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CDI*** Panská lícha

(Pokračování na str. 2)

(Pokračování na str. 2)
V neděli udělala druhým místem v IM I Kür radost českému publiku Ema Jančářová
a ATHOS. Po soutěži byla zpovídána i Miroslavem Langerem pro ČT

Vítězem 21. ročníku Velké ceny Opavy se
stal slovenský Andrej Holly na QUAESTOR

Foto J. Gebauer

Ve dnech 19.-21. června se v brněn-
ském areálu na Panské líše konalo 11.
CDI, již tradičně tříhvězdové úrovně. Po
loňské přeplněnosti areálu byli pořadatelé
tentokrát opatrnější a v rozpisu pro letošní
rok opustili rundu pro mladé jezdce. Rok
2009 však zastihl Evropu v recesi a proje-
vi lo se to i na jezdeckých závodech.
Naštěstí pro českou drezuru brněnští pořa-
datelé si ekonomickou nepřízní nenechali
CDI vzít, ale i oni to pocítili na zájmu, či
lépe řečeno nezájmu startujících. Původně
15 přihlášených států se s přibližujícím ter-
mínem začalo tenčit. Na poslední chvíli se
omluvili Holanďané i s loňskou vítězkou
Christou Laarakkers. Po ní následovala pro
pořadatele další rána a do centra ČR se
rozhodla nepřijet ani sedmá z OH V Hong
Kongu Angličanka Emma Hindle, která
měla být letošní ozdobou CDI. Omluvili se
i Rusové a z Itálie nakonec omluva ani
nedorazila. Do Brna tak při jeli jezdci
a koně z osmi zemí.

Pro ně byly připraveny dvě výkonnostní
úrovně. Čeští jezdci zaplnili malou rundu
úlohami St. Georg, IM I a IM I Kür. Ve vel-
ké runde (IM II, GP special a GP Kür) jsme
měli jediného jezdce. Tím je již za ČR star-

tující Ukrajinec Alexander Onoprienko na
ARKON.

Pořadatelské trápení však nebralo konce
a v pátek před zahájením soutěží začalo
v Brně pršet. Původní jarní deštíček se
postupně změnil ve vytrvalý liják, který trval
nejenom celý pátek, ale i většinu pátečně
sobotní noci. Obdélník se tak postupně
změnil v jedno velké jezero a jen s vypětím
všech sil se jej podařilo pořadatelům udr-
žet ve sjízdném stavu. Největší problémy
však dělal povrch  v sobotu. To již sice
nepršelo a voda byla z velké části ponorný-
mi čerpadly odčerpána, ale pozvolna osy-
chající povrch byl ještě problematičtější než
v pátek. Ještě, že celkový dojem napravila
již celkem slušná neděle, kdy se přes hro-
zivá mračna voda již Brnu vyhnula.

My máme Emu
Nižší výkonnostní třídu po celé tři dny

ovládla Paulina Rejves a CHARLOTA
z Ukrajiny. Naše barvy nejlépe hájila Ema
Jančářová na ATHOS 7, která skončila
v St. Georg pátá, v IM I šestá a v napínavé
nedělní volné jízdě IM I byla hodnocena
dokonce jako druhá nejlepší. ATHOS ve Velká cena

Opavy
XXI. ročník Velké ceny Opavy Cargo-

Hortim, který byl současně pátým kolem
Českého skokového poháru (ČSP)
a i pátým pokračováním soutěže
D&J Czech Junior Cup probíhal od pátku
do neděle 19.-21.června na kolbišti Jez-
deckého klubu v Opavě Kateřinkách. 

Vedle téměř všech jezdců z Moravy
dorazilo poněkud méně českých jezdců.
Nechyběli zástupci z Litomyšle, jak ze stáje
Manon, tak z Hřebčínu Suchá. Absenci
některých českých dvojic však dobře
nahradili tradičně v Opavě soutěžící Slová-
ci a z nedalekého polského Ribniku dorazil
i ještě nedávno A reprezentant Polska
Lukasz Appel.

Slováci v čele s Igorem Šulekem se také
několikrát prosadili již v průběhu závodů.
Igor Šulek měl dokonce před zahájením
hlavní soutěže na svém kontě již tři prven-
ství, včetně sobotního -ST*- (WAVO PRO-
FIT) a nedělního Memoriálu Petra Urban-
ského (-S**-).

Tradiční dvojice Vladimír Hruška (stavi-
tel) a Pavel Hudeček (techn. delegát) při-
pravila jezdcům vysoce technický parkur
s několika distancemi (ve střední části tratě



Nejprve předvedly divácky zahřívací jíz-
dy dvě polské jezdkyně Agata Milnerowicz
(BUNCZUK) a Olga Michalik (HARMO-
NIA), ale bylo zřejmé, že zde se ještě
o nejvyšší vavříny nesoutěží. Po nich již
výrazněji více potěšil diváky Francouz Jac-
ques Albeck na ROSSINI 121. Tento jez-
dec trvale žijící v SRN má za sebou starty
i na velmi prestižních soutěžích a bylo zřej-
mé, že patří již do jiné kategorie. Následně
jej však poněkud překvapivě překonala
Němka Cora Jacobs na CIDRE. Všechny
však zastínil další jezdec, kterým byl Maďar
Robert Acs na WEINZAUBER. I tento jez-
dec žije a trénuje v SRN a na jeho projevu
to bylo vidět.

Protože do té doby rozhodčí každý další
výkon posoudili jako lepší předchozích, byli
diváci zvědavi na nejzkušenější GP jezdky-
ni startovního pole Zsófii Dallos s DRUP-
PY. Čekalo se, že by tentokrát mohla obě
první dvě místa putovat do Maďarska.

Úspěch přáli Zsófii jistě
i pořadatelé, protože
mezi majiteli střediska
Panská lícha a rodinou
Dallosových panují velmi
přátelské vztahy.
O sobotním večeru byla
dokonce Zsófii předána
zvláštní cena jako jezd-
kyni, která startovala na
všech 11 brněnských
CDI. Další maďarský
úspěch se však nekonal
a po úloze plné chyb
skončila Zsófia na
4. příčce. 

Jedenácté brněnské
CDI je minulostí. Na
Panské líše se opět za
uplynulý rok udělalo
mnoho práce. Byl zřízen
druhý obdélník vedle
horního opracoviště,
centrální obdélník je celý
oplocen, premiéru měla
letos dráha soutěže vše-
strannosti. Brněnští
pořadatelé mají ambici
i nadále CDI v Brně
pořádat, a tak doufejme,
že se j im práce bude
i nadále dařit. Za české
barvy také doufejme, že
se další dvojice postaví
vedle A. Onoprienka na

start úrovně GP. V rozhovoru pro ČT již
takovou ambici pro rok 2010 ohlásila Ema
Jančářová. Tak uvidíme za rok. 

Cyril Neumann 
Podrobné výsledky naleznete na

www.panskalicha.cz
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ČDP Chance 2009
ČDP 2009. má za sebou čtyři kvalifikač-

ní závody (TJ Žižka, Vondrov, JK Epona
a TJ Žižka). V sedmi soutěžích kategorie
Novice Cup (JU + JD) startovalo dosud 28
dvojic a v devíti soutěžích kategorie Top
Ten Cup (SG + IM-I) to bylo 32 dvojic.

V kategorii Novice Cup je ze čtyř dvojic,
které absolvovaly potřebný počet pěti star-
tů, v průběžném pořadí kvalifikace na čele
K. Vaňková s FURINA/ZWII (60,334%)
před D. Valentovou (HOLIDAY INN) a
E. Drozenovou (LIMERIK).

Průběžné pořadí kvalifikace kategorie Top
Ten Cup vede A. Zeusová s CORRADO AZ
(60,556%) před Z. Střebákovou (TEREZA 3)
a K. Boháčkovou (KODEX ROYAL).

Další kvalifikační soutěže se uskuteční
4.-5. července v Pardubicích a v Nemocho-
vicích. Podrobnosti o ČDP Chance a.s. na
www.tjzizka.wz.cz ing. Jan Žižka

V úrovni GP zastupoval ČR pouze Alexander Onoprienko, letos
však skutečně pod českou vlajkou

svém projevu vyzrál a po úspěšném zahá-
jení sezóny je tak hlavním favoritem pro
letošní národní šampionát. Druhou nejlepší
českou dvojicí v této skupině byli po tři dny
Michaela Habásková a SAPIENS K, kteří
získali 10. a dvakrát 8. místo. Drezurní
veřejnost byla také zvědava na Fabricia
Sigismondiho na 10letém CHAMBERLAIN.
Tohoto koně zakoupeného vloni na podzim
v Německu provází dobrá pověst a jeho
majitelkou je bývalá Miss ČR Petra Minářo-
vá. CHAMBERLAIN naznačil v Brně velmi
vysoký potenciál. Jednalo se však teprve
o třetí start na tak těžké úrovni, a tak musí
dvojice vše ještě postupně dopilovat. Za
české barvy ještě startovala Libuše Půlpá-
nová, která se s 21 letým DAF ONDRÁŠ

stále ještě nechce rozloučit, Michal Košťál
na UZANDO a Adéla Neumannová s EDIE
1. Po roční mateřské přestávce to byla
i domácí Šárka Charvátová na PASCOLINI
a o kvalifikaci pro nedělní volnou jízdu se
neúspěšně pokusily i Zuzana Střebáková
s TEREZA 3 a Alena Zeusová s CORRA-
DO AZ.

Robert lepší než Žofie
Ozdobou úrovně Grand Prix měla být

především dvojice Zsófia Dallos a DRUP-
PY z Maďarska. Ta však nakonec do bojů
o první příčky nezasáhla. Obě dvě kvalifi-
kace pro nedělní volnou jízdu vyhrála Něm-
ka Cora Jacobs na GREDSTEDGARDS.
Protože však bylo soutěžících v této úrovni
málo (13 dvojic), nedělní GP Speciál a GP
Kür obsadili jezdci na základě přihlášek.
Dvakrát vítězná Němka se rozhodla pro
GP special a i zde byla nejlepší. Zde star-
toval po třetí i A. Onoprienko a mezi šesti
dvojicemi obsadil po slušné, ale poněkud
nedynamické jízdě 4. místo.

Závěrečná volná jízda GP se již tedy
konala bez české účasti. Zde již nastoupila
elita startovního pole se silnými koňmi, kte-
rým nijak nepřekážel místy stále ještě
nedokonalý povrch obdélníku.

VC Opavy
Dokončení ze str.  1

navíc s vlásenkou) s výškami na středním
stupni obtížnosti. To se projevilo i na výko-
nech. Nakonec se pouze dvěma Slovákům
podařilo překonat základní kolo s nulou.
Vedle favorizovaného Šuleka na WAVO
PROFIT to byl i poněkud překvapivě, ale
zcela zaslouženě, i Andrej Holly s QUAES-
TOR. Tento jezdec již v základním kole
potvrdil výsledky z předchozích dní, kdy
zaujal klidným projevem a lehkou rukou.
Do finále se tak postupovalo i s jednou
chybou. Pouze horší čas připravil o postup
ještě dva “čtyřkaře”.

Ani ve finále se většina jezdců nevyhnu-
la shození. První zaútočil na prvenství
v Opavě úspěšný Jiří Skřivan, který se
postupně vrací mezi českou špičku. Ve
finále startoval hned dvakrát a vedle RYT-
MA CaC Leasing postoupil i na MERCE-
DES 1. Právě s RYTMA pak překonal finá-
le čistě a se součtem 4 body se v té chvíli
ujal vedení.

Nakonec ho překonal až poslední jez-
dec, kterým byl Andrej Holly (QUESTOR).
Pečlivě zajetým finále si připsal na své
konto pouhý bod na čas a stal se překvapi-
vým, ale zcela zaslouženým vítězem
21. ročníku VC Opavy.

Z druhého a pátého místa se těší Jiří
Skřivan, třetí skončil Igor Šulek a čtvrtý
Petr Eim s CASSILIUS (ZH Tlumačov).

Současně v probíhající soutěži
D&J Czech Junior Cup, do níž se započítá-
vají výsledky z možných startů v pěti soutě-
žích, zvítězily ex equo Lenka Vachutková
(JO Dubicko) a Lucie Strnadlová (SKL Tro-
janovice), třetí byl Jan Zwinger (Stáj
Mustang Lučina), který v posledních dvou
bodovaných soutěžích nestartoval, protože
všechny koně této stáje byly z nedělních
soutěží odvolány.

Spokojen odjížděl nakonec z Opavy i Jiří
Luža (JS Schneider Plzeň). Ten sice na
LAND REBEL-S do finále nepostoupil, ale
5 bodů za umístění (Jiří Luža je jediným
jezdcem, který doposud bodoval ve všech
pěti kolech) jej vyneslo na čelo průběžného
pořadí. Druhý je v tomto kole chybějící Aleš
Opatrný před Petrem Eimem a Jiřím
Papouškem.

V průběžném pořadí D&J Czech Junior
Cupu vede nadále Jan Zwinger (Stáj
Mustang Lučina) před Lenkou Vachutko-
vou (JO Dubicko) a Nathalií Crnkovou
(Bost Praha). -jge-

CSIO nebude
V pátek 19. června bylo z centra ČJF na

Strahově tiskovou zprávou oznámeno, že
bylo definitivně rozhodnuto o zrušení letoš-
ního CSIO. Do Laussane již putovalo ofici-
ální sdělení a společně s CSIO byl podle
očekávání zrušen i plánováný zimní halový
CSI Liberec. 

HYGIENICKÉ STELIVO 
PRO KONĚ

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

602 155 312

tierwohl@jrs.cz
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Podařilo se
Po třech ročnících hledání nalezli pravděpodobně organizátoři závodu Auto Hase Trophy nejlep-

ší model soutěže. Společnost, provozující internetový portál peta.cz, v čele s Václavem Růžičkou,
byla od počátku vedena snahou zajistit divácky atraktivní závod s luxusní cenou pro širokou jez-
deckou veřejnost. Nepřímo však pojmenovali i závažnou slabinu jezdeckých závodů. A tou je
naprostá divácká neatraktivita. Systém vložené soutěže o zajímavou cenu, by mohl být návodem
i pro další organizátory. V Opřeticích to v sobotu 20. června potvrdily zhruba tři stovky diváků. Ty
po celou dobu soutěže sledovaly každou dvojici s napětím, zda se jezdci podaří docílením času
v nabídnutém rozpětí, získat možnost ucházet se o účast ve finále. Všichni ti úspěšní pak do konce
očekávali s nadějí rozpečetění obálky s tajným časem. Přes zklamání mnohých, bylo závěrečné
rozeskakování kvalitním a rychlým vyvrcholením odpoledne.

Navíc tajný čas, umožňující zisk hlavní ceny, byl předem ohlášen v rozmezí ideálního času. Vět-
šina soutěžících se tak rozhodla pro korektní a pohledné jízdy a i to je pro naše kolbiště vítané.

Průběh všech dosavadních ročníků soutěže Auto Hase Volvo ukazuje, že i zde mají rutinovaní
profesionálové s mnoha koňmi a obrovskými zkušenostmi nad amatérskou veřejností vrch. V kaž-
dém případě je ale možnost účasti o místo vepředu nabídnuta výrazně širšímu spektru jezdců.
V Opřeticích bylo ukázáno, že i devadesát koní v -L- může být pro diváky zajímavé. Cyril Neumann

Třetí Volvo pro Papouška
Areál v Opřeticích vstoupil na naši pořada-

telskou scénu teprve na počátku této sezóny,
ale již v polovině roku 2009 jej většina jezdců
dobře zná. Celá řada závodů, mezi kterými
nechyběly ani soutěže KMK, již dokonale pro-
věřila kvalitní povrch opřetického kolbiště
i celého zázemí. Tým společnosti Opřetický
dvůr tak získal rychle potřebné zkušenosti.
Pořadatelé závodu Auto Hase Trophy o nejlu-
xusnější cenu roku 2009 tak mohli být klidní.
V klidu ale letos rozhodně nezůstali soutěžící . 

Z toho se mohli radovat především organi-
zátoři soutěže, kterým se konečně po třech
letech hledání podařilo získat očekávaný
zájem soutěžících. Po dvou předchozích,
i úvodním nultém ročníku ustoupili pořadatelé
od systému kvalifikace. To byl rozhodně
dobrý krok a k soutěži Volvo Auto Hase Trop-
hy se letos přihlásilo přes 100 dvojic. Na start
nakonec dorazilo 93 startujících, ale i ti již
dodali soutěži o luxusní cenu dostatečnou
důležitost. Rozpis i tentokrát nabídl soutěž
stupně -L**- rozhodovanou na čas s dotací
50 000,- Kč. Volvo C30 mohl získat ten, kdo
rezignoval na prvenství v klasicky rozhodova-
ném závodě a pokusil se vejít do předem
ohlášeného časového rozpětí  59-64 sekund.
V tomto časovém úseku byl stanoven tajný
čas. Pokud by se někomu z bezchybných
podařilo tohoto času na setinu přesně docílit,
byl by majitel nového Volva znám okamžitě.
Pokud se to nepodaří, bylo pro deset dvojic
s časem nejbližším času tajnému připraveno
již klasické rozeskakování.

Tajný čas spočíval v uzavřené obálce na
palubní desce hlavní ceny uprostřed kolbiště.
Po třech hodinách základní soutěže se k této
obálce s napětím upínalo 31 dvojic, kterým se
podařilo docílit času v předepsaném interva-
lu. Vítěz první ceny (15 000,-Kč) byl již v té
chvíli znám. Pro "vrabce v hrsti" si v Opřeti-
cích dojel Martin Šoupal na LADISON Geofin
(Geofin Equiteam). Ten měl v závěru soutěže
velké štěstí, že jej nepředjel výborný Luboš
Vondráček na KIRA  1, který se ovšem nevy-
hnul chybě. Luboš Vondráček startoval cel-
kem na třech koních a především jeho před-
vedení klisny ARIDA (Aras) patřilo k luxusním
zážitkům odpoledne. Z ostatních dvojic pak
výrazněji zaujala ještě DUNA 3 Vladimíra
Tretery. Celkově překonalo kurs Zdeňka
Krpely a Jana Šímy čistě 43 dvojic.

Jak již bylo řečeno, po vyhodnocení soutě-
že se 31 jezdeckých dvojic mohlo těšit, že
čas v obálce bude totožný s právě jejich
časem, či alespoň umožňující účast v roze-
skakování.

Za asistence stále lepšího moderátora Ale-
še Suchánka se k Volvu uprostřed kolbiště
vydala hlavní rozhodčí Marcela Šímová spo-
lečně s hlavním organizátorem Václavem
Růžičkou a obchodní ředitel  společnosti
Auto Hase Jan Šesták

Po chvilce moderátor-
sky přijatelně protahova-
ného napětí byl ohlášen
tajný čas 62,22 sekundy.
V té chvíli byl nejsmutnější
Luděk Smaha (Stáj Dýši-
na). Ten na VAL DI NON
docílil času 61,12 sekun-
dy. Jediná desetina jej
děli la od klíčků Volva.
Zůstala mu však naděje
při účasti v rozeskakování.

Do toho se pak vešli
ještě Kamil Papoušek
s koňmi BAXTER
a CASALL, jeho čerstvá
švagrová Klára Papouško-
vá - Stružinská s GAJUS,
Michaela Šínová - LA
LANDOR Interkonix, Jana
Sušánková - VIZANT, Ser-
gej Motygin - ZOE DE LIEBRI Z, Pavel Niš-
čák na EVŽEN, Jana Perníčková s ORION 8
a Vladimír Malák na KASHMIR. Nikdo z těch-
to jezdců se od tajného času neodchýlil
o více než 0,49 sekundy.

Dalším zpestřením odpoledne byla sázka na
vítěze soutěže. Toho mohli diváci tipovat mezi
desítkou finalistů. A než si diváci vsadili, zpest-
řila přestávku půvabná soutěž dětí na pony,
které přes kurs rozeskakování (s překážkami
cca 30 cm vysokými) převedli jako vodiči jezd-
ci Aleš Daněk, Martin Šoupal a Jiří Papoušek.

A pak to začalo. Rozeskakování zahájil,

Kamila Papouška budeme nyní vídat v novém autě

Kdo na Evropu?
S blížícím se létem se blíží i termíny

letošních evropských šampionátů. Pro čte-
náře Jezdce jsme zjišťovali, kteří jezdci
mají šampionátové ambice.

skoky
junioři a mladí jezdci - 1.-5. 7. Hoofd-

dorp (NED)
Šampionát je za dveřmi a zahajuje kon-

diční prohlídkou 1. července. Za ČR jsou
v Holandsku Nathálie Crnková a CONGO
KING, Jan Zwinger s CARTOUGE, Filip
Doležal na LARAMIS, Veronika Krátká
a TRYUMPH SPEEDY a Michela Hažmu-
ková na HARLEKIN K. Vedoucím je Petr
Doležal.

děti - 24.-26. 7.  Moorsele (BEL)
Poprvé v historii máme pro šampionát

dětí přihlášeno kompletní družstvo. Jsou
v něm: Lucie Krulichová (NICOLA 10), Adé-
la Půlpánová (CONCORD), Tina Šalková
(GOLDWIN), a Lucie Přikrylová (LEONA 4).
Vedoucím týmu bude Radovan Šalek.

senioři - 25.-30. 8.  Windsor
Ambici startu ve Windsoru mají zatím

dva čeští jezdci Aleš Opatrný a Zdeněk

a jak se posléze ukázalo, i rychle ukončil
Kamil Papoušek na BAXTER. Ten zvládl kurs
bez chyb a v čase 28,01. Ostatní jezdci ve
snaze tento rychlý čas překonat, dělali chyby
a zákonitě již v soutěži nepokračovali. Nako-
nec těch co vzdali byla celá osmička a jediná
dvojice která ještě projela cílem byla Michaela
Šínová na LA LANDOR Interkonix (JS Equita-
na), která však byla o 1,04 sec. pomalejší.
Závěrečný ceremoniál s předáváním klíčků
a celou parádou čestného kola v novém voze
ve stylu západoevropského Světového poháru
si tak užil Kamil Papoušek. C.N.

Žíla. Oba jezdci ale ještě musí absolvovat
kvalifikační starty pro splnění limitů FEI.

všestrannost
Kvalifikace na ME vypsaná FEI je 1x kva-

lifikační výsledek na úrovni CCI* pro juniory
a CCI** pro mladé jezdce. Kvalifikační
výsledek je drezura max. 75 tr.b., cross -
max. 20 tr. bodů na překážkách (v soutě-
žích CIC musí být 0 tr.b.) a max. o 90 se.
překročený čas. limit, parkur max 16 tr.b. 

Komise všestrannosti zpřísnila kvalifi-
kační limity a pro drezurní zkoušku vyžadu-
je max. 65 tr.b. a max 12 tr. b. na parkuru.
Pro účast na ME 2009 musí mít navíc čeští
junioři a mladí jezdci dva kvalifikační
výsledky ze soutěží CIC* nebo CCI*, ale
jedna kvalifikace může být z roku 2008.

junioři a mladí jezdci 10. - 14. 9.
Waregem (BEL)

Obě kvalifikace má za juniory splněné
jen A. Makovská s GOLDIE (letos CIC*
Salgen). Po jednom kval. výsledku má
T. Konečný - NAJDY, K. Hájková - WIDAR,
splnit limit by mohla ještě M. Kvapilová -
GINA - vítězka ZP ze Dvorečku, která plá-
nuje start na CCI* Humpolec.

Mezi ml. jezdci má kvalifikaci M. Příhoda
- OSWALD. Z roku 2008 má splněnou první
část A. Svododová - DOVEN, P. Pejřilová -
DAN, S. Erbeková - JOHANKA a M. Přího-
da - GOMBA. V letošní roce splnily první
kvalifikaci B. Žáčková - FREY a P. Pejřilová
- ELAN. Další starty za evropskými kvalifi-
kacemi plánují mladí jezdci v Nagykamizse
(HUN) a na CCI** Pardubice.

senioři 23.-27.9. Fontainebleau (FRA)
Kvalifikace má splněnou Petr Veselov-

ský na MONARCH. O tom, zda má tento
jezdec ambici startu na ME, zatím nevíme.

drezura
junioři a mladí jezdci - 4.-9.8. Ermelo

(NED)
senioři - 25.-30. srpna Windsor (GBR)
Drezurní komise zvážila výkonnost

našich současných juniorů a mladých jezd-
ců a žádný šampionátový start neplánuje.
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CAI-A Altenfelden
Ve dnech 18 - 21. června se konal

18. ročník CAI-A v rakouském Altenfelde-
nu. Sešlo se zde 94 spřežení z 16 zemí.
Závody začaly již ve středu veterinární
kontrolou, kterou osm zástupců ČR prošlo
bez problémů. Drezurní zkouška probíhala
dva dny. Slunný čtvrtek "vyšel" na jedno-
spřeží Jana Exnara (65,15 - Favory Team
Benice), a dvojspřeží Ladislava Jirgaly
(75,65 - Hřebčín Albertovec) a Ericha
Zuvače (75,14 - Poděbrady). V deštivý
pátek pak startovala další jednospřeží Jiří-
ho Koníře (70,91 - Hrádek) a Pavla Jadr-
níčka (70,53 - NH) a všechna naše čtyř-

spřeží: Jiří Nesvačil st. (59,14 - Favory
Team Benice), Petr Vozáb (65,02 - NH)
a Libor Kurka (80,26 - 3K Přední Lhota).

Sobotní maraton se vydařil Jiřímu Nesva-
čilovi sen., který skončil na 4. místě. Ostatní
již tak spokojení nebyli. Dalším našim jezd-
cům dělal potíže především těžký povrch
celého maratonu, který byl nasáklý vodou
po vydatných deštích. V neděli si však na
parkuru polepšil Pavel Jadrníček, který
nasbíral pouze 3 trestné body.

Z českých jezdců se po čtyřech dnech
nejlépe umístil Jiří Nesvačil sen., který skon-
čil mezi 11 čtyřspřežími pouze za Tomasem
Erikssonem (SWE) druhý. Petr Vozáb se
umístil sedmý a Libor Kurka desátý. 

Dvojspřeží bylo celkem 47 a Ladislav Jir-

Jiří Nesvačil st. (Favory Team Benice) byl při CAI-A v Altenfeldenu druhý

Foto R. Němcová

KMK
v polovině

Polovinu sezony mají
za sebou účastníci sko-
kového KMK. Poslední
sedmé kolo proběhlo dne
17. června v Oldřichově
u Tachova. Soutěžím
mladých koní kraloval
Ondřej Nágr, když zvítězil
ve třech z pěti kategorií.

Výsledky: čtyř. klisny
(12) 1. Z. Hruška -LUK-
RECIE (Stáj Hruška),
čtyř. hřebci (6) 1. O.
Nágr - NORMAN (JŠ Mar.
Lázně), pětil. klisny (8)
1. I. Yakusha - CASAND-
RA 2 (JK V mily), pětil.
hřebci (9) 1. O. Nágr -
COLONEL (JŠ Mar. Láz-
ně), šesti letí (9) 1. O.
Nágr - PENELOPE 3 (JŠ
Mar. Lázně). -kust-

LUKRECIE se Zdeňkem Hruškou byla v Tachově nejlepší mezi
čtyřletými klisnami

gala dokončil na 20. místě a Erich Zuvač
na 31.

V jednospřeží (25 st.) Jan Exnar na 16.
místě, Pavel Jadrníček 18., následovaný
19. Jiřím Konířem. 

Vítěztví si z Rakouska odvezli domácí
Erich Purstinger (jednospřeží- pony), Ital
Johann Weitlaner (dvojspřeží- pony),
Bartolomiej Kwiatek z Polska (jednospře-
ží), německý Reinhard Burggraf (dvoj-
spřeží) a Švéd Tomas Eriksson (čtyř-
spřeží).
Celkové výsledky na 
www.sprezeni-cjf.cz

I voltiž na ME
I voltižéry čeká letos evropský šampio-

nát, který pořádá švédský Bökeberg ve
dnech 29. července až 2. srpna. O nomina-
cích se rozhodovalo dva víkendy po sobě -
ve slovenské Šaľe 6. - 7. června a 12. -
14. června v německém Krumke. Na Slo-
vensku reprezentovaly dvě juniorské skupi-
ny, jedna seniorská, 19 juniorek a žen a tři
muži. Nešťastné byly tentokrát především
volné sestavy. Bylo nebývale mnoho pádů
a během odpoledne se několikrát otočila
i sanitka. Bohužel jedním z postižených byl
i úřadující mistr světa Petr Eim, který si
však pro sádru došel až doma. Ale ani on
se již nedělního finále neúčastnil.

Do Krumke tak odjela skupina reprezen-
tantů výrazně menší než na Slovensko.
Zde zase začal kulhat kůň skupiny DAVID
a čeští senioři nakonec nestartovali. Start
se však velmi dobře vydařil juniorské sku-
pině z PZOO Chomutov. Nakonec si cho-
mutovští odvezli velmi pěkné 5. místo a tím
i potvrdili nominaci na ME. Na 8. místě
skončila skupina z TJ Slovan Frenštát p.R.
a jejich CEDR byl ohodnocen jako druhý
nejlepší kůň.

Konečná nominace pro ME tedy zní:
muži - Petr Eim (TJ Voltiž Tlumačov),
Lukáš Klouda (TJJ Lucky Drásov), Josef
Zelinka (JO TJ Orion Praha), ženy senior:
Jana Sklenaříková (TJJ Lucky Drásov),
Dana Truchlyová (JK PZOO Chomutov),
Margita Urbanová (TJ Voltiž Tlumačov),
ženy junior: Jana Bartoňková (TJJ Lucky
Drásov), Kateřina Dušková (JK PZOO
Chomutov), Bára Komárková (JK Hřebčín
Albertovec), Nela Mikesková (TJ Voltiž Tlu-
mačov), skupiny: junior - JK PZOO Cho-
mutov, senior - JK Hřebčín Albertovec. 

A. Švanová

GChT v Cannes
V nádherné kulise centra festivalového

města Cannes, proběhlo už čtvrté pokračo-
vání nejlépe dotovaného skokového seriálu
Global Champions Tour.  V sobotu
11. června, před čtrnácti tisíci diváky se ve
večerních hodinách za umělého osvětlení
předvedlo čtyřicet čtyři předních světových
jezdců. Protože konkúr probíhal ve stejném
termínu, jako německý šampionát, po čtvr-
teční kvalifikaci přelétávali Ludger Beer-
baum spolu se svou švagrovou Meredith
soukromým letadlem do Balve, kde jezdili
v pátek, v sobotu zpátky do Cannes
a v neděli na finále do Balve.

Podle ustáleného modelu postoupilo do
druhého kola osmnáct nejúspěšnějších.
Kurz byl obtížný, ale většina chyb zde pra-
menila z nereálně nastaveného časového
limitu. Přesto, že ho jury po prvních třech
startujících poněkud upravila, přes enormní
snahu stihli parkur dokončit v čase jen čtyři
jezdci. Dva z nich ale jen za cenu chyby
a třetí měl trestné body už z prvého kola.
A tak nebylo rozeskakování, protože jediný
kdo nic v obou kolech neshodil a přijel
v čase, byl domácí eskamotér Roger Yves
Bost s 13letým hřebcem IDEAL DE LA
LOGE (Dollar du Murier). Druhý byl s jed-
ním bodem Daniel Deusser z Německa
s 15letým AD ABOYEUR W (Anmarsch),
stejně jako třetí Brit Ben Maher s valachem
ROBIN HOOD W(Animo). Čtrvrté peníze si
se dvěma body odvezl Denis Lynch z Irska
s 11letým hnědákem LANTINUS 3 (Land-
könig) a páté Holanďan Albert Zoer
s 13letým valachem OKIDOKI (Jodokus). 

V tabulce vede Denis Lynch (38), 2.
Patrick Mc Entee (37), 3. Roger Yves Bost
a Bernardo Alves (36), 5. Meredith Micha-
els-Beerbaum (34), 6. Michel Robert
a Rolf-Göran Bengtsson (33), 8. Ben
Maher (31), 9. Albert Zoer (27), 10. Edwina
Alexander (26).
Výsledky na 
www.globalchampionstour.com

K. V. Dvořák

Foto M. Kůstková

České dny na
Slovensku

Dva víkendy na Slovensku využili čeští
jezdci. Nejprve velmi rozsáhlá výprava s cca
50 koňmi zaplnila startky v Bratislavě (13.-
14.6.). Zde jsme v soutěžích od 120 cm vyhráli
skoro vše a ve finále velké túry zvítězil Aleš
Opatrný na TITAN RS. Mladé koně vyhrál
Marek Hentšel a COLUMBIA AutoSitta
a střední túru Natálie Roučková a CHABLIS-T.

O týden později se část jezdců přesunula
k Juraji Hanulayovi do Bernolákova. Dařilo se
B. Tomanové s KOHEN a CAREFUL. Ve finá-
le velké túry pak zvítězila Zuzana Zelinková
a WINSTON.



CIC* Laintal
Početná česká výpra-

va se ve dnech 11.-14.
června vydala pod
vrcholy Alp do rakouské-
ho Laintalu . V národních
soutěžích se českým
jezdcům dařilo pouze v -
L**- (úroveň české
CNC*). Velkým překva-
pením zde bylo páté mís-
to pony EL GRANDA
SILVERA s Veronikou
Příhodovou. Původně
Příhodovi ani nepředpo-
kládali, že by se mohl
pony v soutěži takové
úrovně mezi koňmi
výrazně prosadit, ale
nakonec z toho byl nej-
lepší český výkon.
V soutěži dále skončila
sedmá Jana Grodlová
na HAŠIŠ.

V CIC* jsme měli ve startovním poli 34
jezdců pět zástupců. Nejlépe si vedla Sabi-
na Erbenová s klisnou SUNSHINE CEM-
BRIT. Obsadila 2. místo a jezdkyně byla
úspěšná i na JOHANKA, když skončila
devátá.

V CIC** (21 st.) dokončilo 16 dvojic.
Patřila mezi ně i Pavlína Pejřilová na
ELÁN na 13. místě a na 14. Bára Žáčko-
vá s FREY. Posledním, který soutěž
dokončil, byl Petr Pejřil na PASTOR na
16. místě.

Další úrovní byla CCI** (27 st.). Zde byl
spokojen Miloslav Příhoda na OSWALD,
který dokončil s 58 tr. body na 7. místě.
a získal tak kvalifikační výsledek pro ME.
Stejné ambice měla i Pavlína Pejřilová
s DAN. Této dvojici se ale bohužel nedařilo
v parkuru, kdy ji evropský limit zhatilo 20 tr.
bodů.

Otazníky v Lošticích
Soutěže všestrannosti CNC** a Zlaté

podkovy se konaly 19.-21. června v Lošti-
cích. Na trati přibylo několik nových skoků.
Dominuje mezi nimi originální a u nás ještě
neexistující skok, tzv. domeček.

Průběh hlavní soutěže však doprovázejí
otazníky. Radko Heidenreich, který v sou-
těži CNC** zvítězil, měl v samotném závě-
ru crossu pád. Těsně před cílem se na-
chystala další jezdkyně (J. Neklová), která
se „motala" v dráze a její kůň byl velmi ner-

ZPRÁVY ZE ZAHRANIČÍ

Devatenáctého
června pokračo-
vala čtvrtým
kolem také
vrcholná týmová
soutěž. Autorem
parkurů byl
domácí stavitel
Louis Konickx
a docela si dal

záležet. Velmi obtížná byla diagonála
s vodním příkopem, následnou stacionátou
a mohutným oxerem, náročná byla řada
s trojskokem, ale záludností bylo víc
a musel se hlídat i čas.

Při pohledu na startovní listinu se zdálo,
že problém s postupem do druhého kola
vedle Italů, by měli mít Švédové, zvláště
když jim těsně před startem odstoupila pro
zranění koně Lotta Schultz a soutěž absol-
vovali ve třech. Hodně jim však pomohlo
zařazení mladého Henrika von Eckerman-
na s vypůjčeným hřebcem MONTENDER
(Contender) a po výborném výkonu i zbý-
vajících členů týmu dokonce postupovali ze
třetí pozice. Před branami druhého kola
zůstali tentokrát vedle Italů (21), překvapi-
vě i Švýcaři (20). 

Dařilo se Francouzům a Irům (4), Švéd-
sko mělo šest, Belgičané sedm, Domácí

Super liga v Rotterdamu
Holanďané spolu s Němci osm, když Mar-
cus Ehning se 13letým holštýnem LECON-
TE (Lasino) po karambolu ve trojskoku
vzdal, Američané překvapivě dvanáct, pro-
tože všichni čtyři udělali jednu chybu a Bri-
tové třináct.

Ve ztíženém druhém kole připsala Velká
Britanie dalších dvanáct a skončili osmí.
Sedmí byli Němci, když druhé kolo bylo
těžké zvláště pro nováčky týmu Caroline
Müller a Gilberta Böckmanna (24) a šestí
byli se ctí Švédové (23). Pátým Irům nevy-
šlo druhé kolo, i když Jessica Kürten
s 15letou QUIBELL (Quidam de Revel)
jako jediná přešla obě kola s nulou (20).
Čtvrtí Belgičané končili s devatenácti body
a domácí byli do posledního jezdce ve hře
o vítězství. Jeroen Dubbledam však nešel
bez chyby, a tak obsadili se šestnácti body
třetí místo. Na prvních dvou místech byly
stejným počtem třinácti bodů dva týmy.
USA ve složení: Lauren Hough a 10letý
QUICK STUDY (Quick Star) 4/0, Todd
Minikus s 12letým ryzákem PAVAROTTI
(Lancelot) 4/1, Laura Kraut a 11letý bělouš
CEDRIC (Chambertin) 4/4 a McLain Ward
se 14letou ryzkou SAPPHIRE (Darco) 4/0.
Francii reprezentovali: Penelope Leprovost
a 12letá JUBILEE D'OUILLY (Palestro II)
0/4, Olivier Guillon s 10letým hnědákem

LORD DE THEIZE (Donald Rouge) 0/4,
Nicolas Delmotte  a 10letý černý hřebec
LUCCIANNO*HN (Burggraaf) 8/8 a Kevin
Staut s 11letým hř. KRAQUE BOOM BOIS
MARGOT (Olisco) 4/1.

O vítězi muselo tedy rozhodnout roze-
skakování. Když dojel za USA McLain
Ward s famózní SAPPHIRE bez chyby
v čase 32,93, zdálo se být rozhodnuto,
zvláště jestliže proti němu nastupovala
poměrně nezkušená Penelope Leprovost..
Její jízda však byla úžasná. Nejenže nic
neshodila, ale čas se zastavil na 32.59. 

Salva nadšení vypukla mezi Francouzi
a Američané se tentokrát museli spokojit
s druhým místem. 

Ve Velké ceně se naopak dařilo Švýca-
rům. Zvítězil Steve Guerdat s 13letým
hřebcem TRESOR V (Pappilion Rouge)
a za vítězství si odvezl prémii 50.000 EUR.
Druhý byl jeho týmový kolega Pius Schwi-
zer s 13letým val. UNIQUE X Ch(Ulysse de
Thurin ) a třetí příčku obsadil domácí jez-
dec Marc Houtzager s hřebcem OPIUM
V (Polydor). 

Tabulka Superligy po čtyřech kolech: 1.
USA - 29, 2. Francie a Švýcarsko - 21, 4.
Německo - 18.5, 5. Nizozemí - 17.5, 6. Bel-
gie - 13.5, 7. Velká Británie a Švédsko -
10,  9. Irsko - 5, 10. Itálie - 4

Podrobnosti jsou na: www.chio.nl
Příští kolo je ve čtvrtek 2. července

v Cáchách V. K. Dvořák

Málo koní v Motěšicích
Ve dnech 19.-21. června se na Sloven-

sku konal CCI*. Bohužel neoslovila mnoho
soutěžících. Soutěž CCI** byla pro nezá-
jem soutěžících zrušena. K CCI* dorazili
pouze jezdci z Čech, Maďarska a Rakous-
ka. Přes malé startovní pole byla  ale úro-

Radko Heidenreich (TIKSI) na nové loštické
překážce „domečku“

Foto Z. Šedá

Spokojení Příhodovi

Veronika Příhodová se s pony EL GRANDA SILVERA prosadi-
la v Laintalu mezi koňmi  v úrovni -L**-

Foto Radka Urbančíková

veň závodů slušná. Za ČR se do Motěšic
vypravila rodina Příhodových a Martin Mai-
vald, který ale působí v Motěšicích. Pořa-
datel oproti předchozím ročníkům odstranil
nedostatky tratě a vytvořil soutěžím luxusní
zázemí. Ale i tak  startovalo v CCI* pouze
deset dvojic. Zvítězil Miloslav Příhoda na
GOMBA před Martinem Martinem Majval-
dem s koňmi HARWY a ILJA. Na šesté
příčce skončila Veronika Příhodová
s DYNAMIC.

V národní -ZL- se 14 startujícími obsadil
první dvě místa Maďar Tuska Pál. Jediným
českým zástupcem byla Veronika Příhodo-
vá, která se začínající BRITNEY skončila
čtvrtá.

vózní. Když se do cíle přijíždějící Radko
Heidenreich přiblížil, její kůň se postavil na
zadní a oba koně se srazili. Oba jezdci
zůstali chvíli ležet a po té byli ošetřeni pří-
tomným lékařem a odvezeni na vyšetření
do nemocnice. I když se tento incident stal
velmi blízko cíle, z hlediska mnohých divá-
ků dvojice cílovou čáru neprotnula.

Na hodnocení incidentu jsme se zeptali
hlavního rozhodčího Jana Kobzy: „Bohužel
osobně jsem incident neviděl, protože jsem
byl na trati. Celou situaci jsem však vnímal.
I když názory byly různé, pro mě bylo důle-
žité, že cílový rozhodčí zaznamenal cílový
čas R. Heidenreicha. Byl jsem připraven v
případě protestu všechny pečlivě vyslech-
nout a věc řešit, ale nikdo ze soutěžících
protest nevznesl, a tak je pro mě směrodat-
né rozhodnutí cílového rozhodčího.”

Kompletní výsledky z Loštic najdete na 
www.vsestrannost.cz

Příští mezinárodní start plánují naši jezdci
v maďarském Nagykanizse 2.-5. července.



REPORTÁŽE SPORT

Sportovní 
kalendáfi

1.7. Mělník ZL-S
3.-6.7. Zduchovice ZM-ST + pony
3.-5.7. Moravský Krumlov A/T
3.-5.7. Frenštát p. RadhoštěmL-T ČSP
3.-5.7. Nebanice D/Z-TT + pony
4.-5.7. Praha TJ Žižka ZL-ST
4.7. Nymburk Komárno ZM-S
4.7. Klatovy ZM-S
4.7. Ústí n. Labem ZL-ST
4.7. Horka u Potštejna ZM-S
4.-5.7. Pardubice D/Z-ST
4.-5.7. Nemochovice D/Z-TT
4.7. Prostřední Bečva ZM-L + pony
4.7. Dolní Moravice ZM-L
4.7. Pravčice ZM-S
4.7. Mělník D/Z-L
5.7. Vondrov D/Z-T
5.7. Pardubice E/L-T MČR
7.-12.7. Martinice ZM-ST
8.7. Martinice ZL-S
8.7. Frenštát p. Radhoštěm ZL-S
10.7. Trojanovice Z-S
10.-12.7. Humpolec C/CIC** MČR
11.-12.7. Praha Cís. Ostrov Z-ST
11.7. Ostrov Z-L
11.7. Židovice Z-S + pony
11.7. Hořice Z-ZL
11.-12.7. Deštné v O. H. D/Z-ST
11.7. Nemochovice ZM-S
11.-12.7. Trojanovice Z-S
11.7. Sobotín D/Z-L + pony
11.7. Skály u Rýmařova ZM-ST
11.-12.7. Gabrielka D/L-TT
11.7. Chrámečné ZM-L + pony
12.7. Stará Boleslav ZM-L
12.7. Přední Lhota ZM-L
12.7. Chlum u H. K. Z-L

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

Německý 
šampionát v Balve

Německé národní mistrovství ve skoku
i v drezuře probíhalo o víkendu 12.- 14.
června v Balve, v areálu malebného vodní-
ho zámku Wolckum, sídle dlouholetého
prezidenta německé jezdecké federace,
hraběte Dietera von Landsberg-Velen. Par-
kury Franka Rothenbergera byly technicky
velmi náročné a ve všech soutěžích měli
startující potíže i s časovým limitem.

Model drezurního mistrovství byl letos
přizpůsoben evropským či světovým
vrcholným podnikům a byla opuštěna kon-
cepce oddělených pánských a dámských
šampionátů, ale i tak se udělovaly dva
mistrovské tituly. První za Grand Prix Spé-
cial, kterou ovládla Isabell Werth s 13letým
ryzákem WARUM NICHT FRH (Weltmey-
er) 78,917%, před 24letým Matthiasem
Alexanderem Rathem s tmavým hnědákem
STERNTALER-UNICEF (Sion) 76,208%.
Třetí byla navracející se Ulla Salzgeber se
svou novou akvizicí, 10letým
HERZRUF'S ERBE (Herzruf) 75,208%
a čtvrtá skončila Heike Kemmer se 16letým
hanoveránem BONAPARTE 67 (Bon
Bonaparte) 74,750%. O druhou sadu
medailí se soutěžilo v GP KÜR. Zde získal
zlato Matthias Alexander Rath 81,450%,
stříbrná byla Isabell Werth, která dostala
81,050% a bronzová Ulla Salzgeber získa-
la 80,100%, čtvrtá byla znovu Heike Kem-
mer.  

Mezi skokovými amazonkami se pře-
kvapivě prosadila 31letá Rebecca Golasch
s 12letým bílým hřebcem LASSEN PEAK
(Lucky Luke), která jediná překonala
všechny tři mistrovské parkury s nulou
a druhá s jedním bodem skončila Anna-
Maria Jakobs s 8letým holštýnem CREDO
(Caretino), když v obou sobotních kolech
inkasovala půl bodu za čas. Bronzovou
medaili si odnesla se čtyřmi body loňská
vítězka Eva Bitter na 9letém hřebci ARGE-
LITH NIELS (Natal).

V hlavní, podobně jako u nás původně
mužské soutěži, i letos chtěly uspět dvě
příslušnice slabšího pohlaví. Když loňská
mistryně Meredith Michaels-Beerbaum
s hanoveránem CHECKMATE před závě-
rečnými koly měla minimální šanci na
obhajobu titulu, radši přišetřila svého koně
na Pohár národů do Rotterdamu a v soutě-
ži už nepokračovala, tak sympatická blon-
dýnka Jane-Frederike Mayer s 11letým
holštýnem CELLAGON LAMBRASCO
(Achill-Libero) nakonec obsadila skvělé
čtvrté místo. I v Balve se postaral o vzruše-
ní Ludgger Berbaum. Tentokrát ne nějaký-
mi proklamacemi, ale hrubou jezdeckou
chybou. V prvním kole, v sedle s 12letého
bělouše COUPE DE COEUR (Calido I),
v závěru parkuru špatně odhadl odskoko-
vou vzdálenost před robustním oxerem
a skončilo to  hrůzostrašným pádem. Lug-
ber obratně seskočil, ale hřebec se nechtěl
postavit na pravou přední a veterinář mu ji
ještě na místě zafixoval mobilní dlahou.
Naštěstí se jednalo jen o pohmožděniny
a kůň bude brzy v pořádku.

Po čtyřech náročných kolech zůstali bez
chyby dva jezdci. Thomas Mühlbauer,
37letý hoteliér z Bavorského lesa se
14letým, v Oldenbursku odchovaným ASTI
SPUMANTE (Argentinus) a o generaci
mladší, Beerbaumův zaměstnanec Philipp
Weishaupt, s tmavou hnědkou SOUVENIR
(Stakkato). V rozeskakování byl úspěšnější
23letý Weishaupt, když jeho 9letá hanove-
ránka ani zde  nezaváhala a Mühlbauerův
hřebec udělal z rychlého tempa chybu.

Třetí příčku obsadil olympijský náhradník
Carsten-Otto Nagel s 11letou bělkou COR-
RADINA (Corrado I)
Podrobnosti jsou na 
www.balveoptimum.de V. K. Dvořák

Hřebčinec 
za český chov

O víkendu 13.-14. června pořádal ZH
Písek 3. ročník chovatelských závodů.
Sobota patřila koním českého chovu.
Memoriál MVDr. V. Sixty (sedmi až osmile-
té klisny - 130-135 cm) vyhrál Martin Šou-
pal na CORNADA-K (Comero), a v Ceně
chovatelů (-ST**-) obsadil druhé místo.

Stejná dvojice pak byla nejlepší i v dru-
hém otevřeném -ST**-, když překonali obě
rozeskakování v nejrychlejším čase. COR-
NADA z chovu NH Kladruhy nad Labem,
v majetku Františka Zábrodského se tak
stala nejlepším koněm českého chovu.
Finanční dotace zajistil pořadatel jak pro
chovatele, tak majitele koní.

Velmi se líbil i domácí plemeník BENT-
LEY KLETEČKA s T. Navrátilem, který
absolvoval všechny tři starty i rozeskako-
vání bez penalizace. Vedle druhého místa
v OM jihočeské oblasti seniorů získal stej-
né umístění mezi koňmi českého chovu.
Na třetím místě skončila AVENA Luboše
Vondráčka, vítězka Ceny chovatelů.

Neděle byla ve znamení oblastních mist-
rovství. Mezi muži zvítězil Kamil Papoušek
na GREAT STAAR (JO Srnín), mezi žena-
mi Lucie Poláková získala zlatou i stříbrnou
medaili s koňmi CAROS a QUENTA (Stáj
Polák). Mladým jezdcům kralovala
M. Šrámková s BAJAJA. 

Nejlepším koněm zapsaným v PK CS se
stala CALATA po Calato v majetku Dany
Kováčové, která zvítězila v Poháru Svazu
CS. Protože v průběhu závodů byla k vidě-
ní celá řada výtečných klisen, pro příští rok
ZH Písek nabídne další soutěže určené
zejména mladým adeptkám. Zárukou pro
mladé koně zůstane i v budoucnu stavitel
Jan Šíma. M. Kůstková

Nejlepším koněm českého chovu se
v Písku stala CORNADA-K po Comero
(Martin Šoupal) z chovu NH Kladruby
majitele Františka Zábrodského

Foto M. Kůstková

Na Moravě po páté
Pátý Moravský šampionát mladých

koní se konal 9. června v Trojanovicích.
Na startu se sešlo 26 čtyř, 24 pěti a
21 šestiletých koní. Patnáct čtyřletých
koní absolvovalo svůj kurs bez chyb,
a tak si mezi sebe rozdělili ex equo
dotaci 10 000,- Kč. Po pěti kvalifikačních
kolech se o průběžné 1. místo zatím dělí
tři koně: GLORION -CS- (Veneur de
Luc) z Baníku Ostrava (M. Hentšel),
FOREWER -ČT- (Watergate) z Geso-
mont Bohumín (R. Šipoš) a WIKTORIE -
ČT- (Radegast) z JLB Komorní Lhotka
(A . Martynková).

Pětiletých koní bylo v základním parku-
ru bezchybných 12. V rozeskakování
absolvovalo bez chyb pět dvojic. Zvítězil
Zdeněk Žíla na LACARO (Stáj Mustang).
Průběžné pořadí MŠMK  5tiletých vede
ČT CATANGO E (Catango Z) Stáj Mon-
tana (J. Malý). 

V šestiletém ročníku postoupilo do roze-
skakování 10 dvojic. První i druhé místo
získal Radek Hlaušek z Šilheřovic na KEL-
LY 6 (Porter) ČT a CARRERA DE MI
ALMA (Corrada I). V průběžném pořadí
šestiletých vede KELLY 6.

Šesté kolo bude již na zvýšených úrov-
ních (-ZL-, -L- a -S-) a uskuteční se
30. června v Třeštině - Háji.

Finále třetího ročníku MŠMK je plánová-
no na 25. - 26. července. Pro nejlepší je
připraveno 140 000,-  Kč.

MŠMK se doposud zúčastnilo 152 koní
(54 čtyřletých, 57 pětiletých a 41 šestile-
tých). V. Holý



SPORT INZERCE

Výsledky
Stará Boleslav 14.6. -Z- koně 1.

rokem (13) 1. Baštová - ADRIA 5 (TJ Žiž-
ka Praha), -Z- děti + jun. (12) 1. Jandová
- PARISIEN MIR (3K Přední Lhota),
dvouf. sk. 100/110 cm (36) 1. Poláková -
KIM-C (JK Kocanda), -ZL- (33) 1. Štecher
- RIVOK (JK Tupadly), stupň. obt. +
žolík (25) 1. Starečková - PATROSA (JS
Niki), -L**- (20) 1. Poláková - KARIBIC
(JK Kocanda), 2. Mikšíková - MAB Ener-
gy#S (JK Opřetice), 3. Starečková - PAT-
ROSA (JS Niki).

Hradec nad Mor. 13.-14.6. - stup.
obt. do 90 cm (20) 1. Váňová  -  KOR-
VETA 1(JK Dover), -Z- (36) 1. Švihorová -
DUX 1 (JK Epona Jistebník), dvouf.
skák. 110/120 cm (26) 1. Holušová -
NAIROB Molčík Agro (SK Starý mlýn
Opava Kylešovice), -L*- (18) 1. Heraltová
- BESO POR AMOR (TJ Karina Loučka),
2. Špalková - MAFIE FERONA THYSSN

Ráj v Hlučíně
V termínu, kdy naši špičkoví

reprezentanti soutěžili na CVI
Krumke (Ger), se v sobotu
13. června sešlo 108 dětí na voltiž-
ních závodech v Hlučíně. Již X.
ročník závodů s klasickými soutě-
žemi, tak doprovázejí  i soutěže
v paravoltiži a hobby soutěže pro
ty nejmenší. Pro ně je určena
i mini ZOO, dětské hřiště a další
dětské atrakce. Výsledky: skupiny
kat. D.: 1. Dětský ranč Hlučín 1
(DARKA,  lonž. J. Dudek), skupi-
ny junior: 1. Hřebčín Albertovec
( AQUARIS, lonž. M.  Pistoriuso-
vá), jednotlivci junior.: 1. Hanová
(TJ voltiž Tlumačov, CATALIN IV).

Dětská skupina ranče Hlučín s lonžérem Josefem Dudkem

(JK Šilheřovice), 3. Míček - ARAMIS (SS
Kubrický), -S**- (5) 1. Pěkniková - LÁVA
4 (JK Dance and Jump), 2. Kopiš st. -
BILLY (TJ Sn.Frenštát p.R.), 3. Machuto-
vá - DELAWARE DK Librex), pony:
stup.obt. do 60 cm (4)  1. Krištofová -
MONET 6 (JK Valašsko), -ZLP- (12) 1.
Blažková - LÍZA 1, -LP- (13) 1. Blažková -
LÍZA 1., -SP- (11) 1. Bužková - MAR-
KÝZA 3 (všechny JK Trojanovice), -STP-
(6) 1. Nedělová - ELSA 4 (JK Cento Bru-
zovice), koně: stup. obt. do 90 cm (20)
1. Tichá - FOGY (JK Dolní Životíce), -Z-
(27) 1. Durčáková - RODRIGO B (Neskyd
Nábytek), dvouf. skák. 110/120 cm (15)
1. Kopišová - GALIKEA (TJ Sn.Frenštát
p.R.), -L**- (13) 1. Kopišová - LUSY 2 (TJ

JK v Hradci nad Moravicí byl
13. a 14. června pořadatelem
druhých skokových závodů i se
soutěžemi pony. Vyvrcholením
byla nedělní soutěž -S*-, kde
mezi devíti dvojicemi zvítězil
Lubomír Honč s ÉRA 1 (foto -
JK Mokré Lazce) před K. Kopi-
šovou na LUSI 2 a K. Krutovou
s TERCIÉR (obě TJ Sn.Fren-
štát p.R.).

Foto J. Gebauer

V zahradách zámku v Českém
Krumlově se 13. června konala
jezdecká svatba. Na společnou
cestu životem se vydali Jiří
Papoušek a Klára Stružinská.
Přejeme novomanželům, aby
jim třináctka přinesla štěstí.
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Sn.Frenštát p.R.), 2. Vaníčková - GRAND
BOSS V (SS Hermelín klub Nový Jičín),
3. Schmid - GEREMI (Empresa Dolní
Benešov), -S**- (9) 1. Honč - ÉRA 1 (JK
Mokré Lazce), 2. Kopišová - LUSY 2, 3.
Krhutová - TERCIÉR (obě TJ Sn. Fren-
štát p.R.).

Brno - Panská lícha 19.-21.6. CDI***
St. Georg (20) 1. Rejves - CHARLOTA
(UKR),.....5. Jančářová - ATHOS 7
(CZE)...10. Habásková - SAPIENS-
K (CZE), IM II (13) 1. Jacobs - GRED-
STEDGARDS (GER),....10. Onoprienko -
ARCON (CZE), IM I (19) 1. Rejves -
CHARLOTA (UKR),.....6. Jančářová -
ATHOS 7 (CZE)...8. Habásková - SAPI-
ENS-K (CZE), GP 2009 (14) 1. Jacobs -
GREDSTEDGARDS (GER),...12. Onopri-
enko - ARCON (CZE), GP Special (6) 1.
Jacobs - GREDSTEDGARDS (GER),...4.
Onoprienko - ARCON (CZE), IM I free
style test (15) 1.  Rejves - CHARLOTA
(UKR), 2. Jančářová - ATHOS 7
(CZE),...8. Habásková - SAPIENS-
K (CZE), 9. Sigismondi - CHAMBERLEIN
(CZE), 10. Košťál - UZANDO (CZE), GP
free style test (6) 1. Acs - WEINZAUBER
2 (HUN), 2. Jacobs - CIDRE (GER), 3.
Albeck - ROSSINI (FRA).

Opava 19. - 21. 6. dvouf. sk. 115/120
cm (59) 1. Hošák - LEGON Chovtrans
(JK Hřebčína HF), dvouf. sk. 125/130

cm (58) 1. Zwinger - SISI 5 (Mustang
Lučina), 2. Šulek - DARIA (SVK), 3. Hruš-
ka - BALOUBET#S SON (Opava-Kateřin-
ky), dvouf. sk. 135/140 cm (17) 1. Hruš-
ka - RADEK (Opava-Kateřinky), 2. Fialka
- LIGORETTO (Mustang Lučina), 3. Hum-
plík - CARDIVO (JK Opava-Kateřinky), -
L**- (58) 1. Šulek - GRANDA R (SVK), 2.
Kopišová - LUSY 2 (Slovan Frenštát
p.R.), 3. Skřivan - ODYSEA (Stáj Manon),
-S**- (63) 1. Kincl - GREAY ROSE (Hory-
mas Horní Město), 2. Zwinger - LIMIT 5
(Mustang Lučina), 3. Kuba - OUTSIDER
DE (Kentaur), -ST**- (32) 1. Šulek -
WAVO PROFIT (SVK), 2. Eim - CASSILI-
US, 3. Eim - PUERTO RICO Fitmin (ZH
Tlumačov), 4. Holly - QUAESTOR (SVK),
5. Lamich - LINARO (Opava-Kateřinky), -

L**- (36) 1. Vachutka - DÁREK (JO
Dubicko), 2. Doležal - LIVIGNO (JK Hřeb-
čín Suchá), 3. Bajnar - SAURON (JK
Baník Ostrava), Memoriál Petra Urban-
ského  -S**- (44) 1. Šulek - WAVO GOTI-
KA, 2. Holly - DEJA VU (oba SVK), 3. Str-
nadlová - ATLANTA 12 (SKL
Trojanovice), VC Opavy -ST** + finále
(26) 1. Holly - QUESTOR (SVK), 2. Skři-
van - RYTMA CAC Leasing (Manon), 3.
Šulek - Wavo PROFIT (SVK), 4. Eim -
CASSILIUS (ZH Tlumačov), 5. Skřivan -
MERCEDES 1 (Manon).

Císařský ostrov 20. - 21.7. -Z- (57)
1. Hlušková - ARAMIS (JS Farma Hrá-
dek), stup. obt. do 110 cm (69) 1.
Čapková - CHESTER 91 (JK Benátky
u Sázavy), -L*- (22) 1. Krulichová -

NIKOLA 10 (Zduchovice), 2. Janko -
LARINJO (Transagro), 3. Čapková -
CHESTER 91 (JK Benátky u S.),
stupň. obt. do 130 cm + žolík (12) 1.
Studnička - ZOE (JC Zájezd), 2. Yakus-
ha - GRACE Z (JK Všemily), 3. Studnič-
ka - CORDES Z (JC Zájezd), -Z- (26) 1.
Holubová - ZYLAVNO (SS Pavo),
dvouf. sk. 110/120 (24) 1. Kličková -
CAPTAIN HOF TER ZEEDYCKE (JK
Benátky u S.), stup.obt. do 130 cm +
žolík (20) 1. Krátká - JANPE SPEEDY
MM, 2. L. Krulichová - NIKOLA 10 (obě
Zduchovice), 3. Vančura - CAVALERIA
(JŠ Valdštejnská obora), -ST*- (13) 1.
Buben - IRON 1 (Stáj Buben), 2. Crnko-
vá - CONGO KING AgramM (JS Bost
B), 3. Novotný - FILIGRANO L (Golem).

V průběžném pořadí Morav-
ského šampionátu ml. koní
kategorie šesti letých vede
KELLY 6 (Libor Hlaušek)

Foto J. Gebauer


