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Generálka na Evropu
CSIJ/Y-A Auvers

Ve dnech 18.-20. května se tým českých junio-
rů (Natálie Crnková - CONGO KING, LICORI,
Filip Doležal - ROCKINA, ORIOLA, Kateřina
Mestenhauserová - PAY DAY, GRETA) doplněný
jedinou mladou jezdkyní Nikolou Bielíkovou
(ATYŠ, ALF) zúčastnil CSIJ/Y-A v Auvers v Nor-
mandii. Hlavním důvodem proč se čeští jezdci
vydali tak daleko byla skutečnost, že na tomto
kolbišti se 25.-27. července bude konat letošní
evropský šampionát juniorů a mladých jezdců.

Hned zahajovací soutěže však naznačily, že
závody v Auvers skutečně patří do kategorie Top
Ten a že se tedy bude jednat o prověrku nejvyšší
kvality. Parkury byly stavěny s velkou technickou
obtížností a každý ze skoků byl profilově originál-
ní. Velmi často také bylo použito vodních příkopů.
Navíc se potvrdila zkušenost, že pokud je v rozpi-
su uvedeno - 125 cm, jedná se o naši velmi
obtížnou úroveň -S- a pokud je napsáno do 135
cm, jedná se o -ST-.

K těmto všem faktorům se v zahajovací pátek
přidala jistě i únava z dlouhé cesty a tak výsledky
nedávaly příliš důvodů k optimismu. V zahajova-
cím juniorském skákání (125 cm) byla nejlepší
N. Crnková na CONGO KING, která zvládla par-
kur se 4 body a to stačilo na 15. místo,
K. Mestenhauserová a PAY DAY inkasovali 12
bodů a ROCKINA ani GRÉTA parkur nedokončily.

Mezi mladými jezdci (130) zvládla Nikola Bielí-
ková na ATYŠ první zahajovací skákání za 5 bodů.

Pro koně vyšší výkonnosti byly připraveny
o stupeň obtížnější zahajovačky. Junioři měli na
programu úroveň 135 a i zde byla nejlepší
N. Crnková s LICORI se třemi chybami. GRETA
a ORIOLA nedokončily.

Závěrečný parkur pátečního programu (140) pat-
řil mladým jezdcům a koním určeným pro nejtěžší
úrovně. Zde N. Bielíková a ALF inkasovali 8 bodů.

Sobota byla určena především týmovým sou-
těžím. Junioři měli parkur úrovně 135 cm a mladí
jezdci 140. Po pátečních výsledcích se náš tým
rozhodnul k týmové soutěži nenastoupit a naši
jezdci startovali ve dvoufázovém skákání 125 cm.
Všichni chybovali v první fázi a dokončili tak se
4 body (LICORI, GRÉTA, CONGO KING) resp.
s 12 (PAY DAY) a ROCKINA opět nedokončila.

ATYŠ startoval ve dvoufázové 130 ve druhé
fázi se 4 body. Prověrku v nejtěžší soutěži si
nenechala N. Bielíková ujít na ALF a jako jednot-
livec překonala čistě kurs týmové soutěže (140).

V týmové soutěži juniorů (135) obsadila první tři
místa družstva Velké Británie a na 4. příčce skončil
kombinovaný tým Lucemburska doplněný maďar-
ským jezdcem. I mezi mladými jezdci zvítězili Brito-
vé před Francouzi a Iry. V obou soutěžích nastou-
pilo s družstvem Polsko. Mezi juniory skončilo na
10. a mezi mladými jezdci na 9. místě.

Nedělní program vrcholil Velkými cenami. Těm
předcházely soutěže malé
rundy (130). Tu zvoli la
s oběma koňmi K. Mesten-
hauserová a s oběma pře-
konala s chybou, stejně jako
CONGO KING. Zvítězil
maďarský junior H. Kovacz
na KACHOV DU BATEA.

Ve snadnější soutěži mla-
dých jezdců (135) startoval
i ATYŠ a N.Bielíková inka-
sovala za tři shození.

Ke Grand Prix juniorů
(135) nastoupila N. Crnková
a LICORI a F. Doležal
s ORIOLA. F. Doležal
dokončil se 12 body (32.
místo). N. Crnková inkaso-
vala 16. Po rozeskakování
tří dvojic zvítězil Brit
D. Nelson s HIGH TONE 2.

Mezi mladými jezdci bylo v
závěrečné soutěži (140) nul
sedm a zvítězil domácí
B. Barbot na HAPPY DU BEC
před Polákem M. Kiecom
s EUFORIA. Náš ALF dokon-
čil s 10 body na 21. místě.

O dojmy z Auvers jsme požádali Filipa Dole-
žala: „Trochu nás zaskočila profilová rozmanitost
překážek. Stavitel nejen že měl k dispozici různé
typy překážek, ale nešetřil ani vodními příkopy.
Pochopitelně i obtížnost kursů je výrazně větší,
ale jsme rádi, že jsme do Auvers jeli, protože
v létě na ME to určitě bude podobné.“

Podrobnosti naleznete na: www.jump-
results.com nebo na: www.auvers-jump.com

CSI CH/J/Y Salzburg
V termínu 25.-27. května se skupina dalších

mladých jezdců zúčastnila CSI v Rakouském
Salzburgu-Lamprechthausenu. Závody nazvané
Amadeus Horse Show byly vypsány jako úroveň
CSI kat. A pro pony, juniory a mladé jezdce,
zaroveň netradičně i pro jezdce do 25 let („Under
25“) a také nově se rozvíjející kategorii dětí na
velkých koních (CH). Pro jezdce byly připraveny
soutěže od 110 do 145 cm a závody byly zařaze-
ny do prestižního seriálu pro juniory a mladé
jezdce EY-Cup (Evropský pohár mladých). 

Českou republiku zde zastupovali: v kat. dětí
na velkých koních Lucie Strnadlová (NIWARA,
ATLANTA), Lucie Krulichová (NIKOLA) a Micha-
ela Krulichová (CATANY), v kat. juniorů Lenka
Vachutková (KORNET), Jana Perníčková (HEIDI,
LA ZARRAS-T Biofaktory), Veronika Krátká
(CONCORD) a Přemysl Adam (GREG,
UNESCO), mezi mladými jezdci Nikola Němcová
(PRINCESS) a v Rakousku působící Alena
Machová se třemi koňmi. V kategorii pony jsme
měli dva zástupce. Lenku Vachutkovou (PEGAS)
a Michaelu Krulichovou (NIGHTFEVER).

Naši jezdci se na závodech neztratili a dvakrát
během závodů zněla česká hymna. Poprvé
v sobotu, kdy v soutěži pro pony do 115 cm na
čas zvítězila Michaela Krulichová na nově zakou-
peném hřebci NIGHTFEVER 2. Tato dvojice rov-
něž bojovala v nedělní Grand Prix mezi nejlepší-
mi jezdci na pony. Na výšce 130 cm udělala
jedinou chybu na první překážce, ale i tak získala
cenné 6. místo. Další hymnu jsme si mohli
vychutnat v nedělní soutěži dětí do 115 cm, kde
zvítězila Lucie Strnadlová na ATLANTA. Dětskou
Grand Prix absolvovala na úrovni 125 cm s jed-
nou chybou s koněm NIWARA. S tou byla také
členkou týmu Evropa I, který získal v dětské sou-
těži týmů druhé místo. Umístila se i třetí místo
v sobotní soutěži jednotlivců do 120 cm.

I junioři nasbírali několik umístění ve velmi
početných startovních polích. Hned v úvodní sou-
těži 125 cm na čas se radovala Veronika Krátká
z 3.místa (CONCORD). Na dekorování ji dopro-
vodila ještě Lenka Vachutková (6.místo  - KOR-
NET). Další soutěže na úrovni 130 cm absolvo-
vali naši jezdci většinou s jedním shozením. 

Vrcholem závodů pro juniory byla nedělní
Grand Prix na výšce 135 cm, kde stavitel připravil
pro konkurenci 62 jezdců náročný technický
a dlouhý parkur. O jeho úrovni vypovídá skuteč-
nost, že pouze pěti dvojicím se podařilo kurs pře-
konat bezchybně. Z našich jezdců soutěž zvládla
nejlépe Jana Perníčková, která ji s mladým
koněm LA ZARRAS-T Biofaktory absolvovala
s jedním shozením a získala třinácté místo mezi
16. umístěnými. Zvítězil Němec Maximilian Sch-
mid před zkušenou krajankou Simone Blum
a slovenským juniorem Bronislavem Chudybou
(FORTUNA). Závody byly na vysoké sportovní
i společenské úrovni. Zajímavá byla sobotní
večerní soutěž juniorských týmů za umělého
osvětlení. Po ní pořadatelé připravili na kolbišti
velkolepý ohňostroj. Jana Perníčková

Nikola Bielíková na ALF (Hipodrom Most) zvládla v Normandii
parkur týmové soutěže (145 cm) bezchybně

Náš tým si nenechal ujít výlet na pláže
v Normandii, kde se v roce 1944 vylodila
spojenecká vojska



SPORT REPORTÁŽE

-2-

CSI Hradec Králové
Seznam přihlášených na CSI kat.B J/Y, CSI*

Hradec Králové 2007 naleznete na adrese
www.tarpan.cz, přihlášeno je celkem 185 koní
z toho 21 pony. V uvedeném seznamu figurují,
vedle domácích, jezdci z Ukrajiny, Polska, Eston-
ska, Německa a Švýcarska. Vzhledem k počtu
startujících se v Hradci zahajuje každý den v 8.00
hodin. V neděli pak juniorské finále odstartuje cca
ve 14.30 a Velká cena zahájí okolo 17.00 hodiny.

Dvakrát Skokový pohár
V Ostravě Luža

Čtyřicátý třetí ročník ČSOB Velké ceny Ostra-
vy, který byl současně třetím kolem ČSP
a Memoriálem plk. Jana Havla, proběhl 18. - 20.
května na kolbišti Baníku Ostrava ve Staré Bělé.

V pátečním Memoriálu plk. Jana Havla (-ST**-)
nastoupilo třináct dvojic. Přestože parkur nebyl
příliš obtížný, podařilo se jej zvládnout bez bodo-
vého zatížení  pouze dvěma dvojicím. V rozeska-
kování zvítězil Zdeněk Žíla na LE PATRON
(Mustang Lučina s.r.o.) před, s chybou v rozeska-
kování, Jiřím Skřivanem - RYTMA CaC Leasing
(Stáj Manon). Další dva jezdci byli penalizování
1 tr. b. za překročení času. Třetí tak skončil Petr
Eim s PUERTO RICO Fitmin (ZH Tlumačov) před
Jiřím Lužou na RONALDO-S (JS Schneider).

V sobotní -ST**- se počet startujících více jak
zdvojnásobil a startovalo třicet dvojic. Diváci
viděli jedenáct bezchybných výsledků. Jaroslav
Jindra a Jiří Luža měli v rozeskakování hned dva
koně. A právě těmto jezdcům se dařilo nejvíce
a nejrychlejší byl Jaroslav Jindra na CONTEN-
DER-S (Stáj Jindra o.s.), který přidal i druhou
příčku na KREACE. Třetí místo patřilo Jiřímu
Lužovi s RONALDO-S (JS Schneider Plzeň) před
Bronislavem Chudybou - FORTUNA (JO Srnín)
a Jiřím Hruškou na CRYSTAL (Opava Kateřinky).

Na start dvouhvězdičkového „téčka“ s finále pro
deset dvojic se postavilo dvacettři dvojic. Ve finá-
lové desítce bylo pět koní s čistým kontem a vedle
čtyř jezdců s chybou se do finále dostala i dvojice
s osmi body. Po finále zůstaly tři dvojice bez
penalizace a lepším časem zvítězil a své úspěšné
vystoupení v Ostravě završil plzeňský Jiří Luža
s RONALDO-S (JS Schneider). Druhé místo získal
Bronislav Chudyba na FORTUNA (JO Srnín) a tře-
tí Petr Eim s CASSILIUS ze Zemského hřebčína
v Tlumačově. Dalších šest dvojic dokončilo se
součtem 4 body a časem čtvrtý skončil Zdeněk
Žíla s LE PATRON (Mustang Lučina) před Zoltá-
nem Tothem na ESEJ (Fresta Brno).

Zvláštní cenu, věnovanou rodinou Jiřího Lami-
cha, pro nejúspěšnějšího jezdce závodů obdržel
Jiří Luža. -jge-

Foto J. Gebauer

Vítěz VC Ostravy Jiří Luža s RONALDO-S
(JS Schneider)

ČSOB v Kolíně ve vodě
Český skokový pohár pokračoval hned následu-

jící sobotu a neděli ve dnech 26.-28. května v Kolí-
ně. Vzhledem k nabitému kalendáři nedorazili ten-
tokrát do Kolína úplně všichni a pro ČSOB Velkou
cenu Kolína se rozhodlo tentokrát 18 dvojic.

Méně zaplněné startovní listiny, než je dnes
obvyklé byly i při zahajovacích soutěžích v sobo-
tu. Ta vyvrcholila skokem -S**-, ke kterému
nastoupilo 37 dvojic. Po rozeskakování devíti

bezchybných zvítězil hořovický Aleš Opatrný na
BEETHOWEN (Jan Vaňha) před Natálií Roučko-
vou s AHORN-T (JK Tarpan).

Neděli zahájila stupňovaná obtížnost do 130
cm se žolíkem. Ze čtyř koní získalo maximální
počet bodů 14 dvojic a nejrychlejší byl Miroslav
Šlechta na TIMPEX QUEEN startující za Hřebčín
Obora Třeboň před Nathálií Crnkovou s ALE-
CHANDRA (JS Bost B).

Závěrečné soutěže již ovládnul opět Aleš Opatrný.
Nejprve v -ST**- zvítězil mezi 29 dvojicemi po roze-
skakování 6 koní na dalším koni Jana Vaňhy COLOR
OF LOVE. Na FARADAY Vojtěcha Csabiho pak zís-
kal i 3.místo, když se mezi něj vklínil Jiří Papoušek
s CHABLIS 121-T (JK Tarpan). Velmi úspěšná byla
opět Nathálie Crnková tentokrát na LA GABANA
(Bost B), která skončila na 5. místě a obdržela zvlášt-
ní cenu pro nejlepšího juniora soutěže.

Závěrečná ČSOB VC Kolína (-T**-) byla pozna-
menána silnou průtrží mračen, která značně
zkomplikovala terén. Sice se na kolbiště snesla
naštěstí ještě před samotným zahájením soutěže,
ale i tak byla obtížnost parkuru značně ztížena.
Z 18 startujících tak nastoupila do finále deseti
dvojic pouze trojice jezdců s bezchybným výsled-
kem. Do finálové desítky se tak dostala i dvojice,
která inkasovala v základním parkuru 14 bodů.

Tři bezchybní ze základního kola však nako-
nec získali tři první místa. Zvítězil jediný v obou
kolech bezchybný Aleš Opatrný, tentokrát na
MARKET TINKA’S BOY. Za čtyři body ve finále
získal druhé místo Luboš Vondráček na stále se
zlepšujícím ARGON 1 (Stáj Vondráček) před Pet-
rem Eimem na PUERTO RICO Fitmin (JK ZH
Tlumačov). Následovala trojice jezdců sice bez-
chybných ve finále, ale s osmi body ze základní-
ho kola Rudolf Fiala - CASSINI’S SON-T (Leon
Blatná), Viktor Aschenbrier - QUALITA 2 (Stáj
Židovice) a Miroslav Šlechta - TIMPEX CABALE
(Hřebčín Obora).

Jindra vede
Po čtyřech kolech ČSP 2007 je na čele průběž-

ného pořadí Jaroslav Jindra (v Kolíně sedmý) s 55
body a tento jezdec se honosí velkými bodovými
zisky ve všech čtyřech letošních kolech. Na dru-
hém místě je nyní Bronislav Chudyba před Jiřím
Lužou a Zoltánem Tothem. Další kolo ČSP je na
programu v Litomyšli ve dnech 8.-10. června.

Šampionátové
ambice

Sezóna 2007 je v plném proudu a čeští jezdci
mají za sebou již i řadu zahraničních startů.
V letošním roce se opět koná celá řada evrop-
ských šampionátů a světové mistrovství má na
programu endurance a dvojspřeží. I když nechce-
me opomíjet voltiž, endurance a reining, v centru
největší pozornosti jezdecké veřejnosti jsou přeci
jen tradiční sedlové discipliny. Podívali jsme se
tedy právě na českou drezuru, skoky, všestran-
nost a spřežení z hlediska ambicí na světovém
šampionátu a evropských mistrovství.

Drezura
Drezurní seniorský šampionát se koná 27. srp-

na - 2. září v italském La Mandria u Turína.
Z našich jezdců připadala k měření s evropskou
kvalitou v úvahu pouze Hana Pelikánová, ale po
zvážení výkonnostních možností se jezdkyně roz-
hodla letošní evropský šampionát vynechat.

Zcela jiná je situace mezi mladými jezdci
a juniory. Jejich evropský šampionát pořádá
německý Nussloch ve dnech 10.-15. července.
Z mladých jezdců má kvalifikaci splněnu Libuše
Půlpánová a Michaela Habásková. Třetí, která se
o splnění limitů FEI pokouší je Zdena Skripová
a právě tato trojice má největší ambice na start
v Německu.

V kategorii juniorů je mají kvalifikaci splněnu
Martina Opočenská a Anežka Holasová, ale
o jejich účasti v Německu se bude teprve jednat.

Všestrannost
Seniorské mistrovství Evropy ve všestrannosti

se letos koná v italském Pratoni del Vivaro ve
dnech 13.- 16. září. Po skončení nadějí Jaroslava
Hatly mají ambici ke startu na šampionátu ještě
Petr Veselovský s MONARCHA a Kateřina Tum-
pachová s INCHAGREINE.

Šampionát mladých jezdců se koná v britském
Blair Castle 23.-26. srpna. Z ČR zatím může na
start zde pomýšlet snad pouze M. Pokorná
s BLESY (JK Vidovice).

Junioři budou o evropské kovy soutěžit ve švý-
carském Avenches 2.-5. srpna. Splněnou kvalifi-
kaci pro start ve Švýcarsku mají zatím P. Pejřilo-
vá a K. Vašáková. O její získání se ještě pokusí
(pravděpodobně při CCI* v Motěšicích 15.-17.
června) S. Erbeková, M. Příhoda, M. Čeganová,
E. Waegová a K. Hájková.

Děti na pony budou o evropské tituly bojovat
v německém Freudenbergu 19.-22. července.
Zde zatím může o účasti uvažovat trojice V. Pří-
hodová (IBALGIN FAST), A. Pažoudková
(LIPAN) a je otázka zda po neúspěchu v Jaroz-
sovce ještě i L. Příhodová (LA QUERIDA).

Skoky
Skoková elita Evropy se letos sejde 14.-19. srpna

v Mannheimu. Z ČR mají kvalifikaci splněnu Aleš
Opatrný a Veronika Macáková, kteří oba o účasti
v Mannheimu uvažují. Případní ostatní zájemci by
museli splnit kvalifikační předpoklady při význam-
ných mezinárodních závodech (CSI*** či CSIO****)
úspěšným startem v GP či Poháru národů.

Mladí jezdci a junioři mají svůj šampionát 25.-
27. července ve francouzském Auvers. I po
poslední generální zkoušce v samotném dějišti
ME to vypadá, že na start pomýšlí Natálie Crnko-
vá a Filip Doležal. Své ambice zatím neztrácí K.
Mestenhauserová s GARTA a o vývoji formy roz-
hodne pravděpodobně Velká cena Litomyšle.
Myšlenkami na Auvers se netají ani Jana Perníč-
ková. Český tým by pak mohla doplnit i Emma
Augier de Moussac, která žije ve Francii. K nomi-
naci do Francie tak bude možná trochu tlačenice.

V kategorii mladých jezdců disponujeme prav-
děpodobně jediným jménem k nominaci a to nosí
Nikola Bielíková z Hipodromu Most.

Smělý cíl si vytknul tým okolo Michaely Hažmu-
kové. Tato dětská jezdkyně zatím zvládá své
zahraniční zkoušky velmi dobře a tak by se měla
díky této závodnici objevit česká vlajka i na evrop-
ském šampionátu dětí v tureckém Istanbulu
11. - 15. 7. Pokud by zde naše jezdkyně uspěla bude
se snažit získat pozvání k dětskému světovému set-
kání, které je na programu v prosinci v Mexiku.

Spřežení
Spřežení čeká letos jediný šampionát a tím je

mistrovství světa dvojspřeží, které se koná 30. srp-
na až 2. září v polské Warce. ČR patří dnes již
k důležitým hráčům v evropských soutěžích spřeže-
ní a tak se určitě zúčastníme s kompletním týmem.

Drezurní pohár
pokračoval ve dnech 19. a 20. května. V sobotu
19.5. se závodilo v Moravanech u Brna, kde
závody pořádala TJ Pegas Brno. Účast nebyla
nijak početná - ve dvou soutěžích pro Novice
Cup (JU+JD) se uskutečnilo pouze pět startů
a v soutěži Prix St. Georges pro Top Ten Cup
startovalo rovněž jen pět dvojic. Jiná byla situace
v Praze na Císařském ostrově. Pořadatel, TJ Žiž-
ka Praha, čelil „drezurnímu nájezdu“. V sobotu se
uskutečnilo ve čtyřech soutěžích 59 startů,
v neděli pak bylo 55 startů. (Další viz výsledky).

Pro Novice Cup byly vypsány čtyři soutěže
(JU, JD, JU, JD). V nich bylo započítáno celkem
61 startů (15, 17, 11, 18). Pro Top Ten Cup star-
tovalo v SG třináct a v IM-I jedenáct dvojic.

Vzhledem k tomu, že některé dvojice již splnily
základní předpoklad startu ve finále, tj. absolvo-
valy min. pět startů, bude čelo průběžného pořadí
od této chvíle stanoveno vždy pouze mezi těmito
dvojicemi.

V průběžném pořadí kvalifikace v Top Ten Cup
vede Michaela Habásková (SURVIVAL 3) -
61,527 před Lenkou Honkovou (FANTA 1)-
57,722. V kategorii Novice Cup je na čele Kateři-
na Říhová (GUARDIAN ANGEL) - 64,298 před
Anežkou Holasovou (DANCER 87) - 60,897
a Květou Krupkovou (HSENDY)- 59,714.

O další kvalifikační body budou účastníci ČDP
2007 soutěžit 9. června v Praze - Komořanech
na obdélníku JK Epona Praha.
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Superliga v Římě
Pětihvězdičkové CSIO ROMA, bylo jako kaž-

doročně na Piazza di Siena, v parku Villa Borg-
hese v samém centru historického města. Italo-
vé, kteří nemají zastoupení mezi osmi národními
superligovými týmy, jako hostitelé i letos využili
možnosti startu na domácím konkůru a ostudu
rozhodně neudělali.

Trasa vytyčená domácím stavitelem Ulianem
Vezzani, nepůsobila příliš obtížným dojmem.
V prvním kole zůstalo bez chyby 17 jezdců, ale ve
druhém se to podařilo už jenom osmi. Šest jezdců
bylo bezchybných v obou kolech. Složitá byla řada
s oxerem, vodním příkopem a dvojskokem z kol-
mých branek (1.55 m), s velmi lehce shoditelnými
prvky. Jezdci kvitovali nový pískový povrch, který
letos nahradil tradiční trávu a pochvalovali si chla-
dící systém, když stálý proud studené vody přes
střechy udržoval ve stájích příjemnou teplotu.
S parkurem se nejlépe vypořádalo družstvo Velké
Britanie ve složení Tim Stockdale a FRESH
DIRECT CORLATO (Corofino), Robert Smith na
RONALDO (Ahorn) a bratři John a Michael Whita-
ker na PEPPERMILL (Burgraff) a SUNCAL POR-
TOFINO 63 (Habsburg), které tak nejlépe dalo
zapomenout na poslední místo z prvního kola
Superligy ve francouzském La Baule. Z celkovými
osmi body odsunuli Belgii, Německo, Francii
a Švýcarsko, na ex-equo druhé místo s 12 body.
Šestí byli domácí Italové (16), sedmé Holandsko

V neděli odpoledne 20. května se čeští diváci dočkali a do Prahy zavítala hvězda
hipologického showbussinesu první kategorie. V hale společnosti In Expo Group na
Císařském ostrově vystupoval, pod taktovkou časopisu Jezdectví, Francouz Jeana-
François Pignon. Představení nazvané „Ten, kdo tančí s koňmi...“ bylo zcela vyproda-
né a hala zažila poprvé návštěvu 1 300 diváků. Vedle stávající tribuny i galerií byly
montované tribuny i na ploše, která se tak zmenšila na cca 20x40m. Po organizaci
galavečera na Žofíně prokázal tým časopisu Jezdectví v čele s Josefem Malinovským
opět značné organizační schopnosti. Protože nabídka na vystoupení v Praze zazněla
od Jean-François Pignona pouze šest týdnů před termínem představení, prokázalo
Jezdectví i značnou dávku podnikatelské odvahy. A je jenom dobře, že po úspěchu
představení mohou v Jezdectví sbírat gratulace.

Na úvod připravili pořadatelé tři čísla domácí provenience a na ploše se představili
starokladrubští vraníci z Národního hřebčína ve Slatiňanech a fríský hřebec s jezdkyní
v dámském sedle. O úvod samotného charismatický Francouze se postaral jeho přítel
a kolega Pieric, jehož vystoupení byla spíše komediálně laděna.

A po něm již přišla pětice klisen Jeana-Françoise Pignona. Ty jsou na mírné pokyny
svého guru ochotny chovat nejen spontánně, ale i zcela nekoňsky. A tak si koně leha-
jí, vstávají, sedají i válejí, nechají na sobě stát i práskat kolem sebe bičem a podobně.
Většina návštěvníků nějaké, již i domácí akce, podobné produkce zažila, ale Pignon,
i díky pěti koním, dostává komunikaci s koňmi do nejvyšší dimenze.

Jean-François Pignon vystoupil v ČR v úvodu svého dvoudenního kurzu přirozené
komunikace a zcela v duchu současných představ vztahu člověka a zvířete sklidil od
spokojeného publika zasloužené ovace.

I když se mi představení také líbilo a rozhodně patří podobná vystoupení k tomu
nejlepšímu co lze v současnosti na tomto poli shlédnout, trochu mě dodatečně zamr-
zelo, že z oné obrovské hipologické palety, máme u nás tak málo toho, co by mohlo
Jean-François Pignonovi konkurovat. Cyril Neumann

„Český“ úspěch
v Hamburku

Po sedmdesáté osmé se jezdilo v Hamburku
Německé skokové derby. Je to pravděpodobně
nejtěžší světový parkur, který se v podstatě beze
změny jezdí od roku 1920. Trasa je 1200 metrů
dlouhá, přes legendární vysoký val a pod ním na
jeden cvalový skok 160 cm stacionátu, Pulverma-
nův příkop, dvojskok z monobariér a další specia-
lity. Před 22 tisíci diváky se představilo 34 koní,
z nichž převážná většina byla derby specialistů.
Pěti z nich se letos podařilo tento unikátní parkur
překonat bez trestných bodů, což zatím v celé
historii dokázalo jen 137 dvojic. Po napínavém
rozeskakování zvítězil  32letý Andre Thieme
e 12letým kwpn NACORDE (Concorde), druhý
skončil Thomas Kleis s 10letým ryzákem ZETOR
(Zeus), třetí Brit Richard Robinson, s 11letým
oldemburským valachem OLLI-POP (Olisco),
čtvrtá byla srdnatá Švédka Linda Heed s 11letým
valachem COLUMBUS H. Velký aplaus sklidil na
pátém místě Alois Pollmann-Schweckhorst
s úžasně vitálním 18letým MONTANUS FARO.
Vítěz posledních tří ročníků, Toni Hassmann
s 13letým mohutným holštýnem COLLIN (Con-
tender) s jednou chybou skončil sedmý.

Ve čtvrtečním Championátu města Hamburku
do 155cm zvítězil Ludger Beerbaum s 11letým
ryzákem COULEUR RUBIN, druhý byl Carsten-
Otto Nagel na 9leté holštýnské klisně CORRADI-
NA a třetí Markus Fuchs na 12leté Ramirově dce-
ři NIRMETTE. Na  patnáctém, ještě dotovaném
místě, se s jednou chybou umístil mladší z Ehnin-
gů, Johanes, na 12letém hřebci PINOT GRIGIO
(Picard), který je stále v majetku Vojtěcha Csabi-
ho (Mustang Havířov).

Skvěle Českou republiku v Hamburku reprezen-
tovala mladší z „francouzských“ sester Augier de
Moussac 17letá Emma. V páteční 130 s 10letou
JIROFLEE DU CHALLOIS (Super de Bourriere)
se po bezchybném výkonu umístila na 9. místě
a 8letou LAKSHA DE BREVE (Paladin) měla jed-
nu chybou. V soutěži do 140 s 10letým hř. CAIRO
(Cassini I) udělala chyby dvě. Sobotní dvoufázo-
vou 130 na JIROFLEE DU CHALLOIS vyhrála.
Vyhrála i 140 na LAKSHA DE BREVE a na CAI-
RO byla ještě čtvrtá. V nedělní 130 na JIROFLEE
DU CHALLOIS skončila s jednou chybou šestá.

Německé drezurní derby vyhrála Ellen Schul-
ten-Baumer. Ve finále s výměnou koní obsadila
druhé místo Heike Kemmer a třetí byla Australan-
ka Kristy Oatley. Podrobnosti nalezneta na
www.engarde.de Václav Dvořák

Podkova v Pecínově
Kvalifikační kolo pro Zlatou podkovu se konalo

18.-20. května v Pecínově. Tři první soutěže -
Soutěž nadějí, Bronzová a Stříbrná podkova měly
shodně po 11 startujících, pro kvalifikaci na Zlatou
podkovu přijelo osm koní. Program doplnily čtyři
děti na pony. Ve Zlaté podkově se vítězství po
nejlepší drezurní zkoušce připsal Jan Holec na
LONGPRÉ-K z NH v Kladrubech nad Labem před
Jiřím Ciprou s DAR CHURY JK Pastviny Pilníkov.
Výsledky naleznete na www.vsestrannost.cz

(20), osmé místo patřilo USA (25) a poslední byli
tentokrát Švédové s 32 body.Britský úspěch měl
základ v bezchybném výkonu Johna Whitakera
a jeho 10letého holandského valacha PEPPER-
MILL (0/0).

„PEPPERMILL je hodně silný kůň, ale také vel-
mi citlivý až háklivý a to pak může způsobit
některá nedorozumění. Dnes jsme však našli
společnou řeč a všechno se dařilo. On je velmi
dobrý kůň, velké třídy a stále se zlepšuje. PEP-
PERMILL je fantastický partner, ale nemůže být
stejný jako Milton. To nemůže žádný kůň. Ten byl
absolutní superstar “, vyjádřil se John Whitaker.

V tabulce vedou vítězové z La Baule Němci,
když díky druhému místu z Říma mají celkem
14.75 bodů. Švýcarsko je druhé s 11.75. Třetí je
nyní Velká Británie 10.50. Čtvrtý nováček z Bel-
gie má 9.75, pátí Francouzi získali 7.75, šesté
Švédsko 4.50, sedmí jsou Holanďané s 4.00 a na
poslední USA zbylo zatím jen 2.00 bodu.

Ve Velké Ceně zvítězil John Whitaker na PEP-
PERMILL a zopakoval tak vynikající výkon
z Poháru Národů. Druhé místo získal pro USA
Richard Spooner na 9letém holštýnu CRISTAL-
LO (Calleto II), třetí skončila domácí reprezen-
tantka Jonella Ligresti Bonomelli na 12leté kwpn
MANTA (Caridor).

Příští kolo Superligy je hned 1. června ve švý-
carském St.Gallen.

Podrobnosti najdete na www.piazzadisiena.com
Václav Dvořák

Pignon byl príma

Otec Coronado byl s P. Lutherem úspěšný v -T-
a je synem světoznámého Corrado I, vícenásobné-
ho vítěze Světového poháru. Coronado má v chovu
zařazeno více synů. Je to např. hřebec Carry, sám
otec plemeníků a nejlepší v mezinárodních soutě-
žích plemeníků v majetku Holštýnského svazu.
Matka Landjunga, z rodiny 4847 (tzv. Lancerova
větev) je po Landjunge, který skákal GP v USA
s Margie Goldstein. Landjunge po Langraf I má
už úspěšné potomstvo v -T-, např. Lifestyle
(K. Offel) a Landfreund CR (M. Merschformann).
Matka je produktem incestu na nejlepšího světo-
vého hřebce Langraf I a ze strany Coronada je
příbuzenská plemenitba na hřebce Ladykiller.
Polosestra matky, Quite CR (po Quidam de R.
z Z-Lunte), je úspěšná s juniorkou v -T- parku-
rech, na ME juniorů v roce 2005 obsadila 2. mís-
to v družstvech a 3. místo v jednotlivcích.
Babička Z-Lunte je pravou sestrou plemeníků
Lancer I-III a sama skákala -T- parkury. Z celé
řady špičkových koní, které jsou z rodiny 4847
připomeňme alespoň Ladosa (vítěz -T- parkurů)
a dále Legasy, Lican, Landsberg a v Holandsku
působícího No Limit a Hinault.
Condor absolvoval v roce 2005 výkonnostní
zkoušky a stodenní test hřebců v třídě elita
s výslednou známkou 8,13.
V sezóně 2007 bude Condor pokračovat ve
sportovní testaci v Itálii. Chovatelům je k dispozici
prostřednictvím inseminace zmrazeným sperma-
tem, které má vynikající kvalitu. 

Kvalita za rozumnou cenu
CONDOR elitní plemeník, nar. 14. 4. 2002, bělouš, holštýn, v. 168 cm

Kontakt v ČR: Lumír Šebesta, Jezdecké potřeby
Mělník, tel.: 774 976 666, 608 976 606
Cena: - při provedení inseminace smluvním inse-

minátorem 4 000,- Kč za březí klisnu
- při nákupu dávky zmrazeného spermatu

1 000,- Kč za jednu dávku
Kontakt v SR: 
Ing. Vojtěch Podolský, tel.: +421 915 700 200
MVDr. Vojtěch Plúcer, tel.: +421 918 329 978
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Zmodernizovaná
Karpatia

Bratislavský jezdecký areál JK Karpatia má od
února 2007 nového majitele, který se pustil do
rozsáhlé modernizace střediska. Tu si mohli ve
dnech 25.-27. května prohlédnout i soutěžící při
CSN Bratislava. Toho se vedle slovenské špičky
a jezdců z Rakouska zúčastnili i dva zástupci
z ČR. Prvním byl prostějovský Petr Kuba s 5l.
koňmi RIVAL a holštýnským ACORANO a pro
nejtěžší soutěže pak přivezl do Bratislavy TORA.
Druhým Čechem pak byl Ludvík Jandourek ze
Staré Boleslavi, který měl začínající koně ZIKO,
ELDORÁDO a KORAL pro soutěže 100 až 120
cm, ale i staršího CHRISTOPHERA. S tímto 12l.
koněm pak získal dvě prvenství. První v soutěži
do 120 cm a druhé pak v kombinované soutěži
určené především pro pobavení diváků.

Petr Kuba byl úspěšný ve slovenské obdobě
soutěže KMK pro 5l. koně (mohou startovat
všichni pětiletí), kde mezi 30 dvojicemi získal od
komisařů nejlepší stylové hodnocení. Na TORO
pak nastoupil i k premiérovému startu v -T-
a Grand Prix absolvoval se 12 body.

Veidec Cup
Na závodišti v Kolesách se 19. května konaly

pod patronací firmy Veidec skokové závody
s vyvrcholením v úrovni -ST-. Konkurencí pořada-
telům bylo především třetí kolo ČSP v Ostravě
a tak startovní pole nebyla tak rozsáhlá. Dařilo se
především Kláře Damborské s koňmi LUKÁŠ
a CONTENDER. Ta nejprve obsadila 2. a 3. mís-
to v -S- a na LUKÁŠ zvítězila, jako jediná bez-
chybná, mezi 11 dvojicemi i v hlavní soutěži.
S CONTENDER navíc přidala i druhé místo.

Premiéra v Židovicích
Jezdecké středisko v Židovicích zažilo v sobo-

tu 26. května soutěžní premiéru, když zde tým
Ondřeje Pospíšila uspořádal skokové závody až
do úrovně -S-. Pověst, která hovořila o příjem-
ném kolbišti a dvou kvalitních pracovištích přilá-
kala desítky startujících, kteří nebyli zklamáni.
Zatěžkávací zkouškou povrchu byl přívalový déšť
v předvečer závodů, který v první chvíli nahnal
pořadatelům pořádný strach. V sobotu ráno však
bylo již opět vše pořádku a soutěžící byli s kvali-
tou terénu spokojeni.

Vedle domácí Veroniky Macánové, která byla
nejen sportovně ale i pořadatelsky vytížená, spo-
čívala hlavní tíha organizace na Ondřeji Pospíši-
lovi. Ten však stačil i dobře jezdit a nakonec se
stal i vítězem hlavní soutěže -S- na HONTO. Dru-
hý skončil Martin Vávra s DUNA 2 (Bořeň Svinči-
ce) a třetí místo patřilo opět Ondrovi Pospíšilovi
tentokrát na JUP 2. V závěrečné soutěži starto-
valo celkem 24 dvojic.

CDIY/J Zakrzów
Polského CDI určeného juniorům a mladým

jezdcům se ve dnech 25.-27. května zúčastnila
rozsáhlá ekipa mladých českých drezuristů. Pro
juniorské soutěže (JU, JD, JJ) to byly Martina
Opočenská (KIPI), Anežka Holasová (DENCER),
Soňa Krčmářová (WEIDENSTERN) a Lucie Sou-
stružníková (LALIQUE), pro soutěže mladých
jezdců (YD, Sv. Jiří, Kür Sv. Jiří) pak Libuše Půl-
pánová (DAF ONDRÁŠ), Michaela Habásková
(SAPIENS-K) a Zdena skipová (CAPITOL).

Ve skupině juniorů startovala desítka dvojic
a ČR získala prostřednictvím Martiny Opočenské
druhé a díky Anežce Holasové i třetí místo. Mezi
mladými jezdci jsme byli také druzí a o to se
postarala Libuše Půlpánová. Michaela Habásko-
vá skončila na 6. místě a Zdena Skipová byla
sedmá. Celkově startovalo 12 mladých jezdců.

O Pohár Prahy
V Praze Císařském ostrově byl v sobotu 26.

května zahájen 4. ročník seriálové soutěže pro
děti na pony o Pohár hlavního města Prahy, nad
kterým převzala záštitu náměstkyně primátora
Prahy Markéta Reedová. Seriál pořádá Sdružení
sportovních klubů a spolupořadatelem je Magist-
rát hlavního města Prahy. Letos má pouze dva
organizátory. První a poslední kolo pořádá spo-
lečnost In Expo Group v Praze na Císařském ost-
rově, druhé a třetí pak JK Jezdecké společnosti
v Praze 9 ve Ctěnicích.

V prvním kole seriálu se v Praze sešla konku-
rence cca 20 dvojic. K první zahajovací soutěži
(ponyhandicap -ZL-) nastoupilo 25 dvojic a k prv-
nímu kolu seriálu (ponyhandicap -L-) pak 17 koní.
Z vítězství se radovala Eliška Šašková na COLIN
z JK Mělník, která se také ujala vedení v celém
seriálu. Druhé místo si odnesla její stájová kolegy-
ně Karolina Hájková na SABINA 3 před Natálií
Šimáčkovou s NOBLESS (JK Komárno Nymburk).

Druhé kolo se koná v neděli 17. června
v zámeckém areálu ve Ctěnicích a propozice
naleznete na www.jsctenice.cz

Opatrný v Mnichově
Aleš Opatrný se osamoceně zúčastnil 17.-20.

května s koňmi CARTOUCHE, LE CARINO
a CATSKILLS CSI*** v Mnichově. Pro CAT-
SKILLS znamenal Mnichov start v rundě mladých
koní a dvojice získala po bezchybném výkonu ve
skoku do 140 cm jedno 5. místo.

LE CARINO startoval ve střední rundě do 145
cm a neumístil se a CARTOUCHE absolvoval
nejtěžší tour. V páteční „150“ inkasoval 8 tr. bodů
a i nedělní Grand Prix dokončil se stejným
výsledkem.

CDI*** Warka
Ve dnech 18. -20. května se v areálu Sielanka

v polské Warce (50 km od Varsavy) konaly dre-
zurní závody CDI***. Za ČR dorazila do Warky
Hana Pelikánová a RICCO, kteří startovali v Malé
túře (ST, IM1, IM I Kür). Po mírném zaváháni prv-
ní den (7. místo), které zapříčinila především úna-
va koně po náročné 700 km cestě podpořená
značným vedrem zabojovala naše dvojice
a v nedělním finále (IM I Kür) obsadila mezi 21
učastníky 4. místo.

Celkově se závodů zúčastnili jezdci šesti zemí
(LIT, LOT, EST, POL, SWE a ČR). Ve svých
mezinárodních startech pokračuje Hana Peliká-
nová na CDI***-W v Lipici ve dnech 31. května až
3. června.

Podrobnosti naleznete na www.sielanka.pl

Klára Damborská na LUKÁŠ vyhrála hlavní
soutěž (-ST-) Veidec Cup v Kolesách

Foto J. Bělohlav

Hanu Pelikánovou dekoruje francouzský
rozhodčí Bernardo Maurela

Vítězku 1. kola O pohár hlavního města
Prahy Elišku Šaškovou na COLIN dekoruje
ředitel závodů Jan Vávra

Ondřej Pospíšil (na fotu s APAČ) v Židovicích
nejen organizoval závody, ale i úspěšně jez-
dil a na HONTO, vyhrál hlavní soutěž (-S-)
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Omega cup 
po šesté

V sobotu 19. května přivítalo sobotínské kolbiš-
tě zástupy soutěžících na šestém ročníku parku-
rových závodů. Dopolední program patřil dětem
na pony. Nejvíce soutěžících bojovalo o Sobotín-
ský pohár, tradičně sponzorovaný firmou MCHS
Elektro. Zvítězil domácí Milan Kvapilík na VITA-
RA 1. Domácím patřila i hlavní soutěž dne -L*-
Omega Cup. Nejrychlejší jízdu předvedla domácí
čtrnáctiletá Markéta Chlandová na DELLA, ale
lehká chyba na dvojskoku ji posunula na třetí
pozici za M. Kvapilíka na VELVET 2 a její mamin-
ku M. Chlandovou na LIKORA.

Pony Channel Star
O víkendu 19.a 20. května se konaly ve Zdu-

chovicích další závody seriálu Pony Channel
Star, které měly na programu 2. a 3. kolo seriálu.
Nejvíce bodů mezi dětmi na pony nasbíraly Tina
Šalková (GERA) a Alena Homolová (NIGHT
BOY). Mezi dětmi na velkých koních opět Natálie
Šimáčková (TRACCY) a mezi juniory Veronika
Krátká (CONCORD).

hlavní soutěži STPB zvítězil Jan Novák - BAN-
JO (JK Tarpan), který šel mimochodem soutěž
jen proto, že spletl kurz soutěže -SP-. Druhá
a třetí skončila domácí Michaela Krulichová
s koňmi NIGHTFEVER a MARS STAR.

Jan Novák - BANJO zvítězili v STPB ve
Zduchovicích

Foto J. Beranová Průběžné pořadí seriálu
naleznete na www.pony-
channel.cz

Homolová vede
Zdůrazněme jen, že

v kategorii 13-16 let je
zatím zcela suverénní Ale-
na Homolová na pony
NIGHT BOY (JS Bost B),
která zatím vyhrála všech-
na tři kola. V polovině dub-
na (14.4. -LP-) mezi 38

dvojicemi, 19. května pak mezi 22 koňmi a potřetí
20. května mezi 15 konkurenty.

Alena Homolová - NIGHT BOY

Jednou z adeptek na ME juniorů je zduchovic-
ká Kateřina Vašáková (LEON DE BEYSSAC)
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Blahopřejeme...
... Dne 29. května oslavil padesátiny jezdec

Jaroslav Kadavý z JK Smrček. Do dalších let
přejeme mnoho životních a sportovních úspěchů.

Sportovní 
kalendáfi

1.-3.6. Hradec Králové L-T, CSI*/CSIJY
1.-3.6. Radslavice A/T + pony
2.6. Nymburk Komárno ZM-L
2.6. Všetice ZL-S
2.6. Vrchovany ZM-L
2.6. Chomutov ZM-L
2.6. Heřmanův Městec A/T + pony, A1/2/4
2.6. Lhota pod Přeloučí ZM-L, L*
2.6. Poštorná D/Z-ST
2.-3.6. Sviadnov ZL-ST
2.-3.6. Třeština - Háj ZM-ST + pony
2.6. Albertovec ZM-L
2.6. Stružná ZM-L
2.6. Chrámečné ZM-L
2.6. Žďár nad Sázavou Z-ZL
3.6. Praha Cís. ostrov Z-S
3.6. Poděbrady Z-S
3.6. Louny ZM-L
3.6. Třebenice ZM-L
3.6. Brno - Panská Lícha Z-S
3.6. Karlovy Vary - Gabrielka D/Z-S
5.6. Trojanovice Z-S
7.-9.6. Přeštěnice C/ZL
8.-10.6. Litomyšl L-T ČSP
9.6. Praha D/Z-T
9.6. Olešná u Hořovic D/Z-S
9.6. Ptice Z-L
9.-10.6. Zduchovice ZM-S + pony
9.-10.6. Kolín ZM-S
9.-10.6. Plzeň - Bory ZM-S
9.-10.6. Děčín ZM-S
9.6. Zelčín E/Z-S
9.6. Hradišťko ZM-L
9.-10.6. Deštné v Orl. horách D/Z-S
9.-10.6. Mikulov Z-S
9.-10.6. Otice ZM-S
9.-10.6. Albertovec V/A-D
9.-10.6. Karlovy Vary - St. Role Z-ST
10.6. Kolesa Z-S
10.6. Vyškov D/Z-L
10.6. Dolní Moravice ZM-S
10.6. Troubky ZM-S
15.-17.6. Loštice C/Z-CIC*/CCN*, CNC*, KMK
16.6. Zduchovice D/Z-L + pony
16.6. Březnice ZM-S
16.6. Písek ZM-S
16.6. Liberec ZM-S
16.6. Třebušín E/Z-ST
16.6. Hubiles ZM-L
16.6. Litomyšl ZM-L
16.6. Kroměříž ZM-S
16.6. Ostrava - Hrabová ZM-L
16.-17.6. Praha - Cís. ostrov ZM-ST + pony
16.-17.6. Čakovičky ZM-S
16.-17.6. Páterov ZM-L
16.-17.6. Deštné v Orl. horách D/Z-ST
16.-17.6. Brno - Panská Lícha D/Z-T
16.-17.6. Hradec n.Moravicí ZM-ST + pony
16.-17.6. Karlovy Vary - Stará Role D/L-TT
17.6. Praha - Ctěnice ZM-L +pony
22.-24.6. Brno - Panská Lícha

D/S-TT, CDI***-W/CDIY
22.-24.6. Brno - Tetčice V/A-D, CVI*/CVI**
22.-24.6. Opava-Kateřinky L-T, ČSP
23.6. Mělník D/Z-L
23.6. Dražka Z-L
23.6. Horky nad Jizerou ZM-L
23.-24.6. Kolín Z-S
23.-24.6. Stará Boleslav ZM-L
23.-24.6. Zduchovice ZL-ST pouze pony
23.6. Petrovice u Sedlčan ZM-ZL
23.6. Plzeň - Bory D/L-S
23.-24.6. Mos Z-ST
23.6. Třebušín E/Z-S
23.6. Martínkovice u Broumova ZM-ZL
23.6. Hustířany ZM-L
23.6. Kladruby n. L. A/T A1/2/4 + pony
23.6. Újezd u Běhařovic ZM-L
23.6. Kozlov E/Z-T, MČR sen.
23.6. Svébohov ZM-S + pony
23.-24.6. Děpoltovice Z-ST
23.6. Holešov ZM-L
23.6. Hamry nad Sázavou Z-L
24.6. Klatovy ZL-ST
24.6. Deštná Z-L

Přípravy na Světový šampionát ve voltiži, který
bude v Brně v roce 2008, jsou již v plném prou-
du. Světový šampionát proběhne na přelomu čer-
vence a srpna 2008 v centru Brna v areálu
brněnského výstaviště. Jako hlavní aréna bude
využita dominanta veletrhů, pavilon „Z“.

Tato již tak velká akce bude navíc souběžně
probíhat s Mistrovstvím Evropy juniorů. Soutěž
juniorů zatím nikdy nebyla zařazena do programu
Mistrovství světa a poprvé se tomu tak stane prá-
vě v ČR. Mimo to nás čeká další prvenství
v podobě zařazení soutěže juniorských jednotliv-
ců, kteří prozatím nemají vlastní šampionát vůbec.

Myšlenka spojit tyto dvě akce vznikla z nápadu
umožnit juniorům přímou konfrontaci právě s těmi
nejlepšími. Obě soutěže, jak MS tak i ME, budou
sice probíhat odděleně a ze všech kategorií vze-
jdou vlastní vítězové, avšak možnost prožít juni-
orský šampionát společně s těmi nejlepšími volti-
žéry z celého světa bude pro mladé jezdce
vynikající zkušeností.

Povrch za miliony
Velké plus pro samotné závody by měl zajistit

profesionálně vytvořený povrch německými spe-
cialisty z firmy OTTOSport. Ten bude sloužit své-
mu účelu již při generální zkoušce na světový
šampionát, kterým se stane letošní CVI*** Brno
ve dnech 22.-24. června.

Není bez zajímavosti, že se bude jednat
o doposud první profesionálně vytvořený jezdecký
povrch v České republice. Rozhodnutí, vytvořit
opravdu profesionální podmínky pro všechny
zúčastněné, však nebylo vůbec jednoduché. Fir-
ma OTTOSport je sice tím nejlepším možným spe-
cialistou (mimo jiné byla garantem povrchů i při
Světových jezdeckých hrách v Cáchách), a i proto
si za své služby účtuje vysoký honorář. Ačkoliv se
firma snažila vyjít pořadatelům vstříc, i tak je
konečná suma za vytvoření povrchu ohromující.

Podle rozhodnutí německých odborníků jediný
písek vhodný pro jezdecký povrch se v Čechách
nachází u Jičína. Odtud se již nyní vozí více než 1
300 tun písku. Dále poputuje do Brna z Německa
přes 21 tun speciální textilie a dalších 7 300 tun
speciálních gumových rohoží. Ty budou tvořit
základ tohoto povrchu. Konečná suma za povrch
činí něco kolem sedmi milionů korun.

Již tento týden se začne pomocí strojů míchat
písek a ostatní prvky povrchu do ideálního pomě-

CVI** Brno 2007 ru, který byl stanoven německou laboratoří firmy
OTTOSport. Poslední víkend v červnu pak přijde
první a hlavní zatěžkávací zkouška před samot-
ným mistrovstvím v roce 2008.

CVI** Brno 2007 se koná ve dnech 22. do 24.
června. Závody proběhnou v pavilonu „F“, který
bude v příštím roce sloužit jako přípravný pavilon.
Samotný pavilon „F“ nabízí plochu více než 7 200
metrů čtverečních společně s otevřenými plocha-
mi výstaviště bude koně v Brně určitě výrazně
vidět. Brno se o tomto víkendu stane skutečným
městem koní, protože současně s CVI probíhají
na Panské Líše drezurní závody CDI***-W.

K samotné generálce na mistrovství světa
2008 je dosud přihlášeno téměř 400 soutěžících
s 98 koňmi. Závody budou spojeny s mezinárod-
ní výstavou chovatelských a jezdeckých potřeb -
PROPET. Pořadatelé tak očekávají více než 25
000 návštěvníků. CVI** Brno 2007 by tak o divác-
kou podporu nemělo mít nouzi.

Záštitu CVI poskytli primátor města Brna
Roman Onderka a první náměstek hejtmana
Jihomoravského kraje Milan Venclík.

CSI-W 2008
Díky zakoupení povrchu, se možná brněnské

výstaviště stane vyhledávaným místem pro další
významné jezdecké soutěže. Určitě bude tento
povrch využit i při halových závodech CSI-W,
kterými v únoru 2008 vstoupí ČR do zimní části
seriálu Světového poháru Centrální Evropy.

Ale zpět k CVI a světovému mistrovství 2008.
Hlavním partnerem všech těchto akcí a generál-
ním sponzorem je společnost ANECT a.s. v čele
s Miroslavem Řihákem. Společnost ANECT pod-
poruje voltiž od samotných počátků vzniku oddílu
TJJ LUCKY Drásov. Byla hlavním partnerem
všech uplynulých ročníků CVI**, které se konaly
v Tetčicích. Bez této obrovské podpory by nebylo
možné začít pořádání Mistrovství světa a Mistrov-
ství Evropy juniorů v roce 2008 vůbec plánovat.

Sportovní klub společnosti ANECT je navíc
vlastníkem tří voltižních koní, které cvičencům
z TJJ LUCKY Drásov pomáhají k dosažení těch
nejlepších výsledků. O kvalitě těchto koní svědčí již
třikrát po sobě získaný titul Voltižního koně roku,.

Díky společnosti ANECT, která podpořila
i nákup povrchu nutného pro pořádání halových
akcí světové úrovně a díky podpoře a důvěře,
kterou projevilo vedení akciové společnosti Vele-
trhy Brno, se brněnském Výstaviště zařadí mezi
místa jezdeckých akcí té nejvyšší světové úrov-
ně. Za TJJ LUCKY Drásov, Lukáš Klouda



- 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

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

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407

Prodej sena, slámy,
včetně dopravy. Mělník.

Tel.: 777 234 448

Výsledky
Plzeň - Bory 7. 4. -Z- (69) 1. Kozák -

POCTA 1 (JK Caleto), -L*- (21) 1. Hanušo-
vá - DON 6 (JK Ohrazenice), -ZL- (50) 1.
Smaha - EROS 4 (SS Smaha Dýšina), -
ZM- (13) 1. Zahoř - NASTIS (Pavel Zahoř).

Plzeň - Bory 14. 4. drezura -Z- (7) 1.
Ryndák - WILLIAM JUNIOR (jízdárna
Žeravlková), -L- (7) 1. Jirsová - GROSSE
DAME (Stáj J. Jirsová).

Praha - Přední Kopanina 28.-29.4.
Cena Astora drezura DD 03 (13) 1. Droze-
nová - LIMERIK (JK IDC Praha), DJ 03
(12) 1. Drozenová - LIMERIK (JK IDC Pra-
ha), DD 03 + DJ 03 (12) 1. Drozenová -
LIMERIK (JK IDC Praha), GP-B 03 + vGP
(4) 1. Sigismondi - PLESANT (JK Iluze
Makotřasy), IM I 03 + IM I 02 (9) 1. Kadle-
cová - HORALKA (Přední Kopanina), JD

06 + JJ 06 (8) 1. Neumannová - EDIE 1
(PJK Gabrielka), JU 06 + JU 06 (7) 1. Bau-
erová - LAREDO (JK Iluze Makotřasy), SG
+ SG (5) 1. Střebáková - TEREZA 3 (JK
Iluze Makotřasy), GP 03 (4) 1. Sigismondi -
PLESANT (JK Iluze Makotřasy), IM I 02 (9)
1. Kadlecová - HORALKA (Přední Kopani-
na), IM I 02 (9) 1. Havlíčková - TOMAR
(Přední Kopanina), JD 06 (10) 1. Neuman-
nová - EDIE 1 (PJK Gabrielka), JJ 06 (9) 1.
Vondráčková - TOMAR (Přední Kopanina),
JU 06 (9) 1. Bauerová - LAREDO (JK Iluze
Makotřasy), JU 06 (10) 1. Bauerová -
LAREDO (JK Iluze Makotřasy), SG 00 (6)
1. Šretr - CATO Joalis (V.J.Š. Ústí), SG (6)
1. Střebáková - TEREZA 3 (JK Iluze
Makotřasy).

Plzeň - Bory 12. 5. drezura -S- (8) 1.
Pelikánová - SEDMÍK (Drez. stáj Pelikán),
2. Brychtová - ADEPTUS - K (Stáj Forte),
3. Brožová - CORIDA-K (TJ JS Plzeň), -S-
(8) 1. Hřebíková - GRADO (TJ JS Plzeň),
2. Pelikánová - SEDMÍK (Drez. stáj Peli-
kán), 3. Brychtová - ADEPTUS-K (Stáj For-
te), -S- (6) 1. Komenda - CORNY 1 (JS
Caballo), 2. Maříková - MODANA-K (TJ JS
Plzeň), 3. Čechová - LOTUS 2 (TJ JS
Plzeň), -ST- (7) 1. Zeusová - LOUTANAS
AZ (JS Císařský ostrov), 2. Ryndák -
BLACK 2 (Jízdárna Žeravlková), 3. Hřebí-
ková - GRADO (TJ JS Plzeň), -T- (5) 1.
Zeusová - LOUTANAS AZ (JS Cís. Ostrov),
2. Ryndák - BLACK 2 (Jízdárna Žeravlko-
vá), 3. Hřebíková - GRADO (TJ JS Plzeň), -
L- (12) 1. Jirsová - GROSSE DAME (Stáj J.
Jirsová), 2. Zeusová - CORRADO AZ (JS
Cís. Ostrov), 3. Komenda - CORNY.

Hradec n. Mor. 11.5. MŠMK - 4.kolo -Z-
čtyřletí (33) ex equo 18 koní, -ZL- pětiletí
(27) 1. Kubrický - ROLYS (SS Kubrický), 2.
Zuvač - GINO AGROP (Steally Opava), 3.
Šimůnková - LADY ESPRIT Oil Team (Stáj
Supreme Opava), -L- šestiletí (20) 1. Dole-
žal - AC BEVAR (Hřebčín Suchá), 2. Strna-
dová - ATLANTA 12 (Stáj SKL Trojanovi-
ce), 3. Hlaušek - MAFIE FERONA
THYSSEN PLASTIC (JK Šilheřovice).

Hradec n.Mor. 12.-13.5. -ZM- 4-5letí, 1.
rokem (16) 1. Strnadlová - TORNÁDO 7
(SKL Trojanovice), -Z- 4 -5letí (16) 1. Klus -
FANÉS (Dřevěný dvůr Baška), děti a junio-
ři (27) 1. Rusková - GRAND PIN (Epona
Jistebník), ostatní (19) 1. Ramíková -
FARAD 1 (Cento Bruzovice), -ZL- děti
a junioři (29) 1. Zwinger - JAWONIS (Opa-
va Kateřinky), ostatní (36) 1. Jäger -
GEREMI (Empresa), Letní olympiáda děti
a mládeže -ZL + L*- (9) 1. Šrotková -
ATTILA (Baník Ova), 2. Strnadlová - MARI-
ON 3, 3. Strnadlová - NIWARA (obě SKL
Trojanovice), -L*- (31) 1. Živníčková -
VARAD (JK Hradec n.Mor.), 2. Brátová -
VELMA (Baník Ova), 3. Zuvač - HENESSY
1 (Steally Opava), -S*- 1. Olšák - OMEGA
1 (Hřebčín Albertovec), 2. Vala - RAFÍR
(Spolfinn Bruntál), 3. Nováčková - SYD-
NEY 2 (JS Nováček), -ZL- (22) 1. Šídlo -
ZATIE (Hřebčín Albertovec), -L**- (32)

1.Gladišová - KAREL 4 (JK Gladiš), 2.
Hentšel - GREMLIN 1 (Baník Ova), 3.
Machutová - DELAWARE DK LIBREX
(Epona Jistebník), -S**- (16) 1. Šindler -
ARANKA 7 (Agrostyl Otice), 2. Hošák -
FEDERWEISSER (ŠZP Nový Jičín), 3.
Brátová - VELMA (Baník Ova), -ST**- (6)
1.Hošák - FEDERWEISSER (ŠZP Nový
Jičín), 2. Kopišová - LUSY 2 (Frenštát
p.R.), 3. Gladišová - LASSY 1 (JK Gladiš),

pony -ZPA- (12) 1. Maludová - ANETA
6 (Hipoklub Natur), -ZLP- (21) 1. Maludová
- ANETA 6 (hipoklub Natur), -LP handicap
(16) 1. Škanderová - LÍZA 1 (JK Javorový
o.s.), -SP handicap (16) 1. Strnadlová -
MARIO 2 (SKL Trojanovice), -STP handi-
cap (9) 1. Strnadlová - AURA 1 (SKL Troja-
novice).

Plzeň - Bory 13. 5. drezura -L- (10) 1.
Štochlová - DONNER GOLD (J. S. Hej-
dov), 2. Komenda - CORNY (JS Caballo),
3. Laichtová - PAIR (TJ JS Plzeň), -Z-
(11) 1. Jirsová - GROSSE DAME (Stáj J.
Jirsová).

Brno - Panská Lícha 13.5. -ZM- (17) 1.
Višňovská - LASTYK (Stáj Valkýra), dvouf.
sk. 100/110 (74) 1. Hrabálek - HEKTOR 3
(JK Eliot Brno), -ZL- (61) 1. Dvořáková -
SAFÍR (JK Mahu Modřice), -L*- (28) 1. Při-
byl - ARON 8 (Engineering Czech), 2.
Doležalová - GRANDINA 1 (JK Tedos), 3.
Trunkátová - KATY (JK Taur Brno).

Tachov 19.5. -Z- děti (5) 1. Heroldová -
POMÁDA (JK Bernartice), 4-5letí (32) 1.
Mayer - COLETTE (JS Ohrazenice), -ZL-
(55) 1. Bártová - SIESTA (JS Bártová), -L-
(27) 1. Mayer - CONSTANZE (JS Ohraze-
nice), 2. Hanušová - ATLANTA (JS Ohra-
zenice), 3. Pěchourem - ARTUŠ (JK
Tachov), -S**- (15) 1. Mayer - MAMBA (JS
Ohrazenice), 2. Navrátil - LARAMIS (Stáj
T.Navrátil), 3. Pěchourem - GRANCOR (JK
Tachov), -ST**- (8) 1. Rédl - PYRA (JK
Bernartice), 2. Navrátil - LARAMIS (Stáj
T.Navrátil), 3. Nágr - DOVER (JS M.Láz-
ně).

Ostrava - Stará Bělá 18.-20.5. ČSOB
ČSP - stupň. obt. do 120 cm + žolík (41)
1. Přibyl - GOLDIKA (Arcus Engineering
Czech), 2. Henešel - IR 1 (Baník Ova), 3.
Hrůzková - AQUINO A (Geofin Equiteam
o.s.), - S**- (35) 1. Hentšel - SALWADOR
Fitmin (Baník Ova), 2. Žíla - CARLOS s.v.
(Stáj Mustang s.r.o.), 3. Klár - VENDY 3
(JK Agrostyl Otice), Memoriál plk. Jana
Havla - ST**- (13) 1. Žíla - LE PATRON
(Mustang Lučina s.r.o.), 2. Skřivan - RYT-
MA CAC Leasing (Stáj Manon), -L**- (37)
1. Pletnicki - LAWA (JK Rimex), 2. Hošák -
RAUL 1 (ŠZP Nový Jičín), 3. Ludvík - KAM-
PA (JK Velká Polom), -S**- + finále pro 7
koní (40) 1. Přibyl - GOLDIKA 1 (Arcus
Engineering Czech), 2. Jindra - CANON-
P MAX (Stáj Jindra o.s.), 3. Bajnar - MÁTA
1 (Baník Ostrava), -ST**- (30) 1. Jindra -
CONTENDER-S, 2. Jindra - KREACE (Stáj
Jindra o.s.), 3. Luža - RONALDO-S (JS
Schneider), 4. Chudyba - FORTUNA (JO

Srnín), 5. Hruška - CRYSTAL (JK Opava
Kateřinky), dvouf. sk. 125/130 cm (26) 1.
Skřivanová - LABE JAMES CAC (Stáj
Manon), 2. Štětina - BALOUBET-S (JS
Schneider), 3. Staňová - NIKOL 1 (JS Fres-
ta Brno), dvouf. sk. 135/140 cm (19) 1.
Luža - SHERLOCK HOLMES-S (JS Schne-
ider), 2. Staňová - LOTTE-T (JS Fresta
Brno), 3. Přibyl - GOLDIKA 1 (Arcus Engi-
neering Czech), ČSOB Velká cena Ostra-
vy -T**- + finále pro 10 koní (23) 1. Luža -
RONALDO-S (JS Schneider), 2. Chudyba -
FORTUNA (JO Srnín - stáj Papoušek), 3.
Eim - CASSILIUS (JK ZH Tlumačov), 4.
Žíla - LE PATRON (Mustang Lučina), 5.
Toth - ESEJ (JS Fresta Brno).

Ve věku 85 let zemřel
v neděli 13. května v Lysé nad
Labem bývalý armádní jezdec
a později trenér a rozhodčí mjr.
Jiří Souček. Pohřeb se konal
19. května. Mjr. Jiří Souček se
v posledních letech aktivně
věnoval i spolupráci s odborný-
mi médii a se zpravodajstvím
pomáhal i Jezdci. Poslední roz-
loučení s tradičním návštěvní-
kem jezdeckých akcí se konalo
bez oznámení jezdecké veřej-
nosti a proto i také bez účasti
jezdeckých přátel. Proto ales-
poň dodatečně přinášíme vzpo-
mínku na tohoto skromného pří-
tele koní.

Pohár Pravčic
V sobotu 26. května se sešli

jezdci v Pravčicích a 19 dvojic se
utkalo o Cenu a Pohár obce Pravči-
ce (-L-). K prvnímu rozeskakování
postoupilo sedm dvojic, ale o vítězi
se rozhodovalo až ve druhém mezi
třemi koňmi. S trojnásobnou nulou
zvítězil Petr Rydval na DANTES
z JS pod Hostýnem před bratry
Pavlem a Milanem Klárovými
s CERA a VENDY 3 z JK Agrostyl
Otice.

Do Trojanovic
v úterý

Změnu termínu nám ohlásil i
pořadatelé z Trojanovic. Jejich kolo
Šampionátu mladých koní se koná
v úterý 5. června na místo původní-
ho pátku 8. června.

Dětské -ZM- v Židovicích vyhrá-
la 12letá Dagmar Neumannová
na JENNY 3 (JS Ctěnice)

Pecínov 18.-20.5. všestrannost - kvalifi-
kace ZP pony (4) 1. Neradová - TONY 2
(JK Atrej), SN (11) 1. Vaněk - ARAKAIN
(JK Ratibořské hory), 2. Bláha - VANILKA II
(JK Minka Miletice), 3. Dvořáková - MAIRO
(JK Cavalier Rynárec), SN (11) 1. Borovco-
vá - ELÁN 2 (JK Tůně), 2. Konečný -
NAJDY (JO Pegas), 3. Vašáková - GINA 1
(La Boheme Zduchovice), SP (11) 1. Slaví-
ková - LOTRANTA (JO Albert Stolany), 2.
Dvořáková - DAMON 2 (JK Cavalier Ryná-
rec), 3. Slavíková - MARKÝZ (JO Albert
Stolany), ZP (8) 1. Holec - LONGPRÉ-
K (NH Kladruby), 2. Cipra - DAR CHURY
(JK Pastviny), 3. Březina - ELÁN 3 (JK
Český Dvůr).

Kroměříž 19.5. -ZM- děti (4) 1. Smolka -
VADIRA (Sokol Troubky), mladí koně (4) 1.
Matýska - CORTINA (Mahu Modřice), -Z-
děti + jun. (18) 1. Zelinková - POMNĚNA
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Výsledky
(Přerov), otevřená (25) 1. Daňková - VINI
(Zlámanka), -ZL- (20) 1. Odstrčilová - ELI-
TA (Nížina Zlín).

Sobotín 19. 5. stupň. obt. do 70 cm
pro pony (5) 1. Kamerová - MILICE TILAK
(TJ SCHPK Sobotín), -LP- handicap (11)
1. Chlandová - PRETORIA ETAN (Omega
Sobotín), -SP- handicap (7) 1. Vachutková
- TOP DEJA VUE, 2. J. Petrus - WHITE
(JK Sloupnice), 3. Chlandová - PRETORIA
ETAN (Omega Sobotín), stupň. obt. do
100 cm děti a junioři (14) 1. Bočková -
DÁREK (JO Dubicko), mladí koně (5) 1.
Vachutka - ROSE D∞OR (JO Dubicko),
ostatní (14) 1. Morongová - NANY (Rapo-
tín), Sobotínský pohár - ZL- (32) 1. Kvapi-
lík - VITARA 1 (TJ SCHPK Sobotín), Ome-
ga cup -L*- (10) 1. Kvapilík - VELVET 2, 2.
Chlandová - LIKORA, 3. Chlandová - DEL-
LA (všichni Omega Sobotín).

Praha 19.-20.5. Květnová cena TJ Žiž-
ka Praha drezura DD/2003 (13) 1. Droze-
nová - LIMERIK (JK IDC Prague), 2. Zeu-
sová - CORRÁDO AZ (JS Císařský ostrov),
3. L. Půlpánová st. - ORIELA KINSKÁ (TJ
Equus Kinsky), JU/2006 (18) 1. Říhová -
GUARDIAN ANGEL (JK Sant Eventin), 2.
Komárková - ZANZIBAR 2 (Horse Acade-
my), 3. Košťál - UZANDO (JK Aleko),
DJ/2003 (10) 1. L. Půlpánová st. - ORIELA
KINSKÁ (TJ Equus Kinský), 2. Drozenová -
LIMERIK (JK IDC Prague), 3. Zeusová -
CORRÁDO (JS Císařský ostrov), JD/2006
(18) 1.K. Žižková - DARWIN (TJ Žižka Pra-
ha), 2. Habásková - SAPIENS-K (JK
Ronex), 3.Říhová - GUARDIAN ANGEL
(JK Sant Eventin), JU/2006 (12) 1. Říhová -
GUARDIAN ANGEL (JK Sant Eventin), 2.
Jančaříková - WORKINGTON (Ladislav
Umlauf), 3. Patenidisová - BARON (JK
Hélios), JD/2006 (19) 1. K. Žižková - DAR-
WIN (TJ Žižka Praha), 2. Jančaříková -
WORKINGTON (Ladislav Umlauf), 3. Řího-
vá - GUARDIAN ANGEL (JK Sant Eventin),
Prix St. Georges/2000 1. Nágrová - COM-
PAS-K (JS Mar. Lázně), 2. Sigismondi -
PLESANT (JS Císařský ostrov), 3. Zeusová
- LOUTANAS AZ (JS Císařský ostrov), 4.
Habásková - SAPIENS-K (JK Ronex), 5.
Habásková - SURVIVAL 3 (JK Ronex), IM-
I/2002 1. Nágrová - COMPAS-K (JS Mar.
Lázně), 2. L. Půlpánová ml. - DAF OND-
RÁŠ (TJ Equus Kinsky), 3. Habásková -
SURVIVAL 3 (JK Ronex), 4. Jančaříková -
FERAGAMO (Ladislav Umlauf), 5. Zeusová
- LOUTANAS (JS Císařský ostrov).

Zduchovice - 19.-20.5. Pony Channel
Star -ZM- děti (8) 1. Šimáčková - TRACCY
(JK Nymburk Komárno), -Z- (22) 1. Zvolská
- ENTERPRICE (JK Micky Struhařov),
dvouf. sk. 100/110 (16) 1. Krulichová -
NIKOLA 10 (JO La-Bohéme Zduchovice), -

ZLP- (21) 1. Šalková - GERA (Dagmar Šal-
ková - OXER), -LP- (22) 1. Homolová -
NIGHT BOY (JS Bost B), 2. Krulichová L. -
DESTINY La-Bohéme (Zduchovice), 3.
Lešetická - KRISTAL (Jezdecké středisko
Řitka), -SP- (7) 1. Krulichová M. - NIGHT-
FEVER (JO La-Bohéme Zduchovice), 2.
Homolová - PAMELA (JS Bost B), 3. Váv-
rová - PATRIK (JS Mazva), -ZM- děti (4) 1.
Šimáčková - TRACCY (JK Nymburk
Komárno), -Z- (19) 1. Staňková - ENRIQUE
(Jo La-Bohéme Zduchovice), -ZL- (22) 1.
Krulichová M. - NIGHTFEVER (JO La-
Bohéme Zduchovice), -ZLP- (11) 1. Rajglo-
vá - NELLY (JO La-Bohéme Zduchovice), -
LP- (16) 1. Šalková - GERA (Dagmar
Šalková - OXER), 2. Pavlíková - GOLD-
BÁR (KJF Všemily), 3. Krulichová L. -
DESTINY La-Bohéme (Zduchovice), -SP-
(15) 1. Homolová - NIGHT BOY (JS Bost
B), 2. Krulichová L. - DESTINY La-Bohéme
(Zduchovice), 3. Pavlíková - GOLDBÁR
(KJF Všemily), -STP- (5) 1. Novák - BAN-
JO (JK Tarpan) , 2. Krulichová M. - NIGHT-
FEVER, 3. Krulichová M. - MARS STAR
(JO La-Bohéme Zduchovice).Pravčice
26.5. -ZM- děti (8) 1. Koutná - CEJLON (JK
Přerov), mladí koně (16) 1. Sokola -
DAJÁNA (Viktori), dvouf. sk. 100/110 děti
+ jun (29) 1. Zelinková -POMNĚNA (Pře-
rov), ostatní (48) 1. Malý - CHARLIE
CHAPLIN (Montana), stupň. obt. + žolík
(44) 1. Složil - GRÉTA (Jaso Oldřichov), 2.
Rydval - DANTES (JS pod Hostýnem), 3.
Minxová - GELIDUS-T (JK Sana), -L*- (19)
1. Rydval - DANTES (JS pod Hostýnem),
2. Klár P. - CERA, 3. Klár M. - VENDY 3
(oba Otice).

Židovice 26.5. -ZM- děti (4) 1. Neuman-
nová Dagmar - JENNY 3 (JK JS Ctěnice),
mladí koně (32) 1. Němec - TADEÁŠ (JK
Holubice), dvouf. sk. 100/110 (86) 1. Holo-
tíková - PAOLA 1 (Bořeň Svinčice), dvouf.
sk. 110/120 (62) 1. Matějka - RUMBA Geo-
projekt (Eggersmann Caro As), -L*- (38) 1.
Zvára - LARAMON (JK Všemily), 2. Nová-
ková - FOR (Equi Club Louny), 3. Smrčka -
BIBI (JK Třebívlice), -S*- (24) 1. Pospíšil -
HONTO (Dvůr Židovice), 2. Vávra - DUNA
2 (Bořeň Svinčice), 3. Pospíšil - JUP 2
(Dvůr Židovice).

Praha - Císařský ostrov 26.5.
O Pohár náměstka primátora Prahy (pony)
-ZM- děti (5) Hrubešová - KLEOPATRA
(DDM Praha), ponyhandicap ZLP (25) 1.
Homolová - NIGHT BOY (Bost B), pony-
handicap LP (17) 1. Šašková - COLIN
(JK Mělník), 2. Hájková - SABINA 3 (JK
Mělník), 3. Šimáčková - NOBLESS (JK
Komárno - Nymburk).

Kolín 26.-27. 5. ČSP dvouf. sk.
110/120 (45) 1. Bartošová - LULA Ka (JK
Černožice), -L**- (65) 1. Bleha - ANTHÉ
(JK Dolany), 2. Přibyl - GOLDIKA 1 (Engi-
neering Czech), 3. Hažmuková - GRAF

CONNY (Dance and Jump), -S**- (37) 1.
Opatrný - BEETHOVEN (JS Opatrný Hořo-
vice), 2. Roučková - AHORN-T (JK Tar-
pan), 3. Drahota - COCA COLA CTJ (JK
Artemis), stupň. obt. do 130 + žolík (45)
1. Šlechta - TIMPEX QUEEN (Hřebčín
Obora), 2. Crnková - ALECHANDRA (JS
Bost B.), 3. Šoupal - SIR BENTO (SK
Olympia), -ST**- (29) 1. Opatrný - COLOR
OF LOVE (Opatrný Hořovice), 2. J. Papou-

šek - CHABLIS 121-T (JK Tarpan), 3. Opa-
trný - FARADAY (Opatrný Hořovice), 4.
Drahota - CHELAN (JK Artemis), 5. Crnko-
vá - LA GABANA (JS Bost B), -T**- (18) 1.
Opatrný - MARKET TINKA∞S BOY (Hořo-
vice), 2. Vondráček - ARGON 1 (Stáj Vond-
ráček), 3. Eim - PUERTO RICO (JK ZH
Tlumačov), 4. Fiala - CASSINI∞S SON-
T (Leon Blatná), 5. Aschnebrier - QUALITA
2 (Židovice).


