
krát před Janem Zwingerem na TUDOR
(Stáj Mustang Lučina) a Pavlem Mackovja-
kem na CHELAN.

Vzpomínka na plk. Jana Havla
Vrcholem soboty však byl Memoriál plk.

Jana Havla (-ST**-) se 37 startujícícmi.
V rozeskakování osmi bezchybných byl
nejlepší Jiří Luža na LAND REBEL-S (JS
Schneider). Druhý skončil Tomáš Daněk
se SILVIO (JK Agramm) a třetí Ondřej Zvá-
ra na LATIGO (Arcus Engineering Czech).

V neděli se na start VC Ostravy  -ST+finá-
le 150 cm pro deset nejlepších-  postavilo 33
dvojic. Po finále zůstaly dvě dvojice bez
penalizace a lepším časem zvítězil Jiří Hruš-
ka s RADEK (JK Opava Kateřinky) před
Jiřím Lužou s LAND REBEL-S (JS Schnei-
der). Třetí skončil Petr Eim na PUERTO
RICO Fitmin (ZH Tlumačov)m před Alešem
Opatrným s TITAN R.S. (JS Opatrný Hořovi-
ce) a Igorem Šulekem s WAVO PROFIT
(Slovensko).

Současně probíhala v Ostravě i soutěž
D&J Czech Junior Cup. Ve dru-
hém kole nasbíral za své výkony
nejvíce bodů Jan Zwinger (Stáj
Mustang Lučina) před druhou nej-
úspěšnější Nathálií Crnkovou (JS
Bost B) a Lenkou Vachutkovou
(JO Dubicko). Cenu věnovanou
rodinou Jiřího Lamicha pro nejús-
pěšnějšího jezdce obdržel Zde-
něk Žíla (Stáj Mustang Lučina).

Kolín v Ptýrově
Letošní  zahájení seriálu ČSP

bylo skutečně raketové a po
víkendu 24. a 25. května máme
za sebou již tři kola. Po Brnu
a Ostravě byla tentokrát na pro-
gramu Velká cena Kolína.  

O problémech v Kolíně jsme
již v Jezdci psali a tak již pouze
stručně. Kolínští pořadatelé ze
stáje Václav si pro tak rozsáhlé
soutěže od města pronajímají
zadní část areálu. Pamětníci
vědí, že na tomto místě probíhaly
ještě před několika sezónami na
travnatém kolbišti soutěže. Pro
dlouholeté problémy s povrchem
však bylo vybudováno současné
pískové kolbiště a zadní areál byl
opuštěn. Tento prostor je však
nezbytný pro rozsáhlé zázemí,
které je třeba zřídit právě při
závodech rozsahu ČSP. Po
mnohaleté práci jezdeckého klu-
bu, která nesporně městu Kolín
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Do startu letošního 
Auto Hase Trophy, 
který je plánován 

na 20. června, 

zbývá 20 dní!

Vítězem 45. Velké ceny Ostravy se stal Jiří Hruška na
RADEK (Opava Kateřinky)

Foto K. Návojová

V sobotu 16. května byl v Praze na kol-
bišti JS Císařský ostrov zahájen šestý roč-
ník seriálové soutěže pro pony O pohár hl.
města Prahy. I letos bude mít seriál celkem
čtyři kola. První dvě jsou na úrovni ponyha-
dicap -L-, druhá dvě o stupeň vyšší.

K prvnímu letošnímu závodu nastoupilo
27 dvojic a po rozeskakování 15 pony zví-
tězila Denisa Kacoli na CIBI 1 (Parkur Klub
Děčín). Ta si tak, po vítězství v zahajova-
cím ponyhandicapu -ZL-, připsala na konto
již druhé prvenství dne. Bohužel v mnoha
případech však byly výkony dětí pouhým
bezhlavým cváláním proti skokům.  Závody
pak pokračovaly odpoledne dvěma skoko-
vými soutěžemi pro koně do 110 cm.

Druhé kolo Poháru hl. města Prahy
pořádá JK Jezdecké společnosti Ctěnice 6.
června v zámeckém areálu Ctěnicích
v Praze 9 - Vinoři. Rozpis naleznete na
www.jsctenice.cz

Denisa Kacoli na CIBI 1 (Parkur klub
Děčín) se na Císařském ostrově stala první
vítězkou šestého ročníku seriálu O pohár
hl. m. Prahy

Foto M. Pánek

přináší zájem celorepublikové veřejnosti by
se dalo předpokládat, že na kolínské radni-
ci bude vládnou vstřícnost k akcím takové-
ho charakteru. Bohužel  tomu tak není.
Město, v dopředu dlouho známém termínu
ČSP, povolilo v zadní části jezdeckého are-
álu jinou společenskou akci a obě události
by společně nemohly probíhat. Pořadatelé
neměli na vybranou. Pokud chtěli termín
a soutěž zachovat, byli nuceni uspořádat

Ostrava pro RADKA
XXXXV. ročník Velké ceny Ostravy, kte-

rý se konal ve dnech 15.-17. května, byl
současně druhým kolem osmého ročníku
Českého skokového poháru (ČSP)
a i Memoriálem plk. Jana Havla. 

Páteční program byl zahájen dvěma
soutěžemi stupňované obtížnosti. V soutěži
115/120 cm se představilo 47 dvojic a sou-
těž 10 cm vyšší měla na startu 57 koní.
Páteční program uzavřela soutěž -S**-, do
které se přihlásilo 49 účastníků. V rozeska-
kování sedmi dvojic zvítězil Josef Kincl na
GREAY ROSE (TJ JO Horymas Horní
Město) před Alešem Opatrným s TITAN
R.S. (JS Opatrný Hořovice) a domácím
Tomášem Bajnarem na MÁTA 1. 

Sobotní program zahájilo -S**- s finále
pro osm nejlepších. K němu nastoupilo 62
dvojic a i po finále měly tři dvojice na svém
kontě nulu. Nejrychlejším časem podruhé
zvítězil Josef Kincl s GREAY ROSE, tento-
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Dokončení ze str. 1

ČSP v Ostravě a ...

Velkou cenu Kolína jinde. Volba padla na
Ptýrov, který disponuje nejenom luxusním
areálem, ale navíc i velmi vstřícným perso-
nálem. Navíc se zde bude letos konat
národní šampionát, a tak kolínští v čele
s manažerem skokové komise Václavem
Drbalem správně předpokládali, že bude
mít skoková veřejnost o účast v Ptýrově
velký zájem. Kolínští tak letos o své závody
přišli. Jezdci z celé ČR si to však v Ptýrově
opravdu užili. 

Těšíme se na mistrovství
Areál v Ptýrově byl pro mnohé milovní-

ky jezdectví před několika lety obrovským
překvapením. Účelně přebudovaná země-
dělská stavba i celé luxusní zázemí stře-
diska předurčují areál k organizaci špičko-
vých závodů. Navíc poloha nedaleko
dálnice a ve středu Čech a s blízkostí
hlavního města nabízí další možnosti i na
mezinárodním poli. I zde mají již výrovští
zkušenosti a při jejich CSI bylo i pro mno-
hé zahraniční účastníky seznámení s are-

Lucie Poláková na CAROS zvítězila v Ptý-
rově mezi 80 dvojicemi v sobotním -S**-

Foto K. Návojová

álem  příjemným překvapením. Majitel
areálu společnost PTC Bakov n. Jizerou
v čele s Vladimírem Bednářem tak
postupně získává celonárodní prestiž. Ta
je letos korunována pořadatelstvím sko-
kového národního šampionátu, a tak se
ve dnech 17. - 19. července s areálem
nedaleko Mladé Boleslavi seznámí snad
již úplně všichni.

V sobotu 23. května to však vypadalo,
že v Ptýrově byli  úplně všichni již tento-
krát. Rozpis závodů zahajoval na obtížnosti
110/120 cm s následným -L**- a to je naše
národní úroveň. K atmosféře „velkých"
závodů si tak přijeli přivonět i jezdci dosud
nedosahující úrovně seriálů ČSP a Dance
& Jump Junior Czech Cup. V té chvíli tak
mohly být naplno využity zkušenosti kolín-
ských pořadatelů. Přehled s jakým zvládli
63 startů v zahajovací soutěži, ale hlavně
117 dvojic v následném -L**-, zasluhuje
uznání. Den pak korunovala závěrečná
soutěž -S**- s 80 dvojicemi!! Vše se zvlád-
lo za světla a v klidu. Ze závěrečného
vítězství prvního dne měli radost strakonič-
tí, jejichž Lucie Poláková na CAROS byla
nejrychlejší ze 14 rozeskakujících.

Aleš je zpátky       
Ani druhý den se rozhodčí nenudili.

V zahajovacím -S**- startovalo 86 dvojic
a k předposlední soutěži -ST**- nastoupi-
lo 50 koní. Václav Drbal (stavitel) a Jan
Šíma (techn. delegát) tak nemuseli sou-
těžící nijak šetřit. Parkury byly plné dyna-
miky, vyžadující pravidelný cval a sou-
středění od začátku do konce. Ptýrovské
kolbiště (60x65m) nenabízí stavitelům
zase tolik prostoru, a tak skoky následo-
valy za sebou spíše v halovém charakte-
ru. Velmi často tak byli diváci svědky, že
zaváhání v části kursu vedlo k sériovým
chybám na dalších skocích. Z padesátky
startujících v -ST**- dokončilo kurs 11
dvojic bez trestných bodů a v rozeskako-
vání byl nejlepší Jiří Papoušek na
GAJUS (Srnín) následovaný Zuzanou
Zelinkovou (CIGALLE-B Z) a Petrem
Eimem (OSCAR AgramM).

Totožný charakter pak měla i závě-
rečná Velká cena Kolína (-T**-). Kurs
byl divácky zajímavý se dvěma diago-
nálními distancemi, trojskokem před VIP
tribunou a obloukovou distancí před
dvojskokem.

K soutěži nastoupilo 29 koní, včetně
dvou juniorů Filipa Doležala (LARAMIS)
a Nathálie Crnkové (CONGO KING
AgramM). Mezi „mladé" pak patří i Jana
Perníčková (NATAL), která si však letos
začíná zvykat na kategorii mladý jezdec.
O slušné úrovni startovního pole vypoví-
dá, že čtrnáct dvojic zvládlo náročný par-
kur do dvou chyb. Přes tento výsledek
však většina jezdců svým jezdeckým
projevem nezaujala. Nejčastěji jsem
viděl obdivuhodně rutinované výkony,
které však postrádaly hlubší jezdecký
náboj. Divák to okamžitě pochopil, když
se na parkuru objevil Aleš Opatrný nebo
Zuzana Zelinková. Oba tito jezdci ostatní
výrazně převyšují a pod jejich vedením
lze u koní předvídat další výkonnostní
růst. Těmto dvěma pak ještě několik
jezdců úspěšně sekunduje. Mnohým pak
pomáhají vynikající koně, kterým naštěstí
rutina a zkušenost jezdců sice příliš
nepomůže, ale ani neublíží.

Do finále se vedle Aleše Opatrného
s koňmi KRISTÁLY i QUORUM G a Zuza-
ny Zelinkové na QUITO, dostali ještě další
dva bezchybní Jiří Papoušek na HELP
a Ludvík Jandourek s CASIO Karsit. Za
nimi následovala čtveřice jezdců s jednou
chybou Jiří Luža (RONALDO-S), Rudolf
Fiala (CASSINI’S SON), Petr Eim (OSCAR
AgramM) a Nathálie Crnková (CONGO
KING AgramM) a desítku nejlepších uza-
vřel Luboš Vondráček na ARGON 1 s 8
body.

Ve finále dokázal s nulou absolvovat
pouze Jiří Luža na RONALDO S, kterému
součet 4 body stačil na 5. místo. Aleš Opa-
trný nejprve na QUORUM jednou shodil
a skončil na 4. příčce. Chybě se nevyhnula
ani Zuzana Zelinková na QUITO 1 (3. mís-
to), stejně jako nakonec druhý Jiří Papou-
šek s HELP. A tak se o vyvrcholení závodů
postaral opět Aleš Opatrný. Ten uzavíral
soutěž na KRISTÁLY a inkasoval pouze
jediný bod za překročený čas a získal tak
letos první vítězství v ČSP.

Luža a Crnková vedou
V Ptýrově byla mezi juniory nejúspěšněj-

ší Barbora Tomanová. I tak však celkové
pořadí juniorského seriálu Dance & Jump
vede s velkým náskokem Nathálie Crnková
(115 bodů)  před Lenkou Vachutkovou (65)
a Janem Zwingerem (61).

Nathálie Crnková je i přes méně vyda-
řené ptýrovské finále i v elitní čtveřici
ČSP 2009. Po třech kolech vede průběž-
né pořadí Jiří Luža, který dosud nechyběl

ani v jednom finále, před Alešem Opatr-
ným, Jiřím Papouškem a Nathálií Crnko-
vou.

Příští kolo se koná v Litomyšli 5.-7. červ-
na. Podrobné výsledky na www.cesky-
skokovypohar.cz

Kdo je v Hradci?
V pátek 29. května začal čtvrtý ročník

CSI* Hradec Králové - Velká cena města
Hradec Králové, které tradičně pořádá
Janákův východočeský sbor a Jezdeckou
Společností Tarpan. V Hradci se sešla kon-
kurence 190 koní, z toho čtyři dorazili ze
Švýcarska, 18 z Polska a 28 ze Slovenska.

České barvy hájí přední jezdci jako je
Zuzana Zelinková, Aleš Opatrný, Natálie
Roučková či Zdeněk Žíla.

Jezdci a koně startují v kategoriích pro
mladé koně (120 - 130 cm),  malá runda -
děti, junioři a mladí jezdci a ti, kteří nestar-
tují v soutěžích vyšších než 130 cm (120 -
125 cm), střední runda (130 - 135 cm)
a velká runda (140 - 150 cm).

Prezident dodává
Ještě jednou se vracím k článkům

JUDr. Jaroslava Staňka a k tomu, co
v nich zaznělo o jeho funkcionářských
problémech, volení a odvolání z funkcí.

Jaroslav Staněk v článku „Vyšetřování
skončilo, zapomeňte" říká, že byl za čle-
na legislativní rady zvolen Konferencí
v roce 1998. To není pravda, protože čle-
ny legislativní rady nevolí Konference, ale
jmenuje Rada ČJF a nyní již, dle platných
Stanov, VV ČJF. Ve stejném článku
následně sděluje, že byl po dvouleté prá-
ci ing. Janem Metelkou z komise odvo-
lán. Ani to nemůže být pravda, protože
stejně tak členy všech komisí odvolává
ten, kdo je jmenoval, tzn. Rada ČJF
a nyní VV ČJF. A toho se právě týká
dopis, kterým se Jaroslav Staněk ohání
jako důkazem o nepravdivosti mých tvr-
zení. V něm se výslovně praví, že nemo-
hu přijmout jeho rezignaci z funkce, pro-
tože již před touto rezignací byl Radou
ČJF z legislativní komise odvolán.  

Ing. Jaroslav Pecháček, prezident ČJF

Aleše Opatrného (KRISTÁLY) dekoruje
majitel ptýrovského areálu Vladimír Bednář



der Zetterman s koněm
svého otce ISAAC (Felici-
ano) 0/4, příležitostná
manekýna Malin Baryard-
Johnsson s 10letou HM
ACTRICE W (Ars Vivendi)
13/4 a Peder Fredricson
s 10letým běloušem
H&M ARTIC AURORA
BOREALIS (Corrado I)
0/8. Celkově bylo dvacet
jedna čistých jízd, šesti jezd-
cům se to podařilo v obou
kolech.

Velkou cenu vyhrál úřa-
dující mistr světa Jos Lan-
sink se 14letým hřebcem
SPENDER S (Silbersee),
druhá skončila Malin Bary-
ard-Johnsson s 10letou HM
ACTRICE W a třetí Marcus
Ehning s 12letou NOLTES
KÜCHENGIRL (Lord Z).
Kompletní výsledky nalez-
nete na 
www.labaule-cheval.com

Další kolo Superligy se
koná 29. května v Řimě.
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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

Další skandál?
Zcela nenápadně se začal zhruba před

třemi týdny v Německu rozrůstat další
dopingový skandál. Při natáčení reportáží
o OH se podřekla ošetřovatelka koně
CORNET OBOLENSKY, že po prvním kole
Poháru národů na OH v Hong Kongu,
podala vyčerpaného koni, údajně bez
domluvy s jezdcem a veterinářem výpravy,
podpůrný prostředek obsahující Lactanasu
a Arniku pro lepší regeneraci svalstva. 

Novináři se této informace ujali a na
jejím základě se začaly vynořovat další
nejasné souvislosti o nalezených obalech
různých přípravků ve věcech i dalších
německých jezdců apod. Na základě  těch-
to zpráv vytvořila FEI komisi, která má
záležitost, včetně výslechů jezdce Marco
Kutschera a veterináře Björna Noltinga
řádně vyšetřit. Událost, kterou momentálně
žije celé Německo, budeme dále sledovat.

Global Tour 
Německé kolo Global Champions Tour

se jelo třetí květnový víkend v rámci derby
víkendu v Hamburku, kde se před vyproda-
nou arénou na parkuru Franka Rothenber-
gera představilo čtyřicet osm dvojic ze čtr-
nácti zemí. Kurz prvního kola překonalo bez
chyby sedmnáct jezdců, a protože v Cham-
pions Tour je druhé kolo a také dotace pro
osmnáct nejlepších, byli doplněni nejrych-
lejším ze tří jezdců s jedním bodem. Pro
zbývající dva, kteří také překročili stanove-

ný čas prvního kola, zbylo pouze místo na
tribuně. Jedním z těchto smolařů byl i Lud-
ger Beerbaum s ryzákem COLEUR RUBIN. 

Druhé kolo obtížného parkuru překonali
bez bodu jen čtyři jezdci, když pátá Meredith
Michaels-Beerbaum s hanoveránem Shutterf-
ly napodobila svého švagra a překročila
časový limit. První v rozeskakování, jeden
z olympijských hříšníků, Brazilec Bernardo
Alves s 11letým holštýnem Chupa Chup
(Caretino) jel na hraně rizika, optimáně zkra-
coval oblouky, všechny skoky zůstaly stát
a čas se zastavila na  51,05 sec. Favoritem
byl druhý na startu, domácí Carsten Otto
Nagel se skvělou 11letou bělkou Corradina
(Corrado I). Byla to jízda stejně strhující jako
u jeho předchůdce, jen čas byl o dvě deseti-
ny pomalejší (51,25). Třetí na startu William
Funnel (GBR) s 11letým ryzákem Billy Burr
(Animo) udělal dvě chyby a poslední, svéráz-
ný Francouz Roger Yves Bost s 13letým
hřebcem Ideal de la Loge (Dollar du Murier)
měl také jedno shození. Za vítězství inkaso-
val Bernardo Alves závratnou dotaci 95 tisíc
EUR a druhý Carsten Otto Nagel 57 tisíc.
Zmíněné dvě desetiny měly hodnotu 38 tisíc
EUR (Více než milion korun).

Příští střetnutí globálních šampiónů bude
ve francouzském Cannes 11.-13. června.
Výsledky  naleznete na:
www.globalchampionstour.com

Derby v Hamburku
Skvělou kulisu vytvořilo dvacet šest

tisíc diváků při osmdesátém Německém
skokovém derby v Hamburku. Třicet jed-
na odvážlivců se vydalo na trasu dlouhou
1250 metrů a se sedmnácti specifickými
skoky. Favoritem byl vítěz posledních
dvou ročníků Andre Thieme se 14letým
KWPN hřebcem NACORDE (Concorde),
kterému se podařilo suverénně vyhrát
i jednu z kvalifikací. Podobně působil
i v derby, ale v polovině parkuru nedosko-
čil jeden z mohutných oxerů a měl i štěstí,
že se udržel v sedle. Nenechal se tím roz-
hodit, dokončil se čtyřmi body  v nejrych-
lejším čase ze všech účastníků a skončil
na konečném třetím místě. Úspěšnější
byli dva jeho souputníci připravující se
stejně jako on v Meklenbursku, na severu
bývalého Východního Německa. Matthias
Granzow s 15letou meklenburskou ryzkou
ANTIK (Azarro) a Thomas Kleis s 12letou
holštýnkou CARASSINA (Concerto II)
budou v osmdesátileté historii zapsáni
pod číslem 145 a 146, mezi těmi, kterým
se podařilo  tento unikátní parkur překo-
nat bez chyby. První v rozeskakování
Matthias Granzow  se snažil opatrnou jíz-
dou neudělat chybu, ale jeden plot mu
spadnul a navíc dostal body za nedodrže-
ní časového limitu. Radoval se Thomas
Kleis, kterému nespadlo nic a čas překro-
čil jen minimálně. 

Ve výsledkové l ist ině také figuruje
Emma Augier de Moussac jezdící za ČR
s 12letým hřebcem CAIRO 12 (Cassini I),
ale skončila mezi deseti jezdci, kteří byli
pro neposlušnosti ze soutěže vyloučeni. 
Podrobnosti jsou na www.engarde.de

Meydan FEI Nations Cup 
V polovině

května, byla ve
francouzském La
Baule zahájena
letošní Superliga.
S novým sponzo-
rem, dubajskou
developerskou fir-
mou Meydan, při-
šel také nový
model. Z loň-
ských osmi účast-
níků nikdo nese-
stoupil a počet týmů byl rozšířen o dva
nejúspěšnější z Pohárů národů pořáda-
ných při republikových CSIO. Přímo
postoupila Francie a po odřeknutí Kanady,
pro jejíž představitele bylo cestování po
evropských kolbištích příliš velkou zátěží,
také Itálie, která získala třetí nejvyšší počet
bodů. Družstva startují v obou kolech ve
čtyřech a nejhorší výsledek se nezapočítá-
vá. Do druhého kola postupuje osm týmů
a zbylé dva kterým se to nepodaří, nezís-
kají ani žádné body do celoroční tabulky.
Po sezóně budou sestupovat poslední dva
týmy a příští rok dostanou šanci první dva
z FEI Pohárů národů. 

Autorem parkurů byl domácí stavitel Fre-
déric Cottier a jeho práce se setkala se
všeobecným uznáním. Kurz byl technický
a při tom korektní. Závěr prvního kola byl
velmi dramatický a o postup do druhého se
bojovalo do posledního koně. S odřenými
zády nakonec prošli Němci a Černý Petr
zůstal oběma ostrovním týmům i když
Peter Charles (GBR) měl jen jeden bod
a Cian O’Connor (IRL) dokonce nulu.

Výborní byli Švýcaři a překvapivě i Švé-
dové, kteří postoupili s nulou, jeden bod
měli i přes vyloučení Judy-Ann Melchior
Belgičané. Ve druhém kole byly na stejném
kurzu překážky poněkud zvýšeny a rozšíře-
ny, chyby přece jen přibývaly, ale o vítězi
se stejně nerozhodlo. Na osmém místě
skončili Italové (25) a o stupínek výš USA
(20). Šestí byli Belgičané (18), ve třech,
když Judy-Ann nenastoupila na start a pátá
domácí Francie (17). Třetí místo obsadili
Holanďané spolu s mohutně finišujícími
Němci (16) a na vedoucí pozici byli shodně
s osmi body Švédové a Švýcaři. Do roze-
skakování poslal švýcarský trenér Rolf
Grass přes dvojí zaváhání ve druhém kole
veterána Marcuse Fuchse a ten po dokona-
lém výkonu zajel bez chyby a ve velmi dob-
rém čase. Švédská kapitánka vsadila na
doposud čistého Svante Johanssona, ale
tomu spadly dva skoky a bylo rozhodnuto.

Vítězné švýcarské kvarteto startovalo ve
složení Steve Guerdat s 12letou hnědkou
JALISCA SOLIER (Aigator Fontaine) 0/0,
Marcus Fuchs se 14letou LA TOYA III
(Fortuin Z) 0/8/0, Werner Muff - LUMINOS
(Landrebell) 8/12, Pius Schwizer a 8letá
CARLINA (Carvallo) 0/0. 

Ze Švédska přicestovali: Svante
Johannsson s 10letým hřebcem SAINT
AMOUR (Stakkato) 0/0/8, 19letý Alexan-

Ve dnech 7.-10. května se jela nejtěžší všestrannost světa
čtyřhvězdičkové CCI v Badmintonu. Vítězem se stal britský
jezdec Oliver Townend na FLINT CURTIS před dalším Bri-
tem Williamem Fox-Pittem s IDALGO

Foto Kit Hougton

Stranu připravil Václav K. Dvořák



Cena Ankary, tentokrát na stupni -S**-.
V neděli proběhly soutěže 4. kvalifikačního
kola seriálu ponyligy.

Hlavní soutěž Cena Ankary skončila
překvapením. Vítězkou se stala nejmlad-
ší účastnice této soutěže Ivana Hronová
s koněm LENTIMUS (JS Opatrný), kte-
rého pamatujeme i z loňského ME mla-
dých jezdců v Praze, kde startoval
s Jakubem Novotným. Dvojice Hronová
- LENTIMUS jako jediná překonala par-
kur bez chyby. Další místa za ní obsadili
Vladislav Straka s TAMPA 1(Stáj Straka
Němčovice) před domácí Janou Perníč-
kovou (ÚSVIT).

Ve čtvrtém kvalifikačním kole ponyligy
(-ZL-) zvítězila Teresa Klímová na CASAN-
DRA (JO Srnín) před dvojicí heroutických
jezdkyň Natálií Karasovou s VICA-
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Heřmanův Městec stále žije
Jezdci všestrannosti se sešli v sobotu 23. května v překrásném prostředí zámecké obo-

ry v Heřmanově Městci, kde pro ně Národní hřebčín připravil jednodenní soutěže tří úrovní.
Soutěž -ZK- měli pony (4 startující) a k soutěžím -Z- a -ZL- dorazilo 47 koní. V čele pořada-
telského týmu stojí v Heřmanově Městci již druhým rokem Jan Tvarůžek, kterému však
stále výrazně pomáhá dlouholetý vedoucí zdejšího provozu a „důchodce" František Slavík.

Pony měli soutěž složenou z drezury a crossu, koně pak z drezury, parkuru a crossu.
Prvenství postupně získali mezi pony Petra Přidalová na LUK 11 (Olešnice), Věra Kovářo-
vá s TERCIGA (Merko Hybrálec) v -ZK- a Petr Myška na LOTRANDO (Albert Stolany)
v -ZL-.

Nyní se do Heřmanova Městce chystají jezdci spřežení (6. června). My všichni jen musí-
me doufat, že se nenaplní černé scénáře, které již zaznívají mnoho let a starokladrubští
vraníci i tradiční stáje s překrásnou historickou sedlovnou a přilehlým zámeckým parkem,
Heřmanův Městec skutečně neopustí.

Fitmin Junior
Channel Star

podruhé
Kolem šesté hodiny odpolední se 23.5.

ve zduchovickém areálu dojela poslední
sobotní soutěž 2. kvalifikačního kola letoš-
ního juniorského seriálu. Jezdcům přálo
slunečné počasí i povrch, který byl pro
dopolední soutěže zavlažen páteční průtrží
mračen. Tu si bohužel „užili" na vlastní kůži
hobíkáři, pro které byly v pátek připraveny
soutěže od obtížnosti 60cm do dvoufázo-
vého skákání 90/100cm a na kterých se
sešlo téměř 100 startujících.  

Sobotní Fitmin JCHS začal dvoufázovým
skákáním 100/110cm. Následovala kvalifi-
kace kategorie D (-L**-). Pak přišli na řadu
jezdci na pony a soutěž pod patronací ser-
veru Equichannel.

Pátá soutěž dne -LP- patřila našemu
časopisu a kvalifikaci čtrnáctideníku Jezdec.
Ta je kvalifikací pro kategorii A, a tu ovládly
jezdkyně JK Mělník Marii Hrudková na FÍK
2 a Tereza Lešetická s JITŘENKA 3.

V poslední sobotní soutěži zazářila
Michaela Krulichová, která byla dekorová-
na celkem třikrát. Nejlépe zajela na MARS
STAR. S NIGHTFEVER, se kterým  se při-
pravuje na mistrovství Evropy, se umístila
na třetí příčce. A na TOP DEJA VUE přida-
la čtvrté místo. Mezi ni se vklínila pouze
druhá Ivana Hronová s MAXIMO COPILOT
(Hořovice).

Neděle pak pokračovala nabitým progra-
mem. V kvalifikaci pro kategorii C (-L**-),
se do rozeskakování probojovala téměř
polovina jezdců a první příčku obsadil Vla-
dislav Straka na JASPA.

V nejvyšší soutěži dne (kvalifikace pro
kat. D) společnosti Fitmin (-S**-) vybojova-
la vítězství Michaela Šínová na LA LAN-
DOR Interkonix. Druhý skončil Vladislav
Straka na TAMPA 1 před Janou Polákovou
s VALLEY 1.

Druhá polovina dne pak patřila pony.
V nejvyšší pony soutěži víkendu -STPB-
(kvalifikace pro kat.B) zazářila Alžběta
Vojtková na PRIMUS DEL’AUBE s čistým
kontem. Michaela Krulichová s NIGHTFE-
VER byla sice o dvě vteřiny rychlejší, ale
shození ji odsunulo na 2. místo. Třetí se
umístila Tereza Lešetická na VÍLA 4.
Startovní a výsledkové listiny naleznete na
www.kone-zduchovice.cz

Nezájem o světový seriál
World youth series

O iniciativě tureckých pořadatelů a svě-
tovém seriálu národních týmů mladých
jezdců  (FEI-Světový seriál mládeže SIEC-
World youth series) jsme již informovali.
První kolo naší národní kvalifikace k turec-
kému finále se konalo 16. května v Herouti-
cích v rámci tradiční Ceny Ankary. Skoková
komise ČJF obeslala 32 vybraných jezdců
s nabídkou účasti na třech kolech naší
národní kvalifikace. Tato výzva oslovila
necelou polovinu vyzvaných a tak v Herou-
ticích se jen tak tak dala dohromady čtyři
česká družstva. 

První kolo včetně losování družstev
(sestava musí být dodržena po celou dobu
konání v ČRV Herouticích tak proběhlo
i první losování, které vedli Václav Drbal,
Zdeněk Goščík a Jiří Pecháček.

Losování družstev pro Světový seriál mládeže SIEC v Herouticích

Jezdci byli losem rozděleni do čtyř týmů.
Za asistence desetileté Barborky Kudějové
losovali Jiří Pecháček a Václav Drbal. Zde-
něk Goščík přidělil jezdcům barevné stuhy
značící příslušnost k družstvu, se kterými
pojedou celý seriál. Dále byli stanoveni
vedoucí týmů: Zdeněk Goščík, Jiří Pechá-
ček, Václav Nágr a Miloslav Perníček.

Soutěž se jela podle pravidel Poháru
národů na dvoukolovém parkuru do 130
cm. Byla velmi zajímavá a napínavá, proto-
že do posledního parkuru nebylo o pořadí
jasno. Teprve poslední jezdkyně rozhodla
o tom, že se nekonalo rozeskakování.
V první kvalifikaci zvítězil tým bílých (šéf
týmu Václav Nágr) ve složení Natálie Vysu-
šilová - CANADA, Barbora Tomanová -
COLOMAN, Denisa Bittnerová - LACORA
a Laura Staňková - DOVER bezchybným
výkonem z obou kol.

Celkem se budou konat tři kola. Po
Herouticích to bude ještě 2. kolo v Kolíně
(27. - 28. 6.) a 3. kolo ve Frenštátě p/R. (3.
- 4. 7.). Jezdci si do jednotlivých kol mohou
vzít různé koně. Ve Frenštátě bude vyhod-
nocen vítězný tým. Po jeho vyhlášení bude
následovat výběr jezdců na zářijové regio-
nální finále v Istanbulu, kteří již nemusí
kopírovat národními týmy z kvalifikací.

Vítězové regionálních finále na celém
světě budou vyhodnoceni srovnáním dosa-
žených výsledků na regionálních finále,
a tak bude vyhlášen i celkový vítěz celého
seriálu.

Čtvrté kolo Ponyligy
Během  víkendu 16.-17.5. závodníky

v Herouticích čekaly  kromě Světového
seriálu mládeže dva dny nabité soutěžemi
od těch nejnižších, až po hlavní soutěž

B a Janou Perníčkovou na KARINA. Hvěz-
dou poníkovských soutěží se stala další
domácí jezdkyně Petra Miletínová s famóz-
ním běloušem LORIN, která zvítězila s pře-
hledem jak v soutěži SP, tak v STP a zís-
kala i prvenství ve 4. kole Pony Extraligy.
Během svého vystoupení na závodech
neudělala jedinou chybu. V Extralize za ní
skončily jako druhá Petra Boháčová (ELI-
OT, JS Delta) a Ivana Hronová (MAXIMO
COPILOT, JS Opatrný). 

Čtvrtou  kvalifikaci Ponyligy pro jezdce
do 12 let  vyhrál loňský vítěz finále hořovic-
ký Robin Johanovský na E.T.LORICUS
před Petrou Boháčovou (TARA, JS Delta)
a nováčkem soutěže Eliškou Orctovou
s KÁJA (JC Rusek).

Po  čtyřech  kvalif ikačních kolech
(Heroutice, Borová u Chvalšin, Opřetice)
se situace v čele jednotlivých kategorií
seriálu nezměnila. Ve vedení obou pony-
částí seriálu je stále jedenáctiletá Petra
Boháčová (JS Delta) se svými pony TARA
a ELIOT. Tato jezdkyně si  také jako jedi-

ná z mladších jezdců do 12 let troufla
k obtížné Extralize nastoupit. Vedení ve
třetí části seriálu TEENAGER pro jezdce
na velkých koních do 21 let  zatím patří
Janě Perníčkové (JK Heroutice).

Seriál  PONY LIGA má letos devět kol,
z toho dvě na Moravě. Novinkou je zářijové
kolo v Pardubicích při tradiční výstavě
Koně v akci. 
Veškeré výsledky a další zajímavosti na
www.ponyliga.cz a www.heroutice.cz

Foto J. Matuška
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Jezdci spřežení se v uplynulých 14 dnech sešli při soutěžích v Semicích (8.-10. května) a v
Rudě (22. - 24. května). V Semicích prodělal svoji premiéru s dvojspřežím Tomáš Barták
mladší (Nahoruby) a hned svůj první start proměnil ve vítězství. Výsledky z obou závodů
naleznete na www.sprezeni.cjf.cz

V průběhu května se čeští jezdci vše-
strannosti vydali hned třikrát do zahraničí.

Kaposvár (Hun) 8. - 10.5.
V Maďarsku se zúčastnil Petr Myška na

KORINTH (CCI*). Po drezuře byl přibližně
v polovině výsledkové listiny. V terénu zís-
kal ještě několik dalších tr. bodů za překro-
čení času. Bohužel své vystoupení završil
nepovedeným parkurem a celkově tak
skončil až ke konci výsledkové listiny.

Wahlsdorf - Liepe (GER) 16. - 17.5.
O týden později se do Německa vydal

Miloslav Příhoda s koňmi OSWALD
a GOMBA k soutěži CIC**. OSWALD sice
získal v drezuře více trestných bodů než
GOMBA, ale zase absolvoval cross jen
s malou penalizací za čas a nakonec i pou-
ze s jedním shozením na parkuru. GOMBA
měla mírný problém v crossu, kde byla
penalizovanána 20 trestnými body. Parkur
absolvovala bez chyby.

Ponypohár 
v Tetčicích

O víkendu 23. - 24. května pořádal JK
Menuet v Tetčicích u Brna drezurní závody,
určené i jezdcům na pony. Jela se kvalifi-
kační kola KMK a Ponypohár.

Jezdci na pony soutěžili v úlohách DD,
DJ společně s koňmi a samostatně v úloze
FEI pony úvodní. 

Vyvrcholením nedělního soutěžního dne
byla pro jezdce pony náročná úloha FEI
pony úvodní. Zvítězila juniorka Veronika
Jelínková s ROCKY NAVAJO z JK Sever
s 63,667%. Druhé místo a nejvíce bodů do
Ponypoháru si vyjela Kateřina Rosická
s EMIL R (JK Céva), která byla úspěšná
i v dalších soutěžích. Velmi dobře si vedla
12ti letá Lenka Kočí s BARON 12 (JK
Caballo Křelov). Se ziskem 59,5% obsadila
3. místo. Hlavní rozhodčí závodů manažer-
ka drezurní komise Helena Źižková
pochválila mladé jezdce na pony za  velmi
dobře předvedené výkony především ve
FEI PÚ, kterými byli rozhodčí a diváci mile
překvapeni.

Poslední soutěže započítané do Drezur-
ního ponypoháru se po Mělníce a Tetči-
cích jedou 6. - 7. června v Herouticích.
Kompletní výsledky na 
www.ponysport.wz.cz

MVDr. Marie Vranková

Zápisné - startovné
Pro řadu účastníků jezdeckých závodů

je rozdíl mezi startovným a zápisným
obtížně rozlišitelný. Problematiku řeší
i všeobecná pravidla ČJF a to v článku
N7 bod 5. Cituji: „Rozpis a přihláška
k závodům je smlouvou mezi účastníkem
závodů a pořadatelem. Slovo „zápisné"
znamená poplatek za každou přihláše-
nou dvojici a „startovné" znamená popla-
tek za každou startující dvojici, není li
v rozpise uvedeno jinak".

Rozdíl je, zjednodušeně řečeno v tom,
že startovné se vrací, či nemusí být
uhrazeno, pokud dvojice z jakéhokoliv
důvodu nestartovala. Platí se za start.
Oproti tomu se zápisné nevrací, protože
je hrazeno přijetí přihlášky - zapsání
účastníka na startovní listinu, nikoliv za
start. Zápisné je přihlášený povinen
zaplatit, i když k závodům nakonec
nedorazí. Pořadatel může zaplacení
vyžadovat i dodatečně a jeho neuhraze-
ní může být postiženo sankcí (včetně
řešení disciplinární komisí, protože jde
o porušování pravidel). Vyvstává otázka,
k čemu je to dobré?

Pokud chcete pořádat závody
a nechcete neomezeně přijímat přihláš-
ky, potřebujete zápisné. Náklady na
závody se s limitovaným počtem startují-
cích nijak nesnižují. A tak pokud si chce-
te společně s pořadatelem dopřát luxus
komorních startovních polí a nebýt na
závodech od časného rána do přicházejí-
cí noci, musíte respektovat zápisné.

Pokud máte 300 startů na den, pořa-
datele nijak zvlášť neohrozí vrácení pár
stokorun startovného. Pokud jste celou
řadu dvojic odmítli právě pro zvýšený
komfort startujících, je odmítnutí splnění
dobrovolné smlouvy s pořadatelem neko-
rektní. Cestou zápisného jsme se vydali
i při pořadatelství soutěží Prima Cup
(Praha - Trojský ostrov, 2.-3.5.). Je na
soutěžících, zda náš rozpis akceptují, či
nikoliv. Pokud s ním ale souhlasili, jsou
povinni své závazky dodržet a za pořa-
datele budu dodržení pravidel vyžadovat.

Karel Seidenglanz

Militaristé v jednom kole
Salgen (GER) 23. - 24.5.

Početnější skupina jezdců jela do
Německa o týden později. Soutěže CIC*
pro juniory se zúčastnili A. Makovská
s GOLDIE (17) a K. Dostálová s LESTER
(23). LESTER po velmi nepovedené drezu-
ře získala sice v dalších částech soutěže
jen minimální penalizace ale i tak to stačilo
jen na předposlední místo. A. Makovská
dokončila mezi 24 jezdci na 17. místě.

V soutěži CIC* se na velice pěkném 10.
místě umístil Jaroslav Hatla s novou irskou
akvizicí stáje WESTWINDS DIEGO. Za ním
byli Petr Pejřil s PASTOR (17.), Jana Voboři-
lová na PRESTIGE (19.), Martin Maival s ILJA
(29.) a Jana Vobořilová na MYSTIC ICE (34).

Jaroslav Hatla byl úspěšný i v soutěži
CIC**, kde na ALVAR skončil čtvrtý. Martin
Maivald s HARWY obsadil 23. místo a dále
skončili naši jezdci na 28. místě - Pavlína
Pejři lová (DAN), 34. Miriam Záveská
na TREISY a 35. Pavlína Pejři lová
s ELÁN (35). Z. Šedá

Foto R. Němcová
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Sportovní 
kalendáfi

3.6. Opava Kateřinky Z-L KMK
5.-7.6. Litomyšl L-T ČSP
5.-7.6. Šumperk C/Z-L
6.6. Praha - Ctěnice 

ZL-L pouze pony
6.6. Čakovičky ZL
6.6. Plzeň - Bory Z-S
6.6. Třebušín E/Z-ST
6.6. Lomnice n.Popelkou D/Z-L
6.6. Lohenice u Přelouče Z-S
6.6. Heřmanův Městec A/T
6.6. Benešov ZM-L
6.6. Žlutava ZM-L
6.6. Jihlava D/Z-S
6.-7.6. Rudná ZM-S
6.-7.6. Praha - Císařský ostrov L, D/L-T
6.-7.6. Děčín ZM-S
6.-7.6. Pardubice ZM-Z + pony
6.-7.6. Brno - Soběšice Z-S
6.-7.6. Trojanovice ZM-S
6.-7.6. Otice ZM-S
6.-7.6. Kozlovice R
6.-7.6. Nebanice ZM-ST
6.-7.6. Heroutice D/Z-ST + pony
7.6. Vyškov D/Z-L
7.6. Humpolec C/ZL
9.6. Trojanovice Z-S MŠMK
10.6. Litomyšl Z-L KMK
12.6. Stará Boleslav ZM-L
12.-14.6. Hradištko Z-ST
13.6. Horky n.J. ZM-L
13.6. Kladno Z-L
13.6. Mělník D/Z-L
13.6. Písek ZL-ST
13.6. Židovice ZM-ST
13.6. Hubiles ZM-L
13.6. Sviadnov ZM-S
13.6. Rudná p. Praděd. ZM-L + pony
13.6. Hybrálec ZM-L
13.-14.6. Zduchovice Z-ST
13.-14.6. Mikulov Z-S
13.-14.6. Brno - Soběšice D/Z-T
13.-14.6. Hradec n. Morav. ZM-S + pony
13.-14.6. Stará Role D/L-TT
14.6. Lázně Bělohrad D/Z-L + pony
14.6. Stará Boleslav ZM-L
14.6. Rudná p.Praděd. D/Z-L + pony
14.6. Troubky ZM-L
17.6. Tachov Z-L KMK

Převzato z www.cjf.cz

Nabízím výrobu 
venkovních a vnitřních boxů, okna, vrata, žlaby, přístřešky, parkurové překážky, kotce pro psy, nově i kolotočů, atd.

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407

Voltižní jezdce čeká letos evropský šam-
pionát, který se koná ve dnech 29. červen-
ce až 2. srpna ve švédském Flyinge.
O účast na šampionátu nyní musí čeští
reperezentanti absolvovat několik kvalifi-
kačních střetnutí.

Poprvé se čeští voltižéři sešli první dub-
novou sobotu na tlumačovském kolbišti
a hned za 14 dní potom na opožděném
Velikonočním vajíčku ve Frenštátě pod
Radhoštěm. Zimní voltižní přestávka byla
velmi dlouhá a tak se voltižéři na zahájení
sezóny velmi těšili. Dobrou zprávou je
nárůst počtu skupin, v kategorii D startova-
lo již šest skupin a sedm skupin se před-
stavilo mezi juniory. Bohužel v seniorských
skupinách zůstali opět pouze dvě (JK Tlu-
mačov, JK Albertovec).

V Tlumačově byly na programu pro roz-
jezd sezony povinné a volné sestavy jedno-
tlivců. Nově pro letošní rok byla změněna
skladba cviků pro technickou sestavu jed-
notlivců a tak ve Frenštátě se již cvičila na
místo povinné sestavy, sestava technická. 

Oboje závody byly organizačně na velmi
dobré úrovni a zásluhu na tom mají pozorní
pořadatelé, kteří nezapomněli předat spou-
stu cen. Např. v Tlumačově ohodnotili nej-
lepšího koně závodů, kterým se stal CAPI-
TANO (TJJ Lucky Drásov, lonž. Petra
Cinerová). Ve Frenštátě byl pro změnu
vyhodnocen nejlepší lonžér, kterým se sta-
la Adéla Valštýnová (CEDR) z pořádajícího
oddílu.

Jak nám sdělila manažerka voltižní
komise Nora Hořická na základě výsledků

domácích závodů (+ Chomutov) vznikl širší
reprezentační kádr. Mezi jezdci tohoto kád-
ru se nyní bojuje o nominační posty. Volti-
žéry tak čeká prokázat svoji výkonnost na
dvou nominačních závodech v zahraničí
(CVI 1*,2* Šaľa 6.-7.6. a Krumke 12.-
14.6.). Po těchto závodech již bude jasné,
kdo odjede na ME. Tam by měla ČR zastu-
povat jedna juniorská a jedna seniorská
skupina,  tři ženy (senior), tři muži (senior)
a tři dívky (junior). 

Momentálně je na čele výkonnostních
tabulek ženy junior - Jana Bartoňková, ženy
senior - Jana Sklenaříková, muži senior -
Petr Eim, skupiny senior - TJ voltiž Tluma-
čov a skupiny junior - JK PZOO Chomutov.

Celkové výsledky: Tlumačov Skupiny
kat. D: 1. Dětský ranč Hlučín, 2. Dětský
ranč Hlučín, obě DARKA, Josef Dudek, 3.
TJ Slovan Frenštát p.R., CEDR, Adéla Val-
štýnová, Skupiny Junior: 1. PZOO Cho-
muto, CHRIS, Blanka Peterková, 2. JK
Hřebčín Albertovec, AQUARIS, Ladislav
Menšík, 3. TJ Slovan Frenštát p.R., CEDR,
Adéla Valštýnová, Skupiny Senior: 1. TJ
Voltiž Tlumačov, DAN, Pavlína Schillerová,
2. JK Hřebčín Albertovec, DAVID, Ladislav
Menšík, Ženy Junior: 1. Jana Bartoňková,
CAPITANO, Petra Cinerová, TJJ Lucky
Drásov, 2. Nikol Mikysková, GRANT
AROT, Klára Fartáková JK Hřebčín Alber-
tovec, 3. Karolína Machálková, LUGANO,
Nora Hořická, JO TJ Orion Praha, Ženy
Senior: 1. Jana Sklenaříková, ESKADRA,
Dana Trčková, TJJ Lucky Drásov, 2. Vero-
nika Krátká, CATALIN IV-33, Schillerová

Pavlína, D Chevaux, 3. Dana Truchlyová,
GRANT AROT, Klára Fartáková, PZOO
Chomutov, Muži: 1. Petr Eim, CATALIN IV-
33, Pavlína Schillerová, TJ Voltiž Tluma-
čov, 2. Lukáš Klouda, CAPITANO, Petra
Cinerová, TJJ Lucky Drásov, 3. Josef
Zelinka, LUGANO, Nora Hořická, TJ JO
Orion Praha

Frenštát p.R. Skupiny kat. D 1. Dětský
ranč Hlučín, DARKA, Josef Dudek, 2. Fren-
štát p.R., CEDR, Adéla Valštýnová, 3. Dět-
ský ranč Hlučín 2, DARKA, Josef Dudek,
Skupiny kat. Junior: 1. PZOO Chomutov,
CHRIS, Blanka Peterková, 2. Frenštát p.R.,
CEDR, Adéla Valštýnová, 3. JK Hřebčín
Albertovec, AQUARIS, Ladislav Menšík,
Skupiny Seinor: 1. TJ Voltiž Tlumačov,
DAN, Pavlína Schillerová, 2. JK Hřebčín
Albertovec, DAVID, Ladislav Menšík, Jed-
notlivci Senior: 1. Jana Sklenaříková, 2.
Lukáš Klouda, oba na koni CAPITANO,
Petra Cinerová, TJJ Lucky Drásov, 3. Josef
Zelinka, Jednotlivci Junior: 1. Jana Bar-
toňková, ESKADRA, Dana Trčková, TJJ
Lucky Drásov, 2. Bára Komárková, AQUA-
RIS, Andrea Švanová, JK Hřebčín Alberto-
vec, 3. Nela Mikesková, CATALIN IV-33,
Pavlína Schillerová, TJ Voltiž Tlumačov.

Voltiž před ME ve Švédsku

Šampionát potřetí
Třetí kolo Moravského šampionátu mla-

dých koní 8. května ve Frenštátě p.R.
V kategorii čtyřletých se představilo 19
dvojic v soutěži -Z-, z nichž bylo sedm bez-
chybných. Pětiletých v -ZL- bylo na startu
dvaadvacet  a v rozeskakování osmi zvítě-
zil jediný bezchybný J. Malý na CATANGO
E (Stáj Montana).

Devatenáct startujících se představilo mezi
šestiletými (-L*-). I tady bylo osm bezchyb-
ných výkonů a z vítězství se radoval Marek
Hentšel na DAMERICAN před Tomášem Baj-
narem se SAURON (oba JK Baník Ostrava).

Pořadí MŠMK po třech kolech: čtyřletí -
GLORION 1 - M. Hentšel (JK Baník Ostra-
va), pětiletí - CATANGO E - J. Malý (Stáj
Montána), šestiletí SAURON - T. Bajnar
(JK Baník Ostrava). -jge-

V Moravském šampionátu mladých koní ve
Frenštátě p. R. zvítězil mezi šestiletými Marek
Hentšel na DAMERICAN (JK Baník Ostrava)

Foto J. Gebauer

V Kiskunhalas
zrušeno

Naši juniorští reprezentanti měli ve
dnech 5.-7. června startovat na CSI-
A v Kiskunhalas. Z Maďarska však na Stra-
hov dorazila v pondělí 25. května zpráva
o zrušení konkuru.

V Rakousku až do pondělí
Šťasnější tak byli ve svém výběru závo-

dů junioři, děti i mladí jezdci, kteří si
k zahraničnímu srovnání vyhlédli Lam-
prechtshausen CSI-A P/CH/J/Y/U25. Zde
se soutěží tento víkend, ale závody probí-
hají i v pondělí (29.5. - 1. 6.), kdy je
v Rakousku státní svátek. Na tyto závody
vyrazila početná skupina českých jezdců
k soutěžím dětí, pony a juniorů. V českém
týmu to jsou Adéla Půlpánová, Veronika
Krátká, Zdeňka Vávrová, Johanka Březino-
vá, Michela Krulichová, Michela Šínová,
Filip Doležal a Jan Zwinger.

Cena Písku
Ve dnech 13.-16. června se v Písku

koná 3. ročník otevřených chovatelských
závodů. Sobota nabídne i dvě soutěže
určené koním českého chovu. Jedna,
s dotací 30 000,- Kč, je určena 6-8letým
klisnám (6leté 130, 7-8leté 135 cm). I Cena
českých chovatelů (-ST**-) je vypsána pou-
ze pro koně českého chovu.

V neděli v Ceně Svazu chovatelů slo-
venského teplokrevníka (-S**-) jsou vedle
dotace 30 000,- Kč připraveny i premie
v celkové výši 25 000,- Kč pro nejlepší slo-
venské teplokrevníky. V závěrečné Ceně
Písku (-ST**) o 35 000,- Kč jsou i zvláštní
prémie (20 000,- Kč) pro majitele a chova-
tele nejlepších tři koní českého chovu. 
Více na: www.zemskyhrebcinecpisek.cz



SPORT INZERCE

Hodně koní
i pořadatelů

Stejně jako v celé ČR i na
Opavsku se termínové soubě-
hy nevyhýbají ani regionálně
velmi blízkým kolbištím.
O víkendu 9. a 10. května se
tak konaly skokové závody
stejné obtížnostní úrovně ve
Velké Polomi a v Hradci nad
Moravicí.
Ve Velké Polomi v soutěži -
S**- mezi čtrnácti dvojicemi
předvedl bezchybný výkon
pouze vítěz Karel Lamich na
GEORG z JK Opava Kateřinky.
V Hradci n. Moravicí ve stejné
soutěži mezi třinácti startujícími
byli bez chyby čtyři. V rozeska-
kování zvítězil Radek Hlaušek
na RUBICELL SON W (JK Šil-
heřovice). -jge-

Ve Velké Polomi zvítězil v -S**- Karel Lamich na GEORG (JK Opava)

Foto J. Gebauer

Výsledky
Nebanice 24.-26. 4. Jarní drezurní závo-

dy DD+DD (12) 1. Schlicht - WEGA CASSINI
(SRN),...5. Ryndák - WILLIAM JUNIOR
(Žeravíková), DJ (10) 1. Hilberg - ASAHI
SAN (SRN),...4. Ryndák - WILLIAM JUNIOR
(Žeravíková), DÚ (20) 1. Šimáčková - DAN-
CER (Nebanice), GP (5) 1. Onoprienko -
ARCON (JSK Varta) + 4x SRN, IM I (8) 1.
Schlicht - DUKE OF DERBY (SRN),...4. Neu-
mannová - EDIE 1 (Zájezd),  IM II (5) 1.
Onoprienko - ARCON (JSK Varta), + 4x
SRN, JÚ (12) 1. Stiglmaier - LU-LU
(SRN),...+ 11xSRN, SG (10) 1. Kanz - FER-
RE (SRN),...9. Onoprienko - DARA (JSK Var-

ta), IM I (6) 1. Schlicht - DUKE OF DERBY
(SRN), 2. Neumannová - EDIE 1 (Zájezd), vJ
(10) 1. Stiglmaier - RATZ-RATZ
(SRN),...pouze SRN, vY (7) 1. Schneider -
RAWALO (SRN),...6. Onoprienko - DARA 2
(JSK Varta).

Kroměříž 2.5. -ZM- 1. Kupcová- LION 4,
-Z- 1. Bumbová - KETY 7, -ZL- 1. Urban -
VINI, -L- 1. Lukšíková - LAMIRÁL.

Zlín 7.5. -ZM- ml. koně 1. Rektořík -
ROZÁRKA 5, -ZM- 1. Bodlák - DONA 1, -Z-
děti + jun. 1. Šindelář - CASPER,  -Z- 1. Holí-
ková - ANTARES, dvouf. sk. 100/110 cm 1.
Galušková - DAISY 18, -ZL- 1. Složil -
GRÉTA 8, -L- 1. Heraltová-   BESO POR
AMOR.

Pardubice 9.-10. 5.  stupň. obt. do 100
cm (26) 1. Petrus - Happy Boy (JK Sloupni-
ce), dvouf. sk. 100/110 cm (55) 1. Mikulková
- Montana Kinská (Stáj Karsit), -ZL- (67) 1.
Mikulková - Excalibur Wepol (Stáj Karsit), -L-
(38) 1. Gladišová - Irras (JK Gladiš), 2.
Novotná - Telemarque (Stáj EquiPaM Rosi-
ce), 3. Konvalinková - Diana 23 (Stáj Václav
Kolín), -Z- (18) 1. Šoupal - Soderano (Geofin
Equiteam o.s.), dvouf. sk, 100/110 cm (31)
1. Lišková - Magika 1 (SK Olympia), -L- (34)
1. Váňová - Cipísek/Cip (Sportovní stáj Váňa
Morašice), 2. Vančura - Rocky 12 (JŠ Vald-
štejnská obora), 3. Tomášek - Kolotka (Spor-
tovní stáj Havel - Tomášek), -S- (27) 1. Gladi-
šová - Irras (JK Gladiš), 2. Vachutka - Merci
1 (TJJ Pegas), 3. Bartošová - Luna Ka (JK
Černožice),  Malá cena města Pardubic -L +
S- (12) 1. Gladišová - Irras (JK Gladiš), 2.
Černá - Le Grand Rocco (Sportovní stáj
Málek), 3. Váňová - Vist (Sportovní stáj Váňa
Morašice), 4. Vachutka - Merci 1 (TJ Pegas),
5. Šoupal - Günther#s As/Fann (Geofin Equi-
team o.s.).

Nebanice 8. 5. -ZM- děti a 4letí (22) 1.
Hüttnerová - PRINCEZNA 9 (JS Gabrielka),
dvouf. sk. 100/100 cm (43) 1. Razcová -
RUBIS (Equi Club Louny), -ZL- (38) 1. Raz-
cová - RUBIS (Equi Club Louny), -L**- (20) 1.

Kočík - ALUMAN (Kočík), 2. Poláchová -
GALICIE (Třešňák), 3. Šístková - HAVAJ 1
(Nebanice), handicap LP (6) 1. Gogová -
ST. NORBERT (Javor), -ZLP- (5) 1. Voláko-
vá - CONNY 1 (Stará Role).

Lanškroun 8.5. stupň. obt. 90 cm (31)
1. Faltýnková - PANAMA 2 (Lanškroun),
dvouf. sk. 100/110 cm (20)  1. Michejdová -
ROYAL CORRADO (Lanškroun), -Z- děti,
jun., ml. jezdci (17) 1. Tošovská - BOLERO 5
(Vanice), ost. (18) 1. Šebková - LA VETA (JK
Polsko), stupň. obt. do 110 cm (37) 1. Tošov-
ská - BOLERO 5 (Vanice), -L*- (24) 1. Skři-
van - ODYSSEA (Manon), 2. Baďurová -
BOUNTY Amadeus (JK Loštice), 3. Plundro-
vá - NORMAN (JS Plundra). 

Frenštát p.R. 8.5. MŠMK: čtyřletí -Z- (19)
7 bezchybných výkonů, bez rozeskakování,
pětiletí -ZL- (22) 1. Malý - CATANGO E (Stáj
Montana), 2. Holý - ILUSIVE QUEEN,  3.
Holý - ARAMONA  (JK Hřebčín Amona), šes-
tiletí -L*- (19) 1. Hentšel - DAMERICAN, 2.
Bajnar -  SAURON (oba JK Baník Ostrava),
3. Hlaušek - KELLY 6 (JK Šilheřovice).

Pardubice 9.5. stupň. obt. do 100 cm
(26) 1. Petrus - HAPPY BOY (JK Sloupnice),
dvouf. sk. 100/110 cm (55) 1. Mikulková -
MONTANA Kinská (Karsit), -ZL- (67) 1.
Mikulková - EX CALIBUR Wepol (Karsit), -L*-
(38) 1. Gladišová - IRRAS (Gladiš), 2. Novot-
ná - TELEMARQUE (Rosice), 3. Konvalinko-
vá - DIANA 23 (Václav Kolín), -Z- (18) 1.
Šoupal - SEDERÁNO (Equiteam), dvouf. sk.
100/110 cm (31) 1. Lišková - MAGIKA 1 (SK
Olympia), -L*- (34) 1. Váňová - CIPÍSEK
(Morašice), 2. Vančura - ROCKY 12 (Vald-
štejnská obora), 3. Tomášek - KOLOTKA
(Havel-Tomášek), -S*- (27) 1. Gladišová -
IRRAS (Gladiš), 2. Vachutka - MERCI 1 (TJJ
Pegas), 3. Bartošová - LUNA KÁ (Černoži-
ce), -L*+S*- (12) Malá cena města Pardubic)
1. Gladišová - IRRAS (Gladiš), 2. Černá - LE
GRAND ROCCO (Málek), 3. Váňová - VIST
(Morašice).

Velká Polom 9.5. stupň. obt. do 90 cm
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K. Filingerová na SCALA (Len-
tur Žeravíková) vyhrála v Plzni
(9.-10. 5.) na SCALA 1 obě
soutěže pro mladě koně

Foto M. Kůstková

(5) 1. Tvardková - SELEKTA (JK Baník
Ostrava), -Z- děti a jun. (20) 1. Tvardková -
SELEKTA (JK Baník Ostrava), ostatní (23) 1.
Schmid - CV (Empresa), -ZL- děti a jun. (16)
1. Ludvík - SUZI  (JK Velká Polom), ostatní
(31) 1. Masár - BLANCHE (JK Caballero), -
L**- (27) 1. Ludvík - SUZI, 2. Kročilová -
CSEPP-KÖ, 3. Ludvík - KAMPA ( všichni JK
Velká Polom), -S**- (14) 1. Lamich - GEORG
(JK Opava-Kateřinky), 2. Žíla - SATISFACTI-
ON II (Stáj Mustang) 3. Bendová  - WESTY-
NA (JK Velká Polom).

Plzeň 9.-10.5. -ZM- čtyřletí + pětiletí (24)
1. Filingerová - SCALA 1 (Fa Lentur Žeraví-
ková), děti (7) 1. Pochopová - CALVARO
VAN#T MOLENEINDE (JS Javorník), -Z- (90)
1. Kotalová - LINDA (JS Dvůr Krutěnice),
dvouf. sk. 110/120 cm (81) 1. Mašková -
SHARON (SS Smaha Dýšina), -L**- (30) 1.
Vítovcová - ADVENTURE (JK Jiřičná), 2.
Poláková - VALLEY (JK CHK Bernartice), 3.
Roubalová - ADESINO (JK Slavia VŠ), stup.
obt. do 120 cm (37) 1. Škodová - LIBERTY

LOOPING-T (JK Třešňák), -S- (27) 1. Navrá-
til - CHAMÍR  (Hřebčinec Písek), 2. Mayer -
CONSTANZE (JS Ohrazenice),  3. Pokorná -
CAPTAIN#S CARTOUCHE (JK zem.služby
Dynín), -ST- (12) 1. Fiala - CASSINI#S SON-
T (Stáj Leon Blatná), 2. Dohnal - RIVIERA
(Stáj Petr Dohnal),  3. Hanušová - ACOBA-
DA (JS Ohrazenice), Jarní cena čtyř+pětile-
tí (12) 1. Filingerová - SCALA 1 (Fa Lentur
Žeravíková), 2. Smaha - CINDERELLA (SS
Smaha Dýšiná), 3. Tříska - PHILL GREEN
(JS Luhov), Jarní cena děti+junioři (16) 1.
Heroldová - HLADINA (JK CHK Bernartice),
2. Hron - DIANA (JS Opatrný Hořovice) 3.
Kovářová - TAMILA (JK Slavia VŠ).                

Hradec n. Moravicí 9.-10.5. -ZM- 4.a 5ti
letí 1. rokem (10) 1. Havrlantová - LAMBDA
(JK Olza), -Z- děti (10) 1. Kravčenková - ORY
1 (TJ Slovan Frenštát p.R), ostatní (25) 1.
Hanzelka - GRAND BONUS V (Hanzelka,
Závišice), dvouf. sk. 110/120 cm (43) 1.
Machutová - DELAWARE DK  (JK Epona Jis-
tebník), -L*- (21) 1. Kopiš st. - PAMELA 10
(TJ Slovan Frenštát p.R.), 2. Klárová  - NOLI
TANGERE (JK Agrostyl Otice), 3. Machutová -
DELAWARE DK (JK Epona Jistebník), pony
stup. obt. do 70 cm (5) 1. Zemánek - SIN-
GRIT HB  (TJ JK Trojanovice), -LP- (11) 1.
Nedělová - ELSA 4  ( JK Cento Bruzovice), -
SP- (10) 1. Saparová - DELMORA  (Pony klub
Olešnice), -STP- (5) 1. Hodulová- KAČENKA
1 (Agrostyl Otice), koně -Z- (21)  1. Zabloudi-
lová - OMEGA 3 (Empresa), dvouf. sk.
110/120 cm (24) 1. Kuželková - FRÁZE 1 (JK
Bukanýr Kuželka), -L**- (20) 1. Hlaušek  -
ETOS 1 (JK Šilheřovice), 2. Vala - RAFIR
(Spolfinn), 3. Šídlo - SWING (JK Agrostyl Oti-
ce), -S**- (13) 1. Hlaušek - RUBICELL SON W
(JK Šilheřovice), 2. Zuvač - LAWA  (JK Steally
Opava), 3. Schmid - STING  (Empresa).

Brno - Panská Lícha 10.5. stupň. obt.
do 100 cm (51) 1. Matyšková - KELLY (Kelly
Popice), dvouf sk. 100/110 cm (55) 1. Cibe-
re - MARLEN 2 (JK Nesyt), -L*- (26) 1. Dis
Vrbová - HAPPY END 1 (JK Nová Ves), 2.
Vrzal - MEFISTO (Skalka Březsko), 3. Cibere
- DOLLAR (JK Nesyt), stupň. obt. do 130
cm + žolík (14) 1. Cibere - DOLLAR (JK
Nesyt), 2. Rosinská - TORONTO (SVK), 3.
Pokorný - BEVAR (JK Panská Lícha).

Praha - Císařský ostrov 16.5. pony O
pohár hl.m. Prahy ponyhandicap -ZL- (25) 1.
Kacoli - CIBI 1 (Parkur Klub Děčín), ponyhan-
dicap -L- (27) 1. Kacoli - CIBI 1 (Parkur Klub
Děčín), 2. Boháčová - TARA 16 (Delta), 3. Pav-
líková - CIPÍSEK 1 (JK Všemily), -Z- limitovaný
čas (36) 1. Fořtová - JOEL (Loko Vršovice).

Ostrava 15.-17. 5. 45. Velká cena Ostra-
vy + ČSP dvouf. sk. 115/120 cm (47) 1. Žíla
- EL PASO II, 2. Žíla - LE PLATON JOLAN-
KA (Stáj Mustang Lučina), 3. Doležal - LIVIG-
NO (JK Hřebčín Suchá), dvouf. sk. 125/130
cm (57) 1. Mackovjak - CHELAN (SVK), 2.
Hruška - BALOUBET#S SON (JK Opava
Kateřinky), 3. Žíla - EL PASO II (Stáj
Mustang Lučina), -S**- (49) 1. Kincl - GREAY
ROSE (TJ JO Horymas Horní Město), 2.
Opatrný - TITAN R.S. (JS Opatrný Hořovice),
3. Bajnar - MÁTA 1 (JK Baník Ostrava), -L**-
(58) 1. Ludvík - KAMPA (JK Velká Polom), 2.
Jandourek - BORGIO (Stáj Karsit), 3. Vachut-
ka - DÁREK (JO Dubicko), -S**- (62) 1. Kincl
- GREAY ROSE (TJ JO Horymas Horní Měs-
to), 2. Zwinger - TUDOR (Stáj Mustang Luči-
na), 3. Mackovjak - CHELAN (Slovensko),
Memoriál plk.Jana Havla -ST**- (37) 1. Luža -
LAND REBEL - S (JS Schneider), 2. Daněk -
SILVIO (JK Agramm), 3. Zvára - LATINO
(Arcus Engineering Czech), -L**- (48) 1.
Vachutková - KORNET 1 (JO Dubicko), 2.
Žíla - EL PASO II (Stáj Mustang Lučina), 3.
Tošovská - ANKARA 2 (Hřebčín Suchá), -
S**- (53) 1. Zvára - LATIGO (Arcus Enginee-
ring Czech), 2. Zwinger - TUDOR (Stáj
Mustang Lučina), 3. Šulek - WAVO FANY
(SVK), VC Ostravy 2009 -ST** + finále- (33)
1. Hruška - RADEK (JK Opava Kateřinky), 2.
Luža - LAND REBEL - S (JS Schneider), 3.
Eim - PUERTO RICO  Fitmin (ZH Tlumačov),
4. Opatrný - TITAN R.S. (JS Opatrný Hořovi-
ce), 5. Šulek - WAVO PROFIT (Slovensko).

Praha - Komořany 16. 5. drezura DD 09
(9) 1. Marešová - SAN-LI-PAS (Makotřasy),
JU 09 (23) 1. Kotyzová - ALICE 3 (Stáj
Adam), JD 09 (15) 1. Jančaříková - CHAR-
LES (Umlauf), SG 09 (9) 1. Habásková -
SAPIENS-K (Ronex), 2. Střebáková - TERE-
ZA 3 (Makotřasy), 3. Knitlová - HOMÉR 1
(Urban), IM I (10) 1. Habásková - SAPIENS-
K (Ronex), 2. Střebáková - TEREZA 3
(Makotřasy), 3. Půlpánová - DAF ONDRÁŠ
(Equus Kinský).

Poděbrady 16. - 17. 5. post. obt. do
105 cm (57) 1. Štychová - INDIGO HERAL-
DIK (JK Choťánky), post. obt. do 110 cm
(65) 1. Čapková - AREZZO (JK Benátky u
Sázavy), -L*- (26) 1. Donthová - RESKÁTOR
Donth (Donthová), 2. Hruška Z. - CALATA
(Hruška), 3. Chudyba - FORTUNA (Žižka
Blava), post. obt. do 105 cm (62) 1. Šafrata
- DORCA (JK Louňovice), post. obt. do 110
cm (74) 1. Mikulková - MONTANA Kinská
(Karsit), -L**- (46) 1. Adama - UNESCO 1
(Aadam), 2. Motygin - CORAGGIO 1 (JK

Všetice), 3. Jarolím - GREAT FUN (Jarolím),
-S**- (38) 1. Bielíková - SAFÍR 14 (JK Žďár
n.S.), 2. Holíková - DAISY 17 (Dani Zbožni-
ce), 3. Látalová - LIMETTO 2 (JK Sana).

Pravčice 23. 5. -ZM- 4. a 5.letí start. 1.
rokem (25) 1. Pavlin - ALLERT Z (JK Alika
Čelčice), dvouf. sk. 100/110 cm (67) 1.
Koutná - GT (JK Přerov), stupň. obt. do 100
cm + žolík (11) 1. Minářová - GRANADA P
(Pravčice), stupň. obt. do 120 cm + žolík
(48) 1. Složil - GRÉTA 8 (Jaso Oldřichov), -
L**- (24) 1. Urban - CALETTA 1 (Kojetín), 2.
Složil - GINA-OLD, 3. Složil - GRÉTA 8 (Jaso
Oldřichov).

Kolesa 23.-24. 5. drezura DD 09 (23) 1.
Kotvová - SCOOBY DOO (Dost. spolek Par-
dubice), DJ 09 (24) 1. Kotvová - SCOOBY
DOO (Dost. spolek Pardubice), JU 09 (23) 1.
Kotyzová - LUKAVA 5, 2. Kotyzová - ALICE
3 (Adam), 3. Kosařová - AKIM 2 (Bohuslavi-
ce n.M.),  JD 09 (16) 1. Kotyzová - LUKAVA
5, 2. Kotyzová - ALICE 3 (Adam), 3. Jeřábko-
vá - CYNTHIA Z (NH), SG 09 (5) 1. Knoflíček
- MÁJ (JK), -P4- pony S+A děti 8-12 let (5) 1.
Šrámková - MONTY 14 (Primátor Litomyšl), -
P5- pony B děti 13-16 let (3) 1. Nováková -
BENTO 3 (Krakonoš Trutnov), -Z1- (14)
Nováková - BENTO 3 (Krakonoš Trutnov),
DÚ 09 (11) 1. Literová - SUERTTE (JK Troja
Praha).

Praha - Císařský ostrov 23.5. stupň.
obt. do 100 cm (22) 1. Dvořáková - HANK
(Stáj Gapo), -ZL- (24) 1.  Pálková - NELA 2
(JK Velvary), -L*- 1. Pálková - NELA 2 (JK
Velvary), 2. Vondráček - GERA 2, 3. Vondrá-
ček - ORIOLA (Vondráček).

Ptýrov 23.-24. 5. ČSP VC Kolína dvouf.
sk. 110/120 cm (63) 1. Pružinová - KASKA-
DÉR (Mělnická Vrutice), -L**- (117) 1.  Luža -
TANGELO S (Schneider), 2. Papoušek J. -
LAVA LIT (Srnín), 3. Mikulková - LEANDRA
Karsit (Karsit), -S**- (80) 1. Poláková -
CAROS (Polák), 2. Zelinková - CIGALLE-B Z
(JK Tarpan), 3. Papoušek J. - STAKKATA
(Srnín), -S**- (86) 1. Kuba - OUTSIDER DE
(Kentaur), 2. Krajníková - CIKÁDA (Accom
Praha), 3. Vondráček - ARGON 1 (Vondrá-
ček), -ST**- (50) 1. Papoušek J. - GAJUS
(Srnín), 2. Zelinková - CIGALLE-B Z (JK tar-
pan), 3. Eim - OSCAR AgramM (Tlumačov),
4. Šoupal - CORNADA (Geofin Equiteam), 5.
Doležalová - SIR BENTO (SK Olympia), -T**-
+ finále (29) 1. Opatrný - KRISTÁLY (Hořovi-
ce), 2. Papoušek J. - HELP (Srnín), 3. Zelin-
ková - QUITO 1 (JK tarpan), 4. Opatrný -
QUORUM G (Hořovice), 5. Luža - RONAL-
DO -S (Schneider).


