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Finále ve Varšavě
s prezidentskou
záštitou

Reportáž ze závěrečného
závodu centrální ligy SP

Tři hvězdy
se do Pardubic vrátí

Rozhovor se současnou
ředitelkou Dostihového
spolku Pardubice

Sezóna je tady
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Kolowrat Junior Cup
Na počátku 11. ročníku Skokového poháru

se odehrála jedna zásadní změna. Od partner-
ské záštity seriálu Junior Cup odstoupila spo-
lečnost Dance and Jump a společnost Via So-
laris byla nucena hledat jejího nástupce.
O spolupráci byla požádána rodina Kolowrat-
Krakovská, která se zaštítěním juniorské soutě-
že v rámci Skokového poháru České pojišťov-
ny souhlasila. Rodina Kolowrat-Krakovská
dlouhodobě podporuje řadu benefičních a na-
dačních projektů. Do SPČP vstupuje jako stra-
tegický partner juniorského seriálu, který tak
ponese nový název Kolowrat Junior Cup.

„Kolowrat-Krakovští vstupem do Skokového
poháru podpoří mladé talentované jezdce
v rozvoji jejich talentu. Jezdecký sport, stejně
jako další formy aktivního pohybu, patří k nej-
lepším způsobům vyžití volného času mládeže
a mě těší, že se mu věnuje stále více dětí
a mladých lidí. Věřím, že Kolowrat Junior Cup
jim nabídne motivaci, šanci plnohodnotně zá-
vodit, prosadit se na stupních vítězů." uvedla
JUDr. Dominika Kolowrat-Krakovská.

„Jsme nesmírně rádi, že rodina Kolowrat-
Krakovská se rozhodla pro podporu juniorů
v rámci SP České pojišťovny a jsme za to vděč-
ni. Pevně věříme, že tím nastává zcela nová éra
v podpoře parkurového sportu juniorů v ČR,"
dodala Pavla Kudláčková, ředitelka společnosti
Via Solaris a.s., jež je reklamním a marketingo-
vým partnerem SP České pojišťovny.

V každém kole SPČP budou tři samostatné
soutěže (-L-S-) pro juniory. Nejméně jedna bu-
de s rozeskakováním a jedna na styl jezdce ne-
bo dvojice, všechny s finančními cenami od
partnera. „Předkládáme k odsouhlasení ČJF
dodatek o rozdělení finále Kolowrat Junior Cup
na skupinu A (-L-) s věkovou hranicí do 15 let
a na skupinu B (-S-) pro jezdce do 18 let,"
upřesnil Jiří Skřivan, prezident Asociace ČSP.

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

Foto L. Klingora

První -ST sezóny 2012 vyhrál v Hradištku u Sadské Jan Štětina na RICO-S (Schneider Plzeň)

Champions Tour 
V Hradištku u Sadské se soutěžilo po dva dny

24. - 25. března. Po pěti letech pořadatelství seriá-
lu Elite Tour došlo k přejmenování série.

Letní charakter letošního jara i profesionální po-
vrch otevřených kolbišť hradištského areálu přilákal
pro první část Champions Tour řadu soutěžících.
První den sezóny 2012 s úrovněmi -Z-L- tak za-
znamenal 200 startů. Ani série Champions Tour se
neobejde bez luxusních aut a hlavním sponzorem
prvních závodů byly značky Land Rover a Range
Rover.

Nedělní program vyvrcholil soutěžemi -S**- a
-ST*-. K -S- nastoupilo 32 dvojic a 14 z nich po-
stoupilo do rozeskakování. Nejrychlejší v něm byl
Martin Štorkán na FENIX BONO (Bohuslav Novo-
hradský) před Martinem Šoupalem na CORNADA-
K startující za JK Kolowrat. Třetí skončil příslušník
plzeňské stáje Schneider Jan Štětina na RICO-
S před Barborou Vojtkovou s LIBERTINA NT Medi-
ca (Gestüt Melichar).

Tato čtveřice se rozhodla mezi sebe nikoho ne-
pustit ani v závěrečném -ST*-. Zde se z 19 startu-
jících do rozeskakování probojovalo sedm koní.
Martin Štorkán na ARAGON 2 přenechal tentokrát

prvenství Janu Štětinovi (RICO-S). Na třetím místě
se umístil Martin Šoupal s novou akvizicí stáje CA-
NON-P Max. Čtvrtá byla opět Barbora Vojtková ten-
tokrát v sedle CARUSO 279. Série Champions
Tour bude pokračovat  16 - 17. června.

Martin chce na Evropu
Martin Štorkán tak od začátku sezóny dokazuje

svoji ambici startu na ME (o nominačních zámě-
rech skokové komise referujeme ve sloupku na str.
3). Na FENIX BONO byl také jedním z devíti účast-
níků halového -ST*-, které se jelo 18. března v ji-
hočeském Vondrově. I zde se kvalifikoval do roze-
skakování dvou dvojic, ale nakonec podlehl Haně
Pokorné na CHANELL (Dynín).

První Zduchovice
Ve Zduchovicích se závodilo v neděli 25. března.

Zde připravil rozpis soutěže od 100 cm do -S**-.
Zahájení sezóny přitáhlo do Zduchovic příjemné
počty startujících. V prvních čtyřech soutěžích star-
tovalo vždy okolo 35 dvojic.

Na startu závěrečného -S**- se objevila dvacítka
soutěžících. Z této dvacítky se pěti dvojicím podaři-

O víkendu 24. - 25. března se rozběhla domácí jezdecká sezóna. V jiných letech se na konci
března ještě soutěžilo převážně v halách, ale téměř letní charakter jara 2012 umožnil soutěžit na
otevřených kolbištích. Bylo tomu tak v Hradištku při otevíracím závodě Champions Tour, v Praze
ana Trojském ostrově, v severomoravských Trojanovicích nebo ve Zduchovicích. Jedině zahajova-
cí soutěž letošního desátého ročníku Pony ligy se konala ještě v přítmí heroutické haly.



kterém se z vítězství radovala Moni-
ka Dudová na DURANGO (Pony
klub Olejnice).

Koně soutěžili od 90 do 110 cm
a mezi 23 dvojicemi v -ZL- zvítězil
Jan Zwinger na CONTRO D (Stáj
Zwinger) před Hanou Dostálovou
s ANDROMEDA 2 (JK Litovel).

Poprvé
na Trojáku

Sto startů viděli diváci ve čtyřech
soutěžích (-Z- až -S**-) na Trojském
ostrově v Praze (In Expo Group).
V Praze kraloval Jan Studnička z JC
Zájezd). Nejprve na ASTERES zví-
tězil v -L**- a potom na ANFÍ v kon-
kurenci 13 koní i v závěrečném -S**-.
V této soutěži obsadil na DUEL 3
i druhé místo.

Pony v hale
První kolo X. ročníku Pony ligy se

odehrálo ještě pod střechou a kona-
lo se v neděli 25. března v Herouti-
cích. Zde byla na programu Jarní ce-
na Heroutic a zahajovací soutěže
Pony ligy mají v rozpisu pevné místo.

Heroutickým pořadatelům slouží
ke cti, že „svůj” projekt od začátku
podporují s plným nasazením. Pony
liga se tak stala skutečným pilířem českého pony-
sportu a vtáhl do pony dění i další oblasti ČR.

V roce 2012 bude mít seriál od března do listo-
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lo absolvovat čistě (Josef Pařenica se dvěma koň-
mi). Z dvojice v rozeskakování čistých (obě ze
stáje JK Falea) byla rychlejší Kamila Kupcová
s UN AMI před Hanou Civišovou na SUNSHINE 1.
Třetí skončil Luděk Smaha na BRITT (Smaha Dý-
šina) před Josefem Pařenicou se ZIDANE
B a CALLEDA (Audit Sulice).

Channel Star zahajuje
Závody ve Zduchovicích pokračují již tento víkend
(31. 3. - 1. 4.), kdy zde bude zahájen letošní ročník
seriálu Channel Star. Setriálová soutěž je sice
určena pro pony, děti, juniory, mladé jezdce a jezd-
ce, kteří dosud nestartovali v -S-, ale soutěže jsou
současně otevřeny pro všechny jezdce a koně.

Foto J. Matuška

Hlavní soutěží ve Zduchovicích bylo -S**- a v něm
zvítězila Kamila Kupcová na UN AMI (JK Falea)

Jarní Trojanovice
Stejně krásně bylo i na severní Moravě. I zde

provázelo v neděli 24. března, účastníky prvních
jarních závodů na otevřeném kolbišti ideální poča-
sí. V krásném prostředí Beskyd, ve kterém je umís-
těn jezdecký areál SKL Trojanovice, dorazilo ke
třem soutěžím pony a třem pro velké koně téměř
30 pony a přes 50 koní.

Pro pony byl nejtěžší soutěží -LP- handicap, ve

Foto L. Klingora

Barbora Vojtková (na foto s CARUSO 279) byla v Hradištku dva-
krát čtvrtá

Foto L. Klingora

Premiéru na CANON-P Max prodělal v Hradištku Martin Šoupal

Sofie Najmanová na GERA (JK Český Dvůr)
vyhrála v Herouticích mezi pony otevřené -S-

Pořadatelé a média
V úterý 17. dubna se od 14 hodin v areálu

Anežského kláštera v Praze 1 koná seminář
určený pro pořadatele jezdeckých závodů na té-
ma „Medializace jezdeckého sportu a využití
marketingu". Jeho cílem je zefektivnění prezen-
tace partnerů a zkvalitnění mediální komunika-
ce jezdeckých akcí. Účastnický poplatek je
500 Kč/os. vč. občerstvení. Předpokládaná
doba trvání je 2 - 3 hodiny.

Přihlášky zasílejte společně s ukázkou vlast-
ních tiskových a prezentačních materiálů na
e-mail: malinovsky@cjf.cz do 6. dubna.

Semináři bude předcházet od 11 hodin tisko-
vá konference ČJF, v jejímž rámci budou mít
všichni pořadatelé mezinárodních závodů, MČR
a seriálových soutěží možnost dodat prezentač-
ní materiály, které budou poskytnuty zástupcům
médií. Podrobnější informace získáte na uvede-
ném e-mailu, příp. tel. 606 382 315 (Josef Mali-
novský).

Styl zahajuje
V minulém čísle Jezdce jsme přinesli rozsáh-

lou informaci o novém projektu ČJF Styl šam-
pionát 2012. Soutěže tohoto seriálu se rozjíždě-
jí o víkendu 14. - 15.dubna. V sobotu se koná
první kolo v areálu JK Mělník a další den v ne-
děli 15.dubna se kvalifikace na stylový šampio-
nát přesune na Moravu. Druhé kolo proběhne
v Brně - Panská Lícha.

Všechna kola bude rozhodovat německý roz-
hodčí F. R. Hagendorn vždy s dalším českým
rozhodčím (z účastníků školení stylových roz-
hodčí ČJF). Pro jezdce na koních  do 18 let jsou
připraveny soutěže ZM-ZL, pro jezdce na pony
soutěže na úrovni ZP-LP. Rozpisy na dubnová
kola najdete na www.jkmelnik.cz a na
www.panskalicha.cz i s pravidly seriálu.

padu devět kvalifikačních kol po
celé ČR a desáté  je finále bude
tradičně v hale v Herouticích.
Novinkou letošního roku je mír-
né  snížení technické obtížnosti
jedné ze tří seriálových katego-
rií - kategorie Teenager pro
jezdce do 21 let na velkých ko-
ních. Teenager probíhá paralel-
ně s oběma pony kategoriemi
a je příležitostí pro mladé jezd-
ce nenásilně přestoupit do
sportu pony na velkých koních.
Finále bude i letos poslední
listopadový víkend.

Jak v prvních kolech
V Pony lize pro mladší děti

do 12 let  nejvíce bodů do seri-
álu za vítězství získala Adéla
Matějovská s TARA (JK Český
dvůr).

V Extralize půjde i letos
o mnoho, protože ceny ve finále
se střídáním koní jsou tradičně
na pony sport velkolepé. V prv-
ním kole získala nejvíce seriálo-
vých bodů mělnická Lenka Heř-
manová na nestárnoucí „pony

legendě" SABINA. Druhé místo obsadila Lenka
Kajgrová z JK Falea, která předvedla úžasně ská-
kající klisnu plemene hafling LADY 27. Body za tře-
tí místo v Pony Extralize si připsal Lukáš Matuška
na GLEN BONITA z JK Dražka. Všechny tyto jezd-
ce ale v nejtěžší otevřené soutěži dne (SP) porazi-
la mladičká Sofie Najmanová na GERA z JK Čes-
ký Dvůr, která jinak boduje v mladší kategorii.

Petra Boháčová z JS Delta  je známým jménem
seriálu a i přes svůj věk (14) boduje ve všech kate-
goriích již několik let.Tentokrát zvítězila v sedle CA-
RELLY v prvním kole Teenager. Druhé a třetí místo
získaly pro JK Český Dvůr Aneta Paličková (DOR-
CA) a Hana Bařtipánová (LARSON).

Další kolo Pony ligy bude 8. května opět v He-
routicích. Komletní výsledky na 
www.ponyliga.cz

Foto J. Matuška
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V prvním kole Teenager zvítězila v Herouticích Petra Boháčová na
CARELLA (JS Delta)

Grünthalová v Itálii
Nicola Grünthalová se třemi koňmi závodila

o víkendu 23.-25. března v italském Arezzu.
Nejúspěšnější byla na NIAGARA LA JUST, se
kterou vyhrála nejenom zahajovací závod (120
cm), ale následně i sobotní soutěž. V neděli pak
absolvovala čistě i poslední parkur, ale o vítěz-
ství ji připravila neznalost následného rozeska-
kování. Druhým koněm byl valach LEANDRO,
který byl v sobotu třetí (120).

Důležitý byl pro Nicol i start na pony PRIMUS
DE LAUBE, který absolvoval GP s jednou chy-
bou a tím si dvojice splnila kvalifikaci na ME po-
ny ve Fontainebleau.

V přípravě na Evropu plánuje Nicola ještě
start při belgickém CSI v Moorsele, které se ko-
ná 6. dubna. Z těchto závodů pak pojede přímo
do dějiště letošního pony šampionátu do Fran-
cie k dalším přípravným soutěžím.

Další starty v GB    
Jaroslav Hatla má za sebou další soutěžní ví-

kend. Na startu se v sobotu 24. března objevil
pouze v sedle mladého AUGHABEG HERO
mezi nováčky a skončil na 28. místě.

Na závodišti v Gatcombe pak startoval
s WESTWINDS EL DIVO v úrovni Advance (3*).
Ten po 33,8 bodech za drezuru, 4 trestných
v parkuru a 16 tr. bodech za čas v crosu, skon-
čil na 19. příčce. SECOND SUPREME byl ze
soutěže škrtnut.

Co čeká naše
reprezentanty

Ve středu 21. března zasedala v Kolíně skoková
komise a projednávala reprezentační i nominační
plány pro sezónu 2012. Té jednoznačně vévodí ME
dětí, juniorů a mladých jezdců, které se koná ve
dnech 15.-19. srpna v rakouském Ebreichsdor-
fu. ČR by se chtěla zúčastnit soutěží všech věko-
vých kategorií. Kategorie junioři a mladí jezdci jsou
letos natolik silné, že je reálná i účast týmů.

Skoková komise se usnesla, že nominačními zá-
vody bude kolo Skokového poháru České pojišťov-
ny v Ptýrově (VC Kolína), které se koná 25. - 27.
května. Zájemci o start v kategorii dětí by měli svo-
ji výkonnost potvrdit v soutěži -S**-, junioři v úrov-
ni -ST**- a mladí jezdci v -T**-. Souběžně s těmito
kvalifikačními závody ale probíhá i CSIO
J/Y v Lamprechthausenu, kterých by se někteří na-
ši nejlepší junioři chtěli zúčastnit.

Na to, jakým systémem budou případně vý-
sledky z Lamprechthausenu a Ptýrova porovná-
vány, jsme se zeptali manažera skokové komise
Václava Drbala: „V prvé řadě uvidíme, kdo se
do Lamprechthausenu opravdu vypraví. Nomi-
nativní přihlášky musí být odeslány již první dub-
nový týden. Myslím, že obtížnost na tomto CSIO
zvládnou již pouze skuteční adepti na start při
ME. Na to, jak porovnávat případné výsledky, bu-
deme mít dost času, až tato situace skutečně
nastane.”

Na Ptýrově by se měli utkat o nominaci i senioři,
pro které bude vrcholem sezóny CSIO Bratislava
(19.-22. července).

Pro juniory a mladé jezdce pak jsou plánovány
ještě reprezentační výjezdy na CSIO J/Y Hagen
(14.-17.6.) a na závody do dějiště šampionátu
Ebreichsdorfu (5.-8. července). Nominativní při-
hlášky se na ME uzavírají 10. července.

V širší nominaci pro uvedené soutěže jsou
v kategorii děti: Klára Kocůnová, Petra Boháčo-
vá, v kategorii junior: Adéla Půlpánová, Lucie
Krulichová, Kateřina Kubrická, Tina Šalková,

Anna Kellnerová, Nicola Grunthalová, Iva Hro-
nová, Jiří Tměj, v kategorii ml. jezdec: Barbora
Tomanová, Natálie Crnková, Martin Štorkán,
Alžběta Vojtková, Barbora Vojtková, Chiara Szi-
tašová, Jan Zwinger, Filip Doležal, Veronika Je-
línková, Petra Byrtusová, Lucie Strnadlová, Mi-
chaela Hažmuková a mezi seniory: Zuzana Ze-
linková, Aleš Opatrný, Jiří Skřivan, Jiří Hruška,
Josef Kincl ml., Jiří Luža, Ondřej Zvára, Ludvík
Jandourek.

Další šampionáty
Dalšími šampionáty sedlových disciplin roku

2012 jsou drezurní ME J/Y, které se uskuteční
8. - 15. července ve švýcarském Bernu a ME mla-
dých jezdců ve všestrannosti je 10. - 12. srpna
ve švédském Malmö. Junioři mají evropský šam-
pionát ve dnech 6. - 9. září v polské Strzegomi.

Nejlepší pony budou ve všech disciplinách
o evropské tituly soutěžit 17.- 22. července ve
francouzském Fontainebleau.

Spřežení mají na programu dva světové šampi-
onáty. Jednospřeží musí cestovat do portugal-
ského Lezirias. Zde se bude o medaile soutěžit
12. - 16. září. Druhý šampionát je v německém
Riesenbecku 15.- 19. srpna a zde se utkají čtyř-
spřeží.

Voltiž má na programu seniorské mistrovství
světa ve francouzském Le Mans 13. - 19. srpna
a juniorské mistrovství Evropy, které 
organizuje 2. - 5. srpna slovenský Pezinok.

Od dubna nově 
Od 1. dubna pravidelně začínají platit úpravy

v pravidlech České jezdecké federace, a ani letoš-
ní rok není výjimkou. Důležitých změn je celá řada.
V kompletním znění pravidel, které si můžete stáh-
nout v PDF souborech na www.cjf.cz, jsou uvede-
ny červeně, národní úpravy pak modře v rámečku.
Níže vám přinášíme přehled alespoň těch nejdůle-
žitějších změn.

Jenom s přilbou
O nutnosti nošení řádně připevněné ochranné

tříbodové přilby kdekoliv během závodů jsme vás
již informovali. Pouze doplňujeme, že požadavky
na nošení této ochranné přilby se řídí dle plat-
ných Sportovních pravidel dané discipliny. V dre-
zuře jsou např. jezdci povinni používat ochran-
nou helmu na koních do 6 let a to na opracovišti
i v úloze.

Sanitka nebo lékař
Diskutovaná byla již dříve i otázka lékařské

služby. Na všech sportovních akcích organizova-
ných ČJF (hobby a soutěže) musí pořadatel za-
bezpečit minimálně po celou dobu soutěží zdra-
votní službu (lékaře, nebo osobu způsobilou
k výkonu zdravotnického povolání bez odborné-
ho dozoru dle §18 zák. 96/2004 Sb., registrova-
nou v oboru zdravotnický záchranář, či všeobec-
ná sestra dle § 5 zák. č. 96/2004 Sb. se specia-
lizací na intenzivní péči (např. sestra pro inten-
zivní péči). Tato osoba musí mít s sebou odpoví-

dající vybavení pro výkon svého povolání a pořa-
datel jí musí poskytnout prostory vhodné pro po-
skytování zdravotních služeb (např. ošetřovnu).
V soutěžích všestrannosti a spřežení musí při te-
rénní zkoušce pořadatel navíc zabezpečit vždy
dostatečný počet sanitek. Na všech závodech
MČR a MZ je pořadatel povinen zajistit po celou
dobu soutěží přítomnost sanitky.

Schválit i hobby
Další novinka se týká hobby závodů, které mají

nově stejnou schvalovací povinnost rozpisu u OV
ČJF jako oficiální národní závody. Ve všeobecných
pravidlech nově již nenajdete v kapitole Systém ak-
cí - soutěží ČJF tzv. nultý stupeň, kterým byly ve-
řejné tréninky.

Návrat dvou neposlušností
Nejvýznamnější změnou v národních skokových

pravidlech je, že vylučovat bude až třetí neposluš-
nost. VV ČJF obdržel několik žádostí ke znovuza-
vedení tohoto pravidla, z nichž každá měla jiný ob-
sah a navrhovala jinou úroveň a typ soutěží, ve kte-
rých by pravidlo třetí neposlušnosti mělo platit. Po
dlouhé diskuzi pak bylo pravidlo schváleno pro
soutěže všech úrovní.

Bezpečnostní háky od začátku
Úpravy se týkají i překážek. Alespoň na jedné

straně zadní bariéry šířkového skoku musí být vždy
použit bezpečnostní hák a to ve všech skokových
soutěžích, včetně opracoviště, bez omezení výšky
parkuru. Bez dodržení tohoto ustanovení nemůže
být žádná soutěž zahájena.

Minimálně dvě bariéry
Každá cvičná překážka, která je vyšší než

130 cm, musí mít minimálně dvě bariéry v há-
cích, na straně odskoku. Nezáleží na tom, jestli
je nebo není použita odskoková bariéra. Jedna
ze dvou bariér v hácích musí vždy být nižší než
130 cm.

Děti s vestou, všichni korektně
Potřeba je zmínit u skokových pravidel také po-

vinnou bezpečnostní vestu (nikoliv pouze páteřní
chránič) pro kategorii dětí, kdykoliv sedí na koni.
Povinné korektní jezdecké oblečení (pracovní)
včetně tříbodové přilby platí i pro všechny osoby
v sedle vždy, v celém areálu závodů. Ochranná
vesta je ve všestrannosti pro kategorii děti a mlad-
ší junioři (14 - 16 let) povinná i pro skokovou
zkoušku. J. Malinovský

Foto J. Matuška



šem CASCAR (Cassini I) s jednou chybou
skončil dvacátý pátý. Jediným, kdo 1. kolo ne-
dokončil, byl Litevec Benas Gutkauskas, jehož
13letá francouzská klisna LIFOU (Apache
D' Adriers), na měkkém povrchu uklouzla a on
byl po pádu vyloučen. V další soutěži však po-
kračoval.

Jenom jedna „150”
Hned příští den stála před účastníky finále

klasická „150". Do soutěže nastoupilo 31 jezd-
ců a deset bezchybných se dostalo do roze-
skakování. Zde byla nejúspěšnější Holanďanka
Suzanne Tepper s 13letým valachem SENSA-
TION (Corlan). Druhou příčku obsadil domácí
Jarosław Skrzyczyński  s oldenburskou klisnou
QUINTERA (Kannan), před svým krajanem
Piotrem Morsztynem v sedle 10letého val.
OSADKOWSKI VAN HALE (Hors La Loi II).
Čtvrtý skončil Mike Patrick Leichle, tentokrát
s RPM CANTURADO (Canturo). Na páté příč-
ce byl Jorg KREUTZMAN z Německa s 9letou
CHICLANA 10 (Conterno Grande) a na šesté
Michael Kölz na DARIA 4. Benas Gutkauskas
s vestfálským valachem LASCAR 41 (Lupicor)
skončil sedmý. Łukasz Koza jen s nepatrným
překročením času byl jedenáctý. Josef Kincl se
čtyřmi chybami skončil dvacátý pátý a do další-
ho kola už nenastoupil.

Nejlepší byl Gutkauskas
Třetí kolo se jezdilo po dni odpočinku v ne-

děli. Překážky dosahovaly 155 cm a bez pe-
nalizace se přes ně dostalo jen pět jezdců.
O vítězství rozhodlo 32 setin vteřiny, o které
byl po bezchybném rozeskakování rychlejší
Benas Gutkauskas na LASCAR 41, než vítěz-
ka druhé kvalifikace Suzanne Tepper na 9leté
KM WISH (Lux Z). Třetí s nejrychlejším časem,
ale jednou chybou, byl Mike Patrick Leichle
s holštýnským hřebcem RPM CANTURADO
a o devět setin za ním skončil domácí Piotr
Morsztyn s OSADKOWSKI VAN HALE. Jednu
chybu v rozeskakování udělal i pátý Bělorus Ib-
ragim Vaskov s 12letým KWPN valachem RA-
PIDE UMORKUS (Royal Bravour). Šestý byl

Michael Kölz na DARIA 4. Łu-
kasz Koza po dvou chybách
skončil šestnáctý.

Kincl čtrnáctý
Centrální evropskou ligu i přes

neúspěch v prvním kole, vyhrál
s celkovými 136 body Benas Gut-
kauskas, druhý letos skončil Esto-
nec Gunnar Klettenberg, který zís-
kal 111 bodů a třetí jeho krajan
Tiit Kivisild s 93 body. Ruska Nata-
lia Simonia získala 90, pátý Bělo-
rus Ibragim Vasko 88 bodů a šestý
s 86 body skončil Rus Vladimir Be-
letski. Náš Josef Kincl získal na
čtrnácté příčce celkem 26 bodů.

První tři umístění by se pravdě-
podobně měli objevit koncem
dubna i ve finále Světového po-
háru. Zda to tak bude skutečně,
uvidíme až v #s-Hertogenbosch.

Ve Varšavě startoval Josef
Kincl také s klisnou LAURA 12 ve
třech soutěžích do „130". Nejús-
pěšnější byl v sobotu, kdy se po
bezchybném výsledku umístil na
5. místě.

Drezura taky
Ve Varšavě se jezdilo i finále

Centrální ligy v drezuře. V GP
KÜR zvítězila domácí favoritka
Katarzyna Milczarek s figurant-
ním běloušem EKWADOR (He-
raldik xx) se ziskem 77,700%
a druhý byl její krajan Michał
Rapcewicz s 15letým valachem
Radon (Czuvaj) - 73,550%. Třetí
příčku obsadila Běloruska Sviat-
lana Loika s litevským teplokrev-
níkem GULBIS (Gudvils), která
získala 70,550%. Více účastníků
v soutěži nebylo. Stejné pořadí
bylo i v předchozí úloze GP.

V polské metropo-
li, ve Varšavě, se od
22. do 25. března
jezdilo finále Cent-
rální ligy Světového
poháru. Nad konků-
rem držel záštitu
sám polský prezi-
dent Bronislaw Ko-
morowski a z celko-
vé atmosféry bylo
znát, že se jezdectví
v Polsku těší vysoké
prestiži. Soutěží se
zúčastnilo 141 zá-
vodníků ze 17 zemí,

kteří si všeobecně pochvalovali vysokou úro-
veň závodů a velmi dobrou organizaci. Jen prv-
ní den se zdál čerstvý povrch kolbiště trochu
měkčí, ale v dalším průběhu se již ustálil.

CASCAR a LAURA byli při tom
Všechny soutěže byly otevřené a zúčastnilo

se jich i několik jezdců ze západní Evropy.
Z České republiky si přihlášku poslal také Jo-
sef Kincl a tak jsme zde měli své zastoupení.
Body do žebříčku Centrální evropské ligy se
přidělovaly za každý den zvlášť.

Prvním kolem bylo ve čtvrtek honební ská-
kání do 145 cm. Nejrychlejší mezi bezchybný-
mi byl Michael Kölz z Německa se 14letou klis-
nou DARIA 4 (Lavall I). Druhý byl jeho krajan
Mike Patrick Leichle s 10letým holštýnem
CLAUSEWITZ N (Corrado II) a třetí Estonec
Urmas Raag s 12letým belgickým valachem
AXEL DU BEAUBMON 5 (Oisif II). Čtvrté mís-
to obsadil Litevec Andis Varna s 10letým MAR-
MORS (MACHO) a pátý byl domácí Marek Le-
wicki s 12letým švédským hřebcem ALGOT
(Cardento).

V soutěži také startoval někdejší český mistr
Łukasz Koza s 9letým polským hřebcem
EL CAMP (Campari M), který však po dvou
chybách a nepříliš rychlém tempu obsadil de-
vatenáctou příčku.

Josef Kincl ml. s pohledným 10letým bělou-
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Finále ve Varšavě s prezidentskou záštitou

Josef Kincl a CASCAR ve Varšavě

Koně pod secesní
střechou

Stává se už tradicí, že v polovině března se
pořádá v samém srdci Paříže, v nádherném se-
cesním pavilonu Grand Palais pětihvězdičkový
skokový konkůr. Vysoké dotace přilákaly do to-
hoto noblesního prostředí špičkovou světovou
konkurenci a výjimečnou podívanou si v bezna-
dějně vyprodané hale nenechalo ujít za tři dny
více než třináct tisíc diváků. Pořadatelská firma
Hermés, prodávající po celém světě luxusní
dámské doplňky, si pozvala jako organizačního
experta vynikajícího francouzského jezdce Mi-
chela Roberta a nápadité parkury zde stavěl re-
nomovaný německý designer Frank Rothenber-
ger.

Soutěžení o 50 tisíc v párech 
Hlavní sobotní podívanou byla dvoukolová

„160", pro deset vylosovaných smíšených dvo-
jic, vždy jedna jezdkyně a jeden jezdec.

V soutěži triumfoval pár Malin Baryard-
Johnsson s ryzákem H&M REVEUR DE HUR-
TEBISE (Kashmir van Schuttershof) a Ludger
Beerbaum s 9letou bělkou CHIARA (Conten-
der), kteří jako jediní přešli všechny čtyři parku-
ry s nulovým výsledkem. Ludger si zde poprvé
ve velké soutěži vyzkoušel svou novou holštýn-
skou akvizici, se kterou ještě nedávno jezdil
v Irsku Cameron Hanley.

Na druhém místě se překvapivě umístila řec-
ko - irská dvojice Athina Onassis De Miranda
na 11letém hřebci AD UNANIEM (Numero
Uno) a Denis Lynch s ABBERVAIL VAN HET
DINGESHOF (Nonstop). Jim po bezchybných
parkurech uniklo rozeskakování jen o 93 setiny,
o které Athina ve druhém kole překročila časo-
vý limit.

Další byli Jessica  Kürten s bílým holštýnem
A.P.I. LARGO (La Zarras) a Marcus  Ehning

Němka Katharina Offel  s 10letou CATHLEEN
získala v Paříži pro Ukrajinu další cenný vavřín 

Foto J. Zeman
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Michael Jung (vlevo) byl neporazitelný ve Fontainebleau jak v CICO, tak v CCI*. Vítězný pohárový
tým Německa ve složení (zleva): Kai-Steffen Meier, Andreas Ostholt, Michael Jung a Andreas Di-
bowski s šéfem družstva Hans Meltzerem.

První oficiální všestrannost 2012
Přes 300 koní se zúčastnilo prvních velkých zá-

vodů všestrannosti roku 2012 v Evropě, které se
konaly 22. - 25. března ve Fontainebleau. Na pro-
gramu byly soutěže CIC*, CCI*, ale především
CICO3*. Stejně jako při skokových CSIO na těchto
závodech probíhá  prestižní soutěž národních cel-
ků o Pohár národů.

Neporazitelný Jung
Z prvního týmového vítězství roku se radovalo

Německo. Jeho tým táhl především stále se na vr-
cholu pevně usazující Michael Jung. Ten v individu-
álním pořadí zaujal po drezuře všechny tři první po-
zice. Nejlepší byl na LA BIOSTHETIQUE-SAM před
LEOPIN a RIVER OF JOY.

Suverénně pokračoval i v terénu, kde inkasoval mi-
nimální penalizace za čas. Pořadí si jeho koně sice
proházeli, ale stále mu patřily všechny tři první příčky.

Po parkuru se propadl pouze na RIVER OF JOY,
na kterém inkasoval 8 bodů. I tak se na tomto koni
nakonec umístil čtvrtý. Michael Jung zvítězil s LEO-
PIN a druhý skončil na SAM. Třetí místo obsadil
Australan Clayton Fredericks s BENDIGO.

Michaelu Jungovi navíc dobře asistovali je-
ho týmoví kolegové. Andreas Osholt na FRAM-
CO JEANS skončil sedmý a Andreas Dibows-
ki 22. Německo tak získalo pro Pohár národů

nejméně tr. bodů (172) a usadilo se na čele
soutěže.

Příště v Británii
Na druhém místě je po první soutěži Nizozemí

před Francií a Španělskem. Celkem se zúčastnilo
CICO 58 dvojic a v Poháru národů šest družstev. Dal-
ší oficiální závody ve všestrannosti proběhnou 24. - 27.
května na závodišti Houghton Hall ve Velké Británii.

Bez soupeřů
Michael Jung si závody ve Fontainebleau užil a první

dvě příčky obsadil i v CCI* (HALUNKE, ROCANA).V CIC*
zvítězila Pippa Funnell na BILLY BEWARE (GBR).
Kompletrní výsledky naleznete na:
http://cico.ffe.com

s 10letým hřebcem COPIN VAN DE BROY
(Darco), když Ehningův belgický hnědák ve
druhém kole jednou chyboval. Čtvrté peníze si
odvezli Portugalka Luciana Diniz s ryzákem LA-
CONTINO (Landgold) a domácí hvězda Kevin
Staut s valachem LE PRESTIGE ST LOIS’DE
HUS (Quidam de Revel), když jedinou chybu
udělala Luciana. Vítězná dvojice si rozdělila
úctyhodnou dotaci 50 tisíc EUR.

Vítězství pro Ukrajinu
Konkůr vyvrcholil v neděli Velkou cenou. Na

startu se představilo třicet sedm jezdců. Zá-
kladní parkur nebyl pro zúčastněné jezdce až
tak obtížný, jen někteří měli problém s přísným
časovým limitem. Do rozeskakování se jich do-
stalo jedenáct bezchybných a ti poskytli divá-
kům strhující podívanou.

Zahájil Daniel Deusser s bílým hřebcem
UNTOUCHABLE 27 (Hors la Loi II). Zůstal bez
chyby a zdálo se, že jel i docela rychle. Jenže
o 3,3 sekundy byl rychlejší hned další startující,
mistr Evropy Rolf-Göran Bengtsson s hřebcem
CASALL LA SILLA (Caretino). Další rychlík,
který dokázal zkrátit o šest setin vedoucí čas,
byl Gerco Schröder s velmi perspektivní bělkou
EUROCOMMERCE CALIFORNIA (Corland).
Snažila se i Edwina Alexander se CEVO ITOT
DU CHATEAU, ale té spadly dva skoky a chy-
bu udělal i Denis Lynch s hnědákem ABBER-
VAIL VAN HET DINGESHOF (Nonstop). Na řa-
dě byl pak loňský vítěz Christian Ahlmann s bá-
ječným hřebcem TALOUBET Z (Galoubet A).
Jel velmi riskantně a všechno mu skvěle vyšlo.
Z rychlého Schröderova času dokázal stáhnout
ještě 1,38 vteřiny. Jako vítr letěl i Billy Twomey

s ryzkou TINKA'S SERENADE. Časomíra se
zastavila pouhou setinu za vedoucím časem.
Velký závodník je i Maikel van der Vleuten, ale
jeho 10letému hřebci VDL GROEP VERDI
(Quidam de Revel) v Paříži 1,4 sekundy chy-
bělo. Zcela z formy se ukázal jediný domácí zá-
stupce Philippe Rozier s hnědákem RAND-
GRAAF (Burggraaf). Nejprve dva skoky shodil
a u dalšího dokonce dvakrát zastavil. Vyhrát
zkoušel i jeden ze včerejších vítězů Ludger
Beerbaum, který sedlal perfektního skokana
CHAMAN (Baloubet du Rouet), ale bohužel
i jemu 46 setin přebývalo.

Na startu už zbývala jen poslední jezdkyně,
Katharina  Offel s 10letou CATHLEEN (Cordo-
bes I). Té už nikdo moc nevěřil, ale jí se po fan-
tastické jízdě skutečně podařilo zkrátit vedoucí
čas ještě o 38 setin vteřiny a senzačně zvítězi-
la. Byl to jeden z jejích velkých triumfů a jako
prémii zinkasovala 66 tisíc EUR. Christian Ahl-
mann si za druhé místo odvezl 40 tisíc a Billy
Twomey za třetí třicet. Čtvrtý skončil Ludger Be-
erbaum, pátý Gerco Schröder a šestý Maikel
van der Vleuten. Sedmou příčku obsadil Rolf-
Göran Bengtsson a osmou Daniel Deusser.

Oniščenko má potíže
Rodilá Němka Katharina Offel startuje v bar-

vách Ukrajiny. Pro Ukrajinu ji před lety získal
kontroverzní mecenáš Alexandr Oniščenko.
Před koncem minulého roku  ale Katharina Of-
fel jeho stáj opustila a od té doby jezdí koně ji-
ných majitelů. I nadále však startuje v ukrajin-
ských barvách a chystá se na reprezentaci této
země i na OH v Londýně.

Co píše belgický tisk
Co bylo příčinou rozchodu této jezdkyně

s ukrajinským magnátem můžeme pouze spe-
kulovat. Před nedávnem se ale v belgických ča-
sopisech L'Avenir a La Derniéra Heure Les
Sports objevila zpráva o prodeji tří koní ukrajin-
ského miliardáře Alexandra Oniščenka, kteří
byli na příkaz belgických soudních orgánů před
několika týdny zabaveni ve stáji Paula Schoc-
kemöhle. Konfiskace těchto koní se váže
k Oniščenkově kauze z roku 2007.

Potíže Alexandra Oniščenka s belgickou
spravedlnosti začaly v roce 2007 na letišti v Lu-
tychu, kde byl ukrajinský miliardář zatčen s pl-
ným kufrem peněz. Jednalo se o částku v hoto-
vosti ve výši 200 tisíc EUR. Byl obviněn z pod-
vodů, daňových úniků a nedovoleného převá-
žení hotovosti. Prokázalo se také, že zneužíval
jezdecké podnikání jako zástěrku pro praní špi-
navých peněz. Miliardář byl v té době také ně-
kolik dní ve vyšetřovací vazbě, ale nakonec byl
propuštěn.

Před rokem, kdy byl tento případ mezi bel-
gickými orgány a Alexandrem Oniščenkem
ukončen, byly jeho koně deponováni ve stá-
ji Paul Schockemöhleho. Bohužel, nešťast-
nou shodou okolností musel být nedávno je-
den z nich po nehodě utracen. Tento smutný
konec postihl skvělého skokana NIKE, který
zaujal svými schopnostmi v japonských bar-
vách na OH v Hong Kongu a později ho pro
Ukrajinu jezdili Katharina Offel a Gregory
Wathelet. Další dva koně BELFAST KNIGHT
a BARIO VAN 'T MARTENDONKERF budou
prodáni v aukci.



Majoritním akcionářem závodiště je město
Pardubice. Přiznám se Vám, že mě ani na
chvilku nenapadne myšlenka, že by si město
neuvědomovalo, jak je závodiště pro jeho do-
mácí i evropskou atraktivitu důležité. Na dru-
hou stranu v současné „šetřící" politice jsou
všechny náklady pod kontrolou veřejnosti

i politické opozice. Za-
znamenala jste nějaké
signály, které by nazna-
čovaly, že by závodiště
mohlo být pro město ně-
jak ekonomicky „nepo-
hodlné"?

Město Pardubice je ma-
joritním akcionářem Dosti-
hového spolku. A ano, má-
te pravdu, že si představi-
telé města uvědomují vý-
znam a historickou tradici
dostihů v Pardubicích.
Osobně jsem se setkala
s velkou podporou města,
i když se samozřejmě ozý-
vají hlasy jedinců, kteří by
postupovali jinak. Ale že
by někdo chtěl Dostihový
spolek nebo dokonce zá-
vodiště zrušit, o tom ne-
vím.

Poněkud mě překvapi-
lo, že přes staletou tradi-
ci musela letos Velká
pardubická termínově
ustoupit Zlaté přilbě.
Myslím, že nejsem sám,
kdo je přesvědčen, že

Velká je v současnosti mnohonásobně sledo-
vanější sportovní událostí než plochá dráha.
Proč se tak stalo?

To je bohužel smutný fakt. Ke shodnému ter-
mínu došlo kvůli mezinárodním termínovým lis-
tinám obou sportovních podniků, se kterými již
nelze hýbat. Samozřejmě probíhala jednání na
obou stranách, i s pomocí města jsme se sna-
žili najít východisko, nějaký kompromis. Ne-
chtěli jsme obě akce pořádat ve stejný den. Na-
konec bylo posunutí Velké pardubické o jeden
den dopředu jediným možným řešením. Tento
legendární dostih se tak nepoběží druhou říj-
nou neděli, ale druhý říjnový víkend. Už podni-
káme kroky, aby se tato situace v příštích le-
tech neopakovala.

V souvislosti
s Velkou pardubic-
kou sledovala ve-
řejnost snahu Jo-
sefa Váni o pořada-
telské převzetí Vel-
ké pardubické. Jak
jste jeho jednání
s Dostihovým spol-
kem vnímala Vy?

Pana Váni si ne-
smírně vážím, je to
legenda v dostiho-
vém sportu. Chápu
i jeho snahu pomoci
pardubickým dosti-
hům. Bohužel se ko-
lem této záležitosti
více mluvilo v novi-
nách než u jednací-
ho stolu. Existuje řa-
da důvodů, proč ná-
vrh řešení skupiny
kolem pana Váni nel-
ze v současnosti bě-
hem několika týdnů

Paní ředitelko, pardubické závodiště se za
posledních deset let stalo významnou Mek-
kou všestrannosti a jako pořadatel již tří ME
vstoupilo do povědomí i evropské jezdecké
společnosti. FEI si dokonce dělala naděje i na
uspořádání seniorského mistrovství Evropy.
Zhruba před rokem ale proběhly jak v před-
stavenstvu Dostihového
spolku, tak ve vedení zá-
vodiště, rozsáhlé perso-
nální změny a pořadatel-
ské aktivity začínají být
výrazně tlumeny. Zruše-
no bylo plánované ME
haflingů, opuštěna byla
rodící se tradice tříhvěz-
dových mezinárodních
závodů. I když jste v té
době nebyla ještě čle-
nem pracovního týmu
závodiště, můžete nám
říci, co vedlo k této zá-
sadní změně desetileté-
ho vývoje?

Máte pravdu, že v Dosti-
hovém spolku došlo k řadě
změn, a to nejen personál-
ních. Dostihový spolek
v současné době prochází
rozsáhlým auditem účet-
nictví, protože z minulých
let nám tu zůstalo mnoho
nejasností, které postupně
napravujeme. Těší mě, že
účetnictví se po navýšení
základního jmění společ-
nosti konsoliduje a spolek
se stabilizuje. Pokud nám vše vyjde jak si před-
stavujeme, mohli bychom letos být dokonce mír-
ně ziskoví.

Dostihový spolek za deset let poskytl význam-
nou částku na jezdecké soutěže a další akce, bo-
hužel v současné době jsme v situaci,  kdy si ne-
můžeme dovolit akce bez finančního zajištění. Co
se týká Mistrovství Evropy haflingů ve sportov-
ních disciplínách není vše tak černobílé, jak něk-
teří tvrdí. Od spolupráce se Svazem chovatelů
haflingů jsme pro letošní rok museli ustoupit z fi-
nančních důvodů. Podle dohody měla Asociace
chovatelů koní České republiky zajistit nejen
účast koní, ale především uhradit Dostihovému
spolku služby poskytnuté v rámci této akce. Do-
stihový spolek měl v dohodnutém rozsahu po-
skytnout areál závodiště a ustájení. Zatímco Do-
stihový spolek je schopen svého závazku dostát,
druhá strana nemá dostatek finančního krytí. Ne-
znamená to však, že bychom na této akci ne-
chtěli dále podílet. Se Svazem chovatelů haflingů
nebo Asociací chovatelů koní České republiky
chceme i nadále spolupracovat.

Před několika týdny odstoupil z funkce ře-
ditele Petr Buchal. Ve svém prohlášení řekl,
že se mu jeho misi podařilo splnit a ekonomi-
ka závodiště je konsolidována. Zmínila jste
navýšení základního jmění Dostihového spol-
ku. Můžete čtenářům vysvětlit jak probíhá
operace „navýšení základního jmění" a jak se
tím nové finanční prostředky vytvoří?

O navýšení základního jmění rozhodlo nejprve
zastupitelstvo města, které je majoritním akcio-
nářem společnosti. Ke stejnému rozhodnutí pak
došla i valná hromada, která se sešla na začátku
března. Pro Dostihový spolek to znamená navý-
šení základního jmění o 3 miliony 66 tisíc korun
formou úpisu nových akcií. Akcie si mohou upsat
všichni současní akcionáři tak, aby nedošlo k na-
rušení stávajícího držitelského poměru akcií. Toto
navýšení je dalším zásadním krokem a pomůže
spolku stabilizovat finanční situaci.
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Tři hvězdy se do Pardubic vrátí
V průběhu roku 2011 i zimy 2012 jsme několikrát přinesli zprávy o personálních změnách, fi-

nančních problémech v Dostihovém spolku v Pardubicích či rušení naplánovaných akcí na pardu-
bickém závodišti. Vyvrcholením těchto zneklidňujících zpráv bylo zrušení národního šampionátu
roku 2012 a i jezdecká veřejnost jistě sledovala široce medializovanou snahu Josefa Váni o pře-
vzetí pořadatelství Velké pardubické. Ta navíc letos musela termínově ustoupit Zlaté přilbě a tak
se v roce 2012 pojede Velká pardubická poprvé v sobotu. Na konci února ze své funkce odstoupil
po necelém roce Petr Buchal a vedením Dostihového spolku byla pověřena Hana Jeníková. Pro-
tože má být 13.-14. dubna na závodišti v Pardubicích tradičně zahájena sezóna všestrannosti, po-
žádali jsme Hanu Jeníkovou o rozhovor.

Hana Jeníková

Foto J. Bělohlav

realizovat, ale neznamená to, že někdy v bu-
doucnu k jednacímu stolu nezasedneme.

Čtenáře Jezdce však zajímá především bu-
doucnost jezdeckého sportu v Pardubicích.
Jakkoliv mohou někteří pravověrní příznivci
dostihů vnímat jezdectví na závodišti jako pří-
těž, myslím, že deset let prokázalo, že je
v Pardubicích pro všechny místa dost. Máme
se o další rozvoj pořadatelství jezdeckých
soutěží na závodišti obávat?

Pardubické závodiště je skutečně otevřeno
všem. Snažíme se vyjít vstříc všem skupinám.
V letošním roce se u nás budou konat kromě do-
stihů také závody všestrannosti, parkurové závo-
dy, soutěže spřežení. O budoucnost jezdeckých
soutěží na pardubickém závodišti bych se neo-
bávala. My dokonce uvažujeme o rekonstrukci
kolbiště. Zatím je to skutečně úvaha, protože ta-
kové práce stojí peníze. Myslím ale, že tento zá-
měr je dokladem toho, že o jezdecké disciplíny
stojíme. Rádi bychom se stali již v roce 2012 po-
řadatelem jednoho kola Skokového poháru.

Jaké nejbližší úkoly před Vám nyní stojí?
Blíží se sezóna, takže finišujeme práce na do-

stihové dráze. Chceme, aby byla na sezonu dob-
ře připravena. Za dohledu zkušeného koňáka
a trenéra Jiřího Jandy v současné době upravu-
jeme oblouky, které byly opačně klopené, opra-
vujeme překážky včetně irské lavice a pracujeme
na travnatých plochách. Provzdušňujeme je, pís-
kujeme a budeme sít novou trávu. Máme v plánu
vybudovat také nový zavlažovací systém, což je
nákladný projekt, který se bude v několika eta-
pách realizovat v letošním a příštím roce. A sa-
mozřejmě se také pracuje na organizaci dostihů
a dalších akcí na závodišti, na nové koncepci do-
stihových dní i na zkvalitnění služeb pro návštěv-
níky závodiště.

Jen nedávno se zrodily v Pardubicích nové
tradice. V jezdectví to jsou mezinárodní sou-
těže úrovně tří hvězd, které byly v Pardubi-
cích uspořádány vůbec poprvé v ČR, a v pře-
kážkových dostizích je to seriál Crystal Cup,
který zorganizoval dlouholetý předseda před-
stavenstva Miroslav Petráň. Jak vidíte další
účinkování Pardubic v Crystal Cup a vrátí se
tři hvězdy do ČR?

O Crystal Cupu bude rozhodovat představen-
stvo společnosti.

Pořádání soutěží všestrannosti na úrovni tří
hvězd se do Pardubic naopak určitě vrátí. Oslovi-
li jsme již několik potencionálních sponzorů, kte-
ří by nám měli pomoci tyto závody realizovat bez
finanční ztráty a doufáme, že budeme ve svých
jednáních úspěšní.

Může nějak pomoci závodišti ČJF?
S ČJF  jednáme. Zcela určitě by nám ale po-

mohla její společenská a mediální podpora. Do-
stihovému spolku nyní prospěje především zmír-
nění negativního tónu zpravodajství o jeho čin-
nosti. Protože vnímám, že drtivé většině všech
zúčastněných  i odpovědných jde především
o zachování a další rozvoj pardubického závodiš-
tě, věřím že o jeho budoucnost nemusíme mít
žádné zásadní obavy.

Děkujeme za rozhovor. Cyril Neumann
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Sezónu 2012 zahájila
z českých paradrezur-
ních jezdců nezvykle
brzy Anastasja Vištalová
a JAMBO (Kvítek). Již
ve dnech 15. - 18. břez-
na startovala v italském
Caselle di Sommacam-
pagna na CPEDI3*.

V Caselle di Somma-
campagna se paradre-
zurních soutěží zúčast-
nilo 18 jezdců ze šesti
států. Ve skupině 1b byli
pouze dva jezdci - A.Viš-
talová a P. Puch, vedou-
cí jezdec světového pa-
radrezurního žebříčku.
Anastasja byla ve star-
tovním poli jediný junior.
Svoje úlohy zajela na
59,275 %, 60,500 %
a 61,364 %.
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Vytrvalci na koních (i bez) v Hoštce
V sobotu 24. března se v Hoštce uskutečnily první letošní závody v jez-

decké vytrvalosti, které byly doplněné o běžeckou exhibiční soutěž. Bylo
tak velmi zajímavé srovnávat, jak si vedou účastníci na koních a ti, kteří se
vydali tzv. „po vlastních". Někteří běžci pojali závod opravdu exhibičně
a dokonce procházeli i symbolickou veterinární kontrolou. Nejvíce se ča-
sově přiblížili koním na nejnižší vzdálenosti - 20 km (koně však byli ome-
zeni 16km rychlostí). Nejstarším běžcem byl pan Štefan Krč (ročník 1951),
který doběhl v čase 11:40:00 cca v půlce slavnostního vyhlášení do bou-
řícího davu přítomných diváků a oceněných, což byl velmi silný zážitek pro
všechny. Vítězem nejdelší soutěže (100 km) se stal David Šebek na koni
HABIB (Jezdecká stáj Kamerun). V oblastním mistrovství juniorů středo-
české oblasti se nejvíce dařilo Natalii Terberové v sedle SCIENCE-SHA-
GYA XXV-29. Další výsledky jezdeckých i běžeckých soutěží najdete na
www.jezdci.cz

Foto Martin Kloboučník


