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Do startu letošního 
Auto Hase Trophy, 
který je plánován 

na 20. června, 

zbývají 4 dny!

Zemětřesení
v Německu

Překvapivý vývoj má německá dopingo-
vá aféra. Ke zjištění, že CORNET OBO-
LENSKY jezdce Marco Kutschera dostal
mezi koly Poháru národů při OH v Hong
Kongu neohlášenou injekci obsahující pro-
středky Arnica a Lactanase, přibyla nová
skutečnost. V přepravní bedně, používané
Marcem Kutscherem a Ludgerem Beerbau-
mem a údajně i jinými německými jezdci,
se po návratu do Německa našla prázdná
plechovka od nepovoleného přípravku Equ-
iblock, ke které se nikdo nepřihlásil. Souvis-
lost s již uzavřeným případem Christiana
Ahlmanna byla vyloučena, protože tam se
jednalo o prostředek zvaný Sarapin.
Následně na to uvedl čtyřnásobný olympij-
ský vítěz Ludger Beerbaum v rozhovoru pro
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung
a zopakoval do televizního přenosu televize
ZDF, že nejsou stanovena žádná konkrétní
pravidla pro "nepovolené" prostředky, že
během let má už sám nastaveno co se
může a co ne. Doslovně prohlásil, že se řídí
pravidlem „co není odhaleno, to je dovole-
no". Toto  vyjádření zapůsobilo jako bom-
ba. Německá jezdecká federace v důsledku
toho odvolala Ludgera Beerbauma z repre-
zetace. Následně byly rozpuštěny všechny
reprezentační týmy ve skoku, v drezuře
i v military a ustanovena byla komise, která
bude znovu všechny jezdce prověřovat. Na
to, kdo v nejbližší budoucnosti Německu
„zbude” si tak musíme chvilku počkat.

Václav K. Dvořák

K problematice se vracíme v komen-
táři Vykolejit nelze na straně 4.

Ikona německého jezdectví Ludger Beer-
baum jistě nyní přemýšlí, zda byla jeho
otevřenost na místě

Uplynulé dva týdny přinesly ve skoko-
vém sportu především další dvě Velké
ceny. První se konala při CSI* v Hradci
Králové a druhá v rámci 4. kola českého
skokového poháru v Litomyšli.

Mokrý Hradec
Mezinárodní závody v Hradci Králové

pořádá již řadu let Jezdecká společnost
Tarpan Odolena Voda v čele s Jarmilou
Beranovou. Nejstálejšího partnera nalezla
tato organizátorka v Janákově východo-
českém sboru Selských jízd. V čele této, ve
východních Čechách tak tradiční organiza-
ce stojí Antonín Jeřábek
a podporu díky této orga-
nizaci získávají meziná-
rodní závody i na radnici
města. I tentokrát tak byl
čestným prezidentem
CSI*, který se konal ve
dnech 29.-31. května, pri-
mátor Hradce Králové
Otakar Divíšek.

Velká cena Hradce
Králové roku 2009 nabíd-
la soutěžícím čtyři sou-
těžní úrovně se třemi
soutěžemi. Malou rundu
do 120 cm, soutěže pro 6
a 7leté koně s výškou
125 a 130 cm, střední
rundu (125 - 130 cm)
a konečně nejobtížnější
úroveň s výškou 140 cm.
Ta byla zakončena
v neděli dvoukolovou
Grand Prix Hradce Králo-
vé se základním parku-
rem úrovně 140 cm
a druhým kolem s osmi
překážkami do 150 cm.
Pro všechny soutěže zajistili organizátoři
velkorysou dotaci 670 000,- Kč. Parkury
stavěl polský stavitel Stanislaw  Helak,
kterému asistoval Robert Smékal.

Tentokrát byly všechny tři skokové dny
poznamenány velkou nepřízní počasí. Na
území většiny ČR vytrvale pršelo a páteč-
ní i sobotní program tím byl zásadně
ovlivněn. Relativně dobře dopadla závě-
rečná neděle. To již pouze občasné pře-
háňky vystřídala i méně zachmuřená
obloha. Vzhledem k tomu však velmi
dobře obstál travnatý povrch kolbiště,
který, i přes značné množství vody udrže-
li organizátoři stále v korektním stavu.
Tak bylo možné zvládnout každodenní
rozsáhlý program s cca 180 starty bez
větších problémů.

Studnička upevňuje pozice
Mezi mladými koňmi si nejlépe vedl Vác-

lav Studnička (JS Zájezd). Tento jezdec se
stále častěji prosazuje na soutěžích všech
úrovní a v Hradci tentokrát ovládl 6
a 7letou úroveň na ZOE, když dvě soutěže
vyhrál a v jedné byl druhý.

Střední runda se dvakrát stala záležitostí
slovenských jezdců, kteří jezdí do Hradce
rádi. V neděli patřila tato úroveň (dvouf. sk.
130/135 cm) Barboře Tomanové na KOHEN.
Další zahraniční ekipa dorazila do Hradce
z Polska. I její jezdci byli při dekorování vidět,
ale na vítězství tentokrát nedosáhli.

Počtvrté v řadě za sebou zvítězil při velké ceně v Hradci Králo-
vé Aleš Opatrný (TITAN R.S.)

Žíla to věděl
K zahajovacímu skákání nejtěžší skupiny

(140 cm) nastoupilo v pátek 22 dvojic. Prv-
ní mokrý den zakončil vítězstvím  lehce
a elegantně jezdící Ludvík Jandourek na
CASIO Karsit (Stáj Karsit), který byl nej-
rychlejší z jedenáctky bezchybných.

V sobotu nastoupilo k nejtěžší soutěži 38
dvojic. Tentokrát se o prvenství rozeskako-
valo. S nulou postoupilo 14 dvojic a vítězství
i tentokrát zůstalo doma, zásluhou Jiřího
Luži na LAND REBEL-S. Ten v rozeskako-
vání „nadělil” druhému, v Hradci také velmi
známému polskému Tomászi Kleinovi,
(LARISSA) přes 5 vteřin. Třetí skončil Zde-
něk Zíla na PINOT GRIGIO (JK Mustang).

Foto I. Neumannová
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Hradec Králové a Litomyšl

Tento jezdec jako jediný z české špičky
chyběl při Velké ceně Kolína (Ptýrov) týden
před Hradcem. V jeho skupině koní zůstal
pro těžší skákání pouze PINOT GRIGIO.
A protože se Z. Žíla netajil ambicí i pro
následné 4. kolo Českého skokového
poháru v Litomyšli, Ptýrov vynechal.
V Hradci však patřil opět k nejlepším.

bodů. Jako první zaútočila na
vítězství Barbora Tomanová na
CAREFUL Franz Josef, která
ke 4 bodům ze základního kola
již nic nepřidala. Stejně tak se
dařilo Zdeňkovi Žílovi s PINOT
GRIGIO, který měl však druhé
kolo pomalejší, a zařadil se tak
za B. Tomanovou. Tu naopak
předjel až ve druhém kole popr-
vé chybující Jiří Papoušek na
HELP. O vzrušující vyvrcholení
se však opět postaral Aleš
Opatrný. Ten znovu prokázal
pevnou nervovou soustavu
a navíc v jeho předvedení vypa-
dal závěrečný kurs až neuvěři-
telně lehce. Jako jediný překo-
nal i podruhé bez chyby a po
čtvrté v řadě se stal vítězem
Velké ceny Hradce Králové.         

C. Neumann

Úspěšný Žíla
Ve dnech 5 - 7. června hosti-

lo kolbiště Za primátorskou
hrází v Litomyšli 4. kolo České-
ho skokového poháru. Závody
zaháji ly páteční soutěží 110/120 cm
a vrcholily nedělní Velkou cenou Litomyšle
(-T-).

V pátek se také hrál fotbal a den zakon-
čil i  jezdci zápasem družstev Moravy
a Čech. Výsledkem byla domluva na
nerozhodném stavu 1:1. 

V neděli se vedle VC jely ještě soutěže 
-L**- a -S**-, do kterých se kvalifikovalo
nejlepších 40 jezdců z pátku a soboty. I tyto
soutěže měly svá finále pro 10 nejlepších.
Vítězstváí v -L- patřilo Zdeněkovi Žílovi na
koni ELVIS 3 (Stáj Mustang). V -S**- uká-
zala všem záda Lenka
Gladišová na IRRAS
(JK Gladiš), která si
zopakovala úspěch
z pátku. Před Velkou
cenou proběhla tradič-
ní sponzorská soutěž
spřežení.

Na start VC se
postavilo 21 dvojic,
z toho tři junioři. Nat-
hálie Crnková (LA
GABANA - JS Bost B)
stejně jako Jan Zwin-
ger (CARTOUCHE -
stáj Mustang) dokon-
čili se dvěma chyba-
mi, Kateřina Mesten-
hauserová na GRÉTA
7 (JK Mělník) byla
vyloučena.

Parkur sice neobsa-
hoval trojskok, ale
autor parkuru Robert
Smékal jezdce nijak
nešetři l .  V kursu se
však vyhnul, v zahrani-
čí tolik obvyklému, vod-
nímu příkopu. Základní
kurz přešly v základ-
ním kole bezchybně tři
dvojice. Jediný Zdeněk
Žíla s PINOT GRIGIO
zopakoval bezchyb-
ný výsledek i ve 
finále. Druhý skončil 
Rudolf Fiala s CASSI-
NI’S SON-T (Leon
Blatná) před Petrem
Eimem na PUERTO
RICO Fitmin (ZH Tlu-
mačov). 

Do průběžného vedení ČSP 2009 se
dostal šestým místem z VC Litomyšle Aleš
Opatrný (52b). Druhou příčku drží Jiří Luža
(51) před Jiřím Papouškem (36) a Petrem
Eimem (33).

I junioři sbírali body do svého seriálu.
Nejúspěšnější byl v Litomyšli Jan Zwinger
(40b) před Barborou Vojtkovou (39) a Tere-
zou Veselou (33). Ve vedení Dance & Jump
Czech Junior Cup je stále Nathálie Crnková
(128b) před Janem Zwingerem (101), Len-
kou Vachutkovou (89) a Ladislavem
Vachutkou (87). K. Návojová

Zdeněk Žíla na PINOT GRIGIO  skončil  ve
Velké ceně Hradce Králové na 4. místě
a o týden později vyhrál v Litomyšli

I proto si jej moderátor Aleš Suchánek
vybral jako jednoho z jezdců, který pro
diváky hodnotil nedělní Velkou cenu. Stani-
slav Helak postavil k závěrečnému vyvr-
cholení závodů příjemný parkur s plynulým
kursem. Právě Zdeněk Žíla však ve svém
komentáři ihned zhodnotil jediné zajímavé
místo kursu, kterým byla distance mezi
oxery č. 7 a 8. Zde bylo nezbytné po dobře
zvládnuté sedmičce plynule cválat na
vzdálený oxer č. 8. Jakýkoliv zásah do
pohybu koně znamenal následné porušení
pravidelného cvalu. To mělo za následek
vždy výrazně zvýšenou námahu pro koně
a ve většině případů i chybu.

K Velké ceně nastoupilo 30 dvojic. Jako
první zvládl tuto pasáž ukázkově, stejně
jako celý parkur, Aleš Opatrný na TITAN
R.S. Po něm se s distancí výborně vyrov-
nal až 11. startující Josef Kincl na LAUREA
(Horymas). Špičkově pak absolvoval i Zde-
něk Žíla. Z ostatních jezdců zaujala i Bar-
bora Tomanová na CAREFUL Franz Josef,
i když druhou část parkuru již jezdkyně tak
nekontrolovala. Všichni tito tři jezdci však
inkasovali 4 tr. body. 

Bezchybných výkonů bylo šest a vedle
Aleše Opatrného to byl ještě Ludvík Jandou-
rek (CASIO Karsit), Jiří Luža (LAND REBEL-
S), Jiří Papoušek (HELP),  slovenský Milan
Šimuň na QUICK HORN Z a polský Tomasz
Klein s LARISSA 664. Především u polské-
ho jezdce byl bezchybný výkon především
zásluhou koně a sledovat, již i u nás mnoho-
krát úspěšného jezdce, nepatřilo zrovna
k příjemným zážitkům odpoledne.

Aleš počtvrté
Ke druhému kolu nastoupilo již pouze 23

dvojic. Nekomplikovaný kurs s trojskokem
se třemi kolmými skoky však znamenal pro
většinu startujících celou řadu trestných

Barbora Tomanová po vítězství ve finále střední rundy
(KOHEN), zvládla s CAREFUL Franz Josef 2. kolo GP s
nulou a celkově skončila na 3. místě. Po těchto výsled-
cích byla vyhlášena i nejlepší juniorskou jezdkyní závodů.

Foto K. Návojová
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Z druhého místa se v Lamprechtshausenu rado-
val Jan Zwinger (SISI 5)

Foto K. Návojová

Spokojena se z Rakouska do Benátek u
Sázavy vracela i Adéla Půlpánová (CON-
CORD 49)

Jana Sklenaříková, Lukáš Klouda a lonžer-
ka Petra Cinerová

Junioři v Lamprechtshausenu
Ve dnech 29. května až 1. června se

konalo v rakouské vesnici poblíž Salzburgu
CSIJ/Y/R/U25, oproti Zduchovicím již kate-
gorie A. S domácími přijeli poměřit síly
jezdci ze Švýcarska, Polska, Belgie a ČR.
Naše barvy zastupovali: Adéla Půlpánová
(CONCORD 49), Michaela Krulichová
(LORETTA, pony MARS STAR a NIGHT-
FEVER), Michaela Šínová (M-LOUSAN,
LA LANDOR), Johanka Březinová (pony
DOUBLE ACCOUNT, WISCHIBO), Filip
Doležal (LARAMIS), Jan Zwinger (SISI 5,
CARTOUCHE), Veronika Krátká (TRY-
UMPH SPEEDY) a Zdeňka Vávrová
(GEISSBERGER'S ATLANTA). 

Již páteční parkury a výkony jezdců
potvrdily úroveň závodů. Především nižší
věkové kategorie naznačily nástup budou-
cích světových jezdců. Vítězství kategorií
pony a dětí povětšinou mířilo do Belgie, ať
už zásluhou jezdců Vicky Van de Poel, či
Jos Verlooy. Největší souboj se vedle pon-
dělní GP konal při rozeskakování soutěže
družstev. Zásluhou švýcarského jezdce
Michela Lischera (i celého týmu) zvítězilo
v kategorii dětí družstvo Evropa, jehož
členkou byla i Adéla Půlpánová na CON-
CORD 49. Ta se za celé čtyři dny  dopusti-
la jediné chyby na překážce, bohužel prá-
vě v pondělní GP.

Mezi další české úspěchy pak patřilo 
2. místo Jana Zwingera se SISI 5 v páteční
soutěži do 125 cm a vítězství Michaely Kru-
lichové v sedle pony MARS STAR v neděl-
ní soutěži do 120 cm.

V pondělní GP se z české reprezentace
nikdo nedostal do rozeskakování. Rozhod-
ně však nebyly výkony některých našich
jezdců špatné.

Juniorská Velká cena měla skoky 140
cm. Za ČR nastoupili čtyři dvojice. Nejús-
pěšnější byl Filip Doležal na LARAMIS,
kterému 4 body stačily mezi 45 jezdci na
15. příčku. Jan Zwinger na CARTOUCHE
dokončil s 12 body, Veronika Krátká (TRY-
OMPH SPEEDY) se 13 a Michaela Šínová
na M-LOUSAN Kentaur s 16 tr. body. Mezi
juniory se radoval polský jezdec Antoni
Strzalkowski na EN VIABLE. K. Návojová

Kompletní výsledky naleznete na
www.horsedeluxe.at/AmadeusHorseJSP/

Program zahajovali i končili nejstarší
jezdci (poslední šance a GP). Zde jsme
zástupce neměli.

První GP měli na programu děti (125
cm). Již zde jsme mohli být spokojeni, pro-
tože Adéla Půlpánová po jednom shození
skončila mezi 31 dvojicemi na velmi sluš-
ném 13. místě. Program pokračoval Velkou
cenou pony (125 cm). Zde byla Michaela
Krulichová v první desítce hned dvakrát,
když s oběma koňmi (NIGHTFEVER
a MARS STAR) skončila po chybě na 6.
a 7. místě.

TJJ Lucky Drásov jako jediný voltižní
oddíl odjel ve dnech 20. - 24. května repre-
zentovat na mezinárodní voltižní závody
CVI** Stadl Paura (AUT). 

Do známého jezdeckého areálu přijela
malá výprava ve složení Jana Sklenaříko-
vá, Jana Bartoňková, Lukáš Klouda a lon-
žérky Petra Cinerová a Dana Trčková se
třemi koňmi ve středu 17. května ráno.
V průběhu dne proběhly oficiální tréninky
a hned následující den byla veterinární
kontrola koní. Ta pro všechny drásovské
koně dopadla dobře.

Ještě tentýž den v 19.00 hodin se
povinnými sestavami seniorských jednotliv-
ců začalo soutěžit. V pátek pak bylo
dokončeno první kolo. Všichni čeští jednot-
livci postoupili do finále. V sobotu ráno pro-
bíhala technická sestava, která má od
letošního roku pár pozměněných cviků. Ty
drásovští poctivě trénovali a tak se v hod-
nocení posunuli ještě výše. 

V celkových výsledcích se nakonec juni-
orka Jana Bartoňková umístila mezi 48
ženami na 19. místě (ESKADRA, pod
vedením Dany Trčkové), senioři Jana Skle-
naříková ze 42 žen na 11. místě a Lukáš
Klouda na 7. místě (oba na koni CAPITA-
NO pod vedením Petry Cinerové). 

Mezinárodní premiéra pro drásovskou
"novou voltižní naději", 13-ti letého holštýn-

ského valacha CAPITANO, skončila na
výbornou. Od rozhodčích dostal i známku
6,8 (z 10), což je v hodnocení koní velmi
vysoké ohodnocení.

V rozhodčím sboru zasedl i náš bývalý
reprezentant Dalibor Blažek a celý čtyřden-
ní maratón zvládl i na “druhé straně”  bez
problémů.

Doufám, že dobré výsledky českých jed-
notlivců mohou být příslibem úspěšné
sezóny nejen na národním a mezinárodním
poli, ale hlavně na letošním mistrovství
Evropy konaném ve Švédsku.

Jana Sklenaříková

CVI**  
Stadl Paura

V sobotu 6. června se na kolbišti areálu
Plzeň - Bory konal 45. ročník Memoriálu
Jindřich Navrátila. Skokové soutěže vyvr-
cholily úrovní -S-, kde zvítězil Jiří Mayer na
CONSTANZE (JS Ohrazenice) před Kate-
řinou Bardonovou na VIKOMT (JS Bardo-
nová) a Michaelou Roubalovou s ŠERRY
(JK Slavia Plzeň).
V rámci jezdeckých závodů byl při příležitos-
ti významného životního jubilea předán dlou-
holetému členu a úspěšnému drezurnímu
jezdci panu Oldřichu Peškovi čestný
odznak České jezdecké federace za zásluhy
o rozvoj jezdeckého sportu. Odznak jubilan-
tovi předal předseda krajského jezdeckého
výboru Ing. Miloslav Mentlík. V. Michalová

45. Memoriál 
Jindřicha Navrátila
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Superliga v Římě a St. Gallen
Po fotbale koně

Jen dva dny po
strhujícím finále
fotbalové Ligy
mistrů, hostila ital-
ská metropole dal-
ší velmi význam-
nou sportovní
akci. V jezdeckém
areálu Piazza di
Siena, uvnitř nád-
herného parku
historické Vil la
Borghese, se ode-

hrávala druhá část osmidílného seriálu Mey-
dan FEI Nations Cup.

Pro desítku týmů, které letos jezdí Superli-
gu, postavil domácí návrhář Uliano Vezzani
velmi náročný parkur. Byli koně, kterým dělaly
problémy nezvyklé profily některých skoků.
Obtížný byl trojskok, náročné byly i vzdále-
nosti mezi překážkami. Ukazuje se, že nový
model, ve kterém postupuje do druhého kola
jen osm družstev, přidal při vyrovnanosti týmů
soutěži nový náboj. Body i dotaci si odvážejí
jen účastníci druhého kola a tak na konci
pořadí bývá v prvním kole do posledního jezd-
ce  pořádně horko. V La Baule měli namále
Němci a v Římě zůstali na štítě ve Francii tak
úspěšní Švédové, spolu s Belgičany. Do dru-
hého kola postoupili s nulou Američané, za
nimi byli Irové, Francouzi a Britové s pouhými
čtyřmi body, Němci a Švýcaři s osmi, Nizo-
zemci měli dvanáct a domácí Italové dvacet.

Ve druhém kole, na stejném parkuru
s poněkud zvýšenými a rozšířenými skoky,
byli znovu skvělí jezdci USA ve složení: Lau-
ren Hough s 10letým valachem QUICK STU-
DY (Qiuck Star) 0/8, 23letá Ashlee Bond se
vynikajícím holštýnem CADETT (Cor de la
Bryére) 0/0, Laura Kraut s 11letým val. CED-
RIC (Chambertin) 0/4, a Richard Spooner
s 11letým holštýnem CRISTALLO (Caretino),
kteří připsali jen jednu chybu. Vítězství tedy
putovalo do USA - čtyři body, druzí skončili
s osmi Francouzi, třetí Britové a Švýcaři měli
dvanáct, pátí Němci šestnáct, Irové spolu
s Holanďany nasbírali  dvacet a Italové skon-
čili s třiceti šesti body. Čtyři jezdci byli bez
chyby v obou kolech.

Velkou cenu vyhrál Rodrigo Pessoa (BRA)
s 10letým hanoveránem LET’S FLY (Lorda-
nos), který je po matce mladším bratrem
legendárního SHUTTERFLY, druhým místem
potvrdil skvělou formu Richard Spooner
s hnědákem CRISTALLO a třetí byl domácí
matador Juan Carlos Garcia se 14letým sf
HAMILTON DE PERHET (Bayard d'Elle).
Kompletní výsledky  naleznete na:
www.piazzadisiena.com

145 startů 
v Poháru národů

Z Říma se během týdne přesunul super-
ligový cirkus poněkud severněji, do sedm-
desátitisícového švýcarského města St.
Gallen. Krásný jezdecký areál, na který jis-
tě rád vzpomíná současný britský repre-
zentant Peter Charles, který se zde před
čtrnácti lety, tehdy ještě v irských barvách,
stal mistrem Evropy. Dvanáct tisíc diváků
se přišlo podívat na ohlášený rekordní
a zároveň poslední start v Poháru národů
švýcarské legendy Marcuse Fuchse, který
se zde loučil s jezdeckou kariérou.

Autorem parkuru byl už po několikáté
domácí stavitel Rolf Lüdi a jezdcům nic
zadarmo nedaroval. Znovu zde stály jez-
decky náročné řady a mnoho chyb bylo
uprostřed trojskoku oxer, oxer, stacionáta.
Příslovečnou bitvu o postup do druhého
kola prohráli tentokrát Francouzi a spolu
s nimi znovu Švédové. A to přesto, že
Henrik von Eckermann  na 15letém MON-
TENDER (Contender), kterého si vypůjčil

Tak je to tady. Nahlas bylo řečeno to, co
si většina po mnoho let myslí. Ludger Beer-
baum, ikona německého jezdectví posled-
ních 20 let, ztratil trpělivost a veřejně odhalil
ve vrcholovém jezdectví úpěnlivě skrývané
tabu. Bez vysoce sofistikované medikace,
nelze v dnešním špičkovém jezdectví obstát.

Ne že by to bylo poprvé, kdy se prvoplá-
nové deklarace doprovázející jezdectví jako
sport milovníků koní, otřásly. Před dvaceti
lety zmítala Německo aféra, při které byl
guru tehdejšího (a i současného) skokového
sportu Paul Shockemöhle, trojnásobný mistr
Evropy a miláček publika, skrytou kamerou
natočen jak barovací tyčí tluče jednoho ze
svých čtyřnohých kamarádů přes nohy.
Veřejnost byla pobouřena a odsuzující člán-
ky nebraly konce. Chviličku to s Paulem sku-
tečně vypadalo bledě, ale v mohutném pře-
divu mnoha dalších, povětšinou
ekonomických souvislostí, se na celou zále-
žitost rychle a taktně zapomnělo.

A pak zde byla další aféra. Hugo Simon,
nestor skokového sportu, důkaz nestárnou-
cího sportovce, byl přistižen při soutěži ve
stáji u populárního E.T. s ještě zakrvácenou
injekční stříkačkou. Tu sice rychle upustil
a vyšetřující komise po měsících přistoupila
na vysvětlení, že není důkaz, že by injekce
vypadla právě z jeho rukou, a všechno bylo
zameteno pod koberec.

Problém podpůrných prostředků, které
pomáhají koním unést obrovskou fyzickou
i psychickou zátěž, kterou na ně komerce
jezdeckých soutěží naložila, tak rozhodně
není novým tématem. Dnešní jezdecké
generaci se může zdát jako naivní a ubohý
systém, praktikovaný ještě před několika
desítkami let, kdy koním byl ordinován něko-
likaměsíční posezónní odpočinek.

V reakci na Beerbaumovo prohlášení říká
prezident německé jezdecké federace Breido
zu Rantzau „Je potřeba něco udělat, aby se
konečně probudili" a tím „oni" jsou myšleni
jezdci. Podle reakcí jezdců, veterinářů a funk-
cionářů však pravděpodobně není v hierarchii
vrcholového světového sportu nikdo, kdo by
o medikacích koní nevěděl. I my obyčejní
milovníci sportu a koní na základě svých zku-
šeností tušíme, že není zcela normální, aby
koně snášeli tak obrovskou zátěž po mnoho
sezón. Jak mohou současné čtyřnohé špičky,
které byli díky svému famóznímu talentu
odsouzeni k životu na jezdeckém kolbišti, vše

fyzicky zvládnout? To se mi do mysli vkrádá
vždy v momentě, kdy po čtyř, či pětidenních
závodech kdekoliv v Evropě, nastupuji do
pohodlného auta na únavnou cestu k domo-
vu. Hlavní aktéři, kteří ještě před několika
momenty kroužili v aréně při čestném kole,
jsou v té chvíli již v kamiónech a nastupují na
většinou daleko delší cestu, na jejímž konci je
další mnohadenní turnaj.

Pokud tak někdo z organizátorů tohoto
kolotoče zábavy, průmyslového sportu
a výroby legend, na jehož konci jsou vždy
peníze, tvrdí, že je potřeba něco udělat, aby
se „oni" probrali, jedná se o typickou ukázku
pokryteckého svalování viny.

Do této situace se dostalo jezdectví díky
neúměrnému preferování soutěže jako jedi-
ného důkazu jezdecké odbornosti. Obrovská
komerční úspěšnost světových jezdeckých
špiček je tak zákonitě vyvažována mnoha
negativy. Na druhé misce vah jsou finanční
problémy organizátorů soutěží, kteří již
nejsou schopni splňovat centrální diktát. Vše
pokračuje přes nesmyslné ceny sportovních
koní. Na ně navazuje i u nás dobře známé
rozčarování ze stále se rozvírajících výkon-
nostních nůžek, které je tak trvale zdůvod-
ňováno právě nedostatkem peněz. A do
tohoto kaleidoskopu medikace koní dokona-
le zapadá.

V konečných důsledcích to však vede
i k odlivu zájmu jezdců o klasické jezdectví,
jehož košatost zůstává veřejnosti skryta.
Důkaz zájmu o nesoutěžní vztah mezi jezd-
cem a koněm však přináší mnoho nově se
rodících aktivit. Armáda těchto zájemců
o koně dokazuje, že jí klasické jezdectví,
soustředěné nyní pouze na sport, nedokáza-
lo nic nabídnout.

Nepochybuji o tom, že se i na Beerbau-
movu „otevřenost" postupně zapomene.
Mezinárodní jezdecká federace udělá něko-
lik rázných rozhodnutí. Vyšle k veřejnosti,
ale hlavně k Mezinárodnímu olympijskému
výboru jasné signály. Možná, že bude posí-
lena aktivita odpůrců jezdeckého sportu na
olympijských hrách, která je ovšem pramálo
zaviněna snahou o ochranu zvířat. Vzhle-
dem k tomu, že příští OH jsou v Londýně, je
však velmi nepravděpodobné, že by právě
zde měly být jezdecké soutěže ohroženy.
A pak se postupně vše vrátí do zaběhnutých
kolejí. Ty jsou již tak hluboké, že vykolejit je
zhola nemožné. Cyril Neumann

od zraněného Marco Kutschera, absolvo-
val první kolo bez chyby. Skvělí byli domácí
Švýcaři, Němci, Američané a Belgičané,
kteří nastupovali do druhého kola s nulou,
zatímco Holanďané a Britové si přinesli
osm bodů. Itálie měla na kontě bodů devět
a Irsko jedenáct. 

Irové, kteří jeli druhé kolo ve třech, proto-
že Cian O'Connor s 12letým ryzákem COM-
PLETE (Comeback IV) po karambolu v kom-
binaci a následných neposlušnostech
v první části soutěže už po druhé nenastou-
pil, připsali dalších deset bodů a skončili
osmí. Italové nasbírali celkem osmnáct bodů
a to stačilo na sedmé místo. Shodně dva-
náct měli na páté příčce Holanďané a Brito-
vé a i na třetím místě skončily dva týmy. Bel-
gičané a Švýcaři získali osm bodů, když
rekordman Marcus Fuchs při svém 145 star-
tu v PN pomohl svému týmu v prvním kole
nulou a přes čtyři chyby ve druhém, se loučil
s obrovskými ovacemi. Ohromnou formu
mají Američané, kteří dokončili soutěž s cel-
kovými čtyřmi body stejně jako Němci,
a o vítězi muselo rozhodnout rozeskakování. 

Zde první nastoupil Richard Spooner
s holštýnem CRISTALLO, který nasadil
neuvěřitelné tempo, ale jeho důsledkem

byla jedna chyba. Za Německo jel na jistotu
Marcus Ehning a zdálo se, že se to vyplatí.
Jenže PLOT BLUE zavadil o poslední bari-
eru a ke čtyřem bodům dostal ještě jeden
za čas. Zvítězili tedy stejně jako před týd-
nem Američané, v obdobném složení jako
v Římě, jenom Lauren Hugh vystřídala
Christine McCrea s 15letým hřebcem
VEGAS (Voltaire), která byla shodou okol-
ností v obou kolech škrtaná. 

Neuvěřitelnou formu drží 23letá Ashlee
Bond s ryzákem CADETT, která ani v jed-
nom ze šesti parkurů při třech superligo-
vých startech, doposud neudělala chybu.
Druhé skončilo německé družstvo , které
startovalo ve složení Marcus Ehning
s 12letým hř. PLOT BLUE (Mr Blue) 0/4,
Carsten-Otto Nagel s 11letou holštýnkou
CORRADINA (Corrado I) 0/0, Philipp Weis-
haupt na 9leté hanoveránce SOUVENIIR
(Stakkato) 0/0 a Franke Sloothaak s 12letýn
holštýnem AQUINO (Acobat I) 0/ret.

Tabulka Superligy po třech kolech:
1. USA - 22.0, 2. Švýcarsko - 21.0, 3.

Německo  - 16.5, 4. Nizozemí - 11.5, 5.
Francie  - 11.0, 6. Velká Británie - 9.0, 7.
Belgie -  8.5, 8. Švédsko - 7.0, 9. Itálie -
4.0, 10. Irsko - 3.5.

Příští kolo je 18. června v Rotterdamu.
Kompletní výsledky  naleznete na:
http://www.csio.ch/

Vykolejit nelze

ZE ZAHRANIČÍ



ZPRÁVY INZERCE

Ema Jančářová a ATHOS při dekorování

Foto Petr Podolský

Ve dnech 29.5.-1.6. se v krásném pro-
středí maďarského Máriakálnoku zúčastnili
CDI*** i dva čeští drezurní jezdci, Ema Jan-
čářová a Alexandr Onoprienko (nově již za
ČR). V malé rundě zvítězil v Prix St. Geor-
ges Holga Finken s RUSTY (GER). E. Jan-
čářová s ATHOS 7 obsadila velmi dobré
osmé místo a tento výsledek zopakovala
i v IM I. v Kür na hity U2 si ještě o dvě příč-
ky polepšila s výsledkem 64,8%. IM1 i Kür
ovládla Nicole Glaser-Käppeler (GER).

Alexandr Onoprienko byl v IM II osmý.
V GP 13. a v závěřečném GP Kür pátý
s 61,9%, kdy mu bohužel neukázněný
divák splašil koně v průběhu úlohy. Ve vel-
ké rundě zvítězila Alexandra Simmons de
Ridder (GER), zlatá olympijská medailistka
a její účast dokládá vysokou úroveň závo-
dů. Petr Podolský 

CDI*** Máriakálnok

Letošní ročník Volvo AutoHase Trophy
se blíží ke svému finále.  O novém majiteli
v pořadí již třetího vozu značky Volvo se
rozhodne 20. června v Opřeticích. Server
peta.cz ve spolupráci s mnoha dalšími
sponzory (AutoHase, Opřetický Dvůr,  Cli-
nique a Stáj Všetice) nabízí široké armádě
jezdců nejobvyklejší národní výkonnosti (-
L-) opět nejvyšší cenu jezdecké sezóny.
Vůz Volvo C30 má cenu 500 000,- Kč. Zís-
ká jej ten, kdo se po bezchybném výkonu
na setinu sekundy strefí do ideálního, ale
tajného, času. Pokud se taková dvojice
nenajde, pak se deset jezdců s časem nej-
bližším tomuto „ideálu” o Volvo utká v již
klasickém rozeskakování.

Protože se však jedná o standardní sou-
těž, bude „Volvo L” ještě dotována  částkou
50 000,- Kč.

Po zkušenostech minulých dvou ročníků,
upustili organizátoři od kvalifikačnících
střetnutí. Přihlásit se může každý a tak si
konečně organizátoři slibují skutečně napí-
navou celodenní soutěž. Ta sice bude mít
svého nejrychlejšího vítěze, ale kdo nepod-
lehne touze po prvenství, bude celý den
a napětím očekávat rozlepení obálky
s časem, otvírající dveře luxusního vozu.

Opřetice jsou sice novým areálem, ale
za krátkou dobu se jim podařillo získat

u jezdecké veřejnosti
velmi dobrý kredit. Už ale
skutečnost, že se letošní
ročník vůbec koná, pova-
žuje pořadatel při stávají-
cí ekonomické situaci
a omezování prostředků
pro sport za zázrak.

Propozice soutěže
najdete na webových
stránkách www.peta.cz
a na webu Opřetického
Dvora www.opretickyd-
vur.cz

Přihlášku k soutěži
naleznete právě na ser-
veru Opřetického dvora,
kde jsou již také uveřej-
ňovány seznamy přihlá-
šených koní. K samotné
soutěži AutoHase Volvo
bylo v úterý 9. června cca 40 dvojic a podle
dostupných informací soutěž láká i účastní-
ky ze zahraničí. Samotný systém soutěže
zaručuje, že půjde do poslední vteřiny
o napínavou podívanou.

Uplynulé ročníky dokázaly, že ani nejlep-
ší jezdci nejsou lidé bez nervů a pořádná
dávka napětí ke sportu určitě patří.  Prů-
vodcem celého dne bude Aleš Suchánek
a jeho komentáře jistě přispějí k dobré
náladě návštěvníků i jezdců a možná
i koní. Důvodů, proč přijet do Opřetic je

Pro Volvo do Opřetic

určitě víc, ale už jen šance při startovném
1 000,- Kč získat s trochou štěstí auto za
500 000,- za čistý -L- parkur  a nebo část
velkorysé dotace 50 000,- Kč v samotné
soutěži, je víc než zajímavá. Nerad dělám
závěry předčasně a na hodnocení bude
dost času až po vlastním finále. Již nyní ale
vím, že nebýt důvěry a velkorysosti našich
partnerů zůstali bychom jen u vzpomínek
na ročníky minulé. Přijeďte napsat další
kapitolu soutěže o vůz značky Volvo.

Václav Růžička, peta.cz



REPORTÁŽE SPORT

Sportovní 
kalendáfi

19.-21.6. Brno Soběšice CDI3*/CDI-W
19.-21.6. Opava - Kateřinky L-T ČSP
19.-21.6. Loštice CIC*/CCN* +pony
19.-21.6. Radslavice A/S
20.-21.6. Praha - Cís. ostrov Z-ST
20.6. Praha - Modřany

D/Z +paradrezura
20.-21.6. Opřetice ZL-ST +pony
20.-21.6. Páterov ZM-ST
20.-24.6. Borová ZM-S +pony
20.6. Plzeň Bory D/L-T
20.-21.6. Most Z-ST
20.6. Velké Losiny D/Z-L
20.6. Hustířany Z-L
20.6. Brozany Z-S
20.6. Ostrava - Hrabová ZM-L
20.6. Karlovy Vary - St. Role Z-ST
20.6. Kroměříž ZM-S
20.-21.6. Prostějov D/Z-L
20.6. Ždírec ZM-L
21.6. Petrovice ZM-L
21.6. Klatovy ZL-ST
21.6. Dešná ZM-S
24.6. Kolín ZL-S
24.6. Opava Kateřinky ZL-S
25.-28.6. Martinice L-T
26.-28.6. Brno V/A-D
27.-28.6. Praha - Komořany D/L-T
27.6. Kosova Hora Z-L
27.-28.6. Kolín Z-S
27.6. Louňovice ZM-S
27.6. Mažice D/Z-S +pony
27.-28.6. Louny ZM-ST
27.6. Janov ZM-L
27.6. Újezd u Běhařovic ZM-L
27.-28.6. Brno Soběšice Z-S
27.-28.6. Opava Kateřinky Z-S
27.-28.6. Třeština - Háj Z-S +pony
27.6. Děpoltovice ZM-ST
27.6. Martinice ZM-L +pony
27.6. Hamry n. Sázavou ZM-S
28.6. Holešov D/Z-L
28.6. Havlíčkův Brod D/L-T
30.6. Třeština - Háj Z-S

Převzato z www.cjf.cz

Druhé kolo seriálové
soutěže pony O pohár
hlavního města Prahy se
konalo v sobotu 6. červ-
na v Praze 9 ve Ctěni-
cích. Seriál pořádá Sdru-
žení sportovních klubů ve
spolupráci s magistrátem
hl. města Prahy a záštitu
na závody převzala
náměstkyně primátora
Markéta Reedová.

Přes velmi špatnou
předpověď se ke dvěma
soutěžím pony (zahajo-
vací ponyhadicap -ZL-
a seriálový ponyhandicap
-L-) přihlásilo 32! pony.
Naštěstí pro pořadatele
se na poslední chvíli
několik majitelů zaleklo
počasí, a tak k zahajova-
cí soutěži nakonec
nastoupilo 24 dvojic
a k samotnému druhému
kolu seriálu O pohár hl.
města 18 dvojic. Ve stís-
něných prostorách
zámeckého areálu, do
kterých navíc přilákalo
datum 6.6. i sedm sva-
tebních společností
(zahrada areálu je oblíbeným oddacím mís-
tem) se tak nakonec všechno vešlo.

Zahajovací soutěž získala po rozeska-
kování 15 dvojic již velmi zkušená Eliška
Pavlíková na CIPÍSEK (JK Všemily). Její
vítězství před vítězkou prvního kola Deni-
sou Kacoli na CIBI 1 (Parkur Klub Děčín)
však bylo jen velmi těsné. Denisa Kacoli
pak v samotném seriálovém kole, které
se jelo jako Cena společnosti Dance &

I podruhé se z vítězství v seriálu O pohár hl. města Prahy pro
jezdce na pony radovala Denisa Kacoli na CIBI 1 (Parkur Klub
Děčín). Vítězku dekorují (zleva ředitel seriálu Jan Vávra, sta-
rostka obce Přezletice Veronika Vrecionová a starosta městské
části Vinoř František Švarc.

Ve Ctěnicích přeplněno

Jump, potvrdila své pony postavení
v sezóně 2009 a vyhrála i podruhé. Ten-
tokrát se v rozeskakování utkalo 13 dvojic
a Denisa Kacoli oplatila zahajovací poráž-
ku právě Elišce Pavlíkové na CIPÍSEK.
Třetí skončila Ingrid Bayová na ALOHA
(JK Těchlovice). Po dvou kolech je tak
Denisa Kacoli i v průběžném vedení se-
riálu. Třetí kolo se koná 28. srpna opět ve
Ctěnicích.

Při 45. Ceně Chodska (-ST-), která se v
Domažlicích konala ve dnech 30.-31. květ-
na nenašel konkurenta Kamil Papoušek.
Ten obsadil na GREAT STAAR, CLASIC
WAY a CUWAIT všechna první tři místa.

Mistrovství Prahy
v drezuře

V rámci 29. ročníku drezurních závodů
Cena Rotundy, které se konaly ve dnech
30.-31. května v Praze na Přední Kopani-
ně, probíhalo i oblastní mistrovství Prahy
všech věkových kategorií. Postupně se
mistry Prahy stali Barbora Marešová (SAN-
LI-PAS) z JK Iluze Makotřasy mezi dětmi,
Michaela Bohuslávková (MELANTE) ze
Stáje Pelikán mezi ml.
juniory, Anežka Hola-
sová (DANCER 87) z
JS Císařský Ostrov
mezi st. juniory a v
mladých jezdcích
nenašla přemožitele
Michaela Habásková
na SAPIENS-K (JK
Ronex).

Miss ČR mezi
drezuristy

Mezi seniory devíti
seniory (IM I) zvítězil
Fabricio Sigismondi na
CHAMBERLAIN (Iluze
Makotřasy). Představil
tak veřejnosti naději ze
stáje bývalé Miss ČR
Petry Minářové. Jedná
se o devítiletého koně
holštýnského chovu
(po Compliment), který
je v ČR od září 2008.
V SRN startoval v
úrovních -M- a start
při mistrovstí Prahy na

-6-

Foto M. Kůstková

Přední Kopanině byl jeho českou premié-
rou. Nyní je ambicí dvojice Sigismondi -
CHAMBERLAIN kvalifikace a start na mist-
rovství ČR. V jeho sedle by se však letos po
národním šampionátu objevila při soutěžích
i sama Petra Minářová.

Mistr Prahy v drezuře Fabricio Sigismondi - CHAMBERLAIN

Foto Sofie Brodová



SPORT INZERCE

Výsledky
Hradec Králové 29.-31.5. do

125 cm 6 a 7letí (46) 1. Studnička
V. - ZOE (Zájezd), 2. Poláková -
QUENTA 1 (Polák Strakonice), 3.
Bucki - CZTAN (POL), do 130 cm
(57) 1. Šulek - DARIA (SVK), 2.
Bartošová - LUNA KÁ (Černožice),
3. Mackovjak - CHELLAN (SVK),
do 140 cm (22) 1. Jandourek -
CASIO Karsit (Karsit), 2. Skřivan -
RYTMA CAC Leasing (Manon), 3.
Šulek - WAVO PROFIT (SVK), do
120 cm (37) 1. Novák - VOLON-
TER-T (JK Tarpan), 2. Jelínková -
GRAZIE (JK Sever Brno), 3. Vysu-
šilová - CANADA (JS Phyxius), do
125/130 cm 6 a 7letí (43) 1. Luža -
BALOU-S (Schneider), 2. Studnička
V. - ZOE (Zájezd), 3. Fialka - SEM-
TEX 1 (JK Mustang), do 130 cm
(45) 1. Mackovjak - CHELAN
(SVK), 2. Tomaidesová - SONET 3
(JK Louňovice), 3. Kincl - GREAY
ROSE (Horymas), do 140 cm (38)
1. Luža - LAND Rebel-S (Schnei-

HYGIENICKÉ
STELIVO 

PRO KONĚ
JRS Česká 

a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 
272 01 Kladno

tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220 

602 155 312
tierwohl@jrs.cz

Víkend 
s jezdeckými

potřebami
Na dostihovém závodišti

v Pardubicích se 6.-7. června
konaly dvoudenní závody nazva-
né Víkend východočeských pro-
dejců jezdeckých potřeb. Na pís-
kovém kolbišti se uskutečnilo
celkem třináct soutěží ve skákání
i drezuře. Součástí bylo mistrov-
stvím Východočeské oblasti ve
skocích na pony.

Zde se nejvíce dařilo Ludmile
Zářecké na SANDRA (JS Plund-
ra) která získala celkem tří vítěz-
ství a stala se i mistryní východo-
české oblasti pro děti 8 - 16 let
na pony B. Vítězkou mistrovství
oblasti pro děti 8 - 12 let na pony
kat. A se stala Eliška Orctová na
KÁJA 1 (JC Rusek).

Při 45. ročníku Memoriálu Jind-
řicha Navráti la startovala
i domácí Lucie Chmelířová na
DAKYRA

Za Norbertem
do Zduchovic

Pořadatelská aktivita ve
Zduchovicích pokračuje o tom-
to víkendu (13.-14. června) tra-
dičními oslavami svátku sv.
Norberta.

Program závodů Yoger Cup,
nabízí v sobotu soutěže dvouf.
sk. 100/110 cm, -ZL-, -L**- a
-S*- a v neděli pak soutěže
-L**-,  -S**- a -ST**-.

Oba dva dny zahajují soutě-
že v 10.00 hodin a pro
návštěvníky je připravena
bohatá tombola, jízda na čtyř-
kolkách, dětský koutek a vyhlá-
šené gastronomické speciality.
Ty budou tentokrát od 12.00
hodin obohaceny o opékané
sele.

Všechny informace na
www.kone-zduchovice.cz
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der), 2. Klein - LARISSA (POL), 3.
Žíla - PINOT GRIGIO (JK
Mustang), 125/130 cm 6 a 7letí (42)
1. Studnička - ZOE (Zájezd), 2.
Buben - IRON 1 (Buben), 3. Zvára -
ARON 8 (Arcus), dvouf. sk.
130/135 (49) 1. Tomanová -
KOHEN (D&J), 2. Mikolajczak -
FLORET B (POL), 3. Zelinková -
CIGALLE-B Z (JK Tarpan), do 140
cm + 8 skoků do 150 cm (30) 1.
Opatrný - TITAN R.S. (Hořovice), 2.
Papoušek J. - HELP (Srnín), 3.
Tomanová - CAREFUL Franz Josef
(Dance and Jump), 4. Žíla - PINOT
GRIGIO (Mustang), 5. Šimun -
QUICK HORN Z (SVK).

Domažlice 30. - 31.5. 46. Cena
Chodska -Z- (61) 1. Mudrová -
SLAVÍN (JK Stáj Mudra), -ZL- (86)
1. Šůchová - URIEL (JK Bernarti-
ce), obl. mistrovství dětí -Z +  ZL- 1.
Sabathilová - OASE (JK Diana
Dubová Lhota), Memoriál MVDr.
Jiřího Rojta -L- (41) 1. Heroldová -
WILIAM 1 (JK Bernartice),  2. Sma-
ha - CALVERA (SS Smaha Dýši-
na), 3. Otradovec - CLER (JK Otra-
dovec), obl. mistrovství juniorů -ZL
+ L- 1. Šůchová - URIEL (JK Ber-
nartice), -L- (18) 1. Rédl - VIKTO-
RIA 1 (JK Bernartice), 2. Dohnal -
SHAKESPEARE 1 (stáj Petr
Dohnal), 3. Roubalová - CORTÉS
(JK Slavia VŠ Plzeň), -S- (26) 1. K.
Papoušek - CASALL, 2. K. Papou-
šek - CLASIC WAY (JO Srnín), 3.
Rédl - VIKTORIA 1 (JK chovu koní
Bernartice), obl. mistrovství seniorů
-S- 1. Rédl - VIKTORIA (JK Bernar-
tice), -ST- 45. Cena Chodska (19)
1. K. Papoušek - GREAT STAAR,
2. K. Papoušek - CLASIC WAY (JO
Srnín), 3. K. Papoušek - CUWAIT
(JO Srnín), 4. Pěchouček - CHICA-
GO Z (JK Tachov), 5. Roubalová -
ADESINO R (JK Slávia VŠ Plzeň).

Holešov 30.5. -ZM- 4-5letí (7) 1.
Turčynová - TREVIS (Azavero),  -Z-

(16) 1. Holíková - ANTARES (Níži-
na Zlín),  -ZL- (21) 1. Ivánková -
SALINA 1 (Watango Staříč),  -L-
(13) 1. Ivánková - SALINA 1
(Watango Staříč), 2. Složil - GOL-
DY-OLD (Jaso Oldřichov), 3. Urban
- CALETTA 1 (Kojetín).

Praha - Přední Kopanina 31.5.
drezura Cena Rotundy a Mistrov-
ství Prahy JD 09 (15) 1. Holasová -
DANCER 87 (JS Cís. ostrov, JÚ 09
(19) 1. Röttgen - ROCHELLE
(SRN), 2. Bohuslávková - MELAN-
TE (Pelikán), SG 09 (12) 1. Sigis-
mondi - CHAMBERLAIN (Iluze
Makotřasy), 2. Habásková - SAPI-
ENS K (JK Ronex), 3. Krčmářová -
FERRAGAMO 3 (Epona Praha), IM
I (13) 1. Röttgen - WILLIAM (SRN),
2. Charvátová - PASCOLINI (Pan-
ská Lícha), 3. Neumannová - EDIE

1 (Zájezd), IM I (17) 1. Sigismondi -
CHAMBERLAIN (Iluze Makotřasy),
2. Röttgen - WILLIAM (SRN), 3.
Habásková - SAPIENS K (JK
Ronex), GP 09 (5) 1. Röttgen -
WILLIAM (SRN), 2. Kadlecová -
HORALKA (Přední Kopanina), 3.
Zeusová - CORRADO AZ (JS Cís.
Ostrov), GP 09 (6) 1. Röttgen -
WILLIAM (SRN), 2. Zeusová -
CORRADO AZ (JS Cís. Ostrov),  3.
Kadlecová - HORALKA (Přední
Kopanina), Mistrovství Prahy děti
(5) 1. Marešová - SAN-LI-PAS (Ilu-
ze Makotřasy), ml.jun. (7) 1. Bohu-
slávková - MELANTE (Pelikán),
st.jun. (6) 1. Holasová - DANCER
87 (JS Cís.Ostrov), ml.j. (6) 1.
Habásková - SAPIENS K (JK
Ronex), sen. (9) 1. Sigismondi -
CHAMBERLAIN (Iluze Makotřasy),

2. Neumannová - EDIE 1 (Zájezd),
3. Kadlecová - HORALKA (Přední
Kopanina).

Praha - Ctěnice 6.6. O pohár hl.
města Prahy ponyhandicap -ZL-
(24) 1. Pavlíková - CIPÍSEK (JK
Všemily), ponyhandicap -L- (18) 1.
Kacoli - CIBI 1 (PK Děčín), 2. Pavlí-
ková - CIPÍSEK (JK Všemily), 3.
Bayová - ALOHA (JK Těchlovice).

Plzeň - Bory 6.6. Memoriál J.
Navrátila -Z- (57) 1. Těšínská -
FANDA 1 (JS Zhoř), -ZL- (42) 1.
Vítovcová - ADVENTURE (JK Jiřič-
ná), -L- (25) 1. Hanušová - ATLAN-
TA 10, 2. Mayer - MAMBA (oba JS
Ohrazenice), 3. Smaha - AGNES 3
(Smaha Dýšina), -S- (14) 1. Mayer -
CONSTANZE (JS Ohrazenice), 2.
Bardonová - VIKOMT (JS Bardono-
vá-sedlářství Jan Hauzr), 3. Rouba-
lová - ŠERRY (JK Slavia VŠ
Plzeň).

Pardubice 6.-7.6.  -ZLP- (9) 1.
Šrámková - GIOM (JO TJ Primátor
Litomyšl), -LPA- mistrovství VČ
oblasti děti 8-12 let, (7) 1. Orctová -
KÁJA 1 (JC Rusek), -LPB- (8) 1.
Zářecká - SANDRA 8 (JS Plundra),
-SP- handicap (10) 1.  Zářecká -
SANDRA 8 (JS Plundra), -STB- (4)
1. Voláková - CONNY 1 (JK Karlo-
vy Vary - Stará Role), mistrovství
VČ oblasti - děti 8-16 let, pony B (4)
1. Zářecká - SANDRA 8 (JS Plund-
ra), stupň. obt. do 110 cm (11) 1.
Pejřilová - ELÁN 2 (Hradecký jez-
decký klub), -ZM- (7) 1. Příhoda -
CHANSON 1 (JK PAM), -Z- (17) 1.
Hypiusová - HAIDY 2 (stáj Hypius
Miloň), drezura  DD 03/09 (13) 1.
Matoušková - RENOIR 114 (JK
Dostihový spolek o.s.), DJ 03/09 (8)
1. Matoušková - RENOIR 114 (JK
Dostihový spolek o.s.), DU 03/09
(11) 1. Šimonová - CHAMPION
ARNIE (O.S. Apolenka), -P5- (6) 1.
Příhoda - BLUEBERRY VALMART
(JK PAM). 

Vítězem oblastního mistrovství ve skocích seniorů se v Domažlicích
při Ceně Chodska stal V. Rédl před V. Jančou a L. Smahou

Foto M. Kůstková


