zpěvem Jana
Kociánová. Účastníci si také
mohli prohlédnout výstavu
Foto J. Bělohlav
„Starokladrubský kůň“.
MČR dětí (-Z-) se žlutou šerpou vítězka Barbora Vaňková
(LIPTON SINAJ, Ratibořské Hory), stříbrná Michaela
Haderková (DEXTRA, Eventing Team), bronzová Šárka
Štvánová (CALEDON, JK Bártův Dvůr) a čtvrtá Kateřina
Kuntová (TIR, JO La-Boheme Zduchovice)

Foto J. Bělohlav

Mezi staršími juniory (-L-) dominovala Vladimíra
Pechanová - ROSA-P (Pastviny Pilníkov)
Foto J. Bělohlav

Foto J. Bělohlav

Mezi mladšími juniory (-ZL-) byla nejlepší Kristýna Kačírková
na DANTÉS (TJ Sokol Semice)

Po pátém místě na mistrovství jednotlivců ve skákání si seniorský titul ve
všestrannosti (CNC**) odvezl z Pardubic Miloslav Příhoda - LORD 27 (JK Flamenco)

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 V. K. Dvořák -dvoř,P. Loudová -lou-, 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.

