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Z Prahy do Ústí pﬁes Las Vegas
Když se před dvěma lety vrátili naši dva
reprezentanti P. Doležal a A. Opatrný společně s R. Chelbergem z prvního zámořského zájezdu české jezdecké reprezentace od třicátých let minulého století, bylo to
příležitostí pro vydání zvláštního čísla
Jezdce. Výjimečnost tohoto zájezdu
demonstrovala i desítka našich fanoušků.

Uplynuly dva roky a A. Opatrný se do
Las Vegas vrátil. Tentokrát byla naše
výprava skutečně miniaturní a společně
s Alešem cestovala do USA pouze
N. Roučková, jako divák V. Malák a s klisnou CRAZY LOVE ošetřovatel Robert
Pokorný. A přesto, že tento zájezd byl také
zcela výjimečný a vyvrcholila tak vítězná

cesta A. Opatrného kvalifikací Světového
poháru centrální Evropy 2004-05, přeci jen
se nám možná již česká účast ve finále SP
a ještě k tomu v USA, nezdála tak neuvěřitelná jako před dvěma lety.
To však nic nemění na skutečnosti, že
to neuvěřitelné skutečně je. Vždyť Aleš
Opatrný ještě v nedělní podvečer 17. dubna bojoval v Praze na Trojském ostrově
o vítězství v prvním kole Českého skokového poháru. O čtrnáct dní později,
1. května, mu patřilo vítězství ve druhém
kole ČSP v Ústí nad Labem. Skutečnost,
že mezi tím stihnul po čtyři dny soutěžit se
světovou elitou o titul nejlepšího jezdce
roku v aréně Thomas & Mack Center
v přes 14 000 km vzdáleném Las Vegas,
by měla stále ještě příznivce jezdectví
z ČR naplňovat až euforickými pocity.
K těm však přispěla především naše dvojice, která i přes zdravotní komplikace klisny
CRAZY LOVE reprezentovala ČR na

vysoké úrovni a jako jediní z centrální
Evropy dokázali držet krok se světovou elitou až do finále.

Jak to bylo za mořem?
Nepochybuji o tom, že dnes již všichni
víte, jak si A. Opatrný v Las Vegas vedl.
Mnozí jste jistě v neděli 24. dubna pozdě
večer naladili italský kanál Rai Sport či
francouzskou Equidiu a sledovali skokové
finále v přímém přenosu. Zaznamenali jste
výkon naší dvojice a dnes již jistě víte,
že jsme i tentokráte, prostřednictvím
A. Opatrného a CRAZY LOVE, bojovali
v závěrečném finále a nakonec z něho ČR
vytěžila konečné 24. místo
Zprávy o tom, že CRAZY LOVE nastupovala k finálovým bojům v ne zcela ideálním zdravotním stavu již obletěly naši jezdeckou společnost. Jak to bylo nám
nejlépe přiblížil ten, kdo naši klisnu po ces(Pokračování na str. 2)

Foto Tish Quirk
Dvakrát A. Opatrný. Snímky, které od sebe dělí 7 dnů a 14 000 km. Vlevo CRAZY LOVE v Las Vegas, vpravo TETI VAN CANNE v Ústí n. L.
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Z Prahy do Ústí přes Las Vegas
(Dokončení ze str. 1)
tě do USA doprovázel - ošetřovatel
Robert
Pokorný:
„S CRAZY LOVE jsem se sešel
v Maastrichtu na letišti, kam ji
v
pátek
večer
přivezl
A. Opatrný po týdenním tréninkovém pobytu u R. Tebbela.
My jsme jeli s panem Opatrným
z Hořovic. Klisna tak měla za
sebou zhruba čtyřhodinovou
cestu ze stájí v Ensbüren.
Bohužel teprve v Maastrichtu
jsme se dozvěděli, že let je
o 24 hodin odložen a tak jsme
museli v příležitostných stájích
přímo v letištní hale nákladového prostoru strávit celý den.
Klisnu jsem vodil po letištním
prostoru a na přilehlém parkovišti jsem mohl koně i popásat.
Nakládat do letadla, se zhruba 25 koní, začalo okolo šesté
hodiny v sobotu večer. Startovalo
se v jedenáct v noci a první start
byl pro CRAZY LOVE poněkud Foto N. Roučková
stresující, ale pak již snášela vše
velmi klidně. Naopak velké pro- R. Pokorný a CRAZY LOVE před halou Thomas & Mack
blémy měl kůň G. Kubiaka DJA- Center v Las Vegas
NE DE FONTENIS, který cestuje
špatně a veterinář jej musel udržovat pod
úrovně je i chyba v přeskoku zničující. I když
sedativy. I tak se při dlouhém transportu na
pak již všechna úskalí obtížného kurzu,
mnoha místech podřel, což pak bylo pro G.
s výjimkou jediného kolmého skoku, zvládla
Kubiaka velkým handicapem.
naše dvojice výborně, konečných 13 trestných bodů znamenalo již konec naděje ke
První mezipřistání bylo na Islandu, druhé
zlepšení postavení. I tak je však celkový
pak v Montrealu. Tam jsme bohužel čekali
výkon naší dvojice vynikající. O kvalitách
téměř tři hodiny a tak jsme do Las Vegas
Aleše Opatrného již nikdo nepochybuje. Svým
dorazili po více než dvaceti hodinách. Cesta
do stájí již trvala jen několik minut, ale koně
výborným výkonem si vydobyla uznání i
byli nuceni dalších 24 hodin strávit v karanCRAZY LOVE.
ténním stanu, ze kterého nebylo možné
V historii 27. skokových finálových ročníků
vycházet. Ještě v letadle v Las Vegas byla
Světového poháru pořádaly Spojené státy
koním odebrána krev, která putovala k laborafinále již pošesté. Poprvé to bylo v roce 1980
tornímu vyšetření. Až do sdělení výsledku
v Baltimore, následovala v roce 1989 Tampa
jsme museli vstupovat do stájí ve speciálních
a v roce 1992 bylo finále v Del Mar. A pak již
overalech a na nohou s igelitovými návleky.
přišlo na řadu Las Vegas. Poprvé se zde souTeprve další den po příletu byli koně zavedeni
těžilo v roce 2000, následovalo námi pečlivě
do normálních stájí a mohlo se začít se stansledované finále v roce 2003 a po dvou letech
dardním pohybem.
se světová skoková elita do Las Vegas vrátila
potřetí.
Již při příjezdu do Maastrichtu jsem byl
Pořadatelé poučeni malým rozsahem proAlešem upozorněn, že přes CRAZY LOVE
gramu před dvěma lety přijali pod svoji orgapřechází mírná viróza a tak jsem jí věnoval
nizaci i finále SP v drezúře a tak se tentokrát
zvýšenou pozornost. Bohužel třídenní cestokonala obě finále společně.
vání vše zkomplikovalo a tak mi již po příletu
Světový pohár v drezúře má tradici ponědo Las Vegas bylo jasné, že klisna není
kud kratší a poprvé se konalo v roce 1986. Ve
v pořádku. Naštěstí zde byl vynikající a ochotSpojených státech byli zatím drezúristé pouze
ný americký veterinář, specialista na koně,
který CRAZY LOVE kompletně vyšetřil. Vedle
jednou a to v roce 1995 v Los Angeles.
mnohalitrové infúze, která měla za prvořadý
Podle očekávání byla i tentokrát celá souúkol koně zavodnit, pak nasadil i antibiotika.
těž záležitostí především jezdců západní
Ta CRAZY LOVE dostávala ještě v průběhu
Evropy. Ve strhujícím skokovém finále se z triprvních soutěžních dní. I když se jednalo
umfu radovala téměř domácí Američanka
o špičkového specialistu a dostalo se nám
Meredith Michaels-Beerbaum na 12ti letém
ujištění, že žádné zakázané látky léčba neobhanoverském SHUTTERFLY. Ta pochází
sahuje, CRAZY LOVE se nevyhnula antidoz Kalifornie a za SRN startuje díky manželství
pingové kontrole, ale naštěstí alespoň z tohos Markusem Beerbaumem. Ani on ve finále
to hlediska vše dobře dopadlo. Pochopitelně
nechyběl a i když se do finále dostal až jako
k celkové soutěžní pohodě celá tato epizoda
náhradník skončil nakonec na velmi pěkném
nepřispěla a začátek závodů zastihnul CRA11. místě.
ZY LOVE značně oslabenou.“
Druhý ve finále skončil Michael Whitaker
(GB) na PORTOFINO, kteří udělali v průběhu
Po tomto sdělení je vstupní bezchybné kolo
všech finálových kol pouze jedinou chybu.
CRAZY LOVE a počáteční 21. příčka skutečO třetí příčku se nakonec rozdělili Lars
ným zázrakem a i páteční čtyři chyby ve druNieberg (LUCIE) a Marcus Ehning s GITANIA
hém parkuru kvalifikace jsou lépe pochopitel8. Především tento jezdec opět předváděl
né. V sobotu si CRAZY LOVE přeci jen
senzační parkury a opět potvrdil pověst stylooddechla a do nedělního finále vstupovala
vé světové jedničky. Pátá příčka udělal radost
v lepší kondici. Zde však stála na straně
našeho jezdce přeci jen sportovní smůla.
domácím díky Kimberly FREY na MARLOU.
Nepovedená korekce po křižování v nájezdu
Nejsmutnějším mužem finále však určitě
na skok číslo tři znamenala zastavení a jen
nadlouho zůstane Nick Skelton. Tato legenda
potvrdila, že v halových parkurech takové
nejen britského skokového sportu slavila
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v letošním ročníku senzační come back i díky
fenomenálním schopnostem 11letého oldenburského hřebce ARKO III. Nejen že prošli
mnoha kvalifikačními koly jako naprosto nejlepší dvojice, ale i v samotném lasvegaském
klání si vedli velmi dobře. ARKO III v průběhu
soutěže neudělal chybu a v samotném závěru
bojoval o jedno z prvních míst. Vše se vyvíjelo
dobře až do předposledního skoku. Zde došlo
ke kolizi na prvním kolmém skoku dvojskoku.
Následoval pád a tím i nemilosrdný konec
celé soutěže.
A. Opatrný a CRAZY LOVE postoupili do
finále z 27. místa jako poslední postupující.
Protože jedna dvojice k finále nenastoupila
a E. Flameng na ROXANNE (Bel) byl ze soutěže vyloučen, obsadila ČR v konečných
součtech 24. místo. Nebýt kolize na překážce
číslo tři, A. Opatrný by určitě postoupil do
závěrečného kola a mohlo být vše ještě jinak.
Ve sportu však žádná kdyby neplatí. A tak
přes nesporně dobré výkony nebyl nakonec
A. Opatrný s výsledkem spokojen.

Drezúrní střídání
Zatímco ve skocích si Německo udržuje
stále výsadní postavení a vedle tří německých
jezdců na prvních čtyřech místech, startovalo
v závěrečném finálovém parkuru sedm soutěžících z této země, v drezúře jsme svědky
ústupu Německa z čelních pozic.
V letitém souboji Holandska a Německa
mají momentálně nizozemští jezdci navrch
a projevilo se to i v Las Vegas. Holandští
reprezentanti Anky van Grunsven s Keltec
SALINERO a Edward Gal na GELDNET
LINGH obsadili dvě první místa následováni
dvěma domácími jezdci Debie McDonald na
BRENTINA a Robertem Doverem s FBW
KENNEDY. Pro Německo vybojoval jediné
místo ve finálové dvanáctce Hubertus
Schmidt s ARAMIS, kteří skončili osmí.

V USA jsou koně v kursu
Vedle spokojených diváků a tentokrát
i soutěžících, kteří si pochvalovali zvláště
zlepšený povrch kolbiště a v neposlední řadě
i představitelů FEI, byli spokojeni i pořadatelé.
Arénu Thomas & Mack Center navštívilo
v průběhu čtyř finálových dní přes 100 000
návštěvníků. Vstupenky byly prodány do 13
zemí světa a i v USA se prodávaly ve všech
50 státech. I když se to může zdát neuvěřitelné tak statistika prodeje přinesla informaci, že
96% diváků bylo z jiných zemí než pořadatelské Nevady. I proto bylo 27. finále Světového
poháru úspěšné a senzační diváckou podporu
ocenil i Aleš Opatrný.
Cesta domů již proběhla klidně a v úterý
26. dubna v noci dorazila CRAZY LOVE slavnější a zkušenější o jeden světový turnaj
v pořádku do hořovických stájí.
Veškeré podrobnosti naleznete na
www.worldcuplasvegas.com

A. Opatrného doprovázela v Las Vegas
N. Roučková

ZE ZAHRANIČÍ

Pokračování v Ústí
V sobotu 30. dubna se sjela česká skoková špička ke druhému kolu ČSP, které bylo
na programu v Ústí n.L. Pro jezdce a koně
ucházející se o bodový zisk do Poháru bylo
již tentokrát připraveno skákání -T-.
V centru pozornosti byl od
počátku A. Opatrný, který zahájil
hned sobotním
vítězstvím
v
-ST**- na SUPREME Oil Team.
V rozeskakování
se s ním utkalo dalších 15 dvojic. Z osmičky bezchybných se na druhém místě usadil
J. Papoušek na NIKITA 3 (JO Srnín) před
J. Jindrou s M-LOUSAN (Stáj Bierhanzl).
Nedělnímu vyvrcholení předcházelo ještě jedno -ST**- se 43 startujícími. Dobrou
formu zde potvrdil M. Šoupal na ČARAS
(SK Olympia), který ke svému vítězství
v sobotním -S**- přidal i prvenství v nedělním -ST**- (43 startujích). V rozeskakování
sedmi dvojic mu nejlépe sekundovala
V. Krajníková na CIKÁDA (Accom Praha),
která skončila druhá před G. Staňovou
(MARKET TINKA’S BOY) z JS Belcredi.
Přestávku mezi touto soutěží a závěrečným parkurem zpestřili pořadatelé prvním závodem Jack Russellů. Těch se
sešlo v Ústí přes dvacet a i když, či právě
proto, jich většina pravidla soutěže zcela
ignorovala, diváci se dobře bavili. Přispěl
k tomu i zábavný komentář hlasatele
M. Červeného.
Závěrečné -T- s 31 startujícími tak sice
začalo o 15 minut později, ale většině diváků to nevadilo. Parkur dvojice J. Šíma a
J. Vávra splňoval kriteria soutěže, která
poněkud znáročnil hlubší písek ústeckého
kolbiště. Oba stavitelé však nakonec mohli
býti spokojeni, protože do rozeskakování
postoupilo sedm dvojic.
Hned se dvěma koňmi to byl, jak jinak,
i Aleš Opatrný. Nejprve se mu to podařilo
na FAMOUS a nakonec i v sedle nové
9leté akvizice stáje TETI VAN CANNES
belgického chovu. Spolu s ním pak i
M. Šlechta na COME ON JUNIOR (JK
Všemily), J. Pecháček s VENEUR (Stáj
Pecháček), O. Pospíšil na SHERON (Dvůr
Židovice), P. Eim s OSCAR (JK Tlumačov)
a Z. Zelinková na VOLONTER T
(JK Tarpan).
V rozeskakování se diváci dlouho
nemohli dočkat nuly. Asi nejblíže jí byl
J. Pecháček, který vstoupil do 4. ročníku
ČSP ve velmi dobré pohodě. Ale ani on se
nakonec nevyhnul shození. Předposledním

ZPRÁVY
jezdcem rozeskakování byl A. Opatrný se
svým druhým koněm TETI VAN CANNE
a bezchybnou jízdou se ujal vedení.
Ohrozit jej mohla již jen Z. Zelinková, ale
nakonec i ona dokončila s chybou. Druhé
nejvyšší bodové ohodnocení v ČSP si tedy
z Ústí odnesl A. Opatrný před
J. Pecháčkem a Z. Zelinkovou.
Dějištěm třetího pokračování seriálové
soutěže Českého skokového poháru je
Brno a jeho Velká cena je na programu
7.-8. května.

Do Mnichova,
Gurhofu a Linze
Česká skoková reprezentace pokračuje
i ve svých mezinárodních aktivitách.
Ohlášenou účast na CSI*** v Mnichově
musel bohužel odříci Z. Žíla (Mustang
Havířov), kterému se při závodech
v Ostravě zranil ve stáji PINOT GRIGIO.
Naštěstí jeho zranění není tak vážné a tak
při CSIO v Linzi by již neměl chybět
v našem týmu. Do Mnichova však pocestuje A. Opatrný a koně GRAND, NAREW
SON a CADISO L sami.
Ve stejném termínu se jezdkyně
Z. Zelinková (Tarpan Odolena Voda) s koňmi LA MANCHE T, VOLTER T a CHABLIS T a V. Macánová (Tecton Most)
s POMPÖS, LISETTE a L’AMIE zúčastní
CSI** v rakouském Schloss Gurhof.
O týden později pak zahájí český reprezentační tým účast v letošním ročníku
Samsung Nations Series Cup - Pohár
národů při CSIO**** Linz Ebelsberg. Naše
družstvo budou tvořit jezdci: A. Opatrný
(GRAND, CRAZY LOVE, TETI VAN CANNE), Z. Zelinková (DAN 7, LA MANCHE T,
LAWILLI), K. Papoušek (MAGIC BOY,
MAMA MIA) a Z. Žíla (PINOT GRIGIO, LE
PATRON).
Jak nám sdělil manažer skokové komise
V. Drbal, český skokový tým plánuje
v letošním roce tyto starty v PN. Po CSIO
v Linzi, bychom se měli pokusit získat body
do Nations Cup Series na CSIO v Poznani
a dále pak při CSIO Kecskeméth,
Bratislava,
Poděbrady,
Záhřebu
a Athénách. V kuloárech jsme zaslechli
i úvahy o účasti na bulharském CSIO
v Plovdivu.
Následujícím zájezdem po CSIO v Linzi
bude výjezd na CSI-W do Wroclavi a o ten
bude pravděpodobně velký zájem. Startovat
na závodech započítávaných do Světového
poháru by chtěla celá řada našich jezdců
a tak se momentálně zjišťuje, kolik účastníků z ČR polský pořadatel přijme.

Foto S. Polák
L. Poláková - COMTESSA při CSI Lummen

Lummen CSI**
Čeští reprezentanti V. Macánová,
L. Poláková a O. Pospíšil se vydali ve
dnech 22. -24. dubna na 855 km dlouhou
cestu za účastí na na belgickém CSI**
Lummen. V. Macánová se zúčastnila na
L’AMIE, LISETTE a POMPÖS, L. Poláková
s RAINBOW STAR a COMTESSA III a
O. Pospíšil s SHERON a HONTO.
V pátek 22. dubna zahájili naši jezdci
skákáním do 135 cm. Nejlépe si vedla
V. Macánová na L’AMIE, která dokončila
s 1. bodem, ale i tak to stačilo pouze na
33 místo. Ve druhém parkuru do 140 cm
startovala V. Macánová na LISETTE
a postoupila do rozeskakování. Zde však
dvakrát chybovala a znamenalo to
18. pozici. Dobře si vedla i s POMPÖS, se
kterým dokončila se 3 body.
Velmi dobře se dařilo L. Polákové
v zahajovací soutěži mladých koní do
130 cm. Sedmiletá COMTESSA III se po
čistém základním kole rozeskakovala. Zde
po chybě obsadila 23. místo.
COMTESSA pokračovala v dobrých
výkonech i v sobotu v soutěži do 130 cm
s jedním shozením. Tyto výsledky znamenaly postup do nedělního finále (135 cm),
kde jsme díky této dvojici po jedné chybě
obsadili 16. místo.
V sobotu se dařilo opět V. Macánové na
L’AMIE (1 tr. bod ve skoku do 135 cm). Ve
stejné soutěži dokončil O. Pospíšil a SHERON s 15 body.
V následném skákání do 140 cm byl
z našich nejlepší POMPÖS. V. Macánová
s ním po čistém parkuru skončila na 13.
místě. S LISSETTE dokončila s 9 body a
L. Poláková a RAINBOW STAR chybovali
dvakrát.
V neděli pak startoval SHERON a
O. Pospíšil i L’AMIE a V. Macánová nejprve ve skoku do 140 cm a oba dokončili
shodně s 8 body.
Do Velké ceny postoupili V. Macánová
s oběma koňmi POMPÖS a LISSETTE
a L. Poláková na RAINBOW STAR. Soutěž
dokončil pouze POMPÖS (12 bodů) a zbývající dva koně byli vyloučeni.
Podrobnosti na: www.lummen-horses.be
Redakce zpravodaje Jezdec oznamuje,
že již přestala používat e-mailovou adresu
s příponou mbox. V současnosti používáme
již pouze adresu jezdec@jezdec.cz

Společné foto účastníků první soutěže Jack Russellů v historii
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ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Zlatá podkova na podruhé
Jarní i když poněkud chladnější
víkend 22.-24. dubna znamenal
definitivní zahájení 40. ročníku
kvalifikací na finále Zlaté podkovy.
Dějištěm byly podruhé za sebou
Pardubice a o předehru se týden
před tím postarali pony. Tentokrát
byly na programu všechny standardní kategorie a ve čtyřech soutěžích Zlaté, Stříbrné a Bronzové
podkově i v Soutěži nadějí odstartovalo 91 dvojic.
Největší konkurence se sešla
na startu Stříbrné podkovy.
Startovní listina byla složena ze
40 dvojic a od drezúrní zkoušky
bylo na čele soutěže dost těsno.
Nejlepší dvojice neměly problémy
v terénu a tak se o prvenství rozhodovalo na parkuru. Nejlépe si
v celkových součtech vedla
P. Bendová na PICASSO z PJK
Gabrielka, která si tak po týden
Foto Z. Šedá
starém vítězství v soutěži -Z-, připsala další pěkné prvenství již v té
nejlepší konkurenci. Další dvě Vítězka Stříbrné podkovy P. Bendová - PICASSO
místa patřila I. Konečné z JO Pegas Loučany
jezdců neměl v terénu vážnější problémy, i když
s koňmi NAJDY a SYMPATIKA před M. Šedou
v několika případech viděli diváci i nepříjemné
(CLEMENTAIN) - JK Ideas a B. Závodskou
karamboly. Naštěstí se vše obešlo bez vážněj(SOUBOJ) z Hřebčína ve Slatiňanech.
ších zranění a z vítězství v Memoriálu MVDr.
V Bronzové podkově startovalo 15 účastníV. Matouška se nakonec radovala
ků a prvenství si po nejlepší drezúře a bezchybR. Dvořáková na BEATRICE (Cavalier
ném terénu i parkuru připsala E. Borovcová na
Rynárec) před L. Vrtkem s DALLAS 1 (Horní
LAVELA z JK Tune. Soutěž nadějí měla pole
Heřmanice) a N. Knopovou na KLIP (JK Amir).
16ti členné a zde se z prvenství radoval
O tom že Pardubice se k jezdeckým soutěV. Slavík na EFEKT z JK Cilka.
žím hlásí svědčí i účast primátora města
Hlavní soutěž Zlatá podkova vypsaná jako
J. Střítezského a i značný zájem diváků, kteří
Memoriál MVDr. V. Matouška měla 20 účastnípřišli shlédnout především druhý soutěžní den.
ků. I zde se po drezúře na čele usadili nejlepší
Vítěznou přikrývku předávala R. Dvořákové
jezdci N. Knopová (KLIP), L. Vrtek (DALLAS 1),
manželka V. Matouška rozhodčí I. Matoušková
S.
Heidenreichová
(BELLEVUE)
a
a granulemi pro koně odměňovala vítězné jezdR. Dvořáková (BEATRICE). Žádný z těchto
ce firma Energy’s ZS Běstovice.

Kladrubský rekord
I v dobách největšího rozmachu soutěží spřežení v 80. letech se sešlo na závodech spřežení
maximálně okolo čtyřiceti účastníků. Letošní
účast v Kladrubech tak překonala dlohodobé
rekordy a do Národního hřebčína se ve dnech
21.-24. dubna sjelo přes 60 spřežení ze šesti
zemí (Rakousko, Polsko, Slovensko, Německo,
Dánsko a ČR). Čtyřdenní soutěžení provázelo
po celou dobu příznivé jarní počasí.
Soutěž čtyřspřeží byla obsazena sedmi spřeženími. Soutěž ovládnul od začátku P. Vozáb,
za kterým si stabilně druhou pozici držel zkušený německý závodník Georg Knell. Toho od
prvenství dělila tenounká hranice, ale vždy ho
několik bodů, či dokonce desetin bodů, nepustilo před našeho P. Vozába. Na třetím místě
vystřídal po drezúře Knuda Jorgensena
z Dánska náš Z. Jirásek, který si toto místo udržel i po závěrečném parkuru. S P. Vozábem se
premiérově závodů v roli spolujezdců zúčastnili
i oba synové Honza a Petr.
Tradičně nejobsazenější byla soutěž dvojspřeží. V Kladrubech se sešlo 26 párů, jistě
i proto, že závody v Kladrubech patří k letošním
kvalifikacím pro mistrovství světa v Salzburku.
Výsledky drezurní zkoušky ne docela předpověděly průběh soutěže. Vítěz drezury
J. Leibetseder (AUS) nakonec skončil uprostřed
výsledkového pole. Z našich jezdců předvedl
pěknou úlohu L. Jirgala. Po prvním dni byl druhý, ale nakonec tuto příčku neudržel a skončil
čtvrtý. Dařilo se i stále zkušenějšímu J. Pavlovi,
který byl 3. v drezuře a nakonec skončil pátý.
Po třídenním závodění se celkovým vítězem
stal J. Nesvačil sen., který vyhrál maraton i par-

kur. Ten zajeli čistě pouze otec a syn
Nesvačilové. J. Nesvačil ml. byl v maratonu třetí
a i celkově skončil třetí. Mezi naše dva jezdce
se v konečných součtech vklínil Polák
A. Kostrzewa.
Velmi dobré obsazení měly i soutěže jednospřeží. Závodilo 19 spřežení a velkým favoritem
byl německý reprezentant D. Lauterbach. Tento
jezdec se při loňském světovém šampionátu ve
Švédsku stal téměř vítězem a od zlata jej až na
4. příčku „odstrčila“ chyba na poslední překážce
parkuru. V Kladrubech se mu však dařilo
a nezvítězil zde pouze v maratonu (4. místo).
Celkový součet však znamenal vítězství.

Sportovní
kalendáﬁ
11.5.
11.5.
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.-15.5.
14.-15.5.
14.-15.5.
14.-15.5.
14.-15.5.
14.-15.5.
14.-15.5.
14.-15.5.
14.-15.5.
15.5.
15.5.
15.5.
18.5.
20.-22.5.
20.-22.5.
20.-22.5.
20.5.
20.5.
21.5.
21.5.
21.5.
21.5.
21.5.
21.5.
21.5.
21.5.
21.5.
21.5.
21.-22.5.
21.-22.5.
21.-22.5.
21.-22.5.
22.5.
22.5.
22.5.

Brno Veveří
Z-L
Havlíčkův Brod
ZM-ZL
Praha Komořany
D/L-ST
Přítoky
Z-L
Unhošť Rymáň
D/Z-S
Všemily
Z-ST, pony L
Podsedice
E/ZM-L
Kolesa
C/ZK-L, pony C/Z
Hořice
ZM-ZL
Litomyšl
ZM-S
Brno Líšeň
Z-L
Olšany
Z-S
Pravčice
ZM-L
Dolní Moravice
ZM-S
Čeladná
reining
Páterov
ZM-T
Čakovičky
ZM-L
Heroutice
ZM-ST, pony ZL-ST
Dunovice
ZM-ST
Plzeň Bory
D/Z-ST
Tetčice
CVI**
Hradec n.Moravicí ZM-ST, pony Z-S
Stará Role
Z-ST
Čejov
C/ZK-Z, pony C/ZK
Přeštěnice
ZM-L, D/Z-S
Chrudim
ZM-L
Dvoreček
ZM-L
Mariánské Lázně
ZM-L
Ruda ZM-ZL, ponyZ-L, A/1,2, pony 1/2
Pecínov
CIC*/CCN*
Ostrava Stará Bělá
L-T
Pardubice
Z-L
Rožnov pod Radhoštěm
reining
Praha Modřany
D/Z-L
Starosedlský Hrádek
ZM-ZL
Mělník
D/Z-S
Tlustice
ZM-L
Husinec
D/Z-L
Štichovice
pony Z-S, D/Z-L
Mirošov
ZM-L
Vrchovany
Z-L
Okřešice
ZM-L
Trojanovice
D/Z-L, pony D/Z-L
Stará Boleslav
Z-ST
Ústí n.L.
Z-ST
Pardubice
ZM-S
Třeština Háj
D/Z-S, pony D/Z-L
Deštné v Orlických Horách
D/Z-S, pony D/Z-L
Hory
Z-S
Havlíčkův Brod
Z-L

Druhé místo obsadila Polka Agnieszka
Chwastek před svými krajany W. Pietrowskim
a M. Machnikem. Až za nimi skončila česká trojice - Jan Exnar (5. místo), Tomáš Barták jun.
(6. místo) a Libor Kurka (7. místo).
Národní soutěž poníků v jednospřeží byla
obsazena čtyřmi jezdci. Způsobem start - cíl zvítězila polská jezdkyně Weronika Kwiatek před
L. Poklopem a L. Váchovou. V soutěžích dvojspřeží závodilo pět jezdců a z prvenství se radovala M. Pospíšilová před J. Práškem a
J. Votoupalem.
-gott-

Foto Z. Svoboda
P. Vozáb z Národního hřebčína exceloval v soutěži čtyřspřeží
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Velká cena
Tarpan se blíží
Pořadatelé Velké ceny Tarpan
CSI*, která je na programu ve
dnech 3.-5. června v Praze na
Trojském ostrově připomínají, že se
blíží termín uzávěrky přihlášek.
V principielních přihláškách se
zatím objevili jezdci z Norska, Švýcarska,
Německa,
Polska,
Rakouska, Maďarska a Slovenska.
Čeští jezdci zatím z přihláškami
otálejí a tak pořadatelé připomínají,
že uzávěrka přihlášek je 13. května. Podrobnosti na www.tarpan.cz

Závody začínají v pátek 13. května veterinární kontrolou koní.
V sobotu pak bude probíhat 1. kolo
soutěže jednotlivců i skupin.
Vyvrcholením je pak finále soutěží
v neděli 15. května.
Veškeré informace nejdete na
www.luckydrasov.cz

Májová cena
Tradiční Májová cena Frenštátu
pod Radhoštěm proběhla ve dnech
30. dubna a 1. května na kolbišti na
Nivách.
V Májové ceně -S**- se představilo 38 dvojic. Základní kolo jich
zvládlo devět bez penalizace, prvé
rozeskakování čtyři a druhé jen
vítěz Zdeněk Žíla na LE PATRON
z Mustangu Lučina. K tomu přidal
i druhé místo na CARLOS. Třetí
skončil Tomáš Bajnar na EURIPIDES Fides Agro z Baníku Ostrava.
Ve stupňované obtížnosti do 120
cm se žolíkem startovalo 34 dvojic
a zvítězil Jiří Hruška s NAGANE
Agromarket H+B z Opavy
Kateřinek. Druhá skončila Michaela
Vavříková s ETNOU 1 ze Stáje
Vavřík a třetí Pavel Klár se
ŽIRONEM Agrostylu Otice.
-jge-

Jindra
a MGT DIAS
Ač byli manželé Opatrní o víkendu 23. - 24. dubna myšlenkami
v Las Vegas, přesto dokázali doma
uspořádat jezdecké závody.
Sobotním soutěžím vévodila
J. Perníčková z JK Heroutice, která
vyhrála tři ze čtyř soutěží. Parkur
-Z- a -ZL- s koněm VIDAR a parkur
-S*- na CARDIFF.
Neděli pak ovládli manželé
Jindrovi (JK Bierhanzl Martinice),
když parkury -ZL- a -L*- vyhrála
L. Jindrová s HERIET, a v posledních dvou soutěžích -S*- a -ST**- si
pro žlutý flot zajel J. Jindra s koněm
MGT DIAS. V -S*- zvítězil mezi 31
dvojicemi před R. Fialou na CASSINI’S SON (Leon Blatná) a domácí
J. Opatrnou (LIPAN), v -ST**- pak
mezi 17 koňmi před P. Zahořem na
TIBETA (Stáj Zahoř). Třetí příčka
patřila opět jemu na KREACE.

Pozvánka do
Zduchovic
V nově zrekonstruovaném areálu
firmy La-Bohéme L. Krulicha ve
Zduchovicích se 4. a 5. června
uskuteční poprvé oficiální skokové
závody - Cena Svatého Norberta,
pojmenovaná podle patrona kaple
zduchovického zámečku. V moderním jezdeckém areálu s novým pískovým kolbištěm a opracovištěm se
budou konat skokové soutěže do
st. -L- a pro pony až do stupně -ST. Celková finanční dotace závodů je
50 000,-Kč. Součástí pak i bohatý
doprovodný program pro všechny
návštěvníky, koncert vážné hudby
v kapli zduchovického zámečku
a diskotéka pro děti. Více informací
na www.kone-zduchovice nebo
tel. 318 697 190 (Vašáková). -kv-

V Kolíně 1. června

Foto J. Gebauer
Vítěz hlavní soutěže -ST- v Ostravě
P. Eim - OSCAR (JK Tlumačov)

Tři dny
v Ostravě
Tradiční jarní skokové závody
a kritérium mladých koní probíhaly
22. až 24.dubna na kolbišti Baníku
Ostrava ve Staré Bělé. V pátek probíhalo KMK v sobotu a neděli klasické soutěže.
V nedělním -S**- startovalo 42
soutěžících. Jedenáct zvládlo
základní kolo bez penalizace,
v následném rozeskakování čtyři.
Mezi nimi měl nejrychlejší čas
J. Zwinger na DONA Z Kentaur
z Opavy Kateřinek. Druhý skončil
L. Masár - RAMZES Gyncentrum
Ostrava (JK Caballero) a třetí
domácí T. Bajnar na EURIPIDES
Fides Agro.
V -ST*- se představilo patnáct
startujících. I tady se o prvenství
bojovalo v rozeskakování. Do něho
postoupily čtyři dvojice. Zvítězil jediný bezchybný P. Eim s OSCAR ze
ZH Tlumačov před domácím
M. Hentšelem - SALWADOR. Třetí
skončil J. Hruška (CALETTA Auto
Sitta) z Opavy Kateřinek.
-jge-

CVI** Brno
Ve dnech 13.-15. května pořádá
TJJ Lucky Drásov v kryté hale JO
Tedos Tetčice u Rosic druhý ročník
mezinárodních voltižních závodů
CVI**. CVI**Brno jsou jediné mezinárodní voltižní závody u nás, které
jsou i nominačními závody na ME
nebo MS. Cílem soutěžících je tedy
nominace na ME , které se v r.2005
koná v Itálii.
V roce 2005 bude CVI** Brno
také zařazeno do seriálu závodů
Československého voltižního poháru. V současné chvíli mají pořadatelé potvrzené přihlášky závodníků
z 11 států, což v případě účasti
všech, bude český rekord. Jsou
mezi nimi i finalisté z lonského MS
v Rakousku.

Stáj Václav v Kolíně nás požádala o upozornění všech majitelů
koní startujících v KMK na chybně
uvedené datum kolínských KMK.
Ty se konají ve středu 1. června
a ne 3. června jak je uvedeno
v kalendáři.
Rozpisy všech závodů pořádaných
v Kolíně, včetně přihlášek najdete na
našich webových stránkách:
www.sweb.cz/staj.vaclav

Prodám
Renault Mesenger
r.v. 1995, nové v ČR,
2/3 koně, zavěs, sedlovna, obytná místnost, 3 lůžka, boční
rampa, najeto 100 tis.
km, dobrý stav.
Cena:
349 000,- Kč + DPH

Oblast na Borech
Ve dnech 14.-15. května se
v areálu TJ JS Plzeň - Bory koná
oblastní šampionát v drezúře. Děti
mají předepsánu úroveň -DU-, junioři -JU 03-, ml. jezdci -JD 03a senioři -SG-. Začátek je po oba
dny v 9.00 hodin, děti a junioři
budou soutěžit v sobotu, ml. jezdci
a senioři v neděli.

tel. 603 230 880.

Prvomájové
Mariánky
Na 1. máje připadají tradičně
skokové závody pořádané JS
v Mariánských Lázních. Na programu měly v sobotu 30. dubna soutěže až do úrovně -L*-, v neděli pak
byly na programu soutěže -L**-,
-S**- a -ST**-.
Vyvrcholení závodů se skvěle
vydařilo J. Opatrné (JS Hořovice),
která na BOXER nejprve mezi 31
dvojicemi zvítězila nejlepším časem
v -S- a potom na LIPAN jako jediná
bezchybná i v závěrečném -ST-.
Bez chyb na překážkách dokončily
-ST- i další dvě jezdkyně
D. Balcarová s MAKEBO (ČJK
Karlovy Vary) a M. Roubalová
s ŠERRY (Roubal Plzeň), ale penalizace za čas 1 a 2 body je odsunuly na 2. a 3. místo.

Jezdecké hry
V sobotu 30. dubna se na kolbišti v Kovárech ve středočeském kraji
pořádaly první jezdecké hry přístupné i neregistrovaným jezdcům.
Protože účast byla hojná a spokojenost jezdců velká, rozhodli se pořadatelé zorganizovat obdobné setkání na sobotu 11. června. Případníí
zájemci naleznou veškeré informace o Jezdeckých hrách v Kovárech
na www.sweb.cz/kovary
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Výsledky
Loštice 19.4. dvouf. sk. pony 60/70 cm
(12) 1. Vachutková - TOSCA (Dubicko Úsovsko), dvouf. sk. pony 70/80 cm (15) 1.
Vachutková - TOSCA (Dubicko Úsovsko), ZM- (8) 1. Malý - GÁJA (Montana), dvouf.
sk. 90/100 cm jun. (17) 1. Kondlerová BONITA (Kerberos Troubelice), ostatní (26)
1. Malý - OLIWER (Montana), -Z- děti, jun.
(13) 1. Hulíková - MATAHARY (JK Sana), -Z(36) 1. Adamcová - LADA (Podorlicko), -ZL(22) 1. Černá - WALTER (Jantar s.r.o.).
Hořovice 23.-24.4. dvouf. sk. 100/110
(61) 1. Perníčková - VIDAR (JK Heroutice), ZL- (86) 1. Perníčková- VIDAR (JK
Heroutice), -L*- (63) 1. J. Papoušek - ALPINA
(JO Srnín), 2. Štětina - FREDERICUS-S (JS
Schneider), 3. Smaha - CUGETA (SS Smaha
Dyšina), -S*- (27) 1. Perníčková - CARDIFF
(JK Heroutice), 2. Hoffmeisterová - GIGANT
(SK Altron), 3. Pilecký - SUPREME Oil Team
(JS Opatrný), -ZL- (35) 1. Jindrová - HERIET
(Stáj Bierhanzl), -L*- (41) 1. Jindrová - HERIET (Stáj Bierhanzl), 2. Krajníková DEKLINÁTOR (Accom Praha), 3. Opatrná CARDINAL (JS Opatrný), -S*- (31) 1. Jindra MGT DIAS (Stáj Bierhanzl), 2. Fiala CASSINI∞S SON-T (Stáj Leon Blatná), 3.
Opatrná - LIPAN (JS Opatrný), -ST**- (17) 1.
Jindra - MGT DIAS (Stáj Bierhanzl), 2. Zahoř
- TIBETA (Stáj Zahoř), 3. Jindra - KREACE
(Stáj Bierhanzl), 4. Štětina - BOR 1 (Stáj
Schneider), 5. Pilecky - FAMOUS (JS
Opatrny).
Pardubice 22.-24.4. Zlatá podkova - všestrannost ZP (20) 1. Dvořáková - BEATRICE
(Cavalier Rynárec), 2. Vrtek - DALLAS 1
(Horní Heřmanice), 3. Knopová - KLIP (JK
Amir), SP (40) 1. Bendová - PICASSO (PJK
Gabrielka), 2. Konečná - NAJDY, 3. Konečná
- SYMPATIKA (JO Pegas), BP (15) 1.
Borovcová - LAVELA (JK Tune), 2. Erbeková
- SUNSHINE CEMBRI (JK Union Brno), 3.
Ceganová - HYDE PARK (JK MZLU Brno),
SN (16) 1. Slavík - EFEKT (JK Citka), 2.
Chvojka - GOYEN (Chvojka Stolany), 3.
Marková - CORTLAND (JS Remark),
Ostrava: 22.-24. 4. -ZM- 4 a 5-ti letí koně
1. rokem (12) 1. Šídlo - ARGENTINA 2
(Supreme Opava), -Z- děti (4) 1. Flisníková UNIE 3 (Equiteam Flisník), -Z- junioři (12) 1.
Brát - DAISY 12 (Baník Ostrava), -Z- senioři
pro koně 1.rokem (15) 1. Víšek - BURGUND
(Baník Ostrava),-Z- ostatní (35) 1. Javašová
- DIVA A (Toratex Ostrava), -ZL- junioři (21)
1. Brát - GRAMIS (Baník Ostrava), -ZLostatní (58) 1. Durčáková - ARGENTA
(Beskyd Nábytek Havířov), -L*- (28) 1. M.
Hruška - CIBI (Opava Kateřinky), 2. Bajnar ARES Fides Agro (Baník Ostrava), 3.
Durčáková - BORGIA (Beskyd Nábytek
Dobrá), -L**- (15) 1. Chudyba - FELICITAS,
2. Chudyba - ANGELIKA (Slovan Háje

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

Bratislava), 3. Žíla - CARLOS s.v. (Mustang
Lučina), -ZL- děti a junioři (16) 1. Brát - BALTICA (Baník Ostrava), -ZL- ostatní (39) 1.
Holešovský - RENOMMEE PRINCE
(Hipoklub Natur), -L*- (42)1. Špalková JOKER 1 Martex (Caballero), 2. Kopiš SECRET LOVE (Frenštát), 3. Masár -RAMZES Gyncentrum Ostrava (Caballero), -L**(27) 1. Gladišová - DIOR 1 (JK Gladiš), 2.
Zwinger - DONA Z Kentaur (Opava
Kateřinky), 3. Vavříková - Etna (Stáj Vavřík),
-S**- (42) 1. Zwinger - DONA Z Kentaur
(Opava Kateřinky), 2. Masár - RAMZES
Gyncentrum Ostrava (Caballero), 3. Bajnar EURIPIDES Fides Agro (Baník Ostrava), ST*- (15) 1. Eim - OSCAR (Tlumačov), 2.
Hentšel - SALWADOR (Baník Ostrava), 3. J.
Hruška - CALETTA Auto Sitta (Opava
Kateřinky). KMK -Z - 4 leté klisny (20) 1.
GRACE 2 - J. Hruška (Opava Kateřinky), 2.
ARGENTINA - K.Papoušek (JK Všemily), 3.
GREAY ROSE - Kincl (Horymas Horní
Město), -Z- 4 letí hřebci (24) 1. QUINO - J.
Hruška, 2. CONDRO - Lamich (oba Opava
Kateřinky), 3. EIBISCH - Žíla (Mustang
Lučina), -ZL- 5-ti leté klisny (18) 1. GRANDE
DAME Z - K. Papoušek, 2. GRACE Z - K.
Papoušek (JK Všemily), 3. SARAH 5 - Fialka
(Mustang Lučina), -ZL- 5-ti letí hřebci (7) 1.
CHARLESTON Auto Sitta - J. Hruška, 2.
PALERMO Auto Sitta - J. Hruška (oba
Opava Kateřinky), GULIVER 2 - Žíla
(Mustang Lučina), -L- 6-ti leté klisny (9) 1.
OMEGA 1 - Vrubel (Stáj VondráčekAlbertovec), 2. LUSSY 1 - Kincl (Horymas
Horní Město), 3. GLADIOLA - Holý (Hřebčín
Amona).
Mikulov 24.4. drezúra -Z 3- (6) 1.
Kubicová - DASTY (JK Sever Brno), -L 1(10) 1. Hollá - CAPITOL (JK Čec St.Pečínka), -L 4- (10) 1. Hollá - CAPITOL
(JK Čec - St. Pečínka), JU 03 (7) 1. Stránská
- EXCALIBUR (JK Poštorná).
Brno-Veveří 23.-24.4. -ZM- ml. koně (10)
1. Slavíková - JACKJACK (JO Tedos), dvouf.
sk. 100/110 (31) 1. Lidmila - CIRTA (TJ
Moravan), -ZL- (38) 1. Přibyl - GOLDIKA (JS
Belcredi), -L- (33) 1. Krajcová - ROZÁRKA
(JK Mělník), -S- (18) 1. Tretera - CARNEWAL

(SS Tretera), 2. Váňa - AKIN (stáj Novák
Plaňany), 3. Tretera - NATAL (SS Tretera),
dvouf. sk. 100/110 (20) 1. Lidmila - CIRTA
(TJ Moravan), -ZL- (26) 1. Krajcová - PAY
DAY (JK Mělník), -L- (25) 1. Sojka - GALIA
(JS Hipo Topol.), post. obt. do 140 (12) 1.
Kuba - LEONARDO (SS Kentaur), 2. Tretera
- LOGO (SS Tretera), 3. Skřivan - RAFAELA
(SS Manon).
Kováry 30.4. Jezdecké hry i pro neregistrované jezdce a koně - drezúra -Z 1- 1.
Rousová - HURRY UP (JK Řisuty), skok do
60 cm na optimální čas 1. Chaloupková STAR LIGHT IMPRINT (Statek Kováry),
skok 70/80 1. Jalůvková - CLARK (Statek
Kováry), skok 80/90 1. Malá - FORMEN (JK
Preláta), skok 90/100 1. Němcová - ANTOINETTE (JK Holubice), skok 100/110 1.
Vábek - LUGANA (Statek Kováry).
Ústí n.Labem 30.4.-1.5. dvouf. sk.
110/120 cm (56) 1. Skřivan - EX CALIBUR
Wepol (Stáj Manon), -S**- (68) 1. Šoupal ČARAS (SK Olympia), 2. Zelinková - CHABLIS 121-T (JK Tarpan), 3. Papoušek J. - SH
LEA Kuzďas (JO Srnín), -ST*- (45) 1.
Opatrný - SUPREME Oil Team (Opatrný
Hořovice), 2. Papoušek J. - NIKITA 3 (JO
Srnín), 3. Jindra - M - LOUSAN (Bierhanzl),
4. Doležal - CHARLOTTE (PZOO
Chomutov), 5. Chelberg - BEACH GIRL (TJ
Žižka Praha), dvouf. sk. 120/130 cm (35) 1.
Opatrný - ABAZ (Opatrný Hořovice), 2.
Skřivan - EX CALIBUR Wepol (Stáj Manon),
3. Studnička - AREN (Stáj Studnička), -ST**(43) 1. Šoupal - ČARAS (SK Olympia), 2.
Krajníková - CIKÁDA (Stáj Accom Praha), 3.
Staňová - MARKET TINKA∞S BOY (JS
Belcredi), 4. Stružinská - LIPKA UNIREN
(Sport. a chov. Stáj), 5. Tesárek - ANNIE
(Stáj Tesárek), -T*- (31) 1. Opatrný - TETI
VAN CANNES (Opatrný Hořovice), 2.
Pecháček - VENEUR (Jiří Pecháček), 3.
Zelinková - VOLONTER T (JK Tarpan), 4.
Pospíšil - SHERON (Dvůr Židovice), 5. Eim OSCAR Agramm (JK Tlumačov).
Skaštice 30. 4. - 1. 5. -ZM- děti (9) 1.
Cintalová - VEGA (Přerov), -ZM- (7) 1. Složil
- CITA VIN (Jaso Oldřichov), -Z- junioři (21)
1. Bárta - VIKY 2 (Al Khan Sa Zlámanka), -Z-

ostatní (28) 1. Pěchová - DESINA (Stáj
Vittoria), -ZL- (24) 1. Složil - GRETA 8 (Jaso
Oldřichov), dvouf. sk.100/110 (32) 1.
Zámečníková - GARRY (JK Žlutava), -ZL(25) 1. Snášek - LUISA (SZeŠ Olomouc),
post. obt. do 120 (13) 1. Složil - GRETA 8
(Jaso Oldřichov), -L- (10) 1. Jarka - GEN (JK
Haná).
Frenštát pod Radhoštěm 30.4.- 1.5. ZM- 4 a 5-ti letí, 1.rokem (10) 1. Gračková ART 1 (Frenštát), -Z- děti a junioři (14) 1.
Stromská - ARANA 1 (Frenštát), -Z- 4 a 5-ti
letí, 1.rokem (9) 1. Minxová - GELIDUST (Sana), -Z- ostatní (20) 1. Klár - PROPILOT
(Agrostyl Otice), stup. obt. do 110 (19) 1.
Hrůzková - AQUINO A (Toratex Ova), stup.
obt. do 110 cm (42) 1. Šobichová - INDIÁN
(Studénka), -L**- (31) 1. Durčáková ARGENTA (Beskyd Nábytek Havířov), 2.
Mičuchová - CORINA (Slovensko), 3. Špalková - LATIMOR Valter Špalek (Caballero),
stup. obt. do 120 cm + žolík (34) 1. Hruška
- NAGANE Agromarket H+B (Opava
Kateřinky), 2. Vavříková - ETNA 1 (Stáj
Vavřík), 3. Klár - ŽIRON (Agrostyl Otice),
Májová cena -S**- (38) 1. Žíla - LE PATRON,
2. Žíla - CARLOS s.v. (Stáj Mustang), 3.
Bajnar - EURIPIDES Fides Agro (Baník Ova),
4. R. Doležal - BOHEMIA STAR (Toratex
Ova), 5. Bajnar - GIJOM Fides Agro (Baník
Ova).
Mariánské Lázně 30.4.-1.5. -Z- (24) 1.
Kostová - POLÁRKA (JS Mar. Lázně), -ZL(42) 1. Maturová - PRATER (Nový Dvůr), -L*(28) 1. Smaha - CELEBRITA (Smaha), 2.
Štětina - JAMES BOND - S (JS Schneider),
3. Nágr - PHILL (JS Mar. Lázně), stupň. obt.
do 120 cm (24) 1. Nágr - PHILL (JS Mar.
Lázně), -L**- (23) 1. Hynek - TAJNÁ (Zám.jízdárna), 2. Štětina - JAMES BOND - S (JS
Schneider), 3. Nágr - PHILL (JS Mar. Lázně),
-S**- (31) 1. Opatrná - BOXER (Opatrný
Hořovice), 2. Nágr - PICADOR, 3. Nágr FLÉTNA TEREA (JS Mar. Lázně), -ST- (21)
1. Opatrná - LIPAN (Opatrný Hořovice), 2.
Balcarová - MAKEBO (ČJK KV), 3.
Roubalová - ŠERRY (Roubal Plzeň), 4. Nágr
- ATLAS (JS Mar. Lázně), 5. Štětina - ŠOTEK
- S (JS Schneider).
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