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České jezdectví postupně odbourává slepá místa na mapě jezdec-
kých soutěží, která se ještě před několika lety zdála pro naše jezdce
nezvládnutelná. CCI v Badmintonu je jedním z prestižních vrcholů
kariéry všech světových jezdců všestrannosti. Vzhledem k redukci
terénní zkoušky na OH (bez steplee chase) je současný Badminton
i výrazně obtížnějším závodem než OH.

Když v rozhovoru pro Jezdeckou ročenku 2004 přednesl J. Hatla
plán na rok 2005, v jehož čele byla právě i účast na CCI****
v Badmintonu, mohl mít leckterý čtenář o reálnosti tohoto cíle pochyby.
Po víkendu 5.-8. května jsou však všechny pochybnosti zapomenuty.
Český jezdec se poprvé v historii nejen zúčastnil tak obtížného závodu,
ale dvojice J. Hatla a KYRENEJENNALLA’S BOY zvládla navíc terénní
zkoušku bez větších problémů a pouze s penalizací za překročený čas.

Ale začněme od začátku. J. Hatla a BERRY si dobře vedli již v jarní
přípravě a zprávy z Anglie hovořily o dobré formě. Jak si však naše
dvojice poradí s doposud nepoznanou obtížností mohl prozradit až
závod sám.

Celou soutěž zahájila nejlépe Pippa Funnell na PROMMORE’S PRI-
DE, která byla v drezúře nejlepší ve startovním poli 72 dvojic (40,9
bodů). Na druhém místě se usadil W. Fox-Pitt s TAMARILLO výkonem
46,1 bodů. Náš jezdec startoval v drezúrní zkoušce ve čtvrtek v prvé
části a s výkonem byl spokojen. Ohodnocení pouze 64,1 body však bylo
ledovou sprchou, protože dvojice již standardně dosahovala lepších
ohodnocení. V celkových počtech to po dvou drezúrních dnech stačilo
bohužel jen na 56. místo a bylo zřejmé, že i když se již vše bude dařit
velmi dobře, bodová ztráta na nejlepší bude příliš veliká. V té chvíli jsme
však ještě nemysleli na dobré umístění. Hlavní otázkou bylo, jak si dvoji-
ce s náročným programem druhého (resp. třetího) dne vůbec poradí.

Na startu závodu se sešly pochopitelně nejlepší dvojice světa. Vedle
domácích Britů to byli zástupci dalších 13 zemí. Ze států bývalé
východní zóny se vedle našeho jezdce odhodlal ke startu ještě Chorvat
Pepo Puch na BANVILLE D’IVOY, který skončil po drezúře těsně před
J. Hatlou.

Průběh obávané terénní zkoušky nás v sobotu 7.května
naplnil nadšením. Nejen tím, že česká dvojice dorazila do cíle
v pořádku, ale především tím, že J. Hatla a KYRENEJENNAL-
LA’S BOY zvolili k absolvování kursu přímé a nejobtížnější tra-
sy a nijak si průběh cross coutry neulehčovali. První senzací
bylo, že steplee chase byl zvládnut v čase a druhou, že i po
tomto zatížení zvládla naše dvojice všechny skoky cross cout-
ry dobře a výsledek byl zatížen pouze 10,4 body za překroče-
ný čas. I tato penalizace však J. Hatlu mrzela, protože nako-
nec se ukázalo, že kůň dokončil v takové fyzické pohodě, že
nebylo nutné šetřit tolik jeho síly.

J. Hatla - KYRENEJENNALLA’S BOY v Badmintonu 2005

Fota M. Šebesťák
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(Dokončení ze str. 1)

Na militaristickém Olympu
Pozici na čele si nejlepší dva jezdci po

drezúře udrželi. W. Fox-Pitt dokončil bez tr.
bodů, penalizace P. Funnell byla natolik
malá, že i nadále tato současná světová
jednička udržela čelo závodu. Na třetí mís-
to se v té chvíl i  vyhoupnul Japonec
Y. Oiwa na VOYOU DU ROC, který byl po
drezúře sedmý. Pochopitelně výkon české
dvojice znamenal výrazný vzestup v prů-
běžném pořadí a J. Hatla poskočil o
23. míst.

Parkur již na prvních dvou místech pořa-
dím nezamíchal, protože oba jezdci
P. Funnell i W. Fox-Pitt chybu neudělali
a tak byl smutný právě pouze japonský jez-
dec. Ten udělal tři chyby a vidina historic-
kého výsledku pro Japonsko se rozplynula.
V konečných součtech se pak musel spo-
kojit až s 11. místem a třetí skončil A. Hoy
na MASTER MONARCH (AUS).

KYRENEJENNALLA’S BOY inkasoval
4 body za jedno shození a celková penali-
zace 78,5 bodu stačila na 26. místo.
Největší soupeř J. Hatly v centrální Evropě
P. Puch skončil se 110,7 body na 41. příč-
ce. Z původně zahajujících 72 dvojic (dva

koně nebyli do soutěže vůbec připuštěni),
nedokončilo soutěž 22 koní. Největším pře-
kvapením bylo vyloučení Leslie Law v cross
country s oběma koňmi, když s SHEAR
L’EAU byla po drezúře na 4. místě.

Badminton je tedy za námi. Dalším cílem
našeho jezdce je nyní Mistrovsví Evropy
v Blenheimu (8.-11. 9.). Před ním jej čeká
tříměsíční pauza. V Čechách ho tedy určitě
závodit neuvidíme.

Podrobnosti o soutěži naleznete na
www.badminton-horse.co.uk

Další kůň J. Hatly KARLA startoval
o týden později na CIC***-W v Chatsworthu.
Ve skupině H s ním byla i řada špičko-
vých jezdců jako W. Fox-Pitt, B. Hoy či
Pipa Funnell.

KARLA si vedla velmi dobře a v konku-
renci 58 koní si s konečnými 57,3 body
vybojovala konečné 11. místo. J. Hatla
a oba koně se v úterý 17. května vrátili zpět
do Čech. J. Hatla se však v Radimovicích
doslova jenom otočil a vrátil se letecky do
Anglie. V neděli 22. května zde pro britské-
ho majitele jezdí dva koně v soutěži dvouh-
vězdičkové úrovně ve Floors Castle.

Podrobnosti o soutěži v Chatsworthu
naleznete na www.bdwp.co.uk

P rovokujícímu nadpisu následujícího
komentáře mě inicioval vývoj discipliny

považované po desítky let za napros-
tou královnu jezdeckého sportu. Pro ty
z vás, kteří by snad byli ovlivněni součas-
ným zájmem veřejnosti. Nejedná se o sko-
kový sport, ale o všestrannost. Právě tato
disciplina je u nás momentálně skloňována
ve všech pádech. Za zvýšeným zájmem sto-
jí pochopitelně radimovický tým a jeho
úspěšná účast na OH a nyní neuvěřitelně
senzační způsob překonání jednoho z nej-
těžších závodů světa v Badmintonu.

Když před desetiletími začali armádní
jezdci soutěžit v jezdeckém víceboji, který
zahrnoval všechna odvětví jezdeckého spor-
tu, nemohla soutěž dostat jiný název než
millitary. Její obtížnost, ale i krása, spočívá
především v prokázání výrazné jezdecké

dovednosti. Jako jediná až do dnešních dob
odolala stále užší jezdecké specializaci sou-
těžících. Dnes je již zcela ojedinělé, že se
závodník zúčastňuje více jezdeckých discip-
lin, o dostizích ani nemluvě. A přeci právě
kombinace všech disciplin pomáhá jezdcům
proniknout skutečně hluboko k opravdové
koňařině. Jistě ne náhodou naše současná
skoková jednička A. Opatrný zahájil svoji
kariéru právě ve všestrannosti a dlouho si
rozmýšlel, kterým směrem se ve svém jez-
deckém životě vypraví.

Náročná terénní zkouška ve spojení z dre-
zúrou a skákáním pak zcela oprávněně tuto
disciplínu pasuje na královnu jezdectví.
V terénu pak především kombinace úseků
steeplee chase a cross country dělá z vše-
strannosti nejobtížnější jezdeckou disciplínu.
Jezdci i koně absolvující dobře všechny úse-
ky musí požívat značného uznání.

Nyní jsme však svědky celosvětového
masivního ústupu od kompletní terénní
zkoušky a vyřazení steplee chase začíná
být stále běžnější normou. Právě spojení
všech disciplin však staví všestrannost
vysoko nad ostatní dosud vymyšlené závo-
dy. Cross country bez steplee-chase bude
již jen vzpomínkou na bývalou slávu a jen
potvrzuje cestu stále snadnější konzumo-
vatelnosti jezdectví.

Konec koňařiny

První to prohrály Olympijské hry. Tlaky
pořadatelů, kteří se stále častěji díky glo-
balizaci rekrutují ze zemí bez jezdeckých
tradic, byly určitě značné. Stavba jezdec-
kého závodiště takového rozsahu, leckdy
pro jednorázové použití, není maličkost.

Dalším důvodem je určitě i snaha o udr-
žení jezdeckého sportu stranou zájmu
„ochránců čehokoliv“. Ochránců, jejichž
rasance je přímo úměrná jejich neodbornos-
ti. Jejich snažení navíc stále více podporuje
novinářská honba za senzacemi. Postupná
bulvarizace všech médií standardně vyhle-
dává právě jen hrozivě vypadající karambo-
ly, které umocňují negativní pocity laické
veřejnosti. Snaha o minimalizaci těchto
nepříjemných situací, především v mediálně
masivně sledovaných závodech, jistě výraz-
ně napomohla k ulehčení soutěže.

V neposlední řadě předpokládám, že
svoji úlohu hrají i chovatelská loby. Těm
jistě leželo v žaludku, že zatímco v discipli-
ně skoky a drezura opanují čelo nejlepších
koní zástupci standardních teplokrevných
plemenných knih, soutěž všestrannosti
byla po desetiletí, právě díky steplee-cha-
se, doménou plnokrevných či vysocekrev-
ných koní. Steplee-chase v terénní zkouš-
ce kombinaci toho všeho neunesla.

Poslední nadějí byla Velká Británie. Ze
země z vysokou jezdeckou tradicí, soustře-
ďující celou světovou elitu všestrannosti,
však v posledních měsících přicházejí zprá-
vy, že i takové bašty mill i tary jako je
Badminton a Birmigham jsou s případnými
změnami v rozpisech soutěží v nejbližší
budoucnosti smířeny. Z našeho slovníku se
tak možná vytratí zkratka CCI a bude tak
definitivně nahrazena zkratkou CIC. Z hle-
diska marketingu a zvyšování popularity je
to možná dobře. Z hlediska vrcholné koňař-
ské odbornosti je to však určitě špatně.

Jsem rád, že náš jezdec a jeho kůň pro-
kázali své kvality ještě na kompletní zkouš-
ce. I když to tak mnozí necítí a 26. místo
ve čtyřhvězdičkovém CCI veřejná média
nijak nezaujalo, tak pro mě je teprve CCI
v Badmintonu skutečným potvrzením olym-
pijské slávy J. Hatly. C. Neumann

Schloss - Gurhof
Ve dnech 6. - 8. května se naše jezdky-

ně Zuzana Zelinková a Veronika Macáková
zúčastnily CSI** Schloss Gurhof
v Rakousku.

Gurhof leží v horách nad Dunajem
a letošní závody provázela zima a velký
vítr, který místy smetl celý parkur k zemi.
Proto měl stavitel parkurů Olaf Petersen
více práce nežli jindy. Prestiž stavitele par-
kurů a ceny (závody byly dotovány celko-
vou částkou 48 000 EUR), přilákaly přes,
v Evropě tentokrát termínově přeplněný
víkend, i jezdce zvučných jmen jako jsou
T. Frühmann a W. Melliger.

Z. Zelinková a LA MANCHE-T absolvo-
vali na CSI** Schloss Gurhof dvě kvalifi-
kační kola na finále Grand Prix. V prvním
parkuru (145cm) skončili po bezchybné jíz-
dě na 15. místě a v sobotním parkuru
(150cm) také bez trestných bodů na 10.
místě.

V nedělní Grand Prix pak naše dvojice
potvrdila své výkony a po rozeskakování
se umístila na 4.místě. Zvítězil Thomas
Frühmann na koni THE SIXTH SENSE.
Další z favoritů soutěže Willi Melliger byl až
za naší dvojicí na 7. místě.

Z. Zelinková přivezla do Gurhofu ještě
VOLONTERA-T, který získal jedno 6. místo
a jedno 7. místo. S dalším koněm - CHAB-
LIS 121-T pak získala Z. Zelinková jedno
6.místo a jedno 13. místo. Ve finále malé
rundy pak tato dvojice skončila jedenáctá.

Veronika Macánová se zúčastnila s koň-
mi POMPÖS, PRINCESS a L ’AMIE.
POMPÖS nám udělal radost především
v sobotním skákání do 150 cm, kde výko-
nem 4 tr. body splnil kvalifikaci na ME mla-
dých jezdců (Blenheim 8.-11. září). L’AMIE
skončila jednou patnáctá a PRINCESS při-
vezla dvě umístění - 7. a 13. místo. -ber-

Z. Zelinková startovala se svými koňmi při
CSI** v rakouském Schloss-Gurhof ve
dnech 6. - 8. května. Během tří dnů
však do Rakouska cestovala znovu
a s LA MANCHE T byla i členem českého
týmu při naší první letošné účasti v Poháru
národů při CSIO**** v Linci
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CSIO**** Linz
Česká skoková reprezentace vstoupila do

letošního ročníku Samsung Nations Cup Series
Pohárem národů při CSIO**** v Linzi. Rakouské
CSIO se konalo ve dnech 13.-15. května a pod-
le stále častěji prosazovaného modelu se
v sobotu soutěžilo ve Velké ceně Linze a závo-
dy vyvrcholily v neděli Pohárem národů.

V našem týmu byli A. Opatrný s koňmi CASI-
DO L, CRAZY LOVE, TETI VAN CANNES).
Z. Žíla (LE PATRON, PINOT GRIGIO),
Z. Zelinková (DAN Z-T, LA MANCHE T, LA WIL-
LI Z) a K. Papoušek (MAMA MIA, MAGIC BOY).

CSIO v Linzi při lákal jezdce z celkem
12 zemí, které postavily kompletní celek.
Pochopitelně prestižní závody obeslalo tím nej-
lepším pořadatelské Rakousko v čele se stále
velmi populárním H. Simonem. Skutečně kvalit-
ní jezdce vyslala Itálie (včetně Bruna
a Vincenza Chimirri), ale především Švédsko
(M. Gretzer, P. Fredricson, N. Arvidsson).
Slavné jména však měl i švýcarský tým s Willi
Meligerem v čele.

V průběhu všech dní podali naši reprezen-
tanti řadu kvalitních výkonů, ale na umístění
v prvé desítce to nestačilo. Nejlépe si vedla
Z. Zelinková. Ta skončila dvakrát na 11. příčce.
Poprvé při zahajovacím skákání do 135 cm po
bezchybném výkonu na LA WILLI Z a podruhé
v sobotním dvoufázovém skákání do 145 cm
s DAN 7 (0+0).

V pátečního zahajovacím skákání nejlepších
koní (150 cm na čas) si z české pětice nejlépe
vedl Z. Žíla a PINOT GRIGIO, kteří skončili se 4
body na 16. místě. Bohužel tímto výkonem se
PINOT GRIGIO se soutěžemi i rozloučil, proto-
že si namohl přední spěnkový kloub a při sobot-
ním opracování začal mírně kulhat.
Nepříjemným pátečním překvapením byl špatný
výkon lasvegaské CRAZY LOVE (A. Opatrný),
která zahajovací skákání dokončila s 20 body.

To že CRAZY LOVE nebyla po zátěži zájez-
du do USA ještě připravena zvládnout takové
zatížení potvrdil i průběh sobotní Velké ceny
Linze (160 cm), při kterém byla nakonec klisna
zadržena a A. Opatrný vzdal.

Nejlepší z našeho týmu se tak stala opět
Z. Zelinková na LA MANCHE, která Velkou
cenu Linz dokončila s 12 body. Poslední
z našeho týmu se Velké ceny zúčastnil
K. Papoušek na MAGIC BOY (17 bodů).

Z. Zelinková zahájila nejlépe i v nedělním
finále 6-7 letých koní (130/135), které s LA WIL-
LI Z dokončila po jedné chybě na 19. místě.

K Poháru národů nastoupila ČR oslabena
o čtvrtého koně a bez PINOT GRIGIO byla troji-
ce Z. Zelinková - LA MANCHE T, A. Opatrný -
TETI VAN CANNES a K. Papoušek - MAGIC
BOY značně handicapována.

I tak si však všichni naši jezdci vedli velmi
dobře a dokázali překonat prvé kolo shodně
s jediným shozením. Bohužel A. Opatrný zatížil
společné konto i dvěma trestnými body za čas,
které nakonec znamenaly ztrátu možnosti postu-
pu do druhého kola. Celkových 14 bodů stačilo
jen na 9. místo. Z osmého místa nakonec ještě
postoupilo Švýcarsko, které docílilo 13 bodů.

Po prvním kole se na čele usadila trojice
Rakousko, Německo, Švédsko se 4 body, těsně
sledována velmi dobrými Maďary (6 bodů).

Druhé kolo však pořadím značně zamíchalo.
Tři nuly se překvapivě objevily na kontě členů
španělského celku, který se tak stal vítězem
rakouského Poháru národů (9 bodů). K radosti
domácích skončili druzí Rakušané s celkovými
16 body. Na třetím místě se shodným výsled-
kem 20 bodů umísti ly celky Německa,
Holandska a Švédska. Maďaři si po nepovede-
ném druhém kole připsali na své konto šesté
místo před Italy a Švýcary.

Ukončením závodů byla závěrečná soutěž
do 140 cm na čas. Za ČR byla opět nejlepší
Z. Zelinková tentokrát na DAN 7, kteří skončili
po bezchybném výkonu na 18. místě.

CDI*** Soskut
Druhého ročníku CDI*** v maďarském

Soskut se ve dnech 13.-15. května zúčastnila
i pětice českých jezdců Š. Floriánová - PASCO-
LINI, H. Jeřábková - SAM (JK Panská Lícha),
Š. Koblížková - BLACORO K MaK (Stáj
Hlinovská), F. Sigismondi - DANCER (JS
Císařský ostrov) a V. Šretr - CATO (Stáj Šretr).
Všichni naši jezdci se zúčastnili série Sv. Jiří, IM
I a IM I Kür.

Středisko v Soskutu leží cca 50 km od
Budapešti a je tradičním místem soutěží spřeže-
ní a všestrannosti. Ve vrcholné drezúře však
působí teprve druhý rok. I tak se do tohoto mís-
ta sjela konkurence z 12 zemí Evropy a pocho-
pitelně nechyběla ani maďarská elita v čele se
S. Dallos, či polská jednička Ž. Skowronska.

V pátečním St. Georg si nejlépe vedla
Š. Koblížková, která s BLACORO K MaK obsa-
dila 2. místo. Spolu s ní pak byli mezi nejlepšími
jezdci i Š. Floriánová na PASCOLINI (4. místo)
a F. Sigismondi - DANCER (5. místo).

V sobotním IM I byl z našich opět nejlépe
hodnocen BLACORO K MaK a Š. Koblížková,
kteří obsadili 3. místo. Těsně za nimi byl
F. Sigismondi na DANCER (4.) a Š. Floriánová
skončila šestá.

V závěrečném Kür IM I naši jezdci své výbor-
né postavení potvrdili a za vítězným italským
jezdcem R. Mauro (na 14 l. oldenburském
SERAPHIN) skončila Š. Koblížková na BLACO-
RO K MaK druhá před třetím F. Sigismondim
s DANCER.

V našem týmu tak vládla dobrá nálada, ke
které přispěly i obě vedoucí L. Sekaninová a
A. Zeusová.

Š. Koblížkovou a Š. Floriánovou nyní čeká
CDI-W Lipica (2.-5. června), F. Sigismondi se po
CDI-W v Brně (17.-19. června) vypraví i na slo-
venské CDI do Topoľčianek (8.-10. července).

K. Papoušek a MAGIC BOY absolvovali
Pohár národů s jednou chybou

F. Sigismondi - DANCER na CDI *** Soskut

Pohár zahajuje
V neděli dne 29. května se na Císařském

Ostrově v Praze uskuteční 1. kolo dětských
soutěží o Pohár náměstka primátora hlavní-
ho města Prahy a Ceny sdružení sportov-
ních klubů. Na programu je Pony handicap
úrovně -ZL- a -L-. V 10.00 hodin zahajuje
doprovodný program určený především pro
dětské diváky. Prezence startujících se
koná od 11,30 hod. a bude ukončena hodi-
nu před zahájením závodů ve 12.00 hodin.
Přihlášky je možné zaslat e-mailem: 
jezdecka.hala@in-expo-group

Písemně či telefonicky je možno i na: In-
Expo Group s.r.o., Zlatnická 6, 111 21
Praha 1, tel.: 221 877 254, 606 690 166.

Dvakrát všestrannost
Závodiště v Kolesách bylo po dva dny 14.-

15. května centrem všestrannosti soutěžících
v úrovních -Z- a -ZK- a pony. Autorem tratí
byl Z. Kusý. Drezúrní zkouška má zásadní
vliv na pořadí i v nejtěžších soutěžích a v niž-
ších stupních je to ještě patrnější. V soutěži
-Z- (31startujících) toto pravidlo platilo v pří-
padě vítězky I. Konečné na NAJDY (Pegas
Loučany) a stejně tak v soutěži pony (17)
u první I. Behalové na BAK (Beka Loučka).
A tak jediná chyba na parkuru znamenala
přesun na prvních dvou místech v soutěži
-ZK- (25) mezi celkově vítěznou
P. Smékalovou (SAGAR) ze Stáje Odložil
a po drezúře vedoucí M. Tošenovskou (TORI
GEPARD) z JK Svebohov.

Ve stejném termínu se na stejných stup-
ních soutěží všestrannosti závodilo v Čejo-
vě. Zde byl autorem tratí J. Grodl a v rámci
závodů se soutěžilo i o oblastní tituly junio-
rů a mladých jezdců a pony.

V soutěži úrovně-Z- bylo na startu 24 dvo-
jic a zvítězila G. Slavíková na FLUT z JK
Tedos. V této soutěži se hodnotil i oblastní
šampionát juniorů a ml. jezdců a titul získala
domácí J. Grodlová na FINLANDIA.

Na stejnou trať se vydala i pětice „dříve
narozených“ jezdců. Pořadatelé se nechali
inspirovat ostravským Prostata Cup pro
skokové seniory a uspořádali podobnou
soutěž pro seniorské jezdce všestrannosti.
Z vítězství se mezi jmény jako Z. Němec,
Z. Ságl, L. Filípek a I. Borský radoval
P. Zíma na BERENIS (MZLU Brno).

K úrovni -ZK- nastoupilo deset dvojic
a dvojnásobné prvenství si odnesla
G. Slavíková s koňmi JACKJACK a FLO-
RENCIE (JK Tedos). V soutěži -Z- pro pony
(8 startujících) byly nejlepší dvě jezdkyně JK
Betty. První skončila B. Kutílková (ARMANI 1)
před Ž. Matějkovou (LUNA 6). Obě tyto
jezdkyně se také radovaly z prvního a dru-
hého místa v oblastním šampionátu pony.



München do 160 cm. NAREW SON dokon-
čil se 12 body, což je k obtížnosti soutěže
a věku koně velmi slušný výkon. Vítězství
si odnesl Theo Muff na KARONDO (SUI).

V českém týmu vládla spokojenost
i s dalším mladým koněm CADISO L. Ten
sice první čtvrteční kvalifikaci (140 cm) na
Finále mladých koní absolvoval se 12 body
ale v pátek se na podruhé (145 cm) výko-
nem body a 12. místem kvalifikoval do
sobotního Finále. I v sobotním vyvrcholení
programu sedmi a osmiletých koní (145
cm) skákal velmi dobře a po jedné chybě
obsadil 7. místo.

A tak se mnichovský zájezd nevyvedl
pouze GRANDOVI. Ten v první čtvrteční
kvalif ikaci na Velkou cenu Mnichova
dokončil s 18 body a bohužel se ukázalo,
že si pravděpodobně natáhnul sval.
A. Opatrný jej raději ze všech dalších sou-
těží stáhnul a již v té chvíli bylo jasné, že
sobotním Šampionátem Mnichova program
pro našeho jezdce v Mnichově skončí.
Stačila se tedy vyřídit dohláška na VC do
Brna. Tým A. Opatrného v sobotu po
16 hodině z Mnichova odcestoval a nedělní
ráno již zastihlo naší skokovou jedničku
v areálu Brno - Moravany.

Dodejme jen že i hlavní soutěž mnichov-
ského CSI Velkou cenu Bavorska vyhrál
T. Muff, tentokrát na COSIMA R.

Podrobnosti o VC Mnichova naleznete na:
www.pferdinternational-muenchen.de

Velká cena Brna
Český skokový pohár 2005 ve svém 3.

kole zavítal do Brna. Svůj „Svatotomášský
dvůr“ mu otevřela TJ Moravan, která víken-
dovým jezdeckým závodům ve dnech 7.
a 8. května přichystala oproti předešlým
ročníkům pozměněné jezdecké kolbiště.
Tolik charakteristický vyvýšený ostrůvek
uvnitř kolbiště, v posledních letech sloužící
jako pódium pro představení čtyřkolých
klenotů partnerů akce, byl odstraněn, stej-
ně jako keře obklopující sloup osvětlení na
protější straně. Technický personál tak sice
ztratil zázemí a musel se roz-
místit po obvodu za bariérou,
avšak právě díky tomuto
„vyčištění“ se kolbiště prosto-
rově otevřelo a nabídlo mno-
hem pestřejší možnosti při
stavbě parkurů, které zde
navrhuje R. Smékal.

Sobotě kraloval J. Jindra
(JK Bierhanzel Martinice).
Nejprve získal prvenství
(KREACE) v soutěži se
stupň. obtížností do 130 cm
se žolíkem, které navíc pojis-
til i druhým místem (MGT
HILTON). Svým druhým sou-
těžním vystoupením v sedle
koní stáje MGT definitivně
potvrdil spolupráci s touto
ostravskou stájí, která po
odchodu T. Bajnara zpět do
Baníku Ostrava, svěřila své
čtyři koně právě J. Jindrovi.

Do rozeskakování v soutě-
ži stupně -S**- nastoupilo 10
jezdců a z prvenství se rado-
val R. Drahota s CHELAN
Karsit (Stáj Karsit).

V parkuru -ST**- pokračo-
val ve vítězném tažení opět
J. Jindra. I tentokrát obsadil
obě první místa, nyní v sed-
lech koní CONTEN-
DER - S a MGT DIAS. Pro
Polák - Schaumann Team

SPORT REPORTÁŽE
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Mnichov a Český skokový pohár v Brně

J. Jindra - MGT HILTON

Aleš Opatrný - SUPREME Oil TEAM

Petr Eim - OSCAR AgramM

Foto A. Vitalík

Foto A. Vitalík

Foto S. Polák

CSI*** Mnichov
A. Opatrný se o víkendu 6.-8. května

rozhodnul oželet třetí kolo Českého skoko-
vého poháru a vypravil se na CSI*** do
Mnichova. Velká cena Bavorska byla jed-
ním z kvalifikačních závodů pro ME, které
se koná v italském San Patrignanu (21.-24.
července) a možná právě to bylo pro
A. Opatrného hlavním lákadlem. Do
Mnichova cestoval pro nejtěžší soutěže
GRAND a spolu s ním i dva mladí koně
CADISO L a NAREW SON.

Zajímavostí bylo, že společně s
A. Opatrným startoval v Mnichově za ČR
i Jar. Pikolon na PASADENA. Tento jezdec
má sice české občanství a tak může starto-
vat se značkou CZE, ale dlouhodobě žije
v SRN. Tento jezdec však na výraznější
umístění nedosáhnul, s výjimkou 7. místa
v sobotním skákání do 145 cm na čas.

Protože tento víkend byl v Evropě velký-
mi závody přeplněn, konkurence na startu
byla poněkud chudší a mezi nevýraznější
jména ve startovních listinách patřili Švýcar
Theo Muff či Němec T. Mühlbauer. I oni
jsou však momentálně jezdci ze druhé
stovky světového žebříčku.

Výraznější osobnosti dorazily do
Mnichova k drezúrnímu měření sil
a o prvenství v hlavních soutěží spolu bojo-
valy Isabell Werth na SATCHMO 78 a Ulla
Salzgeber s WALL STREET. Hlavní soutěž
drezúrní části GP Speciál získala I. Werth.

A. Opatrný se v Mnichově rozhodnul
výrazně prověřit sedmiletého NAREW
SON a ten proto nastoupil hned ve čtvrtek
v těžším zahajovacím skákání do 145 cm.
Výsledných 8 bodů zase není vzhledem
k věku koně tak špatné a i další průběh
potvrdil, že by se NAREW SON mohl stát
dobrým nástupcem svých zkušenějších
kolegů v hořovické stáji. Páteční žolík se
dvojici sice nevydařil, ale v sobotu odpo-
ledne nastoupil NAREW SON k druhé nej-
těžší soutěži závodů Championat von

získala třetí místo L. Poláková na COM-
TESSA III.

První kolo ve Velké ceně Brna předsta-
voval v neděli parkur stupně -ST**-. Ten
absolvovalo bezchybně 12 dvojic, z nichž
dvě do druhého kola Velké ceny nenastou-
pily. Dalších deset dvojic postupovalo
s penalizací.

Tradiční programovou vložkou před
vyvrcholením celých závodů byla soutěž
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Prodám 
Renault Mesenger 

r.v. 1995, nové v ČR,
2/3 koně, zavěs, sedlovna,
obytná místnost, 3 lůž-
ka, boční rampa, najeto
100 tis. km, dobrý stav. 

Cena: 
349 000,- Kč + DPH 

tel. 603 230 880.

kombinující jízdu na koni, běh a jízdu autem. Pro dotaci vítězi
donesly J. Skřivana nejprve RAMARA Elkor, dále pak jeho
vlastní hbité nohy a nakonec automobil Volkswagen.

Ve druhém kole VC Brna - parkuru -T**- si všichni přihlížejí-
cí přáli, aby se soutěž rozhodla až v rozeskakování.
Očekávání naplnil A. Opatrný v po sobě následujících jízdách
s koňmi SUPREME Oil TEAM a FAMOUS. Jediný bod za pře-
kročený čas vyřadil z rozeskakování P. Eima (OSCAR
AgramM) z JK Tlumačov. V konečném hodnocení tak obsadi-
la dvojice 3. příčku. Následující jezdci se j iž výkonu
A. Opatrného nevyrovnali. Oficiální stanovisko rozhodčích
však znělo tak, že by soupeření jezdce samotného proti sobě
nebylo sportovní a o koni, který bude s Alešem dekorován
jako vítěz, rozhodne losování mincí. Šťastnější strana mince
patřila SUPREME Oil Team.

Na dalších místech VC se umístili J. Skřivan - LABE
JAMES CAC (Stáj Manon), J. Jindra - CONTEN-
DER - S (Jezdecký klub Bierhanzel), J. Skřivan - RYTMA
CAC (Stáj Manon) a D. Fialka - FARADAY (JK Mustang).

VC Brna naplnila diváky příjemným sportovním zážit-
kem, ovšem rozeskakování v hlavní soutěži by vše výrazně
umocnilo. A. Vitalík

Pořadí po třech kolech
Po třech kolech ČSP je na čele A. Opatrný se 41 body před

J. Skřivanem (38), P. Eimem (28) a D. Fialkou (22).
Další kolo ČSP se koná v rámci Velké ceny Ostravy ve

dnech 20.-22. května. V pátek začínají soutěže ve 13.00
hodin v sobotu a v neděli bude začátek soutěží v 10.00
hodin. V sobotu bude vyvrcholením Memoriál plk. Havla
(-ST**-). V neděli pak závody vyvrcholí „Velkou cenou
Ostravy- Cenou firmy Kiran“ (-ST**- a -T*-). Celková
finanční dotace závodů je 170 000,- Kč. Ve vlastní Velké
ceně bude rozděleno 70 000,- Kč.
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Sportovní 
kalendáfi

20.-22.5. Ruda ZM-ZL, ponyZ-L, A/1,2, pony 1/2
20.-22.5. Pecínov CIC*/CCN*
20.-22.5. Ostrava Stará Bělá L-T
20.5. Pardubice Z-L
20.5. Rožnov pod Radhoštěm reining
21.5. Praha Modřany D/Z-L
21.5. Starosedlský Hrádek ZM-ZL
21.5. Mělník D/Z-S
21.5. Tlustice ZM-L
21.5. Husinec D/Z-L
21.5. Štichovice pony Z-S, D/Z-L
21.5. Mirošov ZM-L
21.5. Vrchovany Z-L
21.5. Okřešice ZM-L
21.5. Trojanovice D/Z-L, pony D/Z-L
21.-22.5. Stará Boleslav Z-ST
21.-22.5. Ústí n.L. Z-ST
21.-22.5. Pardubice ZM-S
21.-22.5. Třeština Háj D/Z-S, pony D/Z-L
22.5. Deštné v Orlických Horách

D/Z-S, pony D/Z-L
22.5. Hory Z-S
22.5. Havlíčkův Brod Z-L
27.-29.5. Přední Kopanina D/L-ST
27.-29.5. Jeníkov A/T + pony
27.5. Ostrava-Stará Bělá ZM-L
28.5. Praha Modřany V/C-D
28.5. Ptice ZM-ZL
28.5. Dražka Z-L
28.5. Louny ZM-S
28.5. Chlum D/Z-S
28.5. Koldín ZM-S
28.5. Rakvice E/ZM-S
28.5. Trojanovice ZM-L + pony
28.5. Sobotín ZM-L + pony
28.5. Přerov Z-S
28.5. Jiřice ZM-L
28.-29.5. Kolín ZL-ST ČSP
28.-29.5. Domažlice ZL-ST
28.-29.5. Brno-Žebětín ZM-L
28.-29.5. Ostrava-Stará Bělá ZM-S
29.5. Praha Cís. Ostrov Z-ST + pony
29.5. Horky n.J. ZM-L
29.5. Heroutice D/Z-ST + pony
29.5. Vondrov D/Z-L
29.5. Hradec Králové Z-L
29.5. Moravany D/Z-ST
29.5. Třebenice ZM-ZL
1.6. Kolín ZM-L
3.-5.6. Praha Cís.ostrov CSI*
3.-5.6. Přeštěnice CIC**
3.-5.6. Šumperk CIC*/CCN*
3.6. Kolín ZM-L
3.6. Horka nad Moravou reining
4.6. Zduchovice ZM-ZL + pony
4.6. Tlustice D/Z-S
4.6. Draheničky E/ZM-L
4.6. Hostouň Z-L
4.6. Hustířany ZM-L
4.6. Slatiňany D/Z-S
4.6. Třeština Háj ZM-L + pony
4.6. Stružná pony Z-ST
4.6. Jihlava ZM-L
4.-5.6. Děčín ZM-S
4.-5.6. Sviadnov ZM-ST
4.-5.6. Mariánské Lázně D/L-ST
5.6. Poštorná D/Z-S
5.6. Slavkov ZM-L
9.6. Litomyšl Z-L

Stáj Accom Praha 
přijme ošetřovatelku koní. 

Nástup možný ihned

Tel.: 721 645 416

Dvakrát Ditl
Na kolbišti v Bělé pod Bezdězem v Páterově

se 14.-15. května konaly druhé letošní závody
a ty již vyvrcholily parkurem obtížnosti -T*-. Na
startu nejobtížnější soutěže se sešlo osm dvojic
a hned třem jezdcům se podařilo kurs V. Drbala
překonat bez trestných bodů. V rozeskakování
byl nejlepší J. Ditl na LAMBOUCO (ProChemie
Trans s.r.o.), který jako jediný zvládnul i rozeska-
kování bez trestných bodů. S jednou chybou
dokončil na 2. místě O. Pospíšil - SHERON
(Židovice) a dvě chyby v rozeskakování udělal
L. Jandourek s KENDY Tiscali (Equest).

J. Ditl tak přidal toto vítězství k prvnímu místu
z předcházející soutěže -ST**-, kde zvítězil mezi
24 dvojicemi také po rozeskakování tří dvojic.
Druhé místo v -ST- obsadil V. Aschenbrier na
QUALITA 2 (Vondráček - Albertovec) a třetí
skončil opět L. Jandourek tentokrát s OLZA
Tiscali.

Memoriál 
Dr. Mir. Krůty

Sezónu na otevřeném kolbišti v Herouticích
zahájil desátý ročník Memoriálu Dr. Mir. Krůty.
Hlavní soutěž -ST**- byla tentokrát součástí
sobotního programu. Hodnotné finanční ceny do
ní věnoval Tomáš Krůta, který Memoriál na
počest svého otce pořádá. Desátý ročník
Memoriálu se konal v roce stého výročí jeho
narození.

Vítězem -ST**- se po rozeskakování sama se
sebou stal R. Šafrata na CORADO (JK Tarpan).
Druhé místo obsadil s koněm BLESK, kterého se
rozhodl v rozeskakování ušetřit a po prvním sko-
ku vzdal. Třetí a čtvrté místo získal rovněž jeden
jezdec - Jiří Papoušek s koňmi SANTIAGO (3.)
a ALF HRADIŠTĚ (majitel T. Krůta). Na pátém
místě se umístila domácí teprve 14letá
J. Perníčková na CARDIFF.

Schéma sobotních soutěží bylo zajímavé tím,
že na stejném kursu a odpovídající obtížnosti jely
nejdříve děti na pony a poté závodníci na velkých
koních. Tento model se osvědčil již loni a zvláště
pro děti bylo velkou motivací soutěžit na stejném
kursu jako jejich vzory. Nejvyšší soutěž pro pony
- STPB vyhrála V. Krátká s WANTON’S ANTHO-
NY (JK Mělník).

V neděli byly na programu nižší soutěže pro
velké koně, pony bojovali o body v 2. kvalifikač-
ním kole Pony ligy a Pony Extraligy. V lize pro
mladší děti zvítězila na obtížnosti SP
S. Tomaidesová z JK Louňovice. V extralize
(STPB) se rozeskakovaly tři jezdkyně. V napína-
vém souboji zvítězila J. Perníčková na VIDAR
před rovněž bezchybnou M. Hažmukovou s E.T.
LORICUS a A Pažoudkovou - LIPAN. -heř-

Přeplněná Evropa
Super liga zahájila

Jednou z důležitých akcí v Evropě termínově
přeplněného víkendu 6.-8. května bylo francouz-
ské CSIO v La Baule, kterým začal i letošní roč-
ník Super ligy. Při zahajovacím závodě nechyběl
žádný z osmi elitních týmů (USA, GB, FRA, GER,
BEL, SUI, NED, IRL).

Soutěž zahájily nejlépe celky USA a Francie
s výsledkem 4 body. O jednu chybu horší byl tým
Velké Británie a Švýcarska. Ve druhém kole si
všechny celky vedly o poznání hůř a s celkovými
16 body se nakonec prvními vítězi Superligy
stal tým USA (B. Madden - JUDGEMENT,
G. Bloomberg - RIVIERA, S. Riley - ILIAN
a L. Kraut - MISS INDEPENDENT).

Na druhém místě skončila s 20 body Velká
Británie před Francií (23) a Německem (28).
Další kolo Super ligy se koná při CSIO v Římě
26.-29. května.

Velkou cenu La Baule získal Francouz
G. Bertran de Balanda na CROCUS GRAVERIE
před další francouzskou dvojicí H. Godignon - OBE-
LIX a M. Kutscherem na MONTENDER (GER).

Hamburské skokové Derby
Jedním z tradičních skokových konkurů světa

je Hamburské skokové Derby. V neděli 8. května
se konalo již 76. pokračování tohoto skvělého
seriálu, který každoročně přitahuje nejlepší jezd-
ce a koně, kteří se rozhodli poměřit síly v netra-
dičním terénním kursu. Prestiži soutěže odpovídá
i dotace závodu a v roce 2005 se v Hamburku
soutěžilo o celkových 105 000 Euro.

Na krkolomných překážkách terénního typu si
již vylámala zuby nejedna vynikající dvojice.
Letos to byl především R. Pessoa na ROCK-
FORD, který skončil hned na prvním skoku.
Vyloučen byl však i Polák J. Zagor (KILIAN),
Maďar S. Szasz (LANDPRINZ), H. Wulschner
(DUBLIN) či S. Guerdat (ISSIS DU MARAIS).

Strhující soutěž i letos svým průběhem nad-
chla zaplněné tribuny. Z vítězství se po jediném
bezchybném výkonu radoval T. Hassmann na
COLLIN před L. Beerbaumem s CHAMPION DU
LYS a A. Pollmann-Schweckhorstem - MONTA-
NUS FARO.

V první kvalifikaci na Hamburské skokové
Derby se objevil i P. Raymakers na VAN SCHIJ-
DEL’S KRIS, ale dvojice skončila po 8 tr. Bodech
na 35. místě.

Derby v Eindhoven
I Holandsko má svoje Derby a to se konalo ve

stejném termínu jako to nejslavnější v Hamburku.
Tak jako Hamburské Derby je doménou přede-
vším německých jezdců, holandské derby, které
se koná v Eindhovenu přiláká každoročně přede-
vším domácí jezdce.

To letošní vyhrál 8. května H. van de Pol na
O.COR D ’EMILION před Kim de Borst na
FEBO’S IDALCO.

Den před tím se konala Velká cena Eindhoven
a v ní zvítězil E. van der Vleuten na
AUDI’S OKLUND před J. Stenfert (BMC NAO-
MIE) a W. Schröderem (EUROCOMMERCE
MONTREAL).

Děti a junioři
v Hořovicích

JS Opatrný Hořovice pořádá ve dnech 11.-12.
června mistrovství středočeské oblasti dětí a juni-
orů ve skocích. Autorem parkurů bude Z. Krpela.
Děti do 14 let čeká dvoukolová soutěž -Z+ZL-, ml.
juniory (14-16) pak -ZL+ZL-, st. juniory (17-18)
-ZL+L**-. Celé závody vyvrcholí otevřenou soutě-
ží pro účastníky mistrovství -S**-. Podrobnosti na
tel.: 607 532 211 nebo 311 512 638.

Zahájení v Mostě
O víkendu 7.-8. května byl na mosteckém

hipodromu zahájen další ročník Orling Junior
Cup. Pořadatele sice provázela nepřízeň počasí,
ale soutěžící to nijak neodradilo. Prvenství v sou-
těži -L- získala S. Krčmářová na KOBRA (Fapaso
Vysoká). V -S- se radoval jediný chlapec mezi 15
dívkami a nejvíce bodů do seriálové soutěže zís-
kal P. Lahodný na LADY (Pegas Děpoltovice),
když jedině on zvládnul základní kurs bez trest-
ných bodů.

Závody vyvrcholily soutěží -ST-. V té se sešlo
14 startujících a i zde viděli diváci jediný bez-
chybný výkon. Předvedl jej K. Papoušek na
CATRICK ORION (JK Všemily), který tak zvítězil
před Z. Líkařovou - AMAR (Stáj Líkařová). I třetí
místo patřilo vítěznému jezdci ze Všemil, tento-
krát na koni GOLAS.

Parkury stavěla dvojice J. Šíma a J. Vávra
a novinkou mosteckého hipodromu bylo otevření
nové restaurace.

Další akcí v Mostě budou hobby soutěže
v pátek 24. června a po nich hned následující
oblastní mistrovství seniorů a mladých jezdců
severních Čech ve dnech 25.-26. června.

Pony potřetí
V neděli 29. května proběhne v Trojanovicích

3. ročník Moravské výstavy pony. Posuzovány
budou čtyři kat.ve čtyřech výstavních třídách. Bližší
info podá p. Nevřivá na tel.: 606 761 817. Zahájení
v 10.00 hodin. V rámci Dne dětí a Dne koní bude
i odpoledne plné jezdeckýchch soutěží, ukázky
westernu, voltiže, křtiny hříběte atd. Pořadatele
srdečně zvou všechny diváky.

Hentšel v Hradci
nad Moravicí

Pravidelné skokové závody proběhly 14.a 15.
května v Hradci nad Moravicí. Tak jak bývá na
jaře pravidlem, i v tomto případě to byl maratón,
protože startovali jezdci 50 oddílů a rozhodčí
posoudili 475 startů.

V soutěžích -L- dominovali jezdci Opavy
Kateřinek. V sobotu mezi 49 startujícími zvítězil
v -L*- J. Hruška s NAGANE Agromarket
H+B a v nedělním -L**- mezi 56 startujícími
J. Zwinger na DONA Z Kentaur.

V soutěžích -S- pak byl dvakrát nejlepší P. Eim
na ERIK 1 ze ZH Tlumačov. 

Nedělní -ST**- absolvovalo devět dvojic.
Základní kolo zvládly dvě bez penalizace.
V následném rozeskakování j iž jen vítěz
M. Hentšel - LADA z Baníku Ostrava. Druhý
skončil P. Eim (ERIK 1) před třetí L. Gladišovou
na QUINTET (JK Gladiš). -jge-
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Výsledky

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 446/8, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.: 566 622 774 tel.: 00421 903 257 012
fax: 566 631 085 fax: 00421 245 985 498

f irma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všech-

ny druhy vozíků možnost leasingu

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 00 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

ekvitan@ekvitan.cz

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Inzerce

Práce s koňmi
v Irsku

Největší irská pracovní
agentura hledá zkušené pra-
covníky pro práci s koňmi.
Základní znalost angličtiny
nezbytná. Dobré platební
podmínky a ubytování.

www.equipeoplestaff.com
Fax: +353 502 43313

●●   Areál EQUITANA v Martinicích přijme ošetřovatele-ku
s cvičitelským průkazem. Možnost ubytování. Informace
u p. Jindry, mobil 724 220 200.

●●   Prodám 3,5 letého valacha, s PP, po německých prověře-
ných rodičích v parkurech st. ST a spřežení T, barva sm.
bělouš, KHV zatím 168 cm, obsednutý, hodný při ošetřování
i kování. Vyrovnaná povaha. Vhodný na parkurové skákání.
Líbivý vzhled i chody. Robustnější postava. Ustájen v Pra-
ze 9. Informace na tel. 777 868 794 nejlépe večer.

●●   Prodám seno luční včetně dopravy, seč 2004. Tel.: 608 976 606.
●●   Nabízím bariéry bez nátěru, průměr 10 nebo 8 cm, 4, 3 nebo

2 m dlouhé. Tel.: 608 976 606, 315 625 411.

Ptice 30.4. -Z- (27) 1. Bohmová - BÁZE 1
(Stáj Břečka), -ZL- (14) 1. Kadlecová - TYRON
(B a D).

Zbraslav 7.5. endurance st. ZM -25 km (21)
1. Mudra - VOKATIV (JK Mudra), st. Z -50 km
(12) 1. Trojáková - SHAGYA VANT (stáj Adam),
st. L -75 km (2) 1. Zoubek - FALCON (JK
Lofran).

Brno Veveří 7.-8. 5. Velká Cena Brna post.
obt. do 130 + žolík (26) 1. Jindra - KREACE, 2.
Jindra - MGT HILTON ( JK Bierhanzl Martinice),
3. Přibyl - VALUTA (JS Belcredi), -S**- (30) 1.
Drahota - CHELAN KARSIT (stáj Karsit), 2. Žíla
- CARLOS s.v. (stáj Mustang), 3. Henštel - SAL-
WADOR (JK Baník Ostrava), -ST*- (20) 1.
Jindra - CONTENDER - S, 2. Jindra - MGT
DIAS (JK Bierhanzl Martinice), 3. Poláková -
KOMTESSA III (Polák - Shaumann Team), -S**-
(25) 1. Žíla - CARLOS s.v. (stáj Mustang), 2.
Jindra - KREACE (JK Bierhanzl Martinice), 3.
Tretera - CASANDRA (SS Tretera), -ST** + T**-
3. kolo ČSP (28) 1. Opatrný - SUPREME Oil
TEAM, 2.Opatrný - FAMOUS (JS Opatrný
Hořovice), 3. Eim - OSCAR Agramm (JK
Tlumačov), 4. Skřivan - LABE JAMES CAC (Stáj
Manon), 5. Jindra - CONTENDER - (JK
Bierhanzl Martinice).

Plzeň 7.-8.5. -ZM- 1. Záhoř - TIZIAN
(Aquapark Horšovský Týn), -Z- 1. Mašek -
CONECTION (Stáj Ing. Dajbych - Trnová),
dvouf. sk. 110/120 1. Smaha - CELEBRITA
(Stáj Smaha Dýšina), -L- 1. Smaha - CELEBRI-
TA (Stáj Smaha Dýšina), 2. Luža - CAPITOL-
S (Stáj Schneider), 3. Pěchouček - FRANKIE
BOY (JK Tachov - Oldřichov), komb. soutěž -Z-
1. Luža -TOLANDA-S (Stáj Schneider), dvouf.
sk. 120/130 1. Zvára - CABANA, 2. Zvára -
DEREICK (JK Tachov - Oldřichov), 3. Luža -
CAPITOL-S (Stáj Schneider), -S- 1. Luža -
CAPITOL-S (Stáj Schneider), 2. Smaha -
CELEBRITA (Stáj Smaha Dýšina), 3. P. Dohnal
- NAVAHO (Slavia VŠ).

Most 7.5. -ZM- děti (9) 1. Bačkovská - MAR-
LOW 1 (JK Všemily), ml. koně (20) 1. Pospíšil -
JUP 2 (Dvůr Židovice), dvouf. sk. 100/100 (80)
1. Jakešová - RUBIS (BON Equi Club Louny), -
ZL- (64) 1. Moulisová - CHANTAL 1 (JK RIZ
Chomutov), -L- Orling Junior Cup (21) 1.
Krčmářová - KOBRA, (JK Fapaso), 2. Líkařová -
AMAR (Stáj Líkařová), 3. Holíková - FABIENNE
1 (Dani Zbožnice), -L**- (31) 1. Pospíšil -
DAFNÉ (Dvůr Židovice), 2. Matějka -
LAND∞S END J.N.S. (Eggersmann Caro As), 3.
Líkařová - AMAR (Stáj LLíkařová), post. obt. do
110 (46) 1. Jakešová - MARIO (BON Equi Club
Louny), -L**- (32) 1. Navráti l - IRLANDIA
(Vondráček - Albertovec), 2. Švec - VENDY 5
(Švec), 3. Nováková - FOR (BON Equi Club
Louny), -S- Orling Junior Cup (16) 1. Horáčková
- DENIM 1 (JK Všemily), 2. Holíková - FABIEN-
NE 1 (Dani Zbožnice), 3. Skálová - ZARJA
(P+P Třeboň),-S**- (19) 1. Papoušek K. -
GOLAS (JK Všemily), 2. Pospíšil - CÉSAR (Dvůr
Židovice), 3. Šlechta - A LADY (JK Všemily), -
ST**- (14) 1. Papoušek K. - CATRICK ORION
(JK Všemily), 2. Líkařová - AMAR (Stáj
Líkařová), 3. Papoušek K. - GOLAS (JK
Všemily), 4. Aschenbrier - QUALITA 2 (Stáj
Židovice), 5. Šlechta - A LADY 2 (JK Všemily).

Velká Polom 7. 5. -ZM- děti (5) 1.
Kociánová - VESNA (JS Aldi), -ZM- 4 a 5ti letí
koně 1. rokem (10) 1. Pěkníková - ANGELO 4
(JK Francův Dvůr), -Z- děti a junioři (18) 1.
Kociánová - VESNA (JS Aldi), -Z- ostatní (44) 1.
Šídlo - REY BEAN, -ZL- děti a junioři (10) 1.
Vala - FINN KOREA (Spolfín Bruntál), -ZL-
ostatní (42) 1. Ludvík - JESSICA 7 (Velká
Polom), -L**- (19) 1. Zuvač - AMANDA (Steally
Vítková), 2. Ludvík - JENY (Velká Polom), 3.
Zuvač - BARBAYA AGROP (Steally Vítková).

Hnanice 7.-8.5. -ZM- ml. koně (9) 1.
Růžičková - LANDLADY (Černíkovice), -Z- (28)
1. Macek - VENDETA (JS Javorník), -ZL- (29) 1.
Vančura - CABDULA T (JK Železnice), -L- Mem.
J. Hassy (14) 1. Chýle - ROMMET (Chýle), 2.
Vančura - LEIS, 3. Záveská - JASMÍNA (oba JK
Železnice), -Z- (21) 1. Pejřilová - LESTER
(HJK), -ZL- (24) 1. Macek - PRELÁT (JS
Javorník), -L- (7) 1. Vančura - HARMONIE (JK
Železnice), 2. Pejřil - PANTHENOL (HJK), 3.
Macek - PRELÁT (JS Javorník).

Praha - Gabrielka 7. - 8. 5. -ZM- (12)1.
Kamínek - KLÉR-2 (Uhříněves), -Z- (47) 1.
Rosická - HÁJENKA (JS Cís. ostrov), -ZL- (57)
1. Hrnčířová - ATAMAN-N ( PJK-Gabrielka), -
ZL- Přebor Prahy děti (4) 1. Crnková - LAGA-
BANA(Bost), 2. Hažmuková - SYDNEY 3 (Bost),
dvouf. sk. 100/110 (38) 1.Vítek - LUK (Kaiser
Soze Product), -ZL- (42) 1. Rosická - HÁJENKA
(JS Cís. ostrov), -L*- (23) 1. Rosická - ALTIUS
(JS Cís. ostrov), 2. Hynek - BOLERO (Zám.
Úholičky), 3. Krajníková - DEKLINÁTOR
(Accom-Praha), -L*- Přebor Prahy junioři (4) 1.
Krajníková DEKLINÁTOR (Accom-Praha), 2.
Hrnčířová - ATAMAN N (PJK Gabrielka).

Brno-Veveří 11. 5. KMK -Z- 4leté klisny (20)
1. SAMBUCA 1 - Aschenbreir (Bořeň Svinčice),
-Z- 4letí hřebci (18) 1. BAXTE DE LOOU -
Hruška (Opava Kateřinky), -ZL- 5leté klisny (12)
1. CONSTANCE - Navrátil (stáj Vondráček), -
ZL- 5letí hřebci (13) 1. CHARLESTON Auto Sita
-Hruška (Opava Kateřinky), -L- 6leté klisny (10)
1. ITS ME - T - Zelinková (JK Tarpan), -L- 6letí
hřebci (9) 1. CARGO Z CTJ - Drahota (stáj
Karsit).

Pravčice 14.5. -ZM- ml. koně (14) 1.
Dostálek - ELLIOTT (JK Luhaturf), dvouf. sk.
100/110 jun. (13) 1. Malý - MONTE 5 (stáj
Montana), dvouf. sk. 100/110 ostatn (49) 1.
Knappová - ARIEN (Olomouc), post. obt.do
120 + žolík (45) 1. Tomaníková - KORAN (Sport
Pravčice), -L- (16) 1. Jarka - DAK (JK Haná).

Brno - Líšeň 14.5. post.obt. do 110 (43) 1.
Višňovská - VALKÝRA 1 (SS Straviš), -Z- (42) 1.
Cyrnerová - OKLAHOMA (JK CYD), dvouf.
sk.110/120 (48) 1. Derflerová - BRENDA (JK

Presto), -L**- (29) 1. Toth - ACORD T (JS
Belcredi).

Kolesa 14.-15.5. všestrannost -Z- (31) 1.
Konečná - NAJDY, 2. Moskalenková - PRESTI-
GE (obě Pegas Loučany), 3. Vrtek S. - FALCON
1 (JO Šumperk), -ZK- (25) 1. Smékalová -
SAGAR (Stáj Odložil), 2. Tošenovská - TORI
GEPARD (JK Svebohov), 3. Příhodová - MISS
CALIBRUM (JK PAM), pony (17) 1. Behalová -
BAK (Beka Loučka), 2. Mazalová - ANGELIKA,
3. Příhodová - ŠARLOTA (obě JK PAM).

Čejov 14.-15.5. všestrannost -Z- (24) 1.
Slavíková - FLUT (JK Tedos), 2. Dvořáková -
OSTER (Cavalier Rynárec), 3. Erbeková -
MAJASTY (JK Union Brno), oblastní mistrovství
jun. a ml. jezdců (7) 1. Grodlová - FINLANDIA
(Glod Čejov), -ZK- (10) 1. Slavíková - JACK-
JACK, 2. Slavíková - FLORENCIE (JK Tedos),
3. Kociánová - KAHIR (JK Ideas), -Z- pony (8) 1.
Kutílková - ARMANI 1, 2. Matějková - LUNA 6
(JK Bety), 3. Hnědá - KENY 2 (Zámek Vilémov),
oblastní mistrovství pony (6) 1. Kutílková -
ARMANI 1 (JK Bety).

Hradec nad Moravicí 14.-15.5. -ZM- děti (6)
1. Strnadlová - AURA 1 (Trojanovice), -ZM- 4
a 5-ti letí 1. rokem (36) 1. Vala - RAFIR
(Spolfinn), -Z- 4 a 5-ti letí koně (36) 1. Gračková
- ART 1 (Frenštát), -Z- děti a junioři (24) 1.
Kožušníková - LOVETA (JK Olza), -Z- ostatní
(36) 1. Holešovský - SALAMANDR 1 (Hipoklub
Natur), -ZL- děti a junioři (32) 1. Brátová - AQU-
ILLA 1 (Baník Ova), -ZL- ostatní (56) 1. Veselá -
QUARTET (Otice), -L*- (49) 1. J. Hruška -
NAGANE Agromarket H+B (Opava Kateřinky),
2. Gladišová - DIOR 1, 3. Gladišová - DOLEN-
TON (JK Gladiš), -S*- (12) 1. Eim - ERIK 1, 2.
Eim - PUERTO RICO (Tlumačov), 3. Minxová -
ROMINA (JK Sana), -ZL- (28) 1. Veselá -
QUARTET (Otice), 2. I. Hrůzková - AQUINO
A (TORATEX Ova), 3. Holešovský - RENOM-
MEE (Hipoklub Natur), -L**- (56) 1. Zwinger -
DONA Z Kentaur (Opava Kateřinky), 2.
Konvička - DUEL 1 (Baník Ova), 3. P. Hrůzková
- ULRIKA A (Toratex Ova), -S**- (39) 1. Eim -
ERIK 1 (Tlumačov), 2. Zuvač - AMANDA
A (Steally Opava), 3. Minxová - ROMINA (JK
Sana), -ST**- (14) 1. Hentšel - LADA (Baník
Ova), 2. Eim - ERIK 1 (Tlumačov), 3. Gladišová
- QUINTET (JK Gladiš), pony - SP (11) 1.
Strnadlová - ŠIFR (Trojanovice), LP (19) 1.
Šindlářová - SAMET (Hradec nad Moravicí),
ZLP (17) 1. Strnadlová - MARIO 2 (Trojanovice),
ZPA (9) 1. Kubová - FILIP (Trojanovice).

Heroutice 14.-15.5. pony LPS (70 cm) 1.
Krulichová - CADILLAC LA BOHEME (JK
Mělník), -L**- 1. Holíková - CARRERA (Dani
Zbožnice), 2. Malák - BALZAC (JK Všetice), 3.
Stipplová - DAISY 4 (JK Český Dvůr), SP handi-
cap 1. Hažmuková - E.T. - LORICUS (JS Bost
B), 2. Krátká - WANTON’S ANTHONY (JK
Mělník), 3. Hudcová - FEŠÁK IWT (JK Dítě
a kůň), -S**- 1. Šafrata - BLESK, 2. Šafrata -
CORADO (JK Tarpan), 3. Poláková - GALÁN
(JK Kocanda), STPB 1. Krátká -
WANTON’S ANTHONY (JK Mělník), 2.
Pažoudková - LIPAN/2686 s.v. (Jezdecká stáj
Alfa Bakov), 3. Hažmuková - E.T. - LORICUS
(JS Bost B.), -ST**- Memoriál Dr. Mir. Krůty 1.
Šafrata - CORADO, 2. Šafrata - BLESK (JK
Tarpan), 3. Papoušek J. - SANTIAGO (JO
Srnín), -ZM- děti 1. Hažmuková - SAINT EMILI-
ON JMS (JS Bost B), -ZM- 4 a 5leté koně startu-
jící 1. rokem 1. Šafrata - CARMEN 3 (JK
Tarpan), -Z- 1. Marková - TARAS EQUISTRO
(JS Remark), -ZL- 1. Hažmuková - SYDNEY 3
(JS Bost B, ZLPA všechny kat. pony a jezdce do
16 let 1. Krulichová - FÍK 2 (JK Mělník), SP han-
dicap - 2. kval. kolo Pony ligy 1. Tomaidesová -
SANDY 1 (JK Louňovice), 2. Perníčková -
VIDAR (JK Heroutice), 3. Hažmuková - E.T. -
LORICUS (JS Bost B.), STPB - 2. kval. kolo
Pony Extraligy 1. Perníčková - VIDAR (JK
Heroutice), 2. Hažmuková - E.T. - LORICUS (JS
Bost B.), 3. Pažoudková - LIPAN/2686 s.v.
(Jezdecká stáj Alfa Bakov).

Páterov 14.-15.5. -ZM- ml. koně 1. rokem
(25) 1. Palička - NELA (Vysoká Libeň), -Z- (87)
1. Pálková - SIRIUS (JK Velvary), -ZL- (69) 1.
Sloup - VIGO (Lysá n.L.), -L**- (29) 1. Pospíšil -
DAFNÉ (Židovice), 2. Matunová - LORETA 5
(JK Hlaváč), 3. Charvátová - VIGORA 1
(Kocmanová), -L**- (37) 1. Charvátová - VIGO-
RA 1 (Kocmanová), 2. Vodseďálková - LEO
LUSTIG (Javorník), 3. Šmahelová - FILIP 5
(Nisa Jablonec), -S**- (32) 1. Jandourek - KEN-
DY Tiscali (Equest), 2. Hassová - CONDÉ

(Nisa Jablonec), 3. Matunová - ORIDO (JK
Hlaváč), -ST**- (24) 1. Ditl - LAMBOUCO
(ProChemie Trans s.r.o.), 2. Aschenbrier -
QUALITA 2 (Vondráček Albertovec), 3.
Jandourek - OLZA Tiscali (Equest), 4. Líkařová
- LORD (Líkařová), 5. Krajníková - CIKÁDA
(Accom Praha), -T*- (8) 1. Ditl - LAMBOUCO
(ProChemie Trans s.r.o.), 2. Pospíšil - SHE-
RON (Židovice), 3. Jandourek - KENDY Tiscali,
4. Jandourek - OLZA Tiscali (Equest), 5.
Líkařová - LORD (Líkařová).
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