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Skokov˘ pohár pokraãuje
Velká cena Ostravy
Velká cena Ostravy má za sebou 41. ročník
a Český skokový pohár čtvrté kolo. Závody se
konaly 22.-24. května na kolbišti Baníku Ostrava
ve Staré Bělé. Pořadatelům vyšlo ideální počasí
a tak se slušná divácká podpora mohla těšit na
výkony našich nejlepších jezdců. Po loňském
úspěchu nechyběl ani obhájce prvenství v jubilejním 40. ročníku slovenským Petr Mackovjak.
Tomu se opět v Ostravě dařilo a po několika velmi dobrých výsledcích byl nakonec vyhodnocen
a odměněn jako nejúspěšnější jezdec závodů.
Páteční program měl na pořadu dvě soutěže.
Ve stupňované obtížnosti do 120 cm se žolíkem
se představilo sedmatřicet dvojic. Jedenáct dvojic získalo plný počet bodů a nejlepší výkon předvedl Jiří Skřivan (stáj Manon), který na RAMARA
Elkor zvítězil a s EX CALIBUR byl třetí. Druhá
příčka patřila R. Doležalovi s FIONOU (Toratex
Ostrava).
Ve startovním poli páteční soutěže -S**- se
představilo jednačtyřicet dvojic. Třináct postoupilo do rozeskakování. V něm celá devítka jezdců
bezchybný výkon zopakovala a proto rozhodl
o vítězi čas. Nejrychlejší byl domácí M. Hentšel
na LADA (Baník Ostrava) před P. Mackovjakem
na POMPEY ( Spišská Nová Ves) a Z. Žílou
s CARLOS ( Mustang Lučina).
V sobotním dopoledním -L**- byl nejlepší
S. Hošák na RAUL 1 ( ŠZP Nový Jičín).
Odpoledne zahájilo stupněm -S**- s 42 účastníky. Přemožitele nenalezl P. Mackovjak na CANDILLORD (Spišská Nová Ves).
Sobotní program vyvrcholil tradičně
Memoriálem plk. Jana Havla (-ST**-). K tomu
nastoupilo 37 koní a do rozeskakování postoupilo
jedenáct dvojic. Zde mezi šesti bezchybnými zvítězil A. Opatrný na SUPREME Oil Team
(Opatrný Hořovice). Druhou příčku obsadil opět
P. Mackovjak na POMPEY (Spišská Nová Ves)
a třetí R. Doležal s BOHEMIA STAR (Toratex
Ostrava).
Nedělní Velké ceně předcházela soutěž -S**-.
V rozeskakování třinácti koní si další úspěch na
své konto připsal P. Mackovjak s GRANDEZZA.
Druhá příčka patřila A. Opatrnému na NAREWS
SON před J. Papouškem - SANTIAGO (JO Srnín).
Do dvoukolové Velké ceny Ostravy (-ST**
a T*-) nastoupilo třicet dvojic. Prvé kolo zvládly
bez penalizace tři dvojice, sledovány sedmičkou
jezdců s penalizací 4 body. Ve druhém kole
pokračovalo 21 dvojic. Tentokrát viděli diváci šest
bezchybných výkonů a stejný počet s jedinou
chybou. V celkovém součtu však nebyl nikdo bez
penalizace a čtyři dvojice měly na svém kontě 4
tr. body. O vítězi proto rozhodoval čas. Zvítězil
Aleš Opatrný na FAMOUS (Opatrný Hořovice)
a k tomu přidal na SUPREME Oil Team ještě
pátou příčku.
Ve startovním poli prvního kola hlavní soutěže
se letos představilo pět žen se sedmi koňmi. Ve
druhém kole pokračovaly jen dvě a po velmi zdařilém výkonu a čistém -T- skončila na 2. místě
L. Poláková s RAINBOW STAR (Polák-Shaumann).
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Pro třetí místo si dojel P. Eim s OSCAR
Agramm (Tlumačov) před I. Přibylem na KORIANDR Freedmark (Belcredi).
VC Ostravy byla současně i čtvrtým kolem
ČSP a po něm bylo prvých místech toto pořadí:
1. Aleš Opatrný 53 b., 2. Jiří Skřivan 48 b.,
3. Petr Eim 43 b., 4. David Fialka 33 b., 5. Ivo
Přibyl 28 b.
O zhodnocení dosavadního průběhu ČSP jsem
požádal prezidenta asociace ČSP Jiřího
Skřivana: „Pokračujeme po vzoru let minulých.
Dosud proběhla čtyři kola poměrně úspěšně.
Nebyly z organizačního hlediska zásadní zvláštní
odchylky. My si totiž v asociaci ihned všechno
kritizujeme a říkáme co by se mělo zlepšit.
Nicméně musím opakovat, že zatím jsem s průběhem spokojen a některé drobnosti jistě rychle
vyřešíme.“

Velká cena Kolína

Vítězem 41. ročníku VC Ostravy se stal
A. Opatrný - FAMOUS

J. Jindra - MGT DIAS zvítězili v 5. kole
ČSP v Kolíně

V sobotu a neděli 28.-29. května pokračoval
Český skokový pohár při soutěžích v Kolíně.
Nedělní Velké ceně započítávané do seriálu
předcházely sobotní soutěže do 120 a 130 cm.
Nejobtížnější byla závěrečná soutěž -S**- na čas,
kterou zvládla šestice jezdců bez chyby.
Nejrychlejší byl synovec špičkového slovenského
jezdce a současného prezidenta Slovenské jezdecké federace Martin Glatz na KASKADÉR (JO
Trnová). Ten porazil hned ne dvakrát
A. Opatrného na druhém a třetím místě s koňmi
ABAZ a CALOUBÉ A.
Soutěž stejné obtížnosti, ale z rozeskakováním
byla na programu i v neděli a tentokrát se
z prvenství radoval K. Papoušek na GOLAS (JK
Všemily). Ten se však musel o vítězství rozeskakovat s dalšími 14 dvojicemi. Na druhém místě
skončil M. Šoupal a C.C.CASH Kentaur (SK
Olympia) před V. Krajníkovou - CIKÁDA (Accom
Praha). Tato jezdkyně se již téměř zabydlela
v kvalitní konkurenci české skokové scény.
Páté kolo ČSP bylo tentokrát vypsáno úrovně ST**-. Kolbiště v Kolíně si již získalo prestiž především velmi dobrým povrchem. Velkým handicapem pro soutěžící bylo vražedné vedro
posledního květnového víkendu a v prvé řadě
zasluhují pořadatelé pochvalu za kvalitní zavlažování. Druhou pochvalu zasluhuje V. Drbal v čele
pořadatelského týmu za trvale kvalitní obtížnost
kolínských kursů, splňující náročná kritéria vypsaných stupňů. Velká cena v Kolíně byla úrovně
-ST**- a tato regule byla splněna do puntíku.
Mnoho účastníků kolínské VC se shodlo na tom,
že v mnoha případech by podobná soutěž byla
vydávána za soutěž o stupeň vyšší obtížnosti.
I proto je velmi dobré, že ze 40 dvojic dokázala
osmička soutěžících zvládnout základní kolo bez
chyby. Těsně před prahem rozeskakování zůstala další jedenáctka soutěžících. Téměř ve všech
případech to byla škoda a mnohý, z těchto jednou chybou postižených, by si rozeskakování
zasloužil. Platí to především o J. Pecháčkovi na

(Pokračování na str. 2)
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Skokový pohár pokračuje
(Dokončení ze str. 1)
VENEUR (chyba na prvním skoku) či Z. Žílovi na
výborném PINOT GRIGIO nebo J. Skřivanovi
s LABE JAMES CaC Leasing. Těsně před branami rozeskakování však zůstala i V. Krajníková na
ZAIRA 2 nebo J. Papoušek s plemenným hřebcem AMARCORD Biofaktory.
V rozeskakováním pokračovala pětice jezdců
bez chyby a nejrychlejším z nich byl J. Jindra na
MGT DIAS (JK Bierhanzl Martinice), který jak pro
svého nového zaměstnavatele, tak i pro majitele
koní společnosti MGT získal první Pohárové
vítězství.
Druhou v pořadí byla Z. Zelinková, která na
VOLONTER T již v základním kole prokázala
značný přehled a celou soutěží prošla velmi
suverénně. Ze třetího místa se radoval stále
výkonnostně vyrovnanější P. Eim na OSCAR
Agramm (JK Tlumačov) před I. Přibylem na
KORIANDR Feedmark (JS Belcredi) a
V. Aschenbrierem na QUALITA 2 (Stáj Židovice).
I zbylá trojice rozeskakujících však prokázala
své kvality. J. Skřivan se na RYTMA CaC
Leasing snažil o vítězství , ale lehká chyba stačila
jen na 6. příčku. T. Tesárek s ANNIE již v ČSP
hraje důležitou úlohu a i v Kolíně získal za 7. místo cenné body a jako poslední z rozeskakujících
získala značné ovace především 14letá LIPKA
UNIREN, která dokázala K. Stružinské zajistit
místo mezi českou skokovou elitou.

Pořadí po 5. kole
Na čele ČSP po pěti kolech je nyní s 56 body
dvojice jezdců J. Skřivana a P. Eim před
A. Opatrným (53) a I. Přibylem (40). Dalším kolem
je Velká cena Litomyšle ve dnech 10.-12. června.

Ústřední postavou v Kolíně je současný
manažer skokové komise V. Drbal (vlevo).
Reprezentant P. Doležal byl v Kolíně pouze jako divák, protože prodělává rekonvalescenci po náročné operaci břicha. Na
naší otázku však sdělil, že se vše vyvíjí
dobře a do 14 dní již bude opět v sedle.

S blížícím se létem se blíží i termíny evropských
šampionátů. Česká republika se stává standardním účastníkem kontinentálního mistrovství, ale
rok 2005 bude možná přeci jen výjimečným.

Senioři - skoky (bez Kamila)

Spřežení mají MS
V letošním roce mají z klasických jezdeckých
disciplin světový šampionát pouze dvojspřeží.
Ten se koná v rakouském Wals-Salzburg ve
dnech 8.-11. září a ČR se hodlá zúčastnit se čtyřmi spřeženími. Zde je však kvalifikace v plném
proudu, výkonnost našich jezdců vyrovnaná a tak
zatím nepředbíhejme v uvádění případných adeptů pro český tým.

Ve hře je Peterson
Pořadatelé CSIO Poděbrady 2005 oznámili, že
byla úspěšně završena jednání se stavitelem parkurů světové proslulosti Olafem Petersonem, který
přislíbil své působení v roli stavitele tratí při letošním ročníku CSIO. Organizátoři CSIO nyní zpracovávají využití přítomnosti tohoto světového odborníka v ČR ke školení národních stavitelů tratí.

V úterý 31. května byla uzávěrka přihlášek pro
konkurs na funkci nového generálního sekretáře
ČJF, kterou po letech ze zdravotních důvodů
opouští paní A. Pellarová. Prezidenta ČJF pana
Jar. Pecháčka jsme zastihli v Římě na zasedání
FEI naší skupiny států a ten nám sdělil, že v době
jeho odjezdu registrovali v Praze na Strahově čtyři konkursní přihlášky. První kolo jednání o novém
sekretáři FEI začne při nejbližším zasedání VV
ČJF, které je plánováno na středu 8. června.

Tarpan podesáté

Čeští jezdci na ME

Potlesk sklidila 14letá LIPKA Uniren s K. Stružinskou, které se v Kolíně dostaly do rozeskakování Velké ceny a obsadily 8. místo

Kdo bude sekretář?

Česká seniorská reprezentace urazila v minulých letech největší kus cesty směrem za evropskou elitou a možná se na obzoru rýsuje historicky
první start českého týmu na evropském šampionátu. Ten se koná ve dnech 21.-24. července v italském San Patrignano a individuální kvalifikaci mají
splněnu A. Opatrný, Z. Zelinková, K. Papoušek
a Z. Žíla. ČJF již odeslala principielní přihlášku
a nyní se zjišťuje zda nejsou nutné další kvalifikační předpoklady pro účast týmu. Pokud je i týmová
soutěž přístupná na základě individuálních kvalifikací, obešle ČR poprvé ve své novodobé historii
evropský šampionát kompletním týmem.
Bohužel při ČSP v Kolíně nám J. Martinec
potvrdil kuloárovou zprávu, že působení Kamila
Papouška v JK Všemily k 1. červenci 2005 končí.
J. Martinec nám sdělil, že i když je mu to líto,
nepodařilo se mu přesvědčit K. Papouška k prodloužení pracovní smlouvy. Nyní tak již považuje
odchod tohoto jezdce ze stájí ve Všemilech k 30.
červnu za definitivní. K. Papoušek se vrací do
domovské stáje v Srníně a zatím nemá žádné
jiné angažmá. V každém případě je jeho účast na
MČR v Karlových Varech, ale i případná účast na
ME v San Patrignanu na koních společnosti JK
Všemily vyloučena.

Mladí jezdci - skoky
Evropský šampionát mladých jezdců a juniorů
ve skocích pořádá Švýcarsko a dějištěm bude ve
dnech 6.-10. června Schaffhausen. ČR obešle
pouze soutěž mladých jezdců a když se podaří
start našich jezdkyň v Babenhausenu, reprezentovaly by ČR K. Bardonová a V. Macánová.
V. Macánová doufá především v dobrou formu
koně POMPÖS, K. Bardonová má na výběr mezi
koňmi MAWERICK a VIKOMT.

Junioři a ml. jezdci - všestrannost
Militaristé se na ME chystají v obou mladších
věkových kategoriích. Junioři mají svůj šampionát
ve francouzském Saumuru (5.-7. srpna) a mladí
jezdci ve švédském Segersjö (27.-28. srpna). Jak
nám sdělil J. Grodl, komise všestrannosti bude
spokojena a současně předpokládá, že kvalifikační podmínky pro účast na ME splní čtyři junioři
a tři ml. jezdci.
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Jubilejní 10. ročník Velké Ceny Tarpanu je již
potřetí pořádán při mezinárodních skokových
závodech CSI*. Organizátor JK Tarpan si stejně
jako vloni zvolil k uspořádání závodů areál firmy
In-Expo-Group s.r.o. v Praze 7 na Císařském ostrově a Jezdecká společnost Císařský ostrov je
i partnerem a spoluorganizátorem CSI*.
Letošní ročník je ve své historii pořádání jezdecky obsazen nejlépe, do soutěží se přihlásilo
161 dvojic z 11 států Evropy. Mezi vítěze a umístěné bude rozděleno 650 000.- Kč.
Návštěvníkům budou v Praze k dispozici nově
postavené montované tribuny podél celé stěny
kolbiště u Vltavy a velký cateringový stan
s občerstvením. Pořadatelé srdečně zvou všechny příznivce skokového sportu do Prahy.
Soutěže zahajují v pátek 3. června v 9.00.
V sobotu je od 9.00 na pořadu soutěž mladých
koní, dále soutěž střední rundy, první kolo Velké
Ceny Tarpan 140 cm a večer halové bariérové
skákání. Neděle zahajuje soutěží poslední šance
do 135 cm, po které následuje finále mladých
koní do 135 cm. Po dvanácté hodině začíná finále střední rundy (140 cm) a okolo 15.00 hodin
odstartuje první jezdec druhého kola Velké ceny
Tarpan 150 cm.
Seznam startujících a bližší informace naleznete na www.tarpan.cz

Velká Cena Brna
Ve dnech 17.-19. června se v Brně - Panská Lícha
uskuteční 7. ročník mezinárodních závodů v drezuře.
Závody jsou zařazeny do skupiny Světového poháru.
Brněnské CDI-W je navíc jednou z posledních nominačních možností pro ME v Moskvě.
Můžeme se těšit na konkurenci z 11 zemí.
Kromě ČR jsou přihlášeni závodníci Japonska,
Rakouska, Německa, Holandska, Lucemburska,
Velké Británie, Belgie, Maďarska, Ruska, Polska.
Rozhodovat bude osm rozhodčích z osmi
evropských zemí. Hlavním rozhodčím bude
Barnabas Mandi (HUN) - světový oficiální rozhodčí. Pod vedením tohoto odborníka proběhne
ve čtvrtek a pátek školení českých rozhodčích,
kterých je dosud přihlášeno prostřednictvím
oblastních federací dvacetjedna.
Poslední zprávy ze střediska Panská Lícha
hovoří o 23 závodnících přihlášených pro soutěže
velké rundy (GP), 15 jezdcích v soutěžích malé
rundy (IM I) a sedmi mladých jezdcích (CZE,
HUN, POL). Ze slavných jmen na jmenovitých
přihláškách je např.: Zaneta Skowronska (POL)
se třemi koňmi, se dvěma Regina Kupryanova
(RUS) či Zsófia Dallos (HUN) a na stožáru v Brně
bude vlát i kanadská vlajka díky Ch. Garwegovi.

Program závodů:
Čtvrtek 16.6.- 15.00 hod. přejímka koní, poté
losování do pátečních soutěží.
Pátek 17.6.- cca 9.00 hod. - YD 2004 - úloha
pro mladé jezdce, dále pak SG 2000 - úloha malé
rundy a IM II 2001 - úloha malé a střední rundy.
Sobota 18.6.- cca 9.00 hod. - YJ 2000 - kvalifikační úloha pro mladé jezdce, dále pak IM I 2002
- kvalifikační úloha malé a střední rundy a
GP B 2003 - kvalifikační úloha velké rundy.
Na závěr bude při dekorování vyhlášen i nejlepšího stylový jezdec z ČR a nejlepší stylový jezdec ze zahraničí.
Neděle 19.6.- cca 9.00 hod. - Kür mladí jezdci
2005- finálová úloha pro mladé jezdce, dále
IM I Kür 2005 - úloha malé a střední rundy, GP
Speciál 2003 - finálová úloha velké rundy a GP
Kür - finálová úloha velké rundy.
Z každé kvalifikační úlohy postupuje do finálové
úlohy jednotlivých rund 15 nejlepších dvojic; do
velké rundy postupuje dle výběru ze strany jezdců,
který probíhá před začátkem kvalifikačních úloh,
15 dvojic do GP Special a 15 dvojic do GP Kür.
Veškeré podrobnosti naleznete na
info@jkpanskalicha.cz

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Spřežení v cizině
Víkend 26.-29. května zastihnul české reprezentanty spřežení na dvou zahraničních výjezdech. Dvě jednospřeží (J. Koníř a L. Kůrka) startovala v SRN na CAI-A v Dillenburgu a čtyři
dvojspřeží (J. Hrouda, J. Pavel, L. Jirgala,
M. Jirgala) na CAI -A v maďarském Vecsés.
● O průběhu soutěže v Dillenburgu nám referoval J. Koníř: Závody v Dillenburgu probíhají
v překrásném prostředí hesenského zemského
hřebčince. Tentokrát se pro soutěže jednospřeží
sjela čtyřicítka spřežení (HOL, DAN, BEL, POL,
FRA, SUI, ČR a pořádajícího SRN). Velmi přísně
byla nastavena veterinární kritéria a hned při
veterinární přejímce koní neprošli čtyři soutěžící.
Drezúrní zkouška znamenala pro nás téměř
shodný výsledek. L. Kůrka skončil s 63,6 body na
21. místě a já s výsledkem o 2 desetiny horším
na 22. místě.
Maraton vedl ve velmi náročném terénu a spolu
s obrovským vedrem skutečně prověřil fyzickou
kondici koní. To hrálo jistě i úlohu při vyřazení
L. Kůrky před úsekem E, když se veterináři nelíbila
tepová frekvence koně. Já jsem prošel maratonem
velmi dobře a dokázali jsme spolu s ATLASEM třetí nejlepší výkon dne za jezdcem z Francie a Švýcarska. Znamenalo to pro nás výrazný vzestup
a po drezúře a maratonu jsme byli na 11. místě.
I třetí část závodu však byla obtížná a dokládá
to skutečnost, že nikdo nedokončil parkur bez
trestných bodů. Já jsem chyboval dvakrát a celkově jsem skončil na 13. místě. Zvítězil Dán
Höper před J. Broekem z Holandska a
D. Lauterbachem ze SRN.
Parkur mohl absolvovat i Libor Kůrka, ovšem
již jen jako exhibici pro diváky a on dokázal
zvládnou náročný kurs bez zaváhání.
● Čtveřice jezdců dvojspřeží bojovala na CAI-A
v maďarském Vecsés. V konkurenci 26 dvojspřeží si z našich jezdců nejlépe vedl J. Pavel (St.
Kostelec). Náš jezdec byl po drezúře na 7. místě
a své postavení si ještě upevnil v maratonu, kde
podal čtvrtý nejlepší výkon. Bohužel 8,18 bodů
v parkuru zabránilo umístění mezi nejlepšími čtyřmi. I tak celkových 126,51 bodů stačilo na výborné 7. místo. L. Jirgala skončil na 11. příčce
(142,06), J. Hrouda na 15. (149,52) a M. Jirgala
na 26. místě (217,85).
Spolu s našimi jezdci ve Vecsés bojovala již jen
domácí spřežení a z prvenství se radoval V. Lázár.
Vedle dvojspřeží se konala i soutěž čtyřspřeží
a do Maďarska dorazila i dvě špičková spřežení
ze Švýcarska (W. Ulrich a D. Würgler) a jedno ze
SRN. Prvenství však i zde zůstalo doma díky
J. Dobrovitzovi právě před dvěma Švýcary
W. Ulrichem a D. Würglerem.

CSIP poprvé
v České republice!
Jezdecký klub Heroutice pořádá ve dnech
1.-3. července historicky první mezinárodní závody pony v České republice. Jedná se o další
významný krok v rozvíjejícím se českém pony
sportu.

Mezinárodně doma

Foto Z. Šedá
Vítězkou kvalifikace ZP se v Pecínově stala P. Sůrová - BELFAST

Podkova v Pecínově
Další kolo kvalifikace pro finále Zlaté podkovy
proběhlo 21.-22. května v Pecínově. V hlavní
soutěži si v konkurenci 10 dvojic nejlépe vedla
P. Sůrová na BELFAST (Stáj Vasury) před
J. Kornalíkem - GIN FIZZ (JS NOKI Hostomice)
a P. Veselovským - CHIRGIZ (Zámek Vilémov).
Tratě v Pecínově stavěl Z. Ságl a obtížnost
byla na horním stupni a řada jezdců s ní měla
značné potíže. Především dětští jezdci na pony
měly s překonáním tratě problémy. Závody byly
současně i oblastním mistrovstvím Středních
Čech ve všestrannosti a tituly si odnesli
J. Kornalík v seniorské kategorii, L. Bambasová
(JK Poříčí na ZORRO mezi juniory a A. Pažoudková na LIPAN (JS Alfa Bakov) mezi pony.

Soutěže pro všechny
Vypsány jsou jak vrcholné soutěže, tak i nižší
obtížnosti v rámci doprovodných národních soutěží. Začíná se na 60 cm pro děti do 12 let na pony
do 120 cm KVH. Vrcholem třídenního klání je
dvoukolová GRAND PRIX pro pony do 148 cm
o výšce překážek 115/120 cm. Mezinárodní soutěže jsou vypsány pro pony do 140 cm KVH a do
148 cm KVH (tedy jinak, než je zvykem v ČR). Vše
najdete přehledně rozepsáno v propozicích na
www.heroutice.cz, případně o ně požádejte na
tel. 604 232 834. Jedna ze soutěží je rovněž kvalifikačním kolem PONY EXTRALIGY 2005. Finálové
soutěže a soutěže GRAND PRIX jsou dotovány
věcnými cenami v celkové hodnotě 80 000 Kč.
V mezinárodních soutěžích mohou podle pravidel FEI startovat děti od 12 let. Domácí pony
nemusí mít ani do mezinárodních soutěží pas
FEI, ale všichni (včetně účastníků národních soutěží) musí mít vakcinaci proti chřipce ne starší
než 6 měsíců!
Všichni závodníci jsou srdečně zváni, aby svou
účastí podpořili snahu pořadatelů a pomohli tak
založit novou tradici organizování mezinárodních
závodů pony. Stejně tak jsou zváni i diváci a další
příznivci pony sportu.
(heř)

Jarní cena na Slavii

Kam za reprezentací?
● Skoková reprezentace má před sebou další
Pohár národů. Týden po Velké ceně Tarpan ve
dnech 9.-12. června se český tým zúčastní
CSIO**** v Poznani. Družstvo by měli tvořit K.
Papoušek (MAMA MIA, MAGIC BOY, LYRA 7),
Z. Žíla (LE PATRON, PINOT GRIGIO), D. Fialka
(CARTOUGE, FARADAY a možná LIGORETO)
a V. Macánová (POMPÖS, L’AMIE, PRINCESS).
● Skokoví junioři a mladí jezdci mají před sebou
v prvé řadě start na domácí Velké ceně Tarpan (3.5. června) a o dva týdny později tradiční hlavní
zkoušku sezóny na CSIY-A/CSIJ-A/CDIY
v Babenhausenu. V nominaci pro tyto závody jsou
mladé jezdkyně K. Bardonová a V. Macánová
a juniorky V. Krajníková, Z. Líkařová a J. Perníčková.
V případě mladých jezdců se zde rozhodne i o případné účasti na skokovém šampionátu Evropy.
● Česká spřežení mají před sebou tradiční
výjezd na CAI Altenfelden (16.-19. června). Zde
se celá česká špička utká o nominaci na MS ve
dvojspřeží a celkem se v Rakousku představí 18
českých spřežení. Šest jezdců v soutěži jednospřeží, osm ve dvojspřeží, po jednom spřežení
v jednospřeží a dvojspřeží pony a dva české
zástupce budeme mít i mezi čtyřkami.
● Militaristé se vydali na zahraniční zájezd
také s rozsáhlou ekipou a při CIC*/** v polské
Jaroszówce (3.-6. června) startuje za ČR více jak
25 dvojic z nichž pět v úrovni CIC**. Pro juniory
i mladé jezdce se jedná i o jednu z posledních
kvalifikací na ME. Tu bude možné plnit ještě i při
CIC v Humpolci. Ještě před tím se však vydá
J. Hatla do polské Strzegomi (7.-10. července).
● O červnových plánech drezúrních jezdců
jsme již informovali a Š. Koblížková (BLACORO
K MaK) a Š. Floriánová (PASCOLINI) odcestovaly na CDI-W do slovinské Lipice (2.-5. června).

Cílem pořadatelů v čele s J. Perníčkovou a
J. Sedláčkem, zkušeným organizátorem CSIO
v Poděbradech, bylo přiblížit mezinárodní soutěž
na dosah velkému počtu českých účastníků.
Všichni jezdci i jejich týmy mohou využít jedinečné příležitosti okusit prostředí, obtížnost a atmosféru mezinárodní soutěže v domácích podmínkách, bez nutnosti cestování a vyřizování
formalit. Dalším důvodem pořádání CSIP
Heroutice 2005 je samozřejmě také snaha představit český pony sport v zahraničí i na pořadatelské úrovni.

Foto Z. Šedá
Třetí místo (ZP) patřilo P. Veselovskému CHIRGIZ

Čakan pro Ondru
O víkendu 28. - 29. května uspořádal jezdecký
oddíl Start Domažlice již 42. ročník Ceny
Chodska. Protože se zde jely soutěže, na kterých
si zejména junioři a mladí jezdci mohli splnit kvalifikaci na MČR, sjeli se do Domažlic jezdci
z celých Čech. Předpovědi meteorologů tentokrát
vyšly přesně. Po oba dva dny panovala tropická
horka a tak přítomní hasiči kropili nejen kolbiště,
ale i diváky i jezdce. V nedělních soutěžích se
nejvíce dařilo stájím JS Mariánské Lázně a JS
Schneider Plzeň. Ondřej Nágr a PICADOR
(M. Lázně) vyhráli parkur stupně -S- a J. Štětina
na ŠOTEK-S (Stáj Schneider) parkur stupně -ST-.
Ze dvoukolové soutěže o Cenu Chodska
(-S+ST-) si nakonec z Domažlic odvezl cenu pro
vítěze - chodský Čakan - Ondřej Nágr. Prvenství
mu patřilo na PICADOR a se svým druhým
koněm ATLAS skončil druhý. Třetí místo vybojovali J. Luža a TALKO-S z plzeňské stáje
Schneider.
-jach-
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O víkendu 7. a 8. května se na kolbišti Slavia
VŠ Plzeň v Českém údolí konal 36. ročník
Jarní ceny. Přestože celé závody provázel déšť
a studený vítr, jezdci podávali výborné výkony.
Vyvrcholením soboty byla skoková soutěž -L-,
kterou vydatně kropil déšť. Celkem nastoupilo
23 jezdců z nichž 9 absolvovalo parkur bez
chyby a nejrychlejšího času dosáhl jezdec
L. Smaha s koněm CELEBRITA (Stáj Smaha
Dýšina).
Neděle vyvrcholila soutěží -S-. Zvýšenou výkonnost domácích koní potvrdil P. Dohnal, který absolvoval tuto soutěž s třemi koňmi a hned se dvěma
postoupil do rozeskakování. Zde se mezi pěti koňmi
nejlépe dařilo J. Lužovi na CAPITOL-S (Stáj
Schneider) před L. Smahou opět na CELEBRITA
H. Štruncová
a P. Dohnalem na NAVAHO.

Třikrát Jandourek
Při závodech ve Staré Boleslavi ve dnech 21.22. května byla tradičně sobota zasvěcena obtížnějším soutěžím, které vyvrcholily úrovní -ST**a neděle pak soutěžím do 110 cm.
V sobotu kraloval domácí L. Jandourek, který
zvítězil ve všech třech soutěžích. Nejprve mezi
19 dvojicemi ve dvoufázovém skákání 120/130
cm na YELLOW MAN, pak ve stupňované
obtížnosti do 130 cm na OTEY a nakonec i v
-ST**- s KENDY Tiscali. V této soutěži získal po
rozeskakování tří koní i druhé místo na YELLOW MAN a jako jediná se s ním v rozeskakování utkala L. Matunová na ORIDO, která však
skončila třetí.

Děčín vás zve
Pátý ročník jezdeckých závodů pod názvem
Cena města Děčína A B.O.S. se koná ve dnech
4.-5. června na kolbišti v Děčíně - Libverdě. Na
programu je i bohatá tombola, skákací hrad pro
děti, v přestávce bude hrát živá kapela.
Pořadatelé zvou všechny příznivce k návštěvě.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

CSI-W Wroclav

Sportovní
kalendáﬁ

Jezdci Z. Zelinková (LAWILLI, CHABLIS-T,
DAN 7-T), K. Papoušek (KO DARCO, CATRICK
ORION, LYRA), V. Macánová (PRICESS,
L’AMIE, POMPÖS), R. Šafrata (CORADO) a
M. Šlechta (CAMON, CELESTA Kalek, AREN)
se 20.-22. května zúčastnili závodů započítávaných do Světového poháru ve Wroclavi.
Na programu závodů byly soutěže malé rundy
do 130 cm a soutěže velké rundy se dvěma koly
140 cm a Velkou cenou do 150 cm.
V soutěžích malé rundy byl v pátek nejlepší
R. Šafrata a CORADO, který po bezchybném
výkonu skončil na 14. místě. V sobotu pak získal
pro ČR M. Šlechta na CELESTA Kalek 6. příčku
ve skoku do 130 cm na čas a v neděli byla
Z. Zelinková a LAWILLI ve stejné soutěži osmá.
Mezi nejlepšími koňmi se v pátek dařilo
Z. Zelinkové především na DAN 7-T. Tato dvojice
zvládla páteční i sobotní skok do 140 cm s jedinou chybou a v závěrečné Velké ceně skončila
opět po jedné chybě (poslední skok) na 9. místě.
Ve velké ceně reprezentovali ČR ještě
V. Macánová na POMPÖS, kteří inkasovali za tři
chyby a čas, a ještě K. Papoušek na CATRICK
ORION a M. Šlechta s CAMON. Oba jezdci z JK
Všemily však po chybách soutěž nedokončili.
A tak největší radost celé výpravě udělal
K. Papoušek a KO DARCO, kteří zvítězili v sobotním skoku mohutnosti výkonem 209 cm. Veškeré
podrobnosti naleznete na adrese
www.voltahorse.pl

Foto J. Bělohlav
R. Maturová - PRÁTER vítězka pardubické
Ceny JK Albert Stolany

Cena Pardubic

K. Papoušek - KO DARCO

Kolbiště pardubického závodiště patřilo ve
dnech 20.-21. května skokanům a konala se zde
Cena města Pardubic (-S*-). Všechny vypsané
soutěže byly přeplněny soutěžícími a dokládá to
skok 100/110 cm kde startovalo 88 dvojic.
Obsazeno však bylo i ve vyšších soutěžích.
Vítězka předposlední soutěže (do 130 cm)
R. Maturová - PRÁTER (Stáj Nový Dvůr) musela
porazit celkem 50 konkurentů a v závěrečném
-S*- se o prvenství utkalo 32 dvojic.
V rozeskakování deseti bezchybných byl nejrychlejší M. Šoupal na ČARAS (SK Olympia). Na
druhém místě se umístil L. Kmoníček se SIR
ALME Alimex (Stáj Kmoníček) před L. Černohorským - RIA 1 z hřebčína Suchá.
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11.-12.6.
11.-12.6.
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11.-12.6.
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12.6.
15.6.
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18.-19.6.
18.-19.6.
18.-19.6.
18.-19.6.
19.6.

Litomyšl
Z-L
Praha Suchdol
ZM + pony
Všetice
ZM-L
Březnice
ZM-ZL
Nymburk Komárno
ZM-L
Unhošť Rymáň
ZM-L
Řitka
Z-S+pony
Louny
ZM-S
Heřmanův Městec
C/Z-L
Drásov
ZM-ZL+pony
Dolní Moravice
ZM-L
Ostrava Hrabová
ZM-L
Kochánov
Z-L
Hořovice
ZM-S
Poděbrady
Z-S
Plzeň Bory
ZM-S
Litomyšl
ČSP
Deštné v Orl.horách
D/Z-S
Brno Soběšice
D/Z-T+pony
Třeština Háj
Z-L+pony
Stará Role
Z-ST
Drásov
V/C-D
Troubky
ZM-L
Mělník
ZM-L
Litomyšl
Z-L
Mělník
ZM-L
Brno Soběšice
CDI***-W
Žadlovice
CIC*/CCN*+pony
Praha Komořany
D/L-ST
Pecínov
D/Z-L
Nymburk Komárno
ZM-S
Měšice
D/Z-S
Štichovice
pony Z-S, D/Z-L
Kroměříž
Z-S
Boskovice
ZM-L
Kozlov
E/L-ST
Žďár n.S.
pony Z-L, D/Z
Telč
ZM-S
Písek
Z-S
Klatovy
ZL-ST
Litomyšl
ZL-ST
Hradec n.Mor.
ZM-S+pony
Radslavice
A/T+pony
Stará Role
D/L-TT
Praskačka
ZM-ZL

Vzpomínka na pražské hony v Dance and Jump

V úterý 28. června od 18.00 hodin bude v obchodním domě Dance and Jump v Praze na třídě Milady Horákové přednášet významný jezdecký odborník, jezdec a pamětník pan Jan Seyfried (na fotu vlevo jako člen honební společnosti v roce 1937 (úplně vpravo), na fotu vpravo společně s manželkou
v roce 2005). Pan Seyfried je synovcem známého prvorepublikového českého jezdce, vrstevníka F. Ventury, R. Poplera, a československého reprezentanta a účastníka OH v Amsterodamu, kpt. Jana Seyfrieda. Protože Jan Seyfried žije od roku 1948 v Kanadě a zde je již po desetiletí členem honební společnosti, tématem jeho přednášky bude vzpomínání na Pražskou honební společnost prvé republiky, která byla zakladatelem moderního jezdectví v ČR.
Přednáška byla již v minulosti zamýšlena v rámci výstavy Koně a Pražané, ale protože se nenašel v Muzeu hl. města Prahy vhodný termín, organizátoři
využili nabídky obchodního centra Dance and Jump a přednáška se bude konat v prostředí největšího obchodního centra s jezdeckými potřebami v ČR.
Všichni ti z Vás, kteří máte zájem o poznání naší jezdecké minulosti, nezapomeňte tedy v 18.00 hodin v úterý 28. června přijít do obchodního domu
Dance and Jump. Pro lepší organizaci této neopakovatelné akce žádají organizátoři všechny zájemce o kontakt a zamluvení místa na tel.: 266 712 670,
nebo na e-mail: dj@danceandjump.cz
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CVI** Brno

O Pohár poprvé
V neděli 29. května byl v Praze
na Císařském ostrově zahájen druhý ročník Poháru náměstka primátora hl. města Prahy, který si klade za
hlavní cíl podporu rozvoje dětského
jezdeckého sportu na pony. I proto
jsou letos soutěže určeny pro děti
do 14 let věku. Stejně jako v loňském roce převzal nad seriálem
soutěží záštitu náměstek primátora
hl. města Prahy P. Hulínský. Dětští
jezdci soutěží ve dvou výkonnostních úrovních. Hlavní soutěží je
Pohár náměstka a ten je při prvních
dvou kolech úrovně ponyhandicap
-L- a dále pak dvakrát ponyhandicap
-S-. Soutěže doprovází i Cena pořadatelského Sdružení sportovních klubů, která je v prvých dvou kolech
úrovně ponyhandicap -ZL- a následně dvakrát ponyhandicap -L-.
Prvními vítězi se v Praze staly
zástupkyně JK Všemily A. Bačkovská na MARLOW 1 (ponyhandicap -ZL-) a T. Pavlíková - CIPÍSEK
1 (ponyhandicap -L-). Druhé kolo
seriálu se koná 11. června v akademickém jezdeckém klubu VŠ zemědělské v Praze - Suchdole.

Policie o medaile
Za účasti 24 jezdců - policistů
Státní policie Německa, Polska,
Slovenska a ČR a Městské policie
Pardubic a Ostravy se dne 20. května konalo Mezinárodní mistrovství
policie ČR. Hlavní soutěž se skládala z terénní zkoušky (cross) šest přírodních překážek, policejního parkuru (zahrnujícího prvky policejní práce) a parkuru. Mistrem
Policie ČR se stala prap. V. Blažková (JAFA) z OJP MŘ Brno, která
zvítězila i v terénní zkoušce.

Ve dnech 13.-15. května se
v Tetčicích konal 2. ročník voltižních
závodů CVI**. Pořádateli byly TJJ
LUCKY Drásov a TJ Tedos Tetčice.
Závody patřily mezi nominační závody na ME v Itálii. I proto dorazila silná
konkurence z deseti států Evropy.
Mezi jednotlivci tak startovalo
70 závodníků a mezi skupinami pět
v kategorii A** a jedna skupiny B*.
V kategorii skupin A** jasně kralovala skupina Wildegg 1 (AUT). Na
2. místě se umístila SOUP Šaľa (SVK).
Třetí příčku obsadila skupina pořádajícího oddílu TJJ Lucky Drásov pod
vedením P. Cinerové na koni DIANA.
Úspěchem bylo 1. místo českého
závodníka v kategorii „muži A**“.
P. Eima z TJ Voltiž Tlumačov, který
startoval na koni CATALIN, pod
vedením P. Neprašové.
V kategorii „muži B** (juniorská)
obsadil první příčku také český
závodník - D. Kubišta (TJ Hřebčín
Kubišta) na koni JAVORA A. Valštýnová (TJ Slovan Frenštát).

Vítězkou 1. kola Poháru náměstka primátora hl. m. Prahy
se stala T. Pavlíková na
CIPÍSEK (JK Všemily)

Heroutická drezúra
Tradiční květnové drezúry
v Herouticích doprovázejí rozmary
počasí. V loňském roce to bylo sněžení, průtrž mračen a vichřice, letos
zažili drezúrní jezdci ve dnech
29. května pro změnu tropická vedra.
Letos byly v rámci jednotlivých
soutěží vyhodnoceny okresní přebory a dále středočeské mistrovství
dětí a juniorů. Do seniorského mistrovství se bohužel nesešli startující.
Dařilo se domácí J. Perníčkové
s koněm IBRAHIM II, která vyhrála
soutěž stupně -L- (úloha DD) i soutěž stupně -S- (úloha JU) a stala se
mistryní oblasti juniorů. Zlato
v kategorii dětí si odvezla
A. Pažoudková (TOPAS JOLANKA,
JS Alfa Bakov).
Soutěž -ST- (úloha YD) vyhrála
M. Škardová, PEREBOR (JK
Havlíčkův Brod).
-heř-

Inzerce
● 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.
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V kategorii “ženy A**„ (34 závodnic) se na 1. místě umístila S. Mettler,
na 2. místě A. Wildhaber (obě SUI)
na koni QUIRELLO (lonž. U. Zosso.
Z našich nejlépe skončila A. Eimová
(TJ voltiž Tlumačov) na 11. příčce.
V kategorii “ženy B*„ se nejlépe
vedlo opět Švýcarce - Y. Zosso na
koni QUASIMODO. ČR obsadila 3.
místo zásluhou K. Duškové (PZOO
Chomutov) na koni FARMON (lonž.
P. Neprašová).
Podrobné výsledky můžete najít na
www.luckydrasov.cz
Fotodokumentace závodů naleznete
na www.entita.cz
A. Švanová, P. Cinerová

Blahopřejeme...
... jezdci a zakládajícímu členovi
JK Stará Boleslav O. Dostálovi,
který 26. května slavil svoje šedesátiny.
... stavitelce parkurů A. Tůmové,
která 11. června slaví významné
životní jubileum

Výsledky
Hořice 18.5. -ZM- 4.-5.letí (22) 1. Šoupal
- LEVIAN (SK Olympia), dvouf. sk. 100/110
(37) 1. Novák - DENISA 3 (Technor
Hradec), -ZL- (43) 1. Šoupal - SANDRA 5
(SK Olympia).
Dvůr Vartenberk 21.5. -ZM- ml. koně (8)
1. Kucharovič - PHARON (JK Merko
Hybrálec), -Z- (31) 1. Dyntarová - GRINGO
(JK Nová Ves), -ZL- (33) 1. Slezák - CÉZAR
(JO Misl Modřice), -L- (13) 1. Slezák SÉZAR (JO Misl Modřice).
Vrchovany 21.5. -ZM- ml. Koně (12) 1.
Palička - NELA (Fapaso Vysoká Libeň),
dvouf. sk. 100/110 (39) 1. Pálková - SIRIUS (JK Velvary), dvouf. sk. 110/120 (33) 1.
Pálková - LOGIKA (JK Velvary), -L**- (15) 1.
Chýle - ROMMEL, 2. Chýle - DILONA (Stáj
Chýle), 3. Krčmářová - KOBRA (Fapaso
Vysoká Libeň).
Ostrava 20.-22.5. stup. obt. do 120 cm
+ žolík (37) 1. Skřivan - RAMANA Elkor
(Stáj Manon), 2. R. Doležal - FIONA
(Toratex Ova), 3. Skřivan - EX CALIBUR
Wepol (Stáj Manon), -S**- (41) 1. Hentšel LADA (Baník Ova), 2. Mackovjak - POMPEY
(Spišská Nová Ves), 3. Žíla - CARLOS s.v.
(Stáj Mustang), -L**- (27) 1. Hošák - RAUL
1, 2. Hošák - CASSIOPEA (ŠZP Nový Jičín),
3. Skřivan - RAMARA Elkor (Stáj Manon), S**- (41) 1. Hentšel - LADA (Baník Ova), 2.
Mackovjak - POMPEY (Spišská Nová Ves),
3. Žíla - CARLOS s.v. (Mustang Lučina), ST**- (37) 1. Opatrný - SUPREME Oil Team
(Opatrný Hořovice), 2. Mackovjak - POMPEY (Spišská Nová Ves), 3. R. Doležal BOHEMIA STAR (Toratex Ova), -S**- (35)
1. Mackovjak - GRANDEZZA (Spišská Nová
Ves), 2. Opatrný - NAREWS SON (Opatrný
Hořovice), 3. Papoušek - SANTIAGO (JO
Srnín), Velká cena Ostravy -ST** + T*- (30)
1. Opatrný - FAMOUS (Opatrný Hořovice),
2. Poláková - RAINBOW STAR (PolákSchaumann), 3. Eim - OSCAR Agramm
(Tlumačov), 4. Přibyl - KORIANDR
Freedmark (Belcredi), 5. Opatrný - SUPREME Oil Team (Opatrný Hořovice).
Stará Boleslav 21.-22. 5. dvouf. sk.
120/130 (19) 1. Jandourek - YELLOW MAN
(Stáj Equest), 2. Pejosová - SAMURAJ
(Krakonoš Trutnov), 3. Němcová - NIKOLA
10 (Dani Zbožnice), stpň. obt. do 130cm
(18) 1. Jandourek - OTEY (Stáj Equest), 2.
Bardonová - SILVIO (Bardonová Hauzr), 3.
Damborská - CONTENDER Tiscali (Stáj
Equest), -ST**- (22) 1. Jandourek - KENDY
Tiscali, 2. Jandourek - YELLOW MAN (Stáj
Equest), 3. Matunová - ORIDO (JK Hlaváč),

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 446/8,
591 02 Žďár n. S.,
tel.: 566 622 774
fax: 566 631 085

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služba při nákupu sportovních koní doma
Ing. J. Hanulay
Farského 6 i v zahraničí
851 01 Bratislava - pomoc při nákupu plemenného matetel.: 00421 903 257 012
fax: 00421 245 985 498 riálu v zahraničí

stupň. obt. do 110 cm (39) 1. Buben RHAPSODY (Stáj Buben), -L**- (24) 1.
Buben - RHAPSODY (Stáj Buben), 2.
Crnková - LICORI (Bost B.), 3. Perníčková VIDAR (JK Heroutice), -Z- koně 1. rokem
(15) 1. Vítek - GODDESS (Equuleus Praha),
jezdci 1. rokem (7) 1. Maincl - SUPERMAN
1 (Stáj Moudrý), -Z- (46) 1. Vantroba ASCALONA 2 (JK Vidovice), -ZL- (34) 1.
Křížová - CANDY 2 (JS Milenium).
Pardubice 21.-22.5. -Z- (42) 1. Chvojka GOYEN (Chvojka Stolany), -dvouf. sk.
100/110 (88) 1. Šoupal - CORONADA
K (Jezdec Lázně Bohdaneč), -ZL- (52) 1.
Šoupal - LOPA (Jezdec Lázně Bohdaneč),
stupň. obt. do 120 (32) 1. Vinzens - JAGUAR (Vinzens), dvouf. sk. 120/130 (51) 1.
Maturová - PRATER (Nový Dvůr), 2.
Kmoníček - SIR ALME Alimex (Kmoníček),
3. Tretera - CARNEWAL (Tretera), -S*- (32)
1. Šoupal - ČARAS (SK Olympia), 2.
Kmoníček - SIR ALME Alimex (Kmoníček),
3. Černohorský - RIA 1 (Suchá).
Pecínov 21.-22.5. všestrannost -Z- (8) 1.
Plimlová - ARGENTINA (JK Poříčí), ZP CIC* (10) 1. Sůrová - BELFAST (Stáj
Vasury), 2. Kornalík - GIN FIZZ (JS NOKI),
3. Veselovský - CHIRGIZ (Zámek Vilémov),
SP (16) 1. Myška - BET HRADIŠTĚ (Albert
Stolany), 2. Kornalík - ATILLA III (JS NOKI),
3. Marková - CRAKEN EQUISTRO (JS
Remark), BP (9) 1. Kramplová - EUROGRAF (SR), 2. Bambasová - ZORRO (JK
Poříčí), 3. Jarolímková - VALINA (JK Jílek),
SN (7) 1. Poláková - MAX A (JK Kocanda),
2. Marková - CORTLAND (JS Remark), 3.
Veselovský - CINZANO (Zámek Vilémov),
pony (9) 1. Pažoudková - LIPAN (Alfa
Bakov), 2. Behalová - BAK 1 (JK Beka
Loučka), 3. Jarolímková - COMANC (JK
Jílek), mistrovství středočeské obl. sen.
(CIC*) (3) 1. Kornalík - GIN FIZZ (JS NOKI),
jun. (BP) (5) 1. Bambasová - ZORRO (JK
Poříčí), pony (5) 1. Pažoudková - LIPAN
(Alfa Bakov).

Kolín 28.-29.5. dvouf. sk. 110/120 (42)
1. Bleha - ANTHÉ (JK Dolany), 2. Přibyl ARCUS FLYING (JS Belcredi), 3. Poláková
- CARIBIC (JK Kocanda), -L**- (64) 1. Váňa
- ANKARA 1 (Novák - Plaňany), 2. Glatz KASKADER (JO Trnová), 3. Přibyl - GOLDIKA 1 (JS Belcredi), -S**- (24) 1. Glatz KASKADÉR (JO Trnová), 2. Opatrný ABAZ, 3. Opatrný - CALOUBÉ A (Opatrný
Hořovice), stupň. obt. do 120 cm (23) 1.
Tretera - CARNEWAL (Sport. Stáj Tretera),
2. Kocián - MURPHY 1 (Start Hořany), 3.
Maturová - PRATER (Nový Dvůr), -S**- (50)
1. Papoušek K. - GOLAS (JK Všemily), 2.
Šoupal - C.C. CASH Kentaur (SK Olympia),
3. Krajníková - CIKÁDA (Accom Praha), ST**- (40) 1. Jindra - MGT DIAS (JK
Bierhanzl Martinice). 2. Zelinková - VOLONTER T (JK Tarpan), 3. Eim - OSCAR
Agramm (JK Tlumačov), 4. Přibyl - KORIANDR Feedmark (JS Belcredi), 5. Aschenbrier
- QUALITA 2 (Stáj Židovice).
Moravany 28.5. drezura -DU 03- (16) 1.
Schützová - DREAM IN BLACK (TJ Pegas
Brno), -L 0/05- (17) 1. Leiterová - GALVORA (TJ Pegas Brno), -S 0/05- (6) 1. Škardová - KAYO (SJK Havl. Brod), -JU 03- (9) 1.
Škardová - KAYO (SJK Havl. Brod.), -YD
04- (4) 1. Kružíková - PRINT (JK Certa
Brno), -SG 00- (4) 1. Kružíková - PRINT (JK
Certa Brno).
Třebenice 29.5. -ZM- ml. koně (5) 1.
Němcová - NO STAR (JK Opatský mlýn), Z- (27) 1. Nahodilová - URSUS (ITAL CE
KA), -ZL- (22) 1. Nahodilová - URSUS (ITAL
CE KA).
Domažlice 28.-29.5. -ZL- (39) 1. Zahoř MARINA (Akvabar Horšovský Týn), -L*- (32)
1. Zvára - DERRICK 1 (JK Tachov), 2.
Zahoř - TIBETA (Akvabar Horšovský Týn),
3. Tolarová - ARRAS 2 (JS Kdyně), -L**(16) 1. Skálová - ALIGÁTOR (P+P Třeboň),
2. Kučera - BENTLEY Kletečka (Sokol
Hřebč. Písek), 3. Luža - CAPITOL-S (JS
Schneider), -S**- (51) 1. Nágr - PICADOR

(JS M.Lázně), 2. Mayer - MAMBA (Vspol
Lučkovice), 3. Rosecká - ETOS (Panství
Bechyně), -ST**- (26) 1. Štětina - ŠOTEKS (JS Schneider), 2. Nágr - PICADOR (JS
M.Lázně), 3. Zvára - DERRICK 1 (JK
Tachov), 4. Z. Hruška - RASCAL 1 (JK
Gabreta), 5. J. Luža - TALKO-S (JS
Schneider), Cena Chodska -S+ST- (26) 1.
Nágr - PICADOR, 2. Nágr - ATLAS (JS M.
Lázně), 3. J. Luža - TALKO-S (JS
Schneider), 4. Bieliková - ALF (Hipodrom
Most), 5. J. Luža - COREIGIO-S (JS
Schneider).
Heroutice 28.-29.5. drezura - ukázka pro
děti -Z1- (9) 1. Tučková - LADY 14 (JK
Heroutice), pony P 4 (5) 1. Beutlová - LADY
14 (JK Heroutice), -Z- (DU) (29) 1.
Neumannová - EDIE 1 (PJK Gabrielka), -L(DD) (20) 1. Perníčková - IBRAHIM II (JK
Heroutice), 2. Neumannová - EDIE 1 (PJK
Gabrielka), 3. Breyerová - ROUBÍČEK (JK
Dubeč), -L- (5 U) (9) 1. Rusnáková - WELT
CUP (Horse Academy), 2. Opočenská ARNY (Stáj Leonard Praha), 3. Půlpánová
st. - HATUM (TJ Equus Kinsky), -S- (JU)
(13) 1. Perníčková - IBRAHIM II (JK
Heroutice), 2. Jančaříková - MASSIMO (JK
Umlauf), 3. Neumannová - THALIS (PJK
Gabrielka), -S- (6 U) (5) 1. Opočenská KIPI-N (Stáj Leonard Praha), 2. Jančaříková
- BELLE ARTE (JK Umlauf), 3. Půlpánová MAILLISKO (TJ Equus Kinsky), -ST- (YD)
(6) 1. Škardová - PEREBOR (JK Havlíčkův
Brod), 2. Honková - FANTA 1 (JK Stáj
Jelínek), 3. Zeusová - SIMON (JK Císařský
ostrov).
Praha - Císařský ostrov 29.5. Pohár
náměstka primátora hl.m. Prahy pony handicap -ZL- (19) 1. Bačkovská - MARLOW
(JK Všemily), 2. Jelínková - VERDI 2 (JS
Veveří), 3. Hájková - TIFFANY 249 (JK
Mělník), pony handicap -L- (21) 1.
Pavlíková - CIPÍSEK 1 (JK Všemily), 2.
Tomaidesová - ELIOT 2 (JK Louňovice), 3.
Šimáčková - NOBLESS (JK Choťánky).
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