
HRH Princess Aaya Al Hussein (1974) je dcerou jordán-
ského krále Husseina a jejím manželem je šejk Mohammed
Bin Rashid Al Maktoum. Princezna byla sama aktivní jezdkyní
a v roce 1992 získala bronzovou medaili ve skákání na Pan
Arabských hrách a v následujícím roce byla v Jordánsku zvo-
lena sportovcem roku. Startovala na OH v Sydney a při SJH
v Jerez de la Frontera.

Sven Holmberg (1945) je respektovaným rozhodčím, vicepre-
zident FEI a předsedou skokové komise FEI. Aktivně stál u organizace mnoha švédských finále
SP i při zahájení tradice SJH ve Stockholmu v roce 1990. Je aktivní v pracovní skupině zabývají-
cí se dopingem. Pokud bude zvolena princezna Haya, chce všechny své funkce ve FEI opustit.

Henk Rottinghuis (1956) nejméně známý kandidát pracuje v holandské federaci již
40 let a v 70. letech soutěžil na národní úrovni. Krátkou dobu působil i ve strukturách FEI
v kontrolní komisi, kterou v roce 2009 opustil, aby se mohl věnovat své volební kampani na
úřad prezidenta FEI.

XVIII. roãník                        ãíslo 20 5. 11. – 18. 11. 2010

Kdo je prezidentem?

(Pokračování na str. 3)

Soutěžní průmysl
Před nedávnem

vyšel v časopise
Jezdec rozhovor
s naším olympioni-
kem Jaroslavem
Hatlou.  V něm ho-
voři l  mimo j iné
i o organizaci závo-
dů ve všestrannosti
ve Velké Britanii.
Dozvěděli jsme se,
že na jedněch tako-
vých závodech tam

startuje několik stovek jezdců, závazný je jen
čas startu do drezurní části a do ostatních
částí zkoušky /skokové a terénní/ jezdec
nastupuje, jakmile je připraven a uvolnilo se
pro něho místo na startu. A tak za dvě hodiny
můžete jet domů a výsledky si přece přečtete
na internetu a případnou výhru Vám pořada-
tel zašle na účet.

A je to. Je to jistě funkční, je to výkonné,
je to úsporné. Šetří to čas a peníze. Ale
jsou to ještě závody? Ty závody, které chá-
peme jako veřejnou akci, tedy akci organi-
zovanou pro veřejnost? Nebo je akce orga-
nizovaná především pro sportovce? Není to
sport pro sport? Vždyť přece sportovní sou-
těžení v původním olympijském duchu se
nekonalo pro získání peněz, ale pro vavří-
nový věnec předaný vítězi (a pouze vítězi,
protože druhý umístěný je přece ten první,
který prohrál) před aplaudujícím publikem.
Doma u internetu si můžete tak maximálně
zatleskat sám sobě. Ale to spíše dělají opi-
čáci v cirkuse.

Kam se tedy ubírá moderní soutěžení
v jezdeckém sportu? Má snad pravdu přítel
dr. Norbert Záliš se svým akademickým poje-
tím jezdectví? Tedy sportováním jen pro ten
pocit souznění jezdce s koněm, pro které
přece nepotřebujeme potlesk davu, neboť se
jedná o intimní rozhovor mezi jezdcem
a koněm. Anebo možná mají pravdu např.
v Rusku, kde soutěže všestrannosti organizu-
jí prakticky jen od úrovně jedné hvězdy výše.
Vše pod tuto úroveň je trénink. Závody jako
veřejné akce začínají až od úrovně jedné
hvězdy.

Nebo snad je správný holandský model
např. drezurních závodů, kde není podstatné,
na kolikátém místě jste se umístil, ale kolik
jste získal bodů, a tak jste snad získal kvalifi-
kaci pro start ve vyšším stupni soutěží?

Systém jednodenních a dvoudenních sou-
těží všestrannosti se již zcela zabydlel
i u nás. Avšak i ten ve mně vzbuzuje rozpa-
ky. V modelu, kdy první den probíhají drezur-
ní a skokové zkoušky, se na start té divácky
atraktivnější, tedy skokové zkoušky, jezdci
dostavují v různých intervalech a často

Problém s tím, kdo se stane na další volební období prezidentem neřeší jenom ČJF. Na
Thajvanu právě probíhá volební generální zasedání FEI (1.-6. listopadu), které rozhodne, kdo
se v příštím volebním období stane prezidentem FEI.

Předvolební boj se rozběhl již od počátku roku 2010 a 1. května byli na prezidentskou funkci
následujícího období navržení tři kandidáti. Pozici obhajuje současná prezidentka Princezna
Haya Al Hussein. Ta je v pořadí již 13. prezidentkou FEI (první prezident FEI byl zvolen v roce
1921) a vládne od května 2006. Dva kandidáty do boje o prezidentský post vyslala i Evropa.
Jedná se o současného prvního viceprezidenta FEI Švéda Sven Holmberga a viceprezidenta
nizozemské jezdecké federace Henka Rottinghuise.

Koho bude volit ČJF?
ČJF má na Thajvanu prezidenta ing. Jaroslava Pecháčka, kterého doprovází A. M. Kolářová.

Jak nám prozradili na federaci, ještě před odjezdem našeho prezidenta nebylo rozhodnuto,
koho bude ČJF volit. Obecně se náš zástupce přiklání k evropské snaze nezvolit na další voleb-
ní období současnou prezidentku a vybrat jednoho ze dvou dalších kandidátů. Vše se rozhodu-
je na Thajvanu při oficiálních prezentacích všech kandidátů a pochopitelně i při kuloárových jed-
náních. V týdnu před odletem se s naším prezidentem osobně spojila princezna Haya a tak se
jistě snažila rozhodnutí většiny evropských zemí (včetně ČR), ke kterému zástupci Evropy
dospěli na zářijovém zasedání v Istanbulu, zvrátit. V krátkém telefonátu z Thajvanu sdělil
Jaroslav Pecháček Jezdci, že osobně ještě není rozhodnut koho bude volit, ale atmosfé-
ra na zasedání směřuje ke znovuzvolení princezny Hayi.

Volba nového prezidenta proběhla na Thajvanu v pátek po 16.00 hodině. Vzhledem k časové-
mu posunu se jedná o časné páteční dopoledne středoevropského času. Kdo je tedy novým prezi-
dentem FEI si již můžete v této chvíli zjistit na www.horsesport.org

Důležitým kandidátem je sou-
časná prezidentka FEI, jordán-
ská Princezna Haya Al Hussein

Svého favorita má Švédsko
a tím je Sven Holmberg

Holandský kandidát Henk
Rottinghuis



Dvakrát
v Linzi

Seriálově se soutěží
v hale v Linzi-Ebelsber-
gu, kde je vypsána Pod-
zimní tůra - Herbs Tour
2010. První kolo (CSN
B*) se konalo 23.-24. říj-
na a čeští jezdci zde
nechyběli. Rozpis při-
pravil jezdcům celé
spektrum soutěží od
základních stupňů až po
těžké skákání (150 cm).

Nejvýše se ve
výsledkových listinách
objevila Natálie Rouč-
ková, která na SAN-
CHIR skončila v sobotu
23. 10. na 9. místě
v soutěži 5-6letých koní.
Pro umístění si také
dojel Michal Kukačka
na PIKADOR, který skončil v soutěži
-LM- na 7. místě.

Za ČR ještě soutěžili Tereza Hradecká,
Ivana Hronová a Miloslav Vítek. Ten na
ENTERPRISE absolvoval i nedělní Vel-
kou cenu, ovšem s výsledkem 16 tr.
bodů.

Herbs Tour pokračovala v Linzi hned
29.-31. října. Protože se
jednalo o CSI** byl zde
již i Aleš Opatrný, Zuza-
na Zelinková, Josef
Kincl, Jan Studnička či
Sergej Motygin.

Ve Velké ceně (145
cm) 31. října jsme měli
hned pět zástupců.
Nejlépe si vedl Josef
Kincl na CASCAR, kte-
rý se v konkurenci
44 dvojic probojoval do
rozeskakování. Zde
soutěžilo o prvenství
pět dvojic a Josef Kincl
z toho nakonec vytěžil
4. místo. Tento výsle-
dek jenom potvrdil dob-
rou formu dvojice, kte-
rá se j iž v sobotu
blýskla 6. místem v Sil-
ver Tour (130 cm).
Zuzana Zelinková na
CAVALINO dokončila

Velkou cenu
s chybou. Jan
Studnička s MAGIC BOY chy-
boval třikrát a Sergej Motygin
s CORRAGIO inkasoval 20 tr.
bodů. Aleš Opatrný na VERDI
po chybách vzdal.

Alešovi Opatrnému se vedlo
v předcházející soutěži finálové
Silver Tour (135 cm), kde na
QUORUM v konkurenci 54 dvo-
jic dokončil bezchybně a s dru-
hým nejlepším časem.

V sobotu byla hlavní soutěží
Velká cena Linze (145 cm)
a zde přivedla k dekorování čes-
ké barvy Zuzana Zelinková na
CAVALINO, která po rozeskako-
vání osmi dvojic, skončila pátá.
Na předních umístěních se ještě
objevil i Jan Studnička (MAGIC
BOY) a Aleš Opatrný (VERDI),
když oba dokončili s jedním sho-
zením.

Z ostatních jezdců mohl být
ještě v pátek spokojen Luděk
Smaha na BRITT, který v Bron-
ze Tour (120 cm) obsadil 4. příč-
ku a i Sergej Motygin s CARAG-
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Hurá do Rakouska
Halová sezóna v české republice stále

ještě není dost koncepční a tak stále větší
množství jezdců využívá soutěžních příle-
žitostí v halách sousedních států. Počátek
halové sezóny nejčastěji zahajují naši jezd-
ci v Rakousku.

CSI*** Arena Nova
Nejblíže to má do Rakouska z Bratislavy

Zuzana Zelinková. Tato jezdkyně také
nechyběla s CAVALINO na CSI***, které
se konalo 7.-10. října ve Wiener Neustadt -
Arena Nova. Společně s ní zde soutěžil
v Big Tour i Aleš Opatrný s VERDI.

Zuzana Zelinková odjížděla spokojena,
protože v hlavní soutěži (150 cm) skončila
po rozeskakování 10 koní na 6. místě.

Drezurní prvenství
ve Weikersdorfu

Na halových závodech v rakouském
Weikersdorfu 15. - 17. října zakončili letoš-
ní sezónu drezuristé. Pěkná tečka za sezó-
nou se podařila české ekipě ve složení
Kateřina Rosická - EMIL R, Jana Rosická -
GERONIMO R, Ida Jančářová - LANCE-
LOT a Ema Jančářová - ATHOS 7. Při
závodech se současně konalo halové
oblastní mistrovství všech kategorií (od
pony až po GP).

Dětská jezdkyně Kateřina Rosická (14)
výborně zahájila, když se svým pony EMIL
R v pátek zvítězila (62%). V sobotu
(64,56%) i v neděli (64,69%) pak ještě při-
dala dvě druhá místa. Jana Rosická na
GERONIMO R v úrovni -L- v pátek obsadi-
la čtvrtou příčku a v sobotu se i ona rado-
vala z vítězství (64,00%) a v neděli
z 2. místa (66,85%).

Ida Jančářová s tlumačovským plemení-
kem LANCELOT 10 soutěžila v úrovni -S-.
V pátek obsadila 14. příčku a umístila se
tak v polovině startovního pole. Následující
dny se blýskla čtvrtým (65,05%) a pátým
místem (64,91%). 

Vyvrcholení soutěží představovaly „noč-
ní“ -TT-. V nich  dvakrát zvítězit  se podaři-
lo Emě Jančářové na ATHOS 7. V páteč-
ním IM II s 64,83% a v sobotním
s 66,75%. V nedělním GP získala dvojice
třetí příčku (63,80%). Oblastní mistryní
(-GP-) se stala manželka ředitele Spanis-
che Hofreitschule, Eva Maria Bachinger
s impozantním hřebcem PALAZZO 19.
Kompletní výsledky najdete na 
www.turnier-meldestelle.at

Součástí české reprezentace v rakouském Weikersdor-
fu byla Ida Jančářová - LANCELOT 10

Nathálie Crnková a CONGO KING Gain dokázali hned dvakrát
zvítězit při halových závodech ve Wiener Neustadt

Foto J. Gebauer

Ve Wiener Neustadt startovala i naše dětská reprezentantka
Nikola Grünthalová na NIAGARA LA JUST a dvojice přivezla
jedno 5. místo v dětské túře (120 cm)

Foto J. Gebauer

GIO D, který zahájil bezchybně v Silver
Tour (130 cm) a čas stačil na 9. místo.

V Linzi Ebelsbergu se pokračuje  5.-7.
listopadu opět na úrovni CSI**.

Kompletní výsledky ze závodů
v Rakousku naleznete na 
www.sportergebnisse.at

Dvě vítězství
ve Wiener Neustadt
Početná skupina českých jezdců se

vydala do Wiener Neustadtu i o víken-
du 22.-24. října. Startoval zde téměř
kompletní tým z ME v Jardy Nikola
Grünthalová, Tina Šalková, Lucie Při-
krylová a Adéla Půlpánová, junioři
Lucie a Michala Krulichovy, Johanka
Březinová, Barbora Tomanová a Jan
Zwinger a mladí jezdci Nathálie Crnko-
vá a Filip Doležal. Dětské túry byly
určeny i jezdcům na pony. Zde byla
úspěšná především Lucie Krulichová
s TOP DEJA VUE, která vyhrála neděl-
ní hlavné soutěž.

Mezi jezdci na koních si závody uži-
la především Nathálie Crnková, která
s CONGO KING Gain vyhrála nejprve
páteční kvalifikaci na Velkou cenu
(140 cm). V nedělní Grand Prix (145
cm) se dostala do rozeskakování pěti
nejlepších dvojic a nejrychlejším
časem získala pro ČR i nejcennější
vavřín.
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Soutěžní průmysl
(Dokončení ze str. 1)

i v různém pořadí, musí pro laického diváka
vzniknout zákonitě rozpačitý dojem. A druhý
den po skončení terénní části jsou umístění
dekorováni. Často bez koní a dokonce často
i bez jezdeckého úboru. A k dovršení všeho
ještě obíhají čestné kolo! Ano, i tak je to mož-
né dělat. Jistě je to funkční, uspoří se tak čas
i peníze. Tak to přece odpovídá naší rychlé
a chamtivé době. 

Jsem již jezdec pokročilého věku, a tak ze
mě jistě mluví staromilství. Časy, kdy jezdec-
ké závody byly svátkem pro obec, ve které se
konaly, lidé se svátečně oblékli a šli se podí-
vat na závody, místní funkcionáři přednesli
slavnostní projevy, to je jistě pryč. A v nás
starších možná zbyla nostalgie po té určité
noblese a radosti ze společného. Dnes vlád-
ne individualismus, vlastní prospěch, bezo-
hlednost k obecnému a veřejnému. Jistě
mnozí spíše cítí, než rozumí tomu, o čem píši.

Když jsme u nás na vsi v rekreační oblasti
blízko Prahy uspořádali v 80. letech první
soutěže všestrannosti, chodili po závodech
za mnou i naprosto pro mě neznámí lidé
a ptali se, kdy se budou závody opět konat.
Když jsem řekl, že zase za rok, byli zklamaní,
protože očekávali, že nejpozději příští měsíc.
Takový to pro ně byl zřejmě zážitek.

Prostě se těžko smiřuji s tím, že soutěžení
se stává sportem pro sport. Možná i proto na
dnešních závodech je minimum diváků.
Pořadatelé je pojímají jako podnikatelskou
aktivitu, při které se uplatňují ekonomické
kategorie, jako je rentabilita (vyplatily se vám
ty závody?) nebo produktivita (my jsme
zvládli za den o 100 startů více, než vy.
Máme tedy lepší produktivitu). Jde tedy
o soutěžní průmysl.

A tak možná stojí za úvahu nejen to, kam
se ubírá moderní jezdecký sport, ale i možná
snazší otázka, kam se ubírá moderní soutě-
žení. Že zde je důvod pro zamyšlení, to
dokazuje již vzpomenutá malá divácká účast
na jezdeckých závodech, s tím související
nízká popularita jezdeckého sportu, problém
získat peníze pro náš sport apod.

Jak tedy dál? Především si musíme uvě-
domit, pro koho jezdecké soutěže děláme.
Zda pro diváky nebo pro jezdce. Ty nižší ve
všech odvětvích jezdeckého sportu zřejmě
pro jezdce, neboť divácký zájem není velký.
V tom  případě je třeba se zamyslet nad cel-
kovým pojetím těchto „závodů". Jestli tedy
plní jen tréninkový účel jako další schůdek na
stupnici výcviku jezdce a koně, pak je nena-
zývejme závody, ale tréninky. Možná postu-
povými tréninky, kde uvedený holandský
model je také jistě funkční. V něm by u niž-
ších "soutěží" nemělo jít o umístění, ale
o získání potřebného počtu bodů jako

nezbytného předpokladu pro přístup ke startu
v obtížnějším stupni soutěží. Pak tomuto tré-
nování podřiďme i technické požadavky, kdy
u nižších stupňů je zcela nadbytečným nákla-
dem současný požadovaný počet rozhodčích
a jiných funkcionářů. To pouze zbytečně tyto
akce prodražuje. 

Vidíme, že i když pravidla se v této věci
příliš nezměnila, život si sám razí svou cestu.
Ve skokových soutěžích (a nejen v nich) se
již ty tzv. veřejné tréninky vžily a svou počet-
ností již konkurují oficiálním závodům.

Bylo by proto vhodné jasně a oficiálně sta-
novit hranici mezi soutěžením a veřejným tré-
nováním ve všech disciplínách. Klást nároč-
né požadavky na pořádání oficiálních závodů
(ale ty organizovat jen od určitých stupňů
obtížnosti, např. podle oficiálních obtížnost-
ních stupňů, jak je uvádí FEI) a ostatní soutě-
žení zařadit pod kategorii veřejný (postupový)
trénink a jejich technické požadavky výrazně
posunout do dispozice pořadatele. Praktický
život již stejně tímto směrem jde.

Toto by mohla být jedna z možností, jak
učinit jezdecké závody více atraktivní pro
diváky. Jistě bychom v tomto směru měli
udělat více. Bez diváckého zájmu nejsou
vyhlídky jezdeckého sportu příliš růžové.
Spokojeni s dosaženým stavem můžeme být
teprve tehdy, až se nás budou diváci sami
ptát, kdy už se zase budou konat jezdecké
závody.    JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Posezónní zamyšlení
nosti, že většina soutěží je vypisována na
čas. V nižších úrovních již téměř nevidíte
klasické parkury s rozeskakováním. Byl
jsem i svědkem, že v časové tísni rozhodčí
sbor v průběhu dne rozpis závodů (zcela
proti pravidlům), změnil ze soutěže klasické
na soutěž na čas.

Začínající jezdci i koně jsou pak odsouze-
ni k celodennímu maratonu, jehož výsled-
kem je dvojité absolvování osmi či devíti
skoků.  A přitom by zkušennost dalšího
vstupu na kolbiště byla především pro mla-
dé koně, či začínající jezdce tolik potřebná.
Klasické soutěže by se měly vrátit na
naše kolbiště.

Co vede pořadatele ke stále většímu pře-
plňování startovních listin je jasné. Startov-
né je důležitou příjmovou složkou. S touto
realitou je potřeba se smířit.

Jen obtížně se však soutěžící smiřují se
skutečností, že příjmy ze startovného
v poměru k vyplaceným dotacím nemají
žádnou souvislost. Nařízení na toto téma
byla již před lety zrušena a nyní se obrací
proti soutěžícím. Ukazuje se, že nestydatost
některých pořadatelů překonává všechny
meze. Určitý předepsaný poměr mezi
vybraným startovným a vyplacenou dota-

cí by se měl opět dostat do jezdeckých
pravidel.

Příkladem by nám mohly být sousední
země a se starty v pohraničí má zkušen-
nost stále více jezdců. Skutečnost, že
částka rovnající se startovnému, je zde při-
znávána až desítkám umístěných, je pří-
jemným ujištěním o solidnosti pořadatele.

S ekonomikou jezdeckých závodů přímo
souvisí i povinné náklady na rozhodčí
a stavitele kursů. Sazba za tyto služby
byla několikrát zvyšována, ale ukazuje se,
že stále nebyl nalezen optimální systém.
To, co je  při malých odpoledních závo-
dech pro pořadatele nepříjemným finančím
břemenem, je pro mega soutěžní den
s 12 hodinami skákání skromnou almuž-
nou. Zajímavý námět k úvaze zazněl z úst
Michala Moudrého (Středočeská oblast).
Navrhuje první část odměny rozhodčích
vrátit na zhruba poloviční sazbu a další
část pak stanovit podle počtu startů.
Systém odměňování rozhodčích by se
měl dále vyvíjet.

S pořadatelstvím ale souvisí i soutěžní
nešvar ze druhé strany soutěžní společnos-
ti. Pořadatelé přijímající přihlášky nemají
žádné záruky, že se soutěžící na závody
skutečně dostaví. Slušnost ve vztahu jez-
dec - pořadatel si ale necháme na příště.

Cyril Neumann

Sezóna na otevřených kolbištích skonči-
la. Přichází čas hodnocení. Ještě máme
v živé paměti čerstvě uplynulé soutěžní
dny a tak je dobré připomenout, co se na
kolbištích po celé ČR daří a co je naopak
potřeba změnit.

Protože nápadů na to, jak zlepšit organi-
zaci jezdeckých závodů, zaznělo v kuloá-
rových hovorech na závodištích velmi
mnoho, rozhodně stojí za to rozdělit Pose-
zónní zamyšlení do několika částí.

Vraťte nám klasické soutěže
V roce 2010 jsme mohli i nadále sledo-

vat nárůst soutěžících. Kvalitní a prověření
pořadatelé si na nezájem nemohou stěžo-
vat. Pořadatelství závodů (tak jak uvedl
Jar. Staněk) se stalo velmi dobrou komerč-
ní aktivitou a v řadě středisek je důležitým
zdrojem příjmů. Především majitelům
areálů s kvalitním povrchem se jejich
investice vyplatila.

Tento soutěžní přetlak však sebou při-
nesl nešvar, který by neměl zůstat bez
řešení. Mnozí pořadatelé v průběhu roku
až příliš rádi podléhali tlaku soutěžících
a na startovní listiny přijímali více startují-
cích než byl soutěžní den schopen časově
pojmout. To vedlo stále častěji ke skuteč-

Klub pro amatéry
Příspěvek Jaroslava Staňka sumarizuje

řadu otázek, které napadají nejednoho příz-
nivce jezdeckého sportu, který sleduje pře-
kotný vývoj posledních let. Určitě by odpověď
na některé z nich dokázalo vyřešit i rozdělení
jezdecké společnosti na profesionální a ama-
térskou část. Definováním pojmu amatér
a profesionál se již zabývala řada lidí a VV
ČJF tím byl pověřen i Radou ČJV.

Jak ale kvalifikovat profesionála, když se
stále častěji profesionalizují i amatérští soutě-
žící, je problém a to nejenom u nás. Na
počátku sezóny 2010 jsme čtenářům Jezdce
slíbili přinést informace, jak problém řeší
v jedné ze soutěžně nejrozvinutějších zemí
světa. Inspirovalo nás k tomu zjištění, že na
závodech zařazených do Světového poháru
je často vypsána i Amateur Tour. Že ale tento
název neřeší rozdělení jezdeckého pole zcela
kategoricky a přísně, dokazují i jména

významných jezdců na startovních listinách
těchto soutěží.

O odpověď na toto komplikované téma
jsme požádali německou rozhodčí Jacqueli-
ny Schmieder. 

Paní Schmieder, na začátku se dotkně-
me soutěží nazývaných Amateur Tour. Jak
je v Německu definován amatér a mají
amatéři nějaká rozdílná pravidla?

Nic takového v Německu není. Pravidla
jsou totožná pro všechny. Kategorizované
jsou ale soutěže. Nejnižší soutěže jsou kate-
gorie 6 a nejvyšší 1. Nejlepší jezdci zpravidla
soutěží v kategoriích 3-1 a zde se s nimi
mohou utkat i nejlepší amatéři. Většina ama-
térských jezdců  ale soutěží v kategoriích 6-4.
Této kategorie se zase naopak velmi málo
zúčastňují profesionální jezdecké hvězdy.

I kategorie Amater není nijak pravidly spe-
cifikovaná. V Německu ale existuje klub, kte-
rý se jmenuje FAB e.V. (Förderkreis für Ama-
teur und Berufsreisport - www.fabev.de)

a tento klub se problematikou amatérského
sportu a definicemi amatér - profesionál
intenzivně zabývá. Ani zde však nedospěli
zatím k žádné zásadní definici a tak jejich čin-
nost se stále více zaměřuje především na
organizaci soutěží pro své členy, skutečné
jezdce amatéry. Soutěže jsou pochopitelně
podle národních pravidel Německé federace.
Nevím přesně jaká pravidla platí pro přijetí za
člena FAB, ale je naprosto jasné, že se doto-
hoto společenství nesnaží vklínit nikdo z jezd-
ců, kteří jezdí na profesionální úrovni.

Klub FAB organizuje také ocenění pro pro-
fesionální jezdce a trenéry za jejich roli učite-
lů. Motivuje tak tyto jezdce ne ke konkurenci
na kolbišti, ale oceňuje jejich pedagogickou
činnost.

Soutěže organizované FAB patří k těm vel-
mi kvalitním a krásným. Sportovně rekreační
jezdci se zde nemusí v nerovné soutěži utká-
vat s profesionály či velmi ambiciózními ama-
téry s profesionálním zázemím.



valo pět týmů a tak mají
vstupenku do Londýna
zajištěna skoková druž-
stva Německa, Francie,
Belgie, Brazílie a Kanady.
Celý kvalifikační systém
pro OH naleznete na
www.fei.org

Bez dopingu
Jistě s velkou úlevou

oznámila 15. l istopadu
FEI, že žádný ze 140
vzorků, které byly odebrá-
ny celkem 82 koním (cel-
kově startovalo v Kentuc-
ky 752 koní) nebyl
pozitivní. 

Prezidentka FEI prin-
cezna Haya to komentovala jako výsledek
intenzivních výukových programů FEI, kte-
ré si kladou za cíl dokázat široké veřejnosti,

že jezdectví je čistým
sportem.

Medailová
statistika

Celkově se na Hrách
na startu soutěží objevilo
632 soutěžících na 752
koních z 58 zemí světa.

V medailovém hodno-
cení získala nejvíce kovů
Velká Británie s 19 medai-
lemi (devět zlatých, sedm
stříbrných a tři bronzové).
Dále byli úspěšné tyto
země: Německo - 14
medailí, Holandsko - 9
a USA - 8. Během 16 dní
trvání Her získali v Ken-
tucky medaile zástupci 17
zemí.

Skvělý byl znovu
Christian Ahlmann
s 10letým TALOUBET
Z (Galoubet A). Stejně
jako před týdnem v Oslu,
riskoval, báječně točil
a vycházelo mu to. Pro
všechny to byl velký
zážitek a vysloužil si
bouřlivé ovace. Překonat
ho chtěl Holanďan Leon
Thijssen s hřebcem
TYSON (Numero Uno).
I on byl výborný, ale v cíli
mu přebývala skoro celá
vteřina. Svou favoritku
zde měli i domácí diváci.
Nina Fagerstrom
s 10letým val. TALENT
(Mermus) se snažila spl-
nit velká očekávání, ale
z přemíry snahy shodila
poslední skok a bylo po nadějích. Výborný
výkon předvedl Phil ipp Weishaupt
z Německa s holštýnským plemeníkem
CATOKI (Cambridge). Roztočil velkou rule-
tu, bez chyby, v rychlém tempu, jen Ahl-
mannův čas byl o půl vteřiny lepší. Fran-
couzský manžel už zmiňované Španělky,
Julien Epaillard s ryzákem MISTER DAVI-
ER (Quiniou) udělal chybu, stejně jako
poslední startující Lars Nieberg (GER)
s 11letým LEVITO (Lupicor).

Konečný výsledek: 1. TALOUBET
Z (Christian Ahlmann) GER 0/34,56 , 2.
CATOKI (Philipp Weishaupt) GER 0/35,13,
3. TYSON (Leon Thijssen) NED 0/35,40, 4.
MISTER DAVIER (Julien Epaillard) FRA
4/34,79, 5. H&M TORNESCH (Malin Bary-
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Dozvuky z Kentucky ...

Rolexky pro Ahlmanna
Druhé kolo

Světového pohá-
ru viděli v neděli
24. října návštěv-
níci helsinské
Hartwall Areny.
Parkury na zdej-
ším poměrně stís-
něném kolbišti
stavěl domácí
designer Aki
Ylanne.  Hodně
skoků bylo po

obratech a jezdci se museli maximálně
soustředit, aby dodrželi optimální odskoko-
vé vzdálenosti. Nejvíc chyb se dělalo upro-
střed trojskoku v závěru parkuru, ale pro-
blémových pasáží bylo víc. Na startu se
představilo třicet devět jezdců a i když to
tak dlouho nevypadalo, jedenáct se jich
dostalo do rozeskakování. 

Zahájila ho Švédka Malin Baryard -
Johnsson s perspektivním kwpn hřebcem
H&M TORNESCH (Lux Z). Jela velice sviž-
ně, ale chybovala ve dvojskoku. Hezký,
kultivovaný parkur také předvedla Susana
Epaillard ze Španělska v sedle 15letého
hř. HELLO PIEREVILLE (Olisco). Bohužel,
jen k závěrečnému oxeru, kde zastavila
a při opětovném nájezdu ještě shodila
přední bariéru. Spolu s časovou penalizací
zde nasbírala patnáct bodů. Jednu chybu
postupně udělali Wout-Jan Van der
Schans (NED) s 9letým EUROCOMMER-
CE SEOUL (Thunder van de Huuthoeve),
Švýcar Pius Schwizer s báječnou holštýn-
kou NOBLESS M (Calido I) i světová jed-
nička Kevin Staut z Francie s 8letou ryzkou
BANDA DE HUS (Argentinus). 

Christian Ahlmann s TALOUBET Z zvítězil ve druhém kole
západoevropské ligy Světového poháru v Helsinkách

ard-Johnsson) SWE 4/35,32, 6. Eurocom-
merce SEOUL (Wout-Jan Van der Schans)
NED 4/35,83, 7. TALENT (Nina Fagerst-
rom) FIN 4/35,87, 8. NOBLESS M (Pius
Schwizer) SUI 4/36,46, 9. BANDA DE HUS
(Kevin Staut) FRA 4/36,51, 10. LEVITO
(Lars Nieberg) GER 4/37,57, 11. HELLO
PIERVILLE (Susana Epail lard) ESP
15/ 51,58.

Christian Ahlmann tak zopakoval triumf
z prvního kola v Oslu a k dotaci 30 100,-
EUR si odvezl po týdnu i druhé exkluzivní
hodinky sponzora celého seriálu. Aby toho
nebylo málo, tak v sobotu vyhrál se stej-
ným koněm i Velkou cenu města Helsinky. 

Kompletní výsledky naleznete na
www.helsinkihorseshow.fi

Foto Kit Houghton

První zámořské Světové jezdecké hry jsou
za námi a z Kentucky přicházejí závěrečné
zprávy. Většinou sice oficiální zprávy
nešetří chválou, ale zprávy z jednání Büra
FEI v Tampei naznačují, že americké světo-
vé hry skončily finanční ztrátou. O sportov-
ních výkonech i některých překvapivých roz-
hodnutích jsme informovali v posledních dvou
číslech. Dnes přinášíme i další informace, kte-
ré se sedmými jezdeckými hrami souvisí.

Kvalifikace do Londýna
Soutěže v Kentucky byly současně i kvali-

fikací na olympijské hry. V Londýně bude
automaticky ve všech třech disciplinách star-
tovat pořadatelská země. 

V drezuře znamenaly Světové jezdecké
hry kvalifikaci pro týmy Holandska, Německa
a USA. Družstva pro Londýn do soutěže vše-
strannosti může po Kentucky začít sestavo-
vat Kanada, Nový Zéland, USA, Německo
a Belgie. Ve skocích se z Kentucky kvalifiko-

Divácké rekordy
Pořadatelé prodali v průběhu 16 dní her

411 023 vstupenek. Na Světové hry se vydali
návštěvnící z 63 zemí světa a také ze všech
50 států USA. Po divácích z USA vykoupili
nejvíce vstupenek návštěvníci z Kanady, Švý-
carska, Austrálie, Velké Británie, Mexika,
Německa, Jižní Afriky, Francie, Nového
Zélandu a Holandska.

Včetně všech dalších diváků (dobrovolní
pořadatelé, zástupci médií, doprovodné týmy
soutěžících ap.) navštívilo Světové jezdecké
hry celkem 507 022 diváků.

Jak velký bude dluh?
Zprávy o finančním neúspěchu her

zatím jenom kuloárově probleskují. Infor-
mace o tom zda budou schopni pořadate-
lé splnit veškeré závazky především vůči
FEI přiveze z Tampei jistě prezident ČJF
ing. Jaroslav Pecháček. Na definitvní
seznam ztrát či výnosů si ale zatím musí-
me počkat.

Foto Kit Houghton



S jednou chybou,
a o poznání rychlejší,
skončil pátý Rolf-Goran
Bengtsson s plemeníkem
CASALL LA SILLA (Care-
tino). Velkým překvape-
ním byla sympatická
blondýnka Karina Rie
Truelsen z Dánska
s 11letým francouzským
hřebcem LORD IF DE
CHALUSE (If de Merze).
Základní parkur i roze-
skakování přešla s velkou
jistotou, bez chyby
a obsadila velmi pěkné
čtvrté místo. S podobný-
mi výkony se dá očeká-
vat, že bude i oporou
dánského týmu v příštím
ročníku Superligy. Na třetí
příčce se umístil živelný
Kolumbijec Rene Lopez
s 9letou francouzskou
NOBLESSE DES TESS
(Cumano). Svými razant-
ními jízdami si zcela pod-
manil zdejší publikum
a byl odměněn velkým
aplausem. Chvíli se zdálo, že tentokrát
vyhraje Holanďan Gerco Schröder
s 11letým běloušem EUROCOMMERCE
NEW ORLEANS (Colbert). Jel velice rychle
a exceletně zvládnul oba obraty. Poslední
na startu však byla ještě Meredith Michaels-
Beerbaum s hannoveránem CHECKMATE
(Contender). Jela na doraz a její 15letý tma-
vý hnědák dokázal být v cíli ještě o šestnáct
setin vteřiny rychlejší. K nedávnému světo-
vému týmovému triumfu přidala další velké
vítězství a při dekorování Světového poháru
hrála i třetí týden za sebou německá hym-
na.   

„Ve Světovém poháru jsem naposledy
jezdila v Las Vegas v roce 2009 a pak jsem
v hale téměř dva roky nestartovala. Také
proto mám dnes velkou radost." Svěřila se
na tiskové konferenci 40letá vítězka. Velmi
vyrovnaný byl druhý Gerco Schröder. "Já
jsem se svým umístěním velice spokojen.
Věděl jsem, že po mě ještě půjde Meredith

a to si nikdy nemůžete
být ničím jisti."

Kompletní výsledky
naleznete na: www.equi-
talyon.com

Další kvalifikace Svě-
tového poháru je v neděli
7. l istopadu v italské
Veroně.

Pořadí Západoevrop-
ské ligy po třech
kolech: 1. Christian Ahl-
mann GER - 40, 2. Kevin
Staut FRA - 32, 3. Leon
Thijssen NED - 27, 4.
Philipp Weishaupt GER -
24, 5. Malin Baryard-
Johnsson SWE - 23, 6.
Lars Nieberg GER - 22,
7. Meredith Michaels-
Beerbaum GER a Rodri-
go Pessoa BRA - 20, 9.
Julien Epaillard FRA - 18,
10. Gerco Schroder NED
a Ludger Beerbaum GER
- 17, 12. Ludo Philippa-
erts BEL, Rene Lopez
COL - 15, 14. Karina Rie
Truelsen DEN, Marco
Kutscher GER a Nina
Fagerstrom FIN - 13, 17.
Rolf-Goran Bengtsson
SWE - 12, 18. Wout-Jan
Van der Schans NED 11,
19. Jessica Kürten IRL
a Jos Lansink BEL - 10.
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Zpravodajství ze zahraničí připravil Václav K. Dvořák

Svůj Světový pohár rozehráli i drezurní jezdci. V Lyonu byla
nejúspěšnější Němka Isabel Werth na hanoverském WARUM
NICHT FRH. Letos to bylo po prvenství v dánském Odense
(SATCHMO) již druhé vítězství pro Werth v soutěžích zařaze-
ných do Světovém poháru, který pro sezónu 2010/2011 nese
název Reem Acra FEI World Cup. Třetí kolo SP v drezuře se
koná ve Stocholmu 26. - 28. listopadu.

Foto PSV J. Morel

Meredith Michaels-Beerbaum na CHECKMATE zvítězila ve
Světovém poháru v Lyonu

Další německé
vítězství 

Třetí kolo Světového poháru se jezdilo
poslední říjnovou neděli ve francouzském
Lyonu. Zdejší kolbiště je na rozdíl od obou
předchozích prostorné, a proto je možné
zde postavit i zajímavější řady a velkorysé
kombinace. Této příležitosti se rád ujal
německý stavitel Frank Rothenberger
a jeho práce měla velmi kladný ohlas.
Náročné byly obě kombinace a hodně těžká
byla předposlední řada. Vysoká stacionáta,
dopředu čtyři cvalové skoky na trojskok se
širokým oxerem a krátká vzdálenost na dva
kolmé skoky dovnitř - ven. Chyby se ale
dělaly po celém parkuru a časový limit byl
neúprosný. Smůlu měla Luciana Diniz, která
při bezchybném parkuru překročila čas
o jednu setinu vteřiny. Jednu překážku sho-
dil Eric Lamaze, stejně jako Marcus Ehning,
Marko Kutscher, Edwina Alexander nebo
Michel Robert. Po dlouhé rekonvalescenci
se objevila i dvojice Albert Zoer - SAM (Cal-
vados). Jejich projev nebyl vůbec špatný
a dvě lehké chyby přišly až v závěru parku-
ru. Nového koně, 11letého holštýnského
bělouše SNAI CORRADIO-OH (Corrado I)
předvedl také italský playboy Natale Chiau-
dani. Ten však udělal ještě o chybu víc a ani
nestihl časový limit. 

Do rozeskakování se nakonec probojova-
lo devět dvojic. Osm bodů za dva pobořené
skoky inkasoval Sergio Alvarez Moya (ESP)
s hřebcem ACTION-BREAKER (Heartbrea-
ker) a výsledek 8/44,64 znamenal devátou
příčku. Jen o stupínek výš skončil Denis
Lynch (IRL) s 10letým ABBERVAIL VAN
HET DINGESHOF (Nonstop), který měl
vůbec nejrychlejší čas, ale z toho vyplynuly
také dvě chyby. Sedmé místo s jedním
zaváháním obsadil Jos Lansink (BEL)
s nadějným 9letým holštýnem CALISTRO
17 (Carvallo BB). Chybu měl i jediný domácí
jezdec v rozeskakování, Kevin Staut s neu-
stále vyhazujícím 11letým val. LE PRESTI-
GE ST LOIS DE HUS (Quidam de Revel),
který se svým časem dostal na šesté místo.

Eric Lamaze
majitelem roku

V roce 2004 vznikla mezinárodní federace
majitelů skokových koní, která úzce spolupra-
cuje s FEI a při významných střetnutích pre-
zentuje majitelské úspěchy.

V průběhu Světových her v Kentucky byla
tato prestižní cena za rok 2009 již podruhé
udělena majitelům 14letého plemenného
hřebce HICKSTEAD Ericovi Lamazovi
a Johnu Fleischerovi. Nejlepší parkurový
kůň je určen na základě zisku bodů v žebříč-
ku Rolex a tato firma také vyhlašování spon-
zoruje.

Zatím získali toto ocenění v tetech 2004
a 2005 John, Pat a Lisa Halesovi majitelé
koně ARKO III, v roce 2006 to byla Serena
Sense majitelka SIXTH SENSE a v roce
2007 Nancy Clark majitelka SHUTTER-
FLY. Nyní je  již po dva roky nejlepší HICK-
STEAD.

Co se již stihlo
v Tampei

Jednání Büra FEI v Tampei mělo na pro-
gramu prvních dní běžnou agendu. Vedle ofi-
ciálního představení kandidátů na prezidenta
FEI, které jistě doprovází řada kuloárových
jednání, byly první dny zasvěceny volbám
celé řady nových členů do všech různých
komisí FEI.

Nás v ČR nejvíce zajímají termíny a místa
konání evropských šampionátů, které jsou na
programu příštího roku.

Bylo rozhodnuto, že evropský šampionát
juniorů a mladých jezdců v drezuře bude
v roce 2011 pořádat ve dnech 21.-24. čer-
vence dánský Broholm Castle.

Jednalo se již i o seniorském drezurním
mistrovství Evropy  v roce 2013. I to se bude
konat v Dánsku a sice ve dnech 19.-25. srp-
na ve městě Herning.

V úterý se za předsednictví šéfa kontrolní-
ho výboru FEI Briana Mangana konalo loso-
vání pořadí, ve kterém se kandidáti na prezi-
dentskou funkci ve čtvrtek 4. l istopadu
představí členům Büra FEI.

Každý z kandidátů bude mít 15 minut na
přednesení svých představ o budoucím vývoji
FEI a po té bude následovat 45 minut urče-
ných k diskusi s delegáty. Národní federace
byly vyzvány, aby předložili své dotazy na
kandidáty předem.

K moderování prezentací kandidátů byl do
Taipei pozván populární a mezinárodně pro-
slulý moderátor Sandy Chalmers.



REPORTÁŽE SPORT

Němec Andreas Dibowski na MIGHTY MAGIC (foto) zvítězil při letoš-
ním chovatelském mistrovství světa ve všestrannosti mezi 7letými
koňmi (CCI**). To se konalo ve dnech 21.-24. října tradičně ve francouz-
ském Le Lion d’Angers. V soutěži sedmiletých se zúčastnilo celkově 66
dvojic a 58 koní dokončilo. Vítězný hřebec MIGHTY MAGIC je po plno-
krevném MYTENS z holštýnské klisny NEIKA (po Heraldik) a tato dvojice
byla při loňském šampionátu šestiletých druhá. Andreas Dibowski zvítězil
systémem start-cíl a s druhým koněm FRH BUTTS AVEDON stihl ještě
obsadit i 2. příčku. Na 3. místě skončil Andrew Nicholson na QUIMBO.

Mezi šestiletými si nejlépe vedla hanoverská MRS. MEDICOTT se
Sarou Algotsson-Ostholt ze Švédska. I tato dvojice se vedení ujala již po
drezurní zkoušce a z celkového pole dalších 38 koní se již nikomu nepo-
dařilo tuto dvojici ohrozit. Na dalších dvou místech skončily jezdkyně Vel-
ké Británie Nicola Wilson (ANNIE CLOVER) a Kitty King (ZIDANTE). 

Své jezdce měla ve Francii i Ukrajina, Rusko, Polsko, Maďarsko, ale
dvojicím z centrální a východní Evropy se umístění v první polovině star-
tovního pole nepodařilo. ČR tentokrát svého zástupce na šampionátu
neměla. Kompletní výsledky naleznete na:
http://www.mondialdulion.com/2010

Všestrannost na rozloučenou
Letošní sezona na Dostihovém závodišti v Pardubicích byla

završena o víkendu 30.-31. října Rozlučkovou všestranností. Při
posledních závodech všestrannosti v rámci celé ČR soutěžili i dříve
narození jezdci v závodě - Prostata Cup.

Letos poprvé bojovali starší jezdci i o titul mistra republiky vete-
ránů nad 50 let.

Po oba dny panovalo vynikající podzimní počasí a díky němu
byla ideální půda. 

K závěrečným závodům sezóny dorazilo do Pardubic celkem
130 dvojic z Čech i Slovenska.

V hlavní soutěži (-L-), zvítězila Veronika Příhodová na IMPO-
SANT RULES (JK PAM). Veronika se ujala vedení hned po drezu-
ře a udržela si ho i po absolvování parkuru. V nedělním krosu dvoji-
ce nezaváhala a zakončila sezónu vítězstvím. Druhé místo obsadil
Petr Myška se SANDRIK (JO Albert Stolany) před Karolínou Ště-
pánkovou s ELÁN 2 (Jezdecký klub Isabel).

Příhodovi vybojovali v Pardubicích ještě jedno prvenství. Starší
bratr Miloslav na CASPER 4 zvítězil mezi 44 dvojicemi v -Z-.

Čtyřicet startujících měla soutěž -ZL- a zde si nejlépe vedla Gab-
riela Slavíková na ULMA 1 (JK Flamenco Sloupno)

Na programu závodů byla i hobby soutěž, v rámci které byl
vyhodnocen i Hobby Prostata Cup. Jeho vítězem se stal Martin
Sokol na KAIROU (PJS Dolní Chabry).

K soutěži Prostata Cup (-ZL-), která byla určena jezdcům od 40
do 50 let, nastoupilo pět dvojic. Vítězem se stal Martin Novotný
s HRABICZ z JK Klešice před Stan. Vrtkem na ACTION BOY (JO
Šumperk).

Vyvrcholením závodů ale bylo premiérové vyhodnocení mistrov-
ství ČR veteránů nad 50 let (-ZL-). První titul šampiona si odnesl
Pavel Chvojka s CORAL EDEN (JK Chvojka-Stolany). Stříbro zís-
kal Zdeněk Ságl na SASKIE 1 (JK Jiřice) a třetí skončil Vladimír
Anderle s MYKYN A (JK Hipo Jihlava). Zbylí tři startující soutěž
nedokončili. Byl mezi nimi i nejstarší účastník, 64letý Ludvík Filípek
na FALCO 10, který po sobotní části vedl.

Nejlepších deset do Hradištka
V Hradištku u Sadské pokračuje naše halová sezóna dalšími

závody série Elite Tour. Ty se budou konat v neděli 14. listopadu
a na programu jsou čtyři soutěže až do -ST**-. Mezi soutěžící má
k rozdělení pořadatel připraveny ceny v hodnotě 80 000,- Kč.

V hlavní soutěži Aston Martin Praha Top 10 Cup se utká ve
dvoukolové soutěži -ST**-  aktuálně nejlepších deset jezdců žebříč-
ku Jezdectví. Pořadatel se však rozhodl soutěž otevřít i dalším
jezdcům. Soutěžícím z 1. až 10. pozice Poháru Jezdectví bude ale
hradit startovné. Rozpis závodů i on-line přihlášku naleznete na:
www.elite-tour.cz

Finále v Hořovicích 
Hotov je již i kalendář osmého ročníku Českého skokového

poháru pro rok 2011. Zatím je určeno devět základních kol, protože
ze systému vypadla dvě kola. Sdružení ČSP se rozloučilo s pořa-
datelem zastupující JS Císařský ostrov a JK Všemily. Kdo případně
uspořádá tato dvě kola ještě není rozhodnuto. Jisté však je, že
finále 2011 bude tentokrát v Hořovicích (23.-25. září 2011), které
se staly spolupořadateli ČSP s JK Jemčina.

Prvním mistrem ČR ve všestrannosti se mezi veterány stal Pavel
Chvojka na CORAL EDEN (JK Chvojka-Stolany)

Foto J. Bělohlav



Loučíme se
s Hubertem

● Slavnostní fanfáry mysli-
veckých trubačů ze Slezské
Harty odstartovaly 30. října
v Mokřinkách Hubertovou jíz-
du. Po stopě lišky, kterou
představoval Pavel Benš,vedl
houf 26 jezdců mas-
ter Aleš Bittner.
V letošním roce se
královnou honu sta-
la Anna Kurková
s KAPRYSEM z JK
BUK Opava.     -jge-

● Pořadatelem lo-
veckých jízd byly
i Děpoltovice. Zku-
šenější jezdci absol-
vovali jízdu i ze
cvalem, méně ruti-
novaní jezdci pak
v kroku. Domů se
ve zdraví vráti lo
všech 25 jezdců.
Houf vedla Helena
Lahodná. Liščí ohon
v závěrečném sou-
boji vybojovala Šár-
ka Mittelbachová ze
Slzavého Údolí.

SPORT INZERCE

Ve věku nedožitých
74 let zemřel 27. října po
dlouhé nemoci bývalý
československý repre-
zentant a trenér ing. Jan
Malina.

Galavečer
v Holešově

Zlínská oblast ČJF pořádá
20. listopadu v Holešovském
zámku slavnostní galavečer.

Jedná se o tradiční slav-
nostní ukončení sezóny
a vyhlášení výsledků Středo-
moravské jezdecké ligy. Ten-
to seriál skokových a drezur-
ních závodů probíhá
každoročně v průběhu celé
sezóny v kategoriích dětí,
juniorů, mladých jezdců, žen
a mužů. Pořadatelem galave-
čera je ČJF, Zlínská oblast -
člen HYJÉ – koně Zlínského
kraje, o.p.s a MKS Holešov.
Slavnostní vyhlášení vítězů
a rekapitulace letošní sezóny
Zlínské oblasti zahájí večer
v 18.00 hod. a po ukončení
ceremoniálů bude pokračovat
volná zábava.

Královna honu v Mokřinách Anna Kurková
na KAPRYS (JK BUK Opava)

Zakončit jezdeckou sezónu
soutěží všestrannosti přijelo do
Pardubic i několik skokových
specialistů. Nejvíce se dařilo
Ludvíkovi Jandourkovi na
VANESSA MAE (Stáj Karsit),
který v soutěži -Z- skončil na
6. místě. V té také startovali Zol-
tán Tóth a Kristýna Mikulková.

Foto K. Návojová

Foto J. Gebauer
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Z Irska do
Zduchovic

I pro rok 2011 připravili zdu-
chovičtí sérii zimních soustředě-
ní pro skokové i drezurní jezdce. 

Jejich vedení se opět zhostí
trojice trenérů, kteří vedou zimní
přípravu ve Zduchovicích pravi-
delně. Nejslavnějším jménem je
určitě irský internacionál Cpt.
John Ledingham, druhou tváří
je pak Jaroslav Jindra a drezuru
má tradičně na starosti Alexan-
dr Onoprienko (Ukrajina)

Termíny
společných prací:

leden
28. - 30. 1. 2011
skokové soustředění s Jaro-
slavem Jindrou 

únor
12. - 13. 2. 2011
drezurní soustředění s Ale-
xandrem Onoprienkem I.
26. - 27. 2. 2011
drezurní soustředění s Ale-
xandrem Onoprienkem II.

březen
4. - 6. 3. 2011T
Training clinic Johna Leding-
hama 
12. - 13. 3. 2011
drezurní soustředění s Ale-
xandrem Onoprienkem III.
Podrobnosti i informace o při-
hláškách na:

www.kone-zduchovice

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


