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Obnova registrací 
a licencí 2017 nově

Od 1. ledna 2017 vstupuje
do života členů ČJF Jednotný
informační systém (JIS).

Zvon Václav 
s koňmi?

Redakce Jezdce se podílí na
organizaci slavnostní cesty
zvonu Václav Prahou pomocí
spřežení ZH Tlumačov a NH
Kladruby n.L.
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Inzerce

Nové Stanovy ČJF 
Na mimořádné konferenci ČJF byl ve středu

16. listopadu schválen Radou ČJF předložený
návrh nových Stanov ČJF. Po více jak dvouleté
diskuzi tak nové stanovy naplnily zákonem
předepsanou povinnost být v souladu s novým
Občanským zákoníkem, který je v platnosti od
ledna 2014. 

Konference byla dobře připravena a většina
delegátů chtěla návrh stanov podpořit. Nebyl
tak přijat ani Královéhradeckou oblastí
předložený protinávrh, který umožňoval
oblastem případnou právní subjektivitu, ani
návrhy na omezení změny stávajících stanov
výhradně ve smyslu povinných změn na
základě nového občanského zákoníku.

Konference byla ovšem i příležitostí ke
zprávě o činnosti ČJF, kterou přednesla
prezidentka Ing. Olga Plachá. V té bylo sděleno,
že v současnosti sdružuje ČJF 18 655 členů
(6 321 juniorů). Celkem je z těchto členů 10 551
licentováno. Největší oblastí co do počtu členů
je středočeská oblast s 3 428 členy. Ná-
sledovaná severomoravskou oblastí s 2 320
členy a oblastmi východočeskou (2 062) a Pra-
ha (2 002).

Celkový obrat hospodaření roku 2015 byl
28 048 000,- Kč s výsledkem + 1 948 000,- Kč.
ČJF obdržela  v tomto roce celkem 11 872 000,-
Kč dotací ze státního rozpočtu a od svých členů
získala na poplatcích celkem 12 316 000,- Kč.

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 
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Generální zasedání FEI v Tokiu
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Pořadatelská země OH 2020 se stala hostitelem letošního zasedání FEI, které měla jako hlavní
bod programu především úpravu systému olympijské soutěže. Zasedání, které se konalo ve dnech
19. – 22. listopadu, se zúčastnilo přes 300 delegátů ze 76 národních federací (včetně ČR). Tito
delegáti navíc disponovali 31 plnými mocemi od dalších národních federací. Celkově 
tak zasedání reprezentovalo 107 národních federací z celkového počtu 134 zemí 
sdružených ve FEI.

Zasedání FEI v Tokiu zahájil generální tajemník Ingmar De Vos

Generální zasedání shrnulo dvouletou práci na
úpravě systému tří olympijských disciplín do
nového modelu, který bude předložen v únoru
2017 Mezinárodnímu olympijskému výboru.
Do července 2017 by pak mělo být ze stra-
ny MOV o návrhu FEI rozhodnuto a na základě
tohoto rozhodnutí bude Valná hromada
FEI v listopadu 2017 jednat o kvótách pro OH
2020.

Průběh hlasování a diskuze při Generálním
zasedání bylo vedeno v duchu předchozích
dvouletých jednáních. Ne všichni delegáti
s navrhovanými změnami souhlasili, ale byla
vyjádřena ochota se při většinové podpoře se
změnami smířit. V tomto duchu bylo také vedeno
závěrečné hlasování. Z celkem 107 hlasů
hlasovalo proti změnám systému olympijských
soutěží 11 zemí: Albánie, Bulharsko, Francie,
Německo, Lotyšsko, Lucembursko, Monako,
Nový Zéland, Nizozemsko, Rumunsko a
Švýcarsko. Při hlasování o formátu
paralympijských her byla proti pouze Velká
Británie.

Čeho se tedy navrhovaná změna formátu
olympijských soutěží týká:

Skoky
Cílem navrhovaných změn je navýšit počet

národních federací, jejichž jezdci by se měli šanci

OH zúčastnit. Základní kvóta počtu koní zůstává
nezměněna a je stále 75 koní.

O pět týmů více
Počet zúčastněných týmů se ovšem navyšuje z

15 na 20. Toho bude docíleno tím, že družstva
budou pouze tříčlenná a tudíž se žádný výsledek
nebude moci škrtnout. Kvalifikované státy si  udou
moci na OH přivézt náhradní dvojici, která bude
moci být nasazena v případě zdravotní
komplikace jednoho z původně nasazeného
tříčlenného týmu a to i v průběhu soutěže. O
penalizaci za nasazení náhradníka bude teprve
rozhodnuto.

Zbylých 15 pozic bude rozděleno na základě
olympijské kvalifikace mezi 15 národních federací.
Pro každou zemi, která se tak nedostane mezi 20
kvalifikovaných států do týmové soutěže, bude
přiděleno pouze jediné postupové místo. Tím by
měl být počet států ve skokové soutěži na OH
systémově navýšen na 35.

A další zásadní změnou je, že individuální
soutěž bude předcházet týmové.

Drezura
Složení týmů pro soutěž družstev bude totožné

se skokovou soutěží. Tříčlenné týmy a umožnění
vstupu náhradní dvojice do soutěže. Ná-
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Generální ...
hradníkem může být nová dvojice, ale i výměna
koně. Žádný výsledek se neškrtá. Počet koní
zůstává (60) a postup pro soutěž jednotlivců bude
na základě olympijského žebříčku opět omezen
jedním účastníkem jedné národnosti. O rozšíření
počtu týmů (současný model 10) materiál FEI
nehovoří.

Oproti současnému modelu by měla být soutěž
GP pouze kvalifikací a týmové medaile by byly
získávány pouze za výkon v GP Spéciál. Do boje
o týmové medaile (GP Spéciál) by postoupilo osm
nejlepších týmů ze soutěže GP.

Do finále jednotlivců by postupovalo 18 dvojic
podle kombinovaného klíče. Systém zavádí
rozšíření možnosti startu ve finále jednotlivců
(„šťastný neúspěšný“). Šest míst by bylo
vyhrazeno nejlepším z GP, šest nejlepším z GP
Spéciál a šest pro nejlepší dvojice z kombinace
obou soutěží.

Paradrezura
V podobném duchu bude upraven i systém pro

paradrezurní soutěže, ovšem zde mohou
postupovat pro soutěž jednotlivců dva zástupci z
jedné země.

Všestrannost
Opět budou pouze tříčlenná družstva s

povolením jedné náhradní dvojice při zdravotní
indispozici člena týmu v průběhu soutěže. O
případném navýšení počtu týmů materiál
nehovoří. O penalizaci za výměnu člena týmu
budou hovořit až následná olympijská pravidla.

Pro soutěž jednotlivců bude možné kvalifikovat
maximálně dva zástupce jedné národnosti. Pořadí
disciplín v soutěži všestrannosti zůstává
nezměněno, ale drezurní zkouška se musí
stihnout v průběhu jednoho dne – soutěž bude
třídenní. Pro týmovou soutěž to bude drezura,
kros, parkur, pro jednotlivce + finále parkur.

Obtížnost olympijské všestrannosti bude v
drezúře a skocích na úrovni 4* a v terénu na
úrovni 3* (limit 10 minut, 45 skoků).

Pro soutěž jednotlivců se bude možné
kvalifikovat pouze ve dvojici (jezdec-kůň), pro
týmovou soutěž mohou být kvalifikace splněny
odděleně. Sankce za nedokončení části soutěže
bude u drezury 100 bodů, za kros 150 bodů a za
parkur 100 bodů.

Generální zasedání schválilo i nová pravidla.
Podle českých zástupců (Bohumil Rejnek,

Cenu solidarity za rozvoj jezdeckého sportu
převzal v Tokiu za federaci Maroka generální
tajemník Badr Fakir

Veronika Jiroutová) byl ve skokových soutěží
např. diskutován návrh na odstranění vodního
příkopu (nebylo přijato), či vyloučení účastníka
Velké ceny po čtvrté chybě (přijato). Kompletní
znění novelizovaných mezinárodních pravidel
naleznete na www.fei.org

FEI Awards 2016
V rámci společenského programu generálního

zasedání FEI byly uděleny i ceny FEI Awards

S ystém skokových soutěží při OH stojí na prahu zcela zásadní změny pojetí.
Definitivně končí olympijské století, ve kterém stále ještě doznívala prestiž
a noblesa jezdecké společnosti. Výsadní postavení zajistili při vzniku

olympijského soutěžení především armádní jezdci, kteří bývali ve svých zemích
společenskou elitou. Celospolečenská prestiž jezdeckého sportu byla v olympijském
turnaji potvrzena tím, že skoková soutěž jednotlivců uzavírala program OH a povinně
tomu tak muselo být na centrálním olympijském stadionu. Po jezdcích, před zhasnutím
olympijského ohně, již doběhli pouze účastníci maratonu a OH byly ukončeny.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) donutil dodržet tuto tradici ještě pořadatele
sovětské Moskvy v roce 1980. Skoková soutěž se tak odbývala na trávníku v Luž-
nikách, bezesporu ke zděšení všech fotbalových fanoušků. Již o čtyři roky později
ovšem vzala tato tradice za své. Pořadatelé v Los Angeles využili argumentu o zne-
čištění ovzduší centra kalifornské metropole. Schovávající se za welfare, tak poprvé
odsunuli koně a jezdce individuálního finále na periférii olympijských sportovišť. Tehdy
nás to mrzelo, ale dnes je tato výsada jezdectví již definitivně zapomenuta.

Následovalo zavedení drezurní volné jízdy. Volná jízda ve spojení s hudbou byla
deklarována jako balet jezdce a koně. V zásadě však byl a stále je kür určen pouze pro
masy diváků, kteří sice trochu drezuře rozumí, ale ne dost, aby je bavila jezdci stále
opakovaná klasická úloha. Drezurní veřejnost se s volnými jízdami a jejich
rozhodováním nejenom smířila, ale začala je i aktivně prosazovat. Postupně nejenom
do nejvyšších soutěžních úrovní, ale v průběhu let i do nižších a nižších výkonnostních
pater.

A tak jsme se dočkali volné jízdy drezurních elévů i na úrovni -L-. Generace
zakladatelů drezurního sportu by se nestačily divit. Je otázkou, zda by se na nás
uznávaní jezdci té doby zlobili, či zda by se nám smáli. Drobným pozitivním detailem
celého vývoje je důkaz, že si FEI drezurní odpovědnost alespoň ve zbytcích
uvědomuje. Na úrovni MS to alibisticky vyřešila dvěma sadami medailí. Jedna za
klasickou úlohu a druhá za volnou jízdu. To pochopitelně MOV nestrávil. Oympijská
medaile se tak získává již pouze za Kür. Současní rozhodčí tak byli vmanipulováni do
pozice již zcela shodné s rozhodováním krasobruslení. I v jejich žargonu tak nalezneme
něco jako “umělecký dojem”.

V Tokiu skončí další tradice. Výměna pořadí soutěží staví na vyšší stupeň týmové
klání. V něm pak zbylo místo již pouze pro tři jezdce. Napětí, které možnost opravy
výsledku jednoho člena čtyřčlenného družstva přinášela, zmizí. Je námětem spíše
filosofické diskuze, zda záměna pořadí soutěží je výrazem úcty k soutěžení států, či
upozaděním individualismu ve sportovním výkonu.

Snaha o početní navýšení národního zastoupení v olympijském turnaji je v olympijské
myšlence pochopitelná. Teprve se ovšem ukáže, zda cena zaplacená pouze
tříčlennými týmy nebude příliš vysoká. V konečném efektu by měl být tento směr vývoje
pro Českou republiku žádanou změnou. Dá se předpokládat, že po případném
schválení nového systému MOV budou navýšeny účastnické kvóty i našeho
kvalifikačního regionu.

Pokud ovšem MOV a FEI leží na srdci skutečné navýšení národního zastoupení při
OH, měly by se jejich úvahy ubírat důležitějším směrem. Bohužel při zasedání FEI
nezaznělo nic o účelových změnách občanství. I nadále tak budou olympijské ambice
ekonomicky slabších států ohroženy rozmary východoevropských či středoasijských
oligarchů, ale i blízkovýchodních ropných magnátů. Ti budou stále častěji zvažovat, zda
své nekonečné bohatství neutratit za vstup do světly reflektorů osvětlených VIP prostor
mezinárodního jezdeckého sportu. Zde FEI ale i MOV neprotestuje. Cokoliv z těchto
zdrojů ráda přijímá. Takový je ale celý náš současný svět. Ten jezdecký není výjimkou.

Ing. Cyril Neumann

2016. Tyto ceny jsou FEI udíleny od roku 2009.
Jsou vyhlašováni držitelé v pěti kategoriích: talent
roku, kterým se může stát nadaný jezdec ve věku
14 – 21 let, nejlepší ošetřovatel, cena
solidarity, která je určena za obětavost a energii
při propagaci a šíření jezdectví ve světě, cena
naděje pro jezdce soutěžícího navzdory svému
handicapu nebo v extrémně obtížných
podmínkách a cena pro nejlepšího sportovce
roku.
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SJH 2018 v USA
Po zrušení organizace Světových jezdeckých her v dějišti jezdeckých soutěží OH 1976

v kanadském Bromontu bylo pořadatelství osmých SJH na několik měsíců otevřeno. Ve hře byla
i slovenská kandidatura střediska v Šamoríně. Ve středu 2. listopadu bylo oznámeno, že FEI
Světové jezdecké hry 2018 se budou ve dnech 10. -23. září konat v mezinárodním jezdeckém centru
ve městě Tryon v Severní Karolíně.

Oproti Bromontu byl termín her kvůli klimatickým podmínkám v Severní Karolíně posunut zhruba
o měsíc. Velkolepé středisko v Tryon má 1 200 míst pro ustájení koní, 12 kolbišť s umělým
osvětlením a 12 000 míst k sezení. Součástí je i krytá soutěžní hala s kapacitou 5 000 diváků.
V Tryon je vybudována krosová trať, která bude použita jak pro soutěž všestrannosti, tak spřežení.
Místo je také obklopeno stovkami mil jezdeckých stezek pro soutěž endurance. Samozřejmostí je
i zázemí pro sportovce a diváky včetně restaurací a ubytování.

Osm kvalifikací
Zimního poháru

Čtvrtý ročník seriálu Zimní Jezdecký pohár
zahajuje v lednu 2017 vozatajskými soutěžemi
v Hradištku u Sadské. V zimě 2017 nabídne
soutěžícím celkem osm kvalifikačních závodů.

Obě disciplíny (skoky a spřežení) budou mít
po čtyřech kvalifikačních kolech

Nejčastěji budou pořadateli Zimního poháru
manželé Půlpánovi v Hradištku u Sadské. Zde
bude seriál zahájen soutěžemi spřežení
28. ledna a následně ve skákání 4. února.
Seriál se pak do Hradištka vrátí 18. února
(skoky). Třetí skokové kolo proběhne
v Královicích u Slaného 4. března.

Další kvalifikace soutěží spřežení pak
uspořádají slatiňanští 11. února a třetí setkání
jezdců spřežení zorganizuje Veterinární a far-
maceutické univerzita v Brně 25. února. 

Novým pořadatelem roku 2017 budou
Zduchovice, kde se skokové kolo uskuteční
v sobotu 11. března. O den později zde bude
i kvalifikace spřežení.

Pouze tři kvalifikační výsledky
Finále seriálu je pak tradičně plánováno na

výstavišti v Lysé nad Labem v rámci
Jezdeckého festivalu. Ten se koná ve dnech
22. až 26. března 2017. Na pátek 24. března je
plánováno skokové finále a finálová spřežení
obstarají vrchol festivalu v neděli 26. března. 

Tradičně při finálových kláních budou jezdci
získávat dvojnásobný počet bodů. Oproti
předchozím letům budou jezdcům do celkového
výsledku započítávány pouze tři nejlépe
bodované výsledky.

Jiří Nesvačil ml. (NH Kladruby n.L.) patří v Zimním poháru tradičně k favoritům soutěže čtyřspřeží

Foto K. Návojová

Přes Varšavu
do Omahy

Anna Kellnerová se postupně probojovává
vzhůru světovým Longines žebříčkem skoko-
vých jezdců. Tentokrát je její úspěšnosti po-
tvrzena ziskem dalších bodů do Světového
poháru naší části Evropy, když 4. prosince bo-
jovala o prvenství v Grand Prix FEI World
Cup v Poznani.

Anna Kellnerová na 9letém holandském
CLASSIC (Armitage) postoupila do ro-
zeskakování sedmi dvojic a po bezchyb-
ném výkonu skončila třetí. Zvítězil Marcel
Ewen (EXCENEL) z Francie před Němcem
Andre Thieme (CONTHENDRIX).

Anna tráví celý soutěžní podzim v zahrani-
čí. S podobnou konkurencí jako v Poznani se
utkala již při Velké ceně Lešna na sklonku říj-
na, kde byla také v rozeskakování a skončila
pátá. Poté startovala na CSI3* v Maastrichtu,
CSI3* v Liege a nyní byla opět úspěšná
v Poznani. Z podzimních výsledků ještě připo-
meňme třetí místo při CSI3* v Donaueschin-
gen (150).

Nejlepším českým jezdcem posledních
12 měsíců ve světovém srovnání ale stále zů-
stává bezkonkurenčně Aleš Opatrný, který
momentálně figuruje na 107. místě. O více
než 250 pozic za ním je Ondřej Zvára na 365.
pozici. Následuje Zuzana Zelinková na 413.
stupni před Emmou Augier de Mousac (429).
Ještě před započtením výsledku z Poznaně
byla Anna Kellnerová mezi českými jezdci na
páté příčce na 570. místě. Dá se před-
pokládat, že po 3. místě v GP Poznaň posko-
čí již na okraj první pětistovky světových
jezdců.

Do finále ve Varšavě
Ještě důležitější je ovšem umístění Anny

Kellnerové v naší části ligy Světového poháru
2016/2017. Zde jí body za Poznaň zcela jistě
zaručí účast mezi nejlepšími jezdci regionu ve
varšavském finále 23. – 26. února 2017. V na-
ší lize je Anna z českých jezdců letos zdaleka
nejúspěšnější. V únoru by tak mohla bojovat o
účast v letošním finále Světového poháru,
které se koná ve dnech 29. března až 2. dub-
na ve městě Omaha ve středu USA ve státě
Nebraska.



Stuttgart
Další etapu Světového poháru

hostil 20. listopadu německý Stuttgart.
V prostorné Anton-Martin Schleyer
hale stavěl parkury Belgičan Luc
Musette ve spolupráci s domácí
Christou Jung. Bohužel se jim
nepodařilo správně nastavit náročnost
kurzu. Pokud pořadatelé ve Veroně
žehrali na velký počet účastníků
rozeskakování, tak ve Stuttgartu to
byla takřka polovina startovního pole.
Přesto, že i zde někteří favorité
zaváhali, ze čtyřicítky účastníků bylo
devatenáct bezchybných.

Trasa rozeskakování vybízela k ris-
kování a to se mnohým nevyplatilo.
Vyvrcholení soutěže však mělo svoji
dynamiku a diváci viděli několik
skvělých jízd.

Bez chyby byl až čtvrtý startující
Cian OʼConnor z Irska s 10letým
belgickým hřebcem GOOD LUCK
(Canturo). Navíc měl i výborný čas.
Rychlý byl i Martin Fuchs s běloušem
CLOONEY 51 (Cornet Obolensky),
který zaostal jen o sedm setin vteřiny.

Diváci vehementně povzbuzovali
populární Janne Friederike Meyer
s ryzákem GOJA (Wandor van de
Mispelaere). Jela rychle, ale na vedení
to nestačilo. Další z domácích
oblíbenců Hans Dieter Dreher,
s 12letým běloušem COOL AND
EASY (Contender) razantní jízdou
zvedl diváky ze sedadel, měl ale
smůlu na „b“ oxeru dvojskoku.

Výbornou jízdu pak převedl Steve
Guerdat s 10letou švédskou hnědkou BIANCA
(Balou du Rouet) a zdálo se, že rychlejší již
nikdo další nebude.

Nestárnoucí TALOUBET Z
Pak ale předvedl obhájce loňského prvenství

Christian Ahlmann nestárnoucího 16letého
hřebce TALOUBET Z (Galoubet A). Jeho jízda
byla dokonalá a hala byla u vytržení. Když
časomíra ukázala, že byl v cíli o dvě sekundy
rychleji, ovace nebraly konce. Novinářům se
později Christian Ahlmann svěřil, že hřebec,
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Evropská scéna je
v předvánočním čase
plně v zajetí zápa-
doevropské ligy Svě-
tového poháru. V
uplynulých týdnech
se konala kola napříč
celým kontinentem.
Zahajovalo se v Itá-
lii na nejprestižnější
světové výstavě koní
Fieracavalli.

Svá první kola mají
za sebou i spřežení.

Zimní Evropa plná Světových pohárů

Foto FEI/S. Secchi

Egypťan Abdel Said na HOPE VAN
SCHERPEN DONDER zvítězil ve Velké ceně
Verony

Verona
Čtvrté kolo západoevropské ligy Světového

poháru bylo na pořadu 13. listopadu v historické
Veroně. Byla to jedna z největších atrakcí
věhlasného veletrhu Fieracavalli. V soutěži se
utkalo třicet sedm jezdců z patnácti zemí. Par-
kur pro ně připravil domácí stavitel Uliano
Vezzani.

Ve startovním poli dostalo příležitost i několik
méně známých jezdců a možná i proto nepatřil
kurz základního kola k těm nejobtížnějším. Do
rozeskakování se nakonec kvalifikovalo třináct
bezchybných. Chyběli mezi nimi někteří
z favoritů jako příkladně Daniel Deusser, Scott
Brash, Meredith Michaels-Beerbaum, Christian
Ahlmann, Steve Guerdat, Roger-Yves Bost
nebo Edwina Tops-Alexander.

Rozeskakování bylo hodně bojovné. První
dva startující z přemíry snahy chybovali. Uspěl
až třetí účastník, sedmadvacetiletý Abdel Said
z Egypta, s nervní 9letou belgickou hnědkou
HOPE VAN SCHERPEN DONDER (Quadrillo).
Prolétl trasou v ďábelském tempu. Měl
i značnou dávku štěstí a bylo zřejmé, že jeho
výkon se bude honit jen obtížně.

Další dva jezdci v tempu chybovali. Výborně
se následně prezentoval mladý Martin Fuchs
s 10letým vestfálským běloušem CLOONEY
(Cornet Obolensky). Na létajícího Egypťana mu
ale tři sekundy chyběly.

Čistě, ale ještě o další vteřinu pomaleji, šel
i švédský mladík Douglas Lindelöw s 11letým
hnědákem SACRAMENTO (Cardento). Na
dalších jezdcích bylo znát, jak moc by se chtěli
prosadit, ale každému něco spadlo. 

Rozhodnout mohl poslední jezdec soutěže,
světová dvojka a obhájce loňského vítězství
Simon Delestre s 11letým holštýnským ryzákem
CHESALL ZIMEQUEST (Casall). Prošel kurzem

na hranici rizika a všichni s napětím sledovali,
kde se zastaví časomíra. Za nedostižným
Abdelem Saidem však i on půldruhé vteřiny
zaostal.

Učil se na Alešově koni
Překvapivý vítěz je až 147. jezdcem

světového žebříčku a účast v této prestižní
soutěži mu umožnila divoká karta, kterou dostal
od pořadatelů. Dekorování pro něj bylo velikým
svátkem. Jeho klisna však pro to neměla velké
pochopení a nevydržela ani na chvilku postát.
Nakonec musel sesednout a klisnu svěřit
ošetřovateli.

Abdel Said trvale působí v Belgii. U nás vešel
do podvědomí před třemi lety po ME v dánském
Herningu. Tehdy si od Aleše Opatrného koupil
holandského hnědáka ZIDANDE P (For
Pleasure x Galoubet A). V letošním roce se
v sedle tohoto valacha prezentoval jeho krajan
Mohamed Ismael Mansour. Kompletní výsledky
na: www.jumpingverona.it

World Cup Jumping - Verona: 1. Abdel Said
- HOPE VAN SCHERPEN DONDER (EGY)
0/0/37,96; 2. Simon Delestre - CHESALL
ZIMEQUEST (FRA) 0/0/39,62; 3. Martin Fuchs
- CLOONEY (SUI) 0/0/40,62; 4. Douglas
Lindelöw - SACRAMENTO (SWE) 0/0/41,89;
5. Sergio Alvarez Moya - ARRAYAN (ESP)
0/4/39,47; 6. Emilio Bicocchi - ARES (ITA)
0/4/40,56; 7. Pénélope Leprevost - RATINA
DʼLA ROUSSERIE (FRA) 0/4/40,88; 7. Kevin
Staut - REVEUR DE HURTEBISE HDC (FRA)
0/4/40,88; 9. Jane Richard Philips - PABLO DE
VIRTON (SUI) 0/4/40,96; 10. Gianni Govoni -
ANTONIO (ITA) 0/4/41,74

Foto FEI/S. Lafrentz

Christian Ahlmann s TALOUBET Z (GER) byl ve
Stuttgartu nejrychlejší z 19 účastníků v rozeskakování

který letos pomáhal německému družstvu k zis-
ku bronzové olympijské medaile a byl i jedním
z klíčových účastníků vítězného finále Furusiyya
FEI Pohárů národů, nebude nadále na šam-
pionátech startovat. Bude chybět i ve finále
Světového poháru v dubnu příštího roku. Ze
sportu však neodchází a účastníkem velkých
konkůrů bude tento výjimečný hřebec i nadále.
Kompletní výsledky na:
www. stuttgart-german-masters.de

World Cup Jumping - Stuttgart:
1. Christian Ahlmann - TALOUBET Z (GER)
0/0 42,85; 2. Steve Guerdat - BIANCA (SUI)
0/0 44,95; 3. Cian OʼConnor - GOOD LUCK
(IRL) 0/0 45,03; 4. Martin Fuchs -
CLOONEY 51 (SUI) 0/0 45,10; 5. Janne
Friederike Meyer - GOJA (GER) 0/0 45,34;
6. Kevin Staut - REVEUR DE HURTEBISE
(FRA) 0/0 45,78; 7. Lorenzo de Luca -
ARMITAGES BOY (ITA) 0/0 47,11;
8. Holger Wulschner - BSC SKIPPER
(GER) 0/0 47,40; 9. Carlos Enriques Lopez
Lizarazo - ADMARA 2 (COL) 0/0 47,82;
10. Markus Brinkmann - PIKEUR DYLON
(GER) 0/0 50,71; 11. Max Kühner -
CORNET KALUA (AUT) 0/0 51,56;
12. Hans Dieter Dreher - COOL AND EASY
(GER) 0/4 44,15; 13. Jérôme Guery -
GRAND CRU VAN DE ROZENBERG (BEL)
0/4 45,28; 14. Leopold van Asten - VDL
GROEP ZIDANE NOP (NED) 0/4 45,69;
15. Sergio Alvarez Moya - ARRAYAN (ESP)
0/4 47,02; 16. Bertram Allen -  HECTOR
VAN DʼABDIJHOEVE (IRL) 0/8 46,46;
17. Olivier Philippaerts - H&M LEGEND OF
LOVE (BEL) 0/8 46,60; 18. Jeroen
Dubbeldam -SFN ZENITH NOP (NED) 0/8
47,96; 19. Roger Yves Bost - PEGASE DU
MURIER (FRA) 0/8 54,41.

Ve Stuttgartu i drezura
Ve Stuttgartu se 19. listopadu jezdil i Světový

pohár v drezuře. S převahou zvítězila domácí
multi šampiónka Isabell Werth s 11letou vrankou
WEIHEGOLD OLD (Don Schufro). Měla pouze
drobnou chybu v řadě 1-1, ale všechny ostatní
prvky zvládla skvěle. U všech rozhodčích
získala nejvyšší známky a její celkové skóre
bylo 89,418 %. Dokázala tak zopakovat
triumf z předchozího kola v Lyonu, kde minulý
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měsíc dokonce dosáhla osobního rekordu
90,09 %.

Druhou příčku s tříprocentní ztrátou podle
očekávání obsadila její mladší kolegyně Kristina
Bröring-Sprehe s impozantním hřebcem
DESPERADOS FRH (De Niro). 

Domácí jezdkyně uhájily i třetí příčku,
zásluhou Fabienne Lütkemeier s 16letým
ryzákem DʼAGOSTINO FRH (De Niro).

Velice působivou sestavu předvedla i
čtyřiačtyřicetiletá Holanďanka Madeleine Witte-
Vrees s nadějným 9letým hřebcem CENNIN
(Vivaldi). 

Spencer Wilton z Velké Británie s 13letým
hnědákem SUPER NOVA ll (De Niro), tentokrát
předvedl velmi nervózní sestavu. Valach se
nedokázal soustředit a velkou část úlohy
absolvoval s vyplazeným jazykem. Nedokázal
tak navázat na velmi nadějný výkon v před-
cházející úloze Grand Prix.  

Zde zvítězila Isabell Werth (84,340 %). Druhá
byla Kristina Bröring-Sprehe (79,140 %) právě
před Spencer Wiltonem (74,980 %).

Čtvrté kolo bude 11. prosince v rakouském
Salcburku.

World Cup Dressage - Stuttgart:  1. Isabell
Werth - WEIHEGOLD OLD (GER) 89,418;
2. Kristina Bröring-Sprehe - DESPERADOS
FRH (GER) 86,306; 3. Fabienne Lütkemeier -
DʼAGOSTINO FRH (GER) 78,886; 4. Ma-
deleine Witte-Vrees - CENNIN (NED) 78,145;
5. Hubertus Schmidt- IMPERIO TSF (GER)
77,645; 6. Marcela Krinke Susmelj -
SMEYERS MOLBERG (SUI) 75,265; 7. Judy
Reynolds - VANCOUVER K (IRL) 74,870;
8. Karen Tebar - RICARDO (FRA 74,857;
9. Pierre Voila - BADINA ALTENA (FRA)
73,648; 10. Borja Carrasposa -FOCO LOCO
W (ESP) 73,627; 11. Jenny Lang-Nobbe -
LOVERBOY (GER) 72,613; 12. Astrid
Neumayer - DSP RODRIGUEZ (AUT) 72,486;
13. Ludovic Henry - AFTER YOU (FRA)
70,251; 14. Danielle Heijkoop - BADARI
(NED) 68,427; 15. Spencer Wilton - SUPER
NOVA ll (GBR) 67,933.

World Cup Dressage po 3. kole ve Stuttgartu:
1. Marcela Krinke Susmelj – 41; 2. Isabell Werth – 40;
3. Kristy Oatley – 33; 4. Judy Reynolds – 30; Terhi Stegars
-30; 6. Fabienne Lütkemeier – 28; Inna Logutenkova – 28;
8. Juliane Brunkhorst  - 25;  9. Marlene Kohlschmidt
Ebbesen – 24; 10. Anna von Wendt – 20; Mai Tofte
Olesen – 20; Sasha Schulz – 20.

Madrid
Světový pohár pokračoval v rychlém

tempu hned další víkend ve španělské
metropoli. Šesté kolo bylo na pořadu
27. listopadu. Autorem parkurů
v Madridu byl domácí stavitel Javier
Trenor. Jemu se na rozdíl od
předchůdců podařilo udržet počet
účastníků rozeskakování v přijatelném
počtu.

Parkur byl zajímavý, přiměřeně
obtížný, a bylo nutné hlídat i časový
limit. Ze čtyřicítky účastníků z de-
vatenácti zemí, bylo šest domácích
reprezentantů, včetně kompletního
olympijského týmu. Rozeskakování
bylo poměrně dlouhé, s několika
ostrými obraty v závěru i s rychlým
cváláním.

Zahajujícím jezdcem byl Henrik von
Eckermann s 10letou hnědkou MARY
LOU (Montendro). Jel svižně a štěs-
těna ho opustila až na vysoké
stacionátě v posledním oblouku. 

Následoval osmadvacetiletý Němec
Tobias Meyer se 14letou vestfálskou
klisnou CATHLEEN (Cordobes I). Před
totožnou překážkou vybočil a po
opětovném nájezdu chyboval a stejně
i na závěrečném skoku. 

Gregory Wathelet s 10letou bělkou
COREE (Cornet Obolensky) přehnal
nájezd na druhý skok. Prvním
bezchybným tak byl Ludger Beerbaum
s 13letým ryzákem CASELLO (Casall).
Z jeho jízdy však byla patrná snaha nic
neshodit a na čase to bylo znát.

Naopak riskantně jel Kevin Staut
s 11letým tm. hnědákem ARAN
(Manhattan). Byl také čistý a Beer-
bauma předhonil o čtyři sekundy.

Jediný Marcus
Ovšem parádní kousek předvedl

Marcus Ehning se skvělým 11letým
(Pokračování na str. 6)

Foto FEI/S. Lafrentz

Drezurnímu obdélníku kralovali ve Stuttgartu WEIHE-
GOLD OLD a Isabell Werth 

Dvě kola spřežení
Zahájení má již za sebou i Světový pohár spřežení. První kolo bylo

součástí WC ve Stuttgartu, kde se 19. listopadu těšilo tradičně značnému
zájmu diváků. Před zaplněným hledištěm byl nejrychlejší Holanďan
IJsbrand Chardon. Druhou příčku obsadil jeho australský soupeř Boyd
Exell  a třetí byl domácí Georg von Stein. 

A ještě ve Stockholmu
Boyd Exell dokázal potvrdit své vítězství i o týden později ve

Stockholmu. Tam mu dobře sekundovali otec József Dobrovitz a syn
József Dobrovitz z Maďarska. 

FEI World Cup ™ Driving, pořadí po 2. kole: 1. Boyd Exell AUS – 17;
2. IJsbrand Chardon NED – 10; 3. József Dobrovitz - HUN – 7; 4. Theo
Timmerman  NED – 5; Rainer Duen GER – 5; József Dobrovitz jr. HUN –
5; 7. Edouard Simonet BEL – 3; 8. Jérôme Voutaz SUI – 2.

World Cup Driving - Stuttgart: 1. IJsbrand Chardon (NED) 97,61;
2. Boyd Exell (AUS) 101,41; 3. Georg von Stein (GER) 110,45; 4. Theo
Timmerman (NED) 136,84; 5. Rainer Duen (GER) 144,19; 6. Jérôme
Voutaz (SUI) 150,11.

World Cup Driving - Stockholm: 1. Boyd Exell (AUS) 246,03; 2. József
Dobrovitz (HUN) 283,17; 3. József Dobrovitz jr. (HUN) 284,67;
4. Edouard Simonet (BEL) 154,80; 5. Fredrik Persson (SWE) 156,17;
6. Rainer Duen (GER) 177,84. 

Foto FEI/S. Lafrentz

Ve Stuttgartu si letošní ročník světového poháru spřežení nejlépe
rozehrál Holanďan IJsbrand Chardon 

Foto FEI/R. Thunholm

Ve druhém kole ve Stockholmu byl o týden později na prvním místě Boyd
Exell (AUS)
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(Pokračování ze str. 5)

Zimní Evropa....

hřebcem COMME IL FAUT (Cornet Obolensky).
Po doskoku předposlední stacionáty se mu
podařilo podjet vedle stojící překážku. Tím si
výrazně zkrátil dráhu a otevřel cestu k vítězství.

Scott Brash 10letou HELLO MʼLADY (Indoctro)
jel sice hodně rychle, ale na Ehningovu zkratku si
netroufl. Poslední startující Denis Lynch
s mohutným hřebcem ALL STAR 5 (Argentinus) si

dost zajížděl a zjevně byl spokojen s čistým
parkurem.

Zvítězil Marcus Ehning s vestfálským hřebcem
COMME IL FAUT, jehož výjimečný rodokmen
zahrnuje veleúspěšného hřebce Cornet
Obolensky a jeho matkou je legendární Ratina Z,
s níž Ludger Beerbaum získal titul FEI World Cup
před 23 lety.

Světový pohár i v příštím kole zůstává ve
Španělsku. Dějištěm sedmého kola bude 9. – 11.
prosince La Coruña.

World Cup Jumping - Madrid: 1. Marcus
Ehning - COMME IL FAUT (GER) 0/0 43,56;
2. Kevin Staut - ARAN (FRA) 0/0 43,98; 3.
Scott Brash - HELLO MʼLADY (GBR) 0/0
44,04; 4. Ludger Beerbaum - CASELLO
(GER) 0/0 47,91; 5. Denis Lynch - ALL STAR
5 (IRL) 0/0 48,17; 6. Lorenzo de Luca -
ENSOR DE LIDRANGE (ITA) 0/4 43,79; 7.
Gregory Wathelet - COREE (BEL) 0/4 44,97;
8. Henrik von Eckermann - MARY LOU
(SWE) 0/4 48,62; 9. Tobias Meyer -
CATHLEEN (GER) 0/16 57,38.

World Cup Jumping po 6. kole v Madridu: 1.
Kevin Staut FRA – 56; 2. Romain Duguet SUI –
43; 3. Steve Guerdat SUI – 42; 4. Lorenzo de
Luca ITA – 42; 5. Marcus Ehning GER – 37; 6.
Simon Delestre FRA – 31; 7. Martin Fuchs SUI
– 29; 8. Lauren Hough USA – 28; 9. Pieter
Devos BEL – 28; 10. Meredith Michaels-
Beerbaum GER – 25; 11. Denis Lynch IRL – 25;
12. Cian O'Connor IRL – 22; 13. David Will GER
– 22; 14. Shane Breen IRL – 21; 15. Abdel Said
EGY – 20; 15. Alberto Zorzi ITA – 20; 15.
Christian Ahlmann GER – 20; 15. Daniel
Deusser GER – 20; 19. Guido Klatte junior GER
– 19; 20. Mathieu Billot FRA – 18.

Foto: H. Bonnaud/FEI

O víkendu 25. - 27. listopadu byl koly v Madridu a Paříži zahájen i Světový voltižní pohár.
V Madridu zvítězila mezi ženami Anna Cavallaro (ITA) na MONACO

V Madridu zvítězil v rozeskakování šesti dvojic Marcus Ehning s COMME IL FAUT (GER)

Foto: H. Bonnaud/FEI

Obnova registrací
a licencí 2017 nově

V souvislosti s přechodem ČJF na nový IT
systém pro vedení základní agendy o sub-
jektech, osobách, koních, sportovních licencí,
vzdělávání a sportovního kalendáře nazvaného
„Jezdecký informační systém“ neboli zkráceně
„JIS“, byly všem subjektům ČJF rozeslány důle-
žité informace ohledně zásadních změn, ke kte-
rým od 1. ledna 2017 dochází, a které se týkají
způsobu prodlužování licencí a registrací členů.
• Subjekt ČJF již neobdrží od oblastního

sekretáře přehled o svých členech a koních,
který býval pravidelně k počátku nového roku
zasílán.

• Veškeré přehledy o členské základně, koních
i licencích, nalezne každý oprávněný zástupce
subjektu po přihlášení v JISu.

• Celou agendu subjektu si budou pověření
zástupci spravovat sami přímo v JISu

• Platby bude možné provádět platební kartou
(nejrychlejší platba), převodem z účtu nebo
složenkou, na základě vygenerovaných
platebních příkazů. Ihned po spárování platby
bude v JISu vše automaticky aktivováno.

• Pořadatelé závodů si budou v JISu sami
zadávat závody (žádat o zařazení do
kalendáře).

• Od roku 2017 již nebudou existovat papírové
licenční kartičky, členské hobby kartičky ani
prodlužovací licenční známky. 
Pouze u nově registrovaných koní si

zástupce subjektu vytiskne registrační známku
a nalepí ji do průkazu koně (vyžaduje SVS pro
jednoznačnou identifikaci koně)
• Hobby závody budou součástí sportovního

kalendáře, přihlašování na ně půjde přes Online
přihlašovací systém (pro neexistenci hobby
kartiček to bude jediný způsob ověření osoby,
že je členem ČJF) a bude nutné do systému
registrovat všechny hobby koně (registrace
koně bez vystavení licence je zcela zdarma)

Internetová adresa Jezdeckého
Informačního systému (JIS) je:

http://www.jezdectvi.org
Další kroky nezbytné k aktivaci účtu subjektu

v JISu:
• Každý subjekt ČJF na základě Pověření

korespondenta správou subjektu pověří
u oblastního sekretáře osobu určenou ke
správě subjektu

• Pověřená osoba obdrží přihlašovací údaje
doporučeným dopisem v prvním lednovém
týdnu.

• V průběhu ledna budou probíhat školení
uživatelů JISu. Nápověda k jednotlivým
úkonům bude po spuštění ostrého provozu
přímo v menu JISu.

• V případě dotazů a nejasností je možné se
obracet na příslušné oblastní sekretáře nebo
na IT pracovníka ČJF (Dan Žoch: it@cjf.cz,
tel: 724 511 133)

• Manažer IT komise Martin Blažek doporučuje
všem uživatelům JIS zaregistrovat se do
skupiny uživatelů JISu na sociální síti
Facebook na adrese:

https://www.facebook.com/groups/jezdeckyis

Český pohár 2016
V národním seriálu spřežení bodovali letos

jezdci v deseti soutěžích. V jednospřeží je nej-
úspěšnějším jezdce roku Jaroslav Petřek
(JK Zubří, 82 bodů) před Alexandrem Soukupem
(JK Ruda, 67) a Pavlem Plchem (SK Apolon,
60). Mezi dvojspřežími pony si vedl nejlépe
Erich Zuvač (JK Steally Opava., 32). Druhá
skončila Monika Pospíšilová (JK Boharyně, 22)
před dvojicí jezdců z JK Sobotka Milanem Ko-
řínkem a Michalem Kořínkem (oba 19). Trofej
roku s dvojspřežím získal Josef Drábek (JK Hu-
bička telnice, 43) o jediný bod před svým stájo-
vým kolegou Ladislavem Jirgalou. Třetí příčka
patří Jaroslavu Pavlovi (JVS Prak, 39). Katego-
rii čtyřspřeží ovládají tradičně Nesvačilovci.
První je Jiří ml. (NH Kladruby n.L., 18), před svým
otcem (JK Mor. Krumlov, 14) a bratrem Radkem
(NH Kladruby n.L., 10). Te se ovšem o třetí po-
zici dělí se Zdeňkem Jiráskem (JK Robousy).
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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

Jezdecký
areál 

Nové Zámky
u Litovle   

27. - 28. 12.
2016 

LÉGÈRETÉ
klinika Školy

lehkosti 
dle Philippe Karla

Kontakt: 
Věra Filipová, tel.: 737
286 253,
vera.filipova@email.cz

Lektorka Barbora Vokatá absolvovala roční stáž u Philippe Karla ve
Francii. V současnosti je oficiální studentkou licentovaných
lektorských kurzů Školy lehkosti.
Klinika je určena pro koně a jezdce všech plemen a úrovní výcviku

Zvon Václav s koňmi?
V říjnu tohoto roku proběhly oslavy nedožitých 80. narozenin prezidenta

Václava Havla. V prosinci to bude zároveň již pět let, co nás Václav Havel opustil.
Obě tato výročí byla inspirací organizátorům půvabné akce, která nese název
Zvon Václav.

Organizátoři celé akce se rozhodli nechat vyrobit nový zvon pro osiřelou
zvonovou stolici kostela sv. Havla v Praze. Zvon by měl připomenout nejenom
Václava Havla, ale především jeho myšlenky. Původní zvon byl roztaven pro
válečné účely. Nový zvon je dedikován sv. Václavovi a Václavovi Havlovi.

Veřejnou sbírku na vyrobení Zvonu Václav zaštiťuje Nadace Charty 77.
Velkou příznivkyní akce je pochopitelně paní Dagmar Havlová a podporu má i  od
pana kardinála Duky. Ten přislíbil novému zvonu v katedrále sv. Víta při zádušní
mši za Václava Havla požehnat.

Zvon se odléval v dílně zvonařství  Grassmayer v Innsbrucku. Původně měl
zvon k vysvěcení projet Prahou právě pět let od slavného pohřbu Václava Havla
18. prosince. Bohužel technické problémy při jeho výrobě zavinily, že zvon ještě
nebude v této předvánoční době hotov. Nový termín svěcení je pak předběžně
stanoven na 5. března 2017.

Organizátoři akce se pak obrátili na redakci Jezdce s žádostí o radu
a pomoc při zajištění důstojného průběhu slavnostního přesunu zvonu Prahou.
Předběžně bylo dohodnuto, že se celé akce zúčastní jak spřežení
českomoravských belgiků ze Zemského hřebčince v Tlumačově, které by mělo
na otevřeném voze 850 kg zvon provézt Prahou, tak čtyřspřeží
starokladrubských vraníků, kteří by vezli na Pražský hrad nejvyšší církevní
hodnostáře kostela sv. Havla.

Po převozu zvonu do ČR bude Zvon Václav vystaven buď v kostele sv. Havla,
nebo v kostele sv. Anny na Pražské
křižovatce.

Doufejme, že se celá akce podaří a jaro
bude v Praze ve znamení vzpomínky na pana
prezidenta Václava Havla, nového zvonu
a především ceremoniálního průvodu, který
Praha neviděla více jak 70 let.

Podrobnosti o celé akci naleznete na
www.zvonvaclav.cz nebo www.facebook.
com/zvonvaclav Celá akce nemá žádné
politické zaštítění má v nejčistší podobě vzdát
hold Václavi Havlovi. Každý může na akci
přispět prostřednictvím trans-parentního účtu
6005555600/0300. Doposud bylo vybráno
792 000,- Kč z potřebných 850 000,- Kč

Nahlédněte na cesty zvonků
Doprovodnou akci je i 30 putovních zvonečků s unikátním kódem,

jejichž prvními nositeli se stali lidé, kteří měli velmi blízko k panu
prezidentovi Václavovi Havlovi a pro které jsou hodnoty a jeho  myšlenky
nejenom důležité, ale současně věří, že je potřeba je stále oživovat. Tito
čestní nositelé pak dle svého uvážení rozeslali zvonečky dalším
osobnostem. Cesta zvonků je právě v těchto dnech ukončena a zvonečky
budou poprvé draženy ve prospěch sbírky na výrobu Zvonu Václav 11.
prosince v Žižkovském divadle Járy Cimrmana v Praze. Mezi jejich
nositele patřila např. Dagmar Havlová, Ivan Havel, americká ministryně
zahraničí Madeleine Albright, barmská disidentka  Su Ťij, Jan Tříska,
Zdeněk Svěrák, Karel Schwarzenberg a mnoho dalších. Pouť zvonků
můžete sledovat na adrese Zvon Václav - Cesta zvonků.

V neděli 13. listopadu se na pardubickém závodišti konala Hubertova
jízda Městské jízdní policie Pardubice. Ta byla součástí slavnostního
otevření nově rekonstruovaných stájí, které budou na pardubickém
závodišti využívat právě koně pardubické jízdní policie. Za účasti
primátora Pardubic Martina Charváta se Hubertovy jízdy zúčastnilo 50
dvojic a  sedm kočárů.

Chaos v ČT pokračuje
Situace ve Svazu chovatelů ČT se i nadále potácí ve zcela nepřehled-
ném chaosu. Ve středu 7. prosince se v Jihlavě sešla mimořádná kon-
ference, jejímž iniciátorem byl místopředseda svazu Karel Růžička. Ta-
to schůze ale jednala až po uzávěrce Jezdce, a tak nemáme žádné vý-
stupy z jejího jednání.Nově zvolené, ale starým předsednictvem nikdy
neuznané vedení svazu, ovšem s touto iniciativou nesouhlasilo a svolá-
ní mimořádné konference rozporuje. Legislativně tomuto názoru nahrá-
vá skutečnost, že mimořádné konferenci nepředcházely žádné oblastní
ani územní mimořádné konference. Kompetence případných delegátů
jsou tak velmi rozporuplné. Svolavatelé mimořádné konference obhaju-
jí svůj postup s odvoláním na jednání z počátku října ve Velkém rybní-
ku, ale odpůrci jej na základě stejného jednání zpochybňují. Zdá se te-
dy, že absurdita sporu mezi funkcionáři SCHČT ještě nedo-
sáhla svého vrcholu. Situace ve Svazu chovatelů ČT tak 
stále ani v náznacích nenabízí rozumné řešení.
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Zima 2017 ve Svinčicích
Seriál jezdeckých soustředění pro zimu 2017 nabízí zájemcům svinčický
EQUIPARK o.p.s. Celkem budou pořádána čtyři seriálová soustředění
pod vedením těchto trenérů:

Jiří Ditl (skokové soustředění)
Termíny: 13. - 15. ledna, 10. – 12. února a 3. – 5. března.
Jiří Ditl je trenérem II. třídy a celý život se věnuje parkurovému ježdění
jako aktivní jezdec i trenér. Zkušenosti má z elitních stájí jak v ČR, tak
v evropských státech, ale i na blízkém východě (Katar, Kuvajt).

Jiří Pecháček (skokové soustředění)
Termíny: 27. – 29. ledna, 24. – 26. února a 10. – 12. března.
Jiří Pecháček je mnohonásobným Mistrem republiky v parkurovém
skákání a dlouholetým reprezentantem.

Lucie a Bára Marešovi (drezurní soustředění)
Termíny: 20. – 22. ledna, 3. – 5. února a 24. – 26. března.
Lucie Marešová i její dcera Bára jsou úspěšnými členy nejvyšší drezurní
společnosti ČR.

Petr Švec (skokové soustředění)
Termíny: 6. – 8. ledna, 17. – 19. února a 17. – 19. března.
Petr Švec je jezdcem a trenérem z mnohaletými zkušenostmi z ČR
i zahraničí. Několik let stál i v čele skokové komise ČJF.

Pořadatel je schopen zajistit ustájení koní i ubytování jezdců (hotel
Ring, tel.: 603 523 689, nebo lze objednat na hotelring@seznam.cz).

Cena za třídenní ustájení 1 200,- Kč, cena za třídenní trenink
1 500,- Kč. 

Předpokládaná cena za ubytování – ustájení - trénink
je 3 550,- Kč

Telefonické přihlášky přijímá Irena Vomáčková na 775 974 591., nebo se
je možné přihlásit mailem na irisvomackova@seznam.cz
Více informací na tel.: 775 974 591 nebo 605 149 000


