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Po Linci 
Sopoty

Reportáž z české premiéry
v Poháru národů v Linci
a výhled na další účast

Další zrušené
CSI

Také CSI Hradec Králové
bylo pro nedostatek přihlá-
šek zrušeno

Jak dál v Pardubicích?

Inzerce

FERRO pro Sigiho
Fabricio Sigismondi má náhradu za proda-

ného CHAMBERLAINA. Stal se jím 14l. KWPN
bělouš  WORLD HORSES FERRO (po Olym-
pic Ferro), který již umí cviky úrovně GP. Jeho
poslední majitelka s ním však startovala v dre-
zurních úlohách o stupeň nižších. Kůň byl za-
koupen přes stáj Dirka Hässeho ve Warendor-
fu. První zkušební start by měla dvojice absol-
vovat na závodech v Praze na Přední Kopani-
ně 28.-29. května. Zahraniční premiéra by se
měla konat možná při CDI*** Compiegne (3.-5.
června), kde se momentálně jedná o startovní
pozici pro dva české jezdce. Bohužel nákup se
uskutečnil již po uzávěrce přihlášek na CDI Li-
pica (26.-29.5.), kde je již plno. Ve Slovinsku
tak budou startovat jezdkyně Alena Zeusová
a Ema Jančářová.

(Pokračování na str. 2)
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Ve čtvrtek 19. května vydal Dostihový spolek Pardubice tiskové prohlášení, ze kterého vybíráme:
Představenstvo společnosti bylo seznámeno s předběžnými výsledky auditu hospodaření

k 31. prosinci 2010 a je přesvědčeno, že je nutné učinit výrazná stabilizační opatření. Kumulovaná
ztráta totiž převyšuje polovinu základního jmění společnosti.... Plánovaná stabilizační opatření za-
hrnují zejména změnu výše základního kapitálu, vypořádání stávajících a nastavení nových smluv-
ních vztahů s městem Pardubice, změny v organizační struktuře nebo důsledné a dlouhodobé ori-
entování společnosti výhradně na organizování dostihů a akcí s prokazatelným ekonomickým pří-
nosem... Členové představenstva vzali na vědomí rezignaci ing. Jiřího Kunáta na pozici ředitele Do-
stihového spolku a.s. a současně jeho výpověď z pracovního poměru k 31. květnu 2011. Řízení spo-
lečnosti přebírá ing. Michael Pejčoch, stávající zástupce ředitele... Žádné z přijatých či plánovaných
změn ve společnosti Dostihový spolek, a. s. nijak nenaruší průběh aktuální dostihové sezony na
pardubickém závodišti.

Protože tiskové prohlášení nehovoří o průběhu jezdecké sezóny, oslovili jsme písemně předsedu
představenstva Dostihového spolku Jana Němce následujícími dotazy:

U příznivců jezdeckého sportu může odchod Jiřího Kunáta, který je dlouholetě spjat
s Českou jezdeckou federací, vzbudit obavy, zda je v budoucnu v Pardubicích počítáno s jez-
deckými aktivitami. V jezdeckém světě, v čele s příznivci disciplíny všestrannost panuje po-
cit, že za dnes již více jak desetiletého budování trati všestrannosti na dostihovém závodiš-
ti, byla vykonána obrovská práce nejenom pro jezdecký sport, ale i pro závodiště samotné.
Přinesla závodišti ještě větší věhlas, možnosti lepšího využití a městu Pardubice tři vrchol-
né evropské akce.

Pochopitelně vnímáme, že ne všem uživatelům závodiště jsou tyto aktivity po chuti. Něk-
teří dostihoví odborníci viní jezdce ze zatěžování závodiště, které podle jejich soudu škodí
dostihové dráze.

Mohl byste prosím tedy seznámit jezdeckou veřejnost s plány Dostihového spolku v bu-
doucnosti. Rozptýlit či potvrdit obavy o kontinuitu jezdeckých akcí v Pardubicích, případně
vysvětlit jaké důvody stojí za všemi změnami a i pohovořit o tom, co je normální veřejnosti
skryto?

Předseda představenstva Dostihového spolku
Pardubice Jan Němec

Především bych chtěl zdůraznit, že změny
ve statutárních orgánech Dostihového spolku
jsou vcelku logickou záležitostí. Po podzim-
ních komunálních volbách došlo ke změnám
na pardubické radnici. A město, které je majo-
ritním akcionářem ve Spolku, se rozhodlo
v kontextu se změnami ve vedení a v zastupi-
telstvu obměnit představenstvo a dozorčí ra-
du. Odchod dalších lidí ze závodiště je pak zá-
ležitostí jejich osobního rozhodnutí a svobod-
né volby. V žádném případě však neznamená
větší příklon či odklon od toho či onoho druhu
činnosti.

Chci zároveň jednoznačně deklarovat zá-
jem města Pardubice, aby Dostihové závodiš-
tě bylo integrální součástí života města.

Pokud jde o plány, tak nás čeká především
naplnění jednoho ze základních cílů - finanč-
ně společnost stabilizovat. Bez toho prostě

Tradice nás zavazuje, nesmí nám
však svazovat ruce

nelze zajistit další všestranný rozvoj pardubic-
kého závodiště. Naším záměrem samozřejmě
je, abychom naplňovali základní, řekl bych
programové priority, kterými jsou především
dostihy, sportovní činnost, výstava Koně v ak-
ci. Chceme, aby naše závodiště bylo i nadále
místem konání špičkových akcí. Kromě tradič-
ní Velké pardubické České pojišťovny, Zlatého
poháru nebo St. Leger rovněž takových, které
patří k novodobé historii závodiště jako napří-
klad ME nebo olympijské kvalifikace ve vše-
strannosti apod.

Předpokládáme přitom i nadále velmi úz-
kou spolupráci s odbornými autoritami - Joc-
key Clubem, Českou asociací steeplechase,
Českou jezdeckou federací, chovatelskými
svazy apod.

Oceňujeme činnost našich předchůdců, ale
na druhé straně považuji za vcelku přirozené

hledat a využívat nové možnosti a příležitosti.
Tradice nás zavazuje, ale nesmí nám však
svazovat ruce. Jsme před řádnou valnou hro-
madou Dostihového spolku, na které chceme
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(Dokončení ze str. 1)

Jak dál v ...

předložit akcionářům střednědobé hlavní pri-
ority s tím, že do podzimu 2011 bychom je
chtěli rozpracovat do konkrétní podoby.

Nemusí se tedy příznivci všestrannosti
obávat o pardubickou trať a jezdecké sou-
těže dnes již tradičně spojené s Pardubi-
cemi? 

To rozhodně nemusí. V letošním roce pro-
běhne vše jak je plánováno a naopak do bu-
doucna bychom mohli některé sportovní akti-
vity i rozšířit. I to bude předmětem právě roz-
pracovávané koncepce.

Pochopitelně i přes speciální zaměření
našeho časopisu i jezdeckou veřejnost
velmi zajímá budoucnost našeho nejslav-
nějšího překážkového dostihu. Jaké plány
připravujete pro tento světový podnik
a budete dále pokračovat v evropském se-
riálu Crystal Cup.

Pardubické závodiště bez Velké, to by bylo
jako tělo bez krve. Velká pardubická je doslo-
va rodinným stříbrem nejen našeho města,
ale i celé země, českého sportu. Je součástí
jeho minulosti, ale nesporně i budoucnosti.
Chceme, aby Velká pardubická byla i nadále
významnou sportovní a společenskou udá-
lostí a uděláme pro to maximum.

V současné době probíhají závěrečná jed-
nání s tradičním generálním partnerem - Čes-
kou pojišťovnou, který již na podzim loňského
roku uplatnil opci. Máme také zajištěn přímý
přenos na České televizi - stejně jako v loň-
ském roce opět zhruba šest hodin na ČT4
a tři hodiny na ČT1. Jen na okraj - Česká te-
levize bude z pardubického závodiště přená-
šet přímo nebo ze záznamu největší počet ak-
cí v jeho dosavadní historii.

Pokud jde o Crystal Cup, tak Velká pardu-
bická České pojišťovny je s dotací 178 tisíc
Euro zdaleka nejvýznamnějším dostihem le-
tošního Crystal Cup. O tradici Velké a pardu-
bického závodiště ani nemluvě. Na druhé
straně bude zřejmě nezbytné diskutovat, jaký
má Crystal Cup přínos pro start zahraničních
jezdců a koní ve Velké. Víme rovněž, že ani ze
strany našich majitelů, trenérů a jezdců není
o start v jednotlivých podnicích Crystal Cup
z různých důvodů enormní zájem. Chtěli by-
chom proto, aby se tyto otázky staly předmě-
tem diskuse odborné veřejnosti.

V neposlední řadě své místo v kalendáři
získala výstava Koně v akci. Mohl byste se
zmínit také o její budoucnosti?

Počítáme s tím, že výstava Koně v akci bu-

Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních boxů,
oken, vrat, žlabů, přístřešků, 

parkurových překážek,
kotců pro psy, nově 

i kolotočů, atd.

Pronájem 
turnajových boxů.

Tel: 728 162 407
www.mrzena.eu

Inzerce

Nevydařený dar
Národní hřebčín se opět dostal na titulní strany celostátních médií. Tentokrát za to může

svatební dar britské královské rodině.
Česká republika, ale i Slovensko má s darováním koní své nepříjemné zkušenosti. Ob-

darován koněm byl od kubánských soudruhů před mnoha lety i pražský tajemník KSČ An-
tonín Kapek. Skromný kubánský koník musel protekčně obývat v Kladrubech stáj pepinié-
rů, aby čeští komunisté servilně svým kubánským soudruhům dokázali, jak si nechtěného
daru váží. Jak skončil tento koník nevím. O tom jak skončili naopak námi darovaní koně, již
mám informace lepší.

Před několika lety byla darovaným starokladrubským koněm nepříjemně zaskočena krá-
lovská španělská rodina. S touto iniciativou přišli tehdejší chovatelé starokladrubských ko-
ní z Benic. Zdálo by se, že svým nápadem předběhli průvodce královské rodiny z Národní-
ho hřebčína. Pravda byla taková, že diplomatická iniciativa, která velí vyžádat si u darů krá-
lovské rodině předběžný souhlas, vyústila v dohodu, že španělský královský pár žádného
koně nedostane. I proto zavládly při předávání daru rozpaky. Ty byly navíc umocněné hi-
pologicky společenským faux pas, protože se jednalo o klisnu. Podle španělských zvyklos-
tí by měl být darovaným koněm zásadně hřebec.

Své by mohli o darovaném koni vyprávět i slovenští kolegové, kteří se rozhodli, při příle-
žitosti státní návštěvy na Slovensku, věnovat královně Alžbětě lipického plemeníka. I tento
dar byl sice přijat s diplomatickou zdvořilostí, leč o skutečném vztahu k němu vypovídá, že
jej Její veličenstvo nechalo doživotně v Národním hřebčíně v Topoľčiankách.

A nyní je tu Česká republika a opět zřetelně nechtěný dar. Za prvé mi připadá obdaro-
vávat takto „na dálku” mladé královské novomanžele velmi devótní, zvláště po jejich pro-
hlášení, že si žádné dary nepřejí. Navíc darování jednoho koně, který by byl v královských
stájích solitérem, až příliš zavání čecháčkovskou vychytralostí a představou nezbytného
nákupu párového kolegy.

V MF Dnes v pondělí 23. května si ministr zemědělství Ivan Fuksa libuje, s jakým potě-
šením královská rodina dar přijala a žádost o prozatimní ustájení v Kladrubech je prý zce-
la standardním postupem. No nevím. Uvidíme, zda se z prozatimního nevyklube dočasné.
S tím máme v českých zemích své zkušenosti. Pan ministr si také pochvaluje, jak Národní
hřebčín získal zdarma reklamu. Mediální publicita starokladrubského plemene skutečně
byla. Výsledkem, této ukvapené a nepromyšlené akce ale nakonec bude, že Česká repub-
lika má národní kulturní klenot, který nikdo nechce. Cyril Neumann

Člen Favory Team Benice Jiří Nesvačil st. byl ozdobou jezdeckého dne v Hřebčíně Favory, který
se v sobotu 21. května konal již po jedenácté. Jiři Nesvačil po nevydařeném začátku sezóny při
CAI v Kladrubech nad Labem se mohl v Benicích pochlubit 2. místem, které na začátku května
získal v konkurenci 12 spřežení na CAI -A v maďarském Fabiansebestyen.

160 let aktuálně
S dnešním číslem Jezdce dostáváte další

pokračování volného seriálu překladů a statí
MVDr. Norberta Záliše - O jezdeckém umění.

Tentokrát pro nás Norbert Záliš vyhledal opět
malou lahůdku a sice překlad ukázky z knihy
Börriese von Oeynhausena, která byla napsá-
na v roce 1852. Zvláště druhá část úvahy
o uždění uzdou se jeví v českých podmínkách
začátku roku 2011 až neuvěřitelně aktuální.
Drezurní komise ČJF prosadila pro tento rok
změnu sportovně technických podmínek
u mistrovských soutěží mladších juniorů. Těm
jsou pro letošní šampionát předepsány národní
úlohy -S0- a -S1-, které se povinně jezdí na
uzdečce. Tuto iniciativu za Jezdce jednoznačně 
vítáme a věříme, že Börries von Oeyn-
hausen by ji jistě schválil také.

de mít i nadále své pevné místo v programu
Dostihového závodiště. Má u nás tradici - le-
tos se bude konat již třináctý ročník. Získali
jsme neocenitelné zkušenosti, disponujeme
kvalitním zázemím, lidmi, kteří jsou schopni
výstavu po odborné stránce připravit. Takže
jedeme dál.

Určitě však budeme ve vedení společnos-
ti diskutovat, jak výstavu koncipovat v bu-
doucnosti. Nechtěl bych předjímat, ale již
dnes je zřejmě, že budeme muset nastavit
především větší soulad mezi finančními
možnostmi a programovou koncepcí výsta-
vy. To je však jen jedno z mnoha dalších té-
mat, o kterých je potřeba hovořit. Chceme
prostě zachovat tradici výstavy Koně v akci
a budeme posuzovat, jak a do jaké míry je
nezbytné změnit její tvář.

Děkujeme za rozhovor. Cyril Neumann

Foto V. Král



Ve finále pak již bojoval Jiří Hruška jen sám se
sebou protože jenom on zvládl na obou koních
ARISTO Z a RADEK i finále bez chyb. Jiří Skři-
van na MERCEDES sice útočil na vítězství a čas
by mu k němu stačil, ale chyba ho odsunula na

3. příčku. Na KALISTO pak skončil
čtvrtý před Janem Zwingerem na LI-
MIT 5 (JK Mustang) a Zoltánem Tót-
hem s ESEJ (JS Fresta Brno). Aleš
Opatrný na EILEEN 1 se musel spo-
kojit až se 7. příčkou.

Aleš stále vede
Aleš Opatrný však, spolu s Jiřím Lu-

žou, bodoval dosud ve všech kolech
SPČP a i po Ostravě si udržel průběž-
né vedení v soutěži. Na druhém místě
zůstal Ludvík Jandourek, který Ostra-
vu vynechal a stejně tak si třetí příčku
zatím udržela Kamila Kupcová. Nao-
pak po třetím kole se do elitní čtveřice
dostal Zoltán Tóth.

Zwinger se vzdaluje
V juniorském Dance and Jump

Czech Junior Cup se svým konkuren-
tům nesmírně vzdálil v Ostravě čtyři-
krát úspěšný Jan Zwinger. Ten nyní
průběžně vede s náskokem 52 bodů
před Alžbětou Vojtkovou.

Osm amatérů
V novince letošní sezóny Equiservis

Amateur Tour je dosud v průběžném
pořadí klasifikováno osm jezdců a po-
řadí vede Nikola Stračáková.

Další kolo Skokového poháru České
pojišťovny se jede již tento víkend (27.-

29. května) na Ptýrově a je jím Velká cena Kolína.
Potom se celý seriál přesune do vý-

chodních Čech a páté kolo patří VC Li-
tomyšle (10.-12.6.)
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Velká cena Ostravy pro Hrušku

Vojtková kralovala v Lipici
Alžběta Vojtková se s koňmi MICRO a VERDI ve dnech 20.-22. května zúčastnila juniorského CSI

ve Slovinské Lipici. V konkurenci dalších sedmi vrstevníků v Junior Tour startovala v soutěžích 130-
135 cm. V pátek skončila na MICRO s nulou druhá, v sobotu (130 cm) na stejném koni vyhrála
a v neděli (135 cm) obsadila hned obě první příčky.

V Lipici startoval i Jaroslav Jindra a Milan Severa. Ti se zúčastnili Silver Tour (130 - 135cm). Ús-
pěšný byl především Jar. Jindra s BELDARDO, který byl v sobotu šestý. Kompletní výsledky na:
http://eventcontent.hippoonline.de

Ke třetímu kolu seriálu Skokový pohár České
pojišťovny, které se konalo v neděli 22. května
v Ostravě, nastoupilo 27 dvojic. Velká cena Os-
travy byla úrovně -ST**- a základní kurs zvládli
pouze dva jezdci bez chyby. Shodou okolností

Foto J. Gebauer

jak Jiří Hruška (Opava Kateřinky), tak Jiří Skři-
van (Manon Litomyšl) se dvěma koňmi. Do finá-
le tak postoupilo i pět jezdců s jednou chybou
a jedna dvojice s osmi body.

Foto J. Gebauer

Hazard se životy
jezdců v Pecínově

Pecínovské military je každoročně jednou
z nejtěžších kvalifikací Zlaté podkovy u nás.
Částečně je to dáno kopcovitým terénem,
který je pro koně náročnější a částečně ne-
příliš uspokojivým stavem překážek, hlavně
vody. Nabízí se otázka, proč tolik jezdců ris-
kuje své zdraví i zdraví svých koní. Je to dá-
no tím, že kvalifikačních kol není mnoho
a kvalifikační kola pro kritéria mladých koní
jsou pouze tři a jedno z nich právě v Pecí-
nově. Pokud jezdci chtějí získat kvalifikaci
na finále do Humpolce, nemají na výběr,
protože kůň musí dokončit dvě kvalifikační
kola.

Všichni tedy do toho jdou s vědomím ur-
čitého rizika, ale zcela jistě žádný jezdec
nepočítá s tím, že zůstane na trati ležet bez
jakékoli zdravotnické pomoci.

A přece se právě tohle v Pecínově stalo.
Pořadatel zajisté ví, ke kolika pádům, v mi-
nulosti na pecínovské trati došlo a že někte-
ré měly za následek i těžké zranění jezdce.
Přesto v letošním roce na terénní zkoušku
nezajistil sanitku a ani žádnou jinou zdravot-
ní péči.

Při terénní zkoušce došlo minimálně ke
dvěma pádům, které vyžadovaly okamžitou
přítomnost lékaře.

Jedním byl pád Adély Svobodové, která
po pádu na opracovišti, měla podezření na
zlomeninu žeber. Dlouhých dvacet minut
čekala na příjezd sanitky z benešovské ne-
mocnice, kam byla následně transportová-
na. V případě těžšího zranění mohlo být
oněch dvacet minut bez pomoci osudných.

Druhým pádem, byl pád Barbory Žáčko-
vé, do již zmiňované, silně znečištěné vody.
Kůň jezdkyni poranil nohu a došlo k masiv-
nímu krvácení. První pomoc jí poskytl vete-
rinární lékař a na příjezd sanitky a transport
do nemocnice čekala cca 35 min.

Po těchto zkušenostech všichni doufají,
že pořadatelé budou respektovat pravidla
a lékařská pomoc bude vždy zajištěna a po-
kud ne, tak sbor rozhodčích nepovolí koná-
ní závodů. Yvetta Svobodová

Poznámka redakce: Paní Yvetta Svobo-
dová podala u ČJF na pořadatele, ale i na
hlavního rozhodčího Bohuslava Šubra i na
technického delegáta ing. Antonína Klauze
stížnost.

Ještě dodejme, že soutěže všestrannosti
v Pecínově se konaly 14.-15. května. Kvali-
fikace pro ZP měla deset startujících a zví-
tězila Rakušanka Margit Appelt na RONJA
APPELT. Nejvíce soutěžících bylo ve Stříbr-
né podkově (25) a zde se z prvenství rado-
vala Gabriela Slavíková na VANESSA MAE
(JO Albert Stolany). Kompletní výsledky na
www.cjf.cz

V Magna Racino
nepřetržitě

V rakouském Ebreichsdorfu odstartovala
4. května nepřetržitá řada jezdeckých soutěží
Spring Tour, která skončila v neděli 22. května.
V průběhu téměř tří týdnů se na startu objevila
celá řada českých jmen a naše barvy zde byly
stále vidět. Umístění získala Šárka Čapková,
Kamil Papoušek, Zuzana Zelinková, Johanka
Březinová, Jan i Václav Studnička nebo Adéla
Půlpánová.

Z vítězství se ve finále 5letých koní (115 cm)
radoval Kamil Papoušek s GIGOLO VANT BRE-
EHOF. V sobotu 7. května pak i Adéla Půlpáno-
vá na CHANTAL 2, která vyhrála VIP Tour Me-
dium (125 cm). Ve finále Gold Tour (140 cm) byl
z našich nejlepší Václav Studnička na ZARA
s 5 body, které stačily na 22. pozici.

Soutěže v Magna Racina kontinuelně pokra-
čovaly a postupně se v Rakousku objevila i dal-
ší česká jména. Nejvíce byl po 10. květnu vidět
Rudolf Doležal s BILLIONAIR a EMILY 118.
Kompletní výsledky na www.reitergebnisse.at

Celkem čtyřikrát se v Ostravě radoval Jan Zwinger. V pátek
zvítězil na LIMIT 5 (130 cm). V sobotu se stejným koněm zís-
kal i Memoriál plk. Jana Havla (140) a na LORDANA byl navíc
i druhý. V neděli pak vyhrál na AL CAMBERO -L**- i  - S**- .
V samotné Velké ceně sice nestačil na vítězného Hrušku, ale
jak na LIMIT, tak na LORDANA byl ve finále (5. a 8. místo).

Ve třetím kole Skokového poháru České pojišťovny obsadil obě dvě první místa opavský Jiří Hruš-
ka, když zvítězil na ARISTO Z (foto) před RADEK.



le 15 letého holštýnského
hřebce CARUSO 279 (Careti-
no), s tím rozdílem, že jemu ve
stejné kombinaci spadly skoky
dva.

Bezchybní Ukrajinci
První kolo PN vyhráli Ukra-

jinci a Belgičané s nulou. Čtyři
body měli Brazilci a Švýcaři,
pět Francouzi a Italové spolu
s Němci osm. Přestože za ni-
mi byla ještě tři družstva
s dvanácti body, do druhého
kola postoupili se šestnácti
domácí Rakušané.

V něm už byly týmy jenom
tříčlenné a všechny výsledky
se započítávaly. To také celko-
vým s pořadím hodně zatřáslo.

Pohár národů nakonec vy-
hrál se třinácti body mladý ně-
mecký tým, druzí byli Belgiča-
né se šestnácti a třetí Italové
spolu s Brazilci nasbírali cel-
kem dvacet. Pátí Francouzi
měli dvacet dva a šestí byli
Švýcaři a Ukrajinci s dvaceti
čtyřmi body. Hostitelské družstvo skončilo osmé
s třiceti dvěma body.

V sobotu v rozeskakování
V sobotu potvrdili Jiří i Aleš výbornou formu

svých koní v Šampionátu města Lince do 155
cm. Mezi osmdesátipěti jezdci se bezchybnými
výkony prosadili do čtrnáctičlenného rozeskako-
vání a zde obsadili RONALDO osmou a CARU-
SO devátou příčku. Natálka na CONGO KING
byla bez chyby ve Stříbrné Tour do 145 cm a ob-
sadila čtrnácté místo. Všichni tři ještě v sobotu
odcestovali domů.

Dobrý výsledek měl už ve čtvrtek i Josef Kincl,
když jeho CASCAR v první kvalifikaci do 150 cm,
inkasoval jen jeden bod za překročení času.

V GP Ben Maher
V nedělní Velké ceně se do rozeskakování do-

stali jen čtyři jezdci. Nejúspěšnější byl Ben Maher

První oficiální vý-
jezd naší reprezenta-
ce se uskutečnil od
12. do 15. května na
CSIO4* do rakouské-
ho Lince. Pohár náro-
dů i Velká cena byly
také jednou z kvalifi-
kací na ME a OH. Zá-
jem o start byl nebý-
valý a pohled do star-
tovní listiny budil re-
spekt.

Na start Poháru ná-
rodů se přihlásilo se-
dmnáct týmů. Všech-
ny, které usilují o ná-

vrat do Superligy: Švýcarsko, Španělsko, Švéd-
sko a Polsko, dále silní Ukrajinci, Saudští Arabo-
vé, Brazilci a Italové, velmi dobří Belgičané, Bra-
zilci, Britové, Němci, Francouzi, Norové, Holan-
ďané, Rakušané a k tomu naši a Maďaři. Mezi
jednotlivci bylo mnoho jmen známých z OH, MS,
ME, ze Superligy i Světového poháru.

Problémem byla „děravá” zeď
Parkur Poháru národů, domácího stavitele

Franze Madela, byl náročný a obsahoval i ne-
zvyklé prvky. Pro výsledek našeho družstva to
byla především velmi sugestivní, 160 cm vysoká,
děravá, červenobílá zeď ve tvaru rakouské vlaj-
ky. Ta znamenala konečnou jak pro nováčka na-
šeho týmu Josefa Kincla ml. s 9letým bílým hřeb-
cem CASCAR (Cassini I), tak i pro Nathalii Crn-
kovou s 11letým holštýnem CONGO KING
(Contender).

Naopak mimořádně se dařilo Jiřímu Lužo-
vi. Byla radost sledovat, jak se RONALDO-
S (Burgraaf) bravurně proplétal všemi nástra-
hami až k závěrečnému trojskoku. Ten byl
dalším z oříšků a problém zde měla většina
koní. Bohužel i RONALDO. Dostal se blízko
k prostřednímu oxeru a shodil vrchní bariéru.
Je to škoda, ale i tak to byl báječný výkon.
Čtyři body ve čtyřhvězdičkovém Poháru náro-
dů jsou i splněnou kvalifikací na zářiové ME
v Madridu.

Podobně se vedlo i Alešovi Opatrnému v sed-
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V Linci poprvé o Pohár

Obtížný Pohár národů v Linzi zvládl nejlépe Jiří Luža na RONAL-
DO-S a jeho výkon naplnil i výkonnostní limit pro OH 2012

Ve třetím kole Světového poháru všestrannosti
(FEI World Cup Eventing), které se konalo v brit-
ském Chatsworthu 14.-15. května, zvítězila Emi-
ly Baldwin (GBR) na DRIVETIME. V průběžném
pořadí se tak vyhoupla na 4. místo za vedoucí
Clarke Johnstone, Chris Burton a Shane Rose.
Čtvreté kolo se jede 23.-26. června v polské Str-
zegomi. Jezdce soutěžící v seriálu Světového
poháru pak ještě čekají kola v Minsku, Malmö
a závěrečné v Le Pin au Haras.

z Velké Británie, s 9letým hřebcem TRIPPLE X III.
Druhou příčku obsadila Finka Maiju Mallat se 14le-
tým URLEVEN VAN DE HELLE (Esprite de Con-
quete) před brazilským Ukrajincem Cassio Rivetti
s 9letým hnědákem VERDI (Andiamo). Náš osa-
mělý zástupce Josef Kincl měl na kontě už 20 bo-
dů, když skončil před stejnou zdí jako v Pohárové
soutěži.

Přes neúspěch v Poháru, měli v Linci všichni
naši reprezentanti několik hodnotných výsledků
a bylo by dobře, kdyby na ně mohli brzy navázat.
Kompletní výsledky naleznete na www.linzerp-
ferdefestival.at

A nyní do Sopot
Další Pohár národů, ke kterému by se měl na-

stoupit český tým bude při CSIO*** Sopoty ve
dnech 9.-12. června. Nominace proběhne po doho-
dě s manažerem komise Václavem Drbalem po
Velké ceně Kolína.

Nejlépe zahájilo Irsko
V pátek třináctého května, byl v západofran-

couzském přístavu La Baule, zahájen letošní
ročník FEI Nations Cup, jak se v tomto roce, se-
riál osmi nejprestižnějších světových pětihvěz-
dičkových konkůrů, pro osm elitních týmů jme-
nuje. Bohužel, těsně před zahájením seriálu od-
řekla svou podporu dubajská společnost Mey-
dan, jejíž představitelé si pravděpodobně řekli,
že se za dva ročníky zviditelnili už dost a nadále
se budou věnovat jen svému hlavnímu poslání,
dostihům. Světová jezdecká federace pak podě-
kovala svému bývalému sponzorovi a oznámila,
že prostředky na tento ročník jsou zajištěny. Po
zemětřesení na konci minulého ročníku, při kte-
rém sestoupily týmy Polska, Švédska, Švýcar-
ska a Španělska, budeme v Superlize letos mít
možnost opět sledovat belgické družstvo (bron-
zové na podzimním MS) a nově také výběr Dán-
ska. O to zajímavější budou týmové soutěže při
národních CSIO, protože všechna vypadnuvší
družstva deklarovala snahu se do elitní společ-
nosti co nejdříve vrátit.

Autorem parkurů byl renomovaný domácí sta-
vitel Fredéric Cottier a jeho kurz se zdál i přes
přísný časový limit, pro zúčastněnou konkurenci
docela shovívavý. První kolo přešlo s nulou devět
jezdců, za čas jich bylo penalizováno osm. Zdě-
šení publika způsobila až diskvalifikace pro dvo-
jí zastavení, největší domácí hvězdy, světové
jedničky Kevina Stauta s jeho úžasnou bělkou
SILVANA DE HUS, před závěrečným trojsko-
kem.Těžkou úlohu měl nováček soutěže, dánský
tým, když jeho členka Emilie Martinsen, pro zra-
nění koně CABALLERO, těsně před začátkem
soutěže odstoupila. Zbylí tři členové nasbírali
v prvním kole 33 bodů a obsadili poslední příč-
ku. O stupínek výš bylo s dvanácti body kvarteto

USA, devět bodů inkasovali domácí Francouzi,
osm měli Němci a Holanďané, pět si připsala
Velká Británie a Irsko a ve vedení byl nováček
z Belgie se čtyřmi body.

Ve druhém kole byly překážky mírně zvýšeny
a čistých parkurů bylo jenom pět. Smůla neo-
pustila dánský celek, jehož první člen po chy-
bách vzdal a soutěž pro ně skončila. Nedařilo se
ani domácím jezdcům, když první tři shodili po
jedné překážce a čtvrtý - Kevin Staut po dvou
chybách vzdal.

Infarktový závěr zažili Britové. Jejich poslední
jezdec Peter Charles, s ryzákem MURKA'S NE-
VADA VI (Rosire) až do posledního skoku držel
naději na vedoucí příčku, ale lehké škrtnutí o po-
slední bariéru znamenalo propad na čtvrté místo.

Zvítězili by pravděpodobně Belgičané, jen-
že… mistr světa Philippe Le Jeune s hřebcem
VIGO D'ARSOUILLES (Nabab de Reve), se do-
stal po chybě v nájezdu do dvojskoku příliš dale-
ko a prorazil mohutný oxer. Na podruhé sice pro-
blém neměl, ale týmové konto zatížil sedmi bo-
dy. Naopak skvělá byla Judy-Ann Melchior
s 9 letou bělkou AS COLD AS ICE Z (Artos Z),
která jako jediná ze všech účastníků, dokázala
absolvovat obě kola s nulou. Zjevně jí partnerství
s Christianem Ahlmannem svědčí i jezdecky.

Dirk Demeersman se silným hřebcem BUFE-
RO VH PANISHOF (Parco) měl v obou kolech
jednu chybu. Osud soutěže měl v rukách mistr
světa z Cách 2006 Jos Lansink. Mohl si s ryzkou
CAVALOR VALENTINA (Nabab de Reve) dokon-
ce dovolit jednu chybu, jenže v závěrečném troj-
skoku udělal dvě a jeho výsledek se škrtal.

Svůj den si tentokrát užili Irové. Byli výborní
v obou kolech a po zásluze zvítězili. V sestavě:
Shane Sweetnam s 11 letým hřebcem AMA-
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RETTO DARCO (Darco) 1/4, Billy Twomey a 13 letý ROMANOV ll (Heartbrea-
ker) 4/4, Cian O'Connor v sedle 10 letého nováčka v Poháru národů LARKHILL
CRUISER (Cruising) 4/0 a Cameron Hanley s 13 letým valachem SOUTHWIND
VDL (Baloubet du Rouet) 0/17. Celkový výsledek irského družstva byl 13 bodů
a dotace za první místo byla 64 tisíc EUR. Druzí s patnácti body byli Belgičané
(40 tisíc) a třetí Němci měli šestnáct bodů (32 tisíc). Velká Británie měla osm-
náct, USA dvacet, Holandsko dvacet dva a osmí skončili odstoupivší Dánové.

Trenér vítězného kvarteta Robert Splaine byl nadšený. „Je to velký den pro
Irsko" řekl. „Dnes jsme vyhráli, ale víme, že zítra to může být zase jinak." dodal.
„Naší letošní prioritou, je kvalifikovat se prostřednictvím dobrého výsledku na
zářiovém mistrovství Evropy v Madridu, na Olympijské hry. Dnes jsme jen tam,
kde máme být. Jsem rád, že to bylo úsilím celého týmu. Jsou to skvělí kluci a je
radost s nimi pracovat. Dnes byli výborní a jen stěží by se něco dalo udělat líp!"
uzavřel.

Sobotní Derby vyhrál William Funnell (GBR) s hnědkou KANNELLE DE LA
BAIE (Allegreto), druhý byl Julien Epaillard (FRA) s bílým holštýnem COMMIS-
SARIO (Cash) a třetí Jerome Guery (BEL) s 10letým hřebcem RAMIRO DE
BELLE VUE (Mozart des Hayettes).

Nejúspěšnější ve Velké ceně byl olympijský vítěz Eric Lamaze s hnědákem
HICKSTEAD (Hamlet). Druhou příčku obsadila Penélope Leprevost s běloušem
MYLORD CARTHAGO (Carthago) a třetí Carsten Otto Nagel s holštýnkou
CORRADINA (Corrado).

Další kola Superligy: pátek 27. května Řím (ITA), pátek 3. června St. Gallen
(SUI), pátek 8. července Falsterbo (SWE), čtvrtek 14. července Cáchy (GER),
pátek 29. července Hickstead (GBR), pátek 5. srpna Dublin (IRL) a pátek 26.
srpna Rotterdam (NED).

Kompletní výsledky naleznete na www.labaule-cheval.com

Zahraniční rubriku připravil Václav K. Dvořák

Kam za šampionáty roku  2012
Před námi je sice ještě téměř celá sezóna 2011, ale již nyní mohou zodpo-

vědní přemýšlet o roce 2012. Na zasedání FEI 5. května byla přidělena pořa-
datelství světových a evropských šampionátů pro příští rok.

Mistrovství Evropy
Skokový evropský šampionát dětí, juniorů a mladých jezdců se bude

konat v srpnu (přesně dosud neurčeno) v rakouském areálu Magna Racino
v Ebreichsdorfu.

Nejlepší evropští junioři a mladí jezdci v drezuře se střetnou ve švýcarském
hlavním městě Bernu 8.-15. července.

Mladí jezdci všestrannosti budou bojovat o titul ve švédském Malmö 10. - 12.
srpna. ME juniorů pak bude 6.-9. září ve Strzegomi.

Skokový, drezurní a i šampionát všestrannosti jezdců na pony bude hostit
Fontainebleau 31. července až 5. srpna.

Evropští voltižní junioři mají svůj šampionát příští rok na Slovensku a pořa-
datelm bude 2.-5. srpna Pezinok.

Evropský šampionát juniorů a ml. jezdců v endurance se bude konat v bel-
gickém Montle-Soie 8. září.

Mistrovství světa
Mistrovství světa mají v roce 2012 naplánovány jezdci jednospřeží. Ti se bu-

dou muset v srpnu vypravit až do portugalského Lezirias.
Světový šampionát endurance se bude konat v Euston Parku ve Velké Bri-

tánii v průběhu srpna.
Poslední světový šampionát roku 2012 je určen voltižérům. Pořadatelem bu-

de francouzské Le Mans a termín není zatím určen.

Totilas v červnu v Mnichově
Majitelé nejdražšího drezurního koně světa, oznámili nový termín TOTILASOVY

obnovené premiéry. Mělo by to být ve dnech 2. - 5. června v Mnichově.

První vítězný tým letošní Superligy

Švýcarský junior Martin Fuchs společně s prezidentkou FEI princeznou
Hayou v Lausanne 6. května slavnostně otevřeli nové sídlo FEI. Budova
z roku 1960 byla nákladem rodiny prezidentky FEI zrekonstruována a již
v únoru se do ní přestěhovalo 62 zaměstanců FEI. Nové sídlo FEI nese
název zesnulého otce prezidentky - HM King Hussein I Building.
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Prezidentem ČJF je opět Jaroslav Pecháček
Ve čtvrtek 12. května se v Humpolci konala volební Konference ČJF. Přízviskem volební byl dán její hlavní účel a delegáti se do Humpolce sjeli pře-

devším proto, aby zde zvolili nového prezidenta a výkonný výbor pro příští čtyři roky. Tomu odpovídal i zájem a do Humpolce dorazilo všech 88 dele-
gátů a tudíž byla 100% účast.

Po konferenčních formalitách zahájil program více či méně, ale spíše více nudnými zprávami o činnosti za uplynulá dvě období. Především zprávy
o sportovní činnosti jsou pozůstatkem minulosti a předčítat, co se v jezdeckém sportu stalo za poslední dva roky, je skutečnou ztrátou času delegátů.
Tento fakt si někteří předkladatelé zpráv uvědomili a dokázali to zcela formálními a jen několikavětnými vystoupeními. Nikomu to nevadilo. Potlesk za-
znamenal Jan Metelka se zprávou o činnosti legislativní komise, kterou doprovodil svým hipologickým desaterem. S výjimkou informací o ekonomice
ČJF, které mají své vlastní místo na stránkách federace, však zprávy o činnosti nebyly nikde zveřejněny.

O 100% více
Ze zajímavějších údajů tedy uveďme, že v současnosti má ČJF cca 29 000 členů, z nichž je 7 000 licentovaných. Subjektů je 1 450 a ČJF eviduje

cca 7 600 licencí koní. Od roku 2000 se jedná o 100% nárůst.
Pochopitelně největší zájem delegátů byl o peníze. Ve svém závěrečném shrnutí se o financování zmínil i prezident ing. Jaroslav Pecháček. Přes

všechny problémy hospodaří ČJF stále pouze s vyrovnaným rozpočtem. Jar. Pecháček se dotknul i problému Sazky, CSIO a práce při medializaci jez-
dectví. Všechny jeho názory však čtenáři Jezdce znají, protože byly dostatečně v minulých měsících na stránkách našeho zpravodaja prezentovány.

Co je nové ve Stanovách
Vedle očekávaných voleb však Konference připravila delegátům ještě jeden zcela zásadní úkol, kterým bylo schválení nových Stanov ČJF. Prezen-

tace Stanov se ujal jejich tvůrce JUDr. Petr Toman, který v následujícíh hodinách předvedl politicky-rétorický koncert a je jistě především jeho záslu-
hou, že se diskuse nejenom nezvrhla v plané řečnění, ale že byly, po hlasování o téměř dvou desítkách připomínek, nové Stanovy přijaty. Tyto stano-
vy budou platit od 1. ledna 2012.

Stanovy jsou každému k dispozici na stránkách ČJF (www.cjf.cz). Nejdůležitější změnou, kterou do našeho spolkového života přinášejí, je indivi-
duální a písemně stvrzené členství. To bude sice stále zřizováno prostřednictvím subjektu sdruženého v ČJF, ale každý člen bude muset písemně po-
tvrdit, že své osobní členství v ČJF přijímá. Rada ČJF bude mít nyní za úkol navrhnout jakým způsobem bude toto členství i zpoplatněno.

Značná diskuze se rozeběhla o právní subjektivitě oblastí. Hlasováním bylo nakonec stvrzeno, že v současnosti si většina delegátů právní samo-
statnost oblastí nepřeje.

V nových Stanovách je také zakotvena neslučitelnost placených a volitelných funkcí. Po diskuzi bylo i toto stanovisko odsouhlaseno. Nové Stanovy
tak určují, že sekretáři oblastí nemohou být současně volenými členy oblastních VV. Nyní tak bylo zahájeno přechodné období a oblastní sekretáři, no-
vě zvolení do oblastních výborů, si budou muset do dvou let vybrat, kterou z pozic budou chtít zastávat.

Zásadní změnou je, a Petr Toman zdůraznil význam našeho diskuzního seriálu „Jaký by měl být prezident ČJF”, že příští volební Konference bude
volit prezidenta. Ostatní členy VV pak na základě jeho návrhů. I o tomto bodu se rozeběhla diskuze, ale nakonec všichni uznali, že zvolený prezident,
by měl mít možnost ovlivnit složení svého týmu.

Manko přes milión
Zásadním tématem byla „Kauza Šalamonová”. Padly výtky i obvinění. Bylo zopakováno vše již mnohokrát řečené, ale Konference nikoho viníkem

nastalé situace neoznačila. Skutečností je, že zpronevěra společných peněz se zastavila na sumě cca 1 200 000,- Kč. Vyšetřování dále probíhá.
S velkým ohlasem se setkal příspěvek Kateřiny Hanušové, která zdůraznila, že i obyčejná rekreačně sportující veřejnost by měla mít pocit, že ně-

koho zajímá. Vyzvala Konferenci, aby podpořila zavedení limitů startovného a nabídla i další náměty na základě zahraničních zkušeností. Tento poža-
davek se nakonec dostal do Usnesení a Konference pověřila řešením tohoto problému budoucí Radu. Kat. Hanušová také přednesla představu o na-
plnění pojmů profesionál a amatér. Modelem by mohl být rakouský systém jmenování kádru. Kádr by mohlo vyplnit např.: nejlepších 30 jezdců podle
výkonostního žebříčku. Ti by pak v nižších soutěžích sice soutěžit mohli, ale nezískávali by dotace. Ty by se přesouvali k dalším umístěným.

Porážka tandemu Drbal - Skřivan
A pak již přišla na řadu postupná prezentace jednotlivých uchazečů o volené funkce. Nejvíce zaujal Jiří Skřivan, který vystoupil poměrně velmi vy-

hraněně proti současnému prezidentovi. Podpořil svého kandidáta Václava Drbala a velmi pozitivně, ze svého pohledu, zhodnotil svoje čtyřleté půso-
bení ve funkci viceprezidenta pro sport. Hovořili i jeho protikandidáti na tuto funkci ing. Milan Theimer a Ant. Terber. Novou tváří mezi kandidáty na člen-
ství ve VV byla JUDr. Kateřina Říhová, která kandidovala na funkci v oblasti vzdělávání.

To jak se jednotlivým uchazečům podařilo vzbudit u delegátů sympatie ukázala následná volba. Funkcí prezidenta zvolila Konference i na další čty-
ři roky ing. Jaroslava Pecháčka, který zvítězil nad Václavem Drbalem poměrem 66 ku 22 hlasům. Viceprezidentem pro ekonomiku se opět stal ing.
Vladimír Šretr (48 hlasů), když ho poměrně úspěšně atakovala Dana Denková (40). Jasná byla volba delegátů na pozici zodpovědnou pro vzdělává-
ní, kde JUDr. Kateřina Říhová převálcovala mgr. Jar. Sedláčka (71:17). O místo legislativce nebyl zájem a tak jediný kandidát ing. Jan Metelka zís-
kal 100% podporu. Největší boj se rozhořel o pozici viceprezidenta pro sport. V 1. kole nezískal žádný ze dvou nejúspěšnějších uchazečů potřebnou
většinu, i když Milan Theimer měl hlasů nejvíce. Ve druhém kole se pak plénum při rozhodování mezi dvojicí Theimer - Skřivan jasně přiklonilo na stra-
nu ing. Milana Theimera, který zvítězil poměrem 48:29.

V dozorčí komisi budou v následujícíh letech pracovat: ing. Josef Balaštík, ing. Ant. Pellarová a Dana Denková a v disciplinární komisi 
JUDr. Petr Toman, Martin Ohnheiser a mgr. Michale Madarová. Konference pak přijala Usnesení a jednání po cca osmi hodinách ukončila.

Ve Valencii jásal
Billy Twomey

Jen týden po korunovaci halového krále se
definitivně ohlásila zelená sezóna. Druhým ko-
lem ve Valencii pokračovala Global Champions
Tour. Na startu se představilo padesát předních
světových jezdců a do dotovaného druhého ko-
la se jich tentokrát dostalo devatenáct. Roze-
skakování o pohádkové dotace absolvovala
čtveřice bezchybných. Neúspěšnější byl tento-
krát Billy Twomey z Irska s 11letým belgickým
hřebcem JE T'AIME FLAMENCO (Flamenco de
Semilly). Cenou pro vítěze bylo 92 tisíc EUR. Na
druhém místě s časem o vteřinu pomalejším
skončil Ludger Beerbaum s 10letou ryzkou
GOTHA FRH (Goldfever) s dotací 60 tisíc. Na
třetího Holanďana  Maikela van der Vleutenna
s 9letým hřebcem VDL GROEP VERDI (Qui-
dam de Revel) zůstalo nezanedbatelných 37 ti-
síc. Za čtvrté místo si odvezla Američanka Lau-
ra Kraut s populárním běloušem CEDRIC sluš-
ných 23 tisíc EUR.
Kompletní výsledky naleznete na www.golbal-
championstour.com

Druhé kolo O pohár
V sobotu 4. června se v zámeckém areálu ve

Ctěnicích koná druhé kolo seriálové soutěže pro
jezdce na pony O pohár hl. města Prahy. Rozpis
naleznete na: www.jsctenice.cz

Česko-slovenská
drezura v Pezinoku

Čeští drezurní jezdci se ve
dnech 14.-15. května zúčastnili
drezurních závodů - Cena rekto-
ra Paneurópskej VŠ ve sloven-
ském Pezinoku.

Dařilo se trenérsko - jezdecké
dvojici Karolína Žižková a Denisa
Valentová. Tyto jezdkyně z TJ
Žižka Praha přivezly do Pezino-
ku koně DARWIN a CARTIER
DIAMOND. V -Z1- skončila na
CARTIER DIAMOND Denisa Va-
lentová na 2. místě (na fotu s ro-
diči Dagmarou a Martinem Va-
lentovými)  ve vůbec nejrozsáh-
lejším poli 26 dvojic. Karolina
Žižková potom skončila na
2. místě na DARWIN v IM
I a i v IM I Kür. DARWIN pak byl
ještě jednou druhý s Denisou Va-
lentovou v úloze FEI JD.

Několikrát se z vítězství rado-
vala i Hana Vašáryová. Úspěšná
byla na SO EASY V, ale i REAL
COOKIE (JU 2009), LA FLEU-
RETTE (FEI - ME jun) a ROCK
FOR HIT (FEI 4letí).
Kompletní výsledky na
www.drezura.sjf.skFoto M. Imrichová-Strihovská
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Hlavním lákadlem Dne koně, který se konal 15. května v mělnickém are-
álu Na podkově byl již tradičně Václav Vydra. Ten do svého programu
zařadil i společné skákání svých koní GUSTAV a DÉMON, které mělo
pochopitelně u diváků patřičný ohlas.
V rámci bohatého programu Dne koní se na Mělníku konal i čtvrtý ročník
ve skákání bez otěží. Ani letos si prvenství nenechala ujít dosavadní ví-
tězka všech ročníků Darina Pálková na SHAFRAN (foto dole). Na Václa-
va Vydru s DÉMON zbylo 2. místo. Na startu bylo celkem osm dvojic.

Foto K. Návojová

Foto K. Návojová
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J. Kociána 1095, 272 01 Kladno
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mobil: 724 756 220 

602 155 312

tierwohl@jrs.cz

Další CSI zrušen
Mezinárodní jezdecké závody CSI*, CSIYH*,

CSI J/Y kat. B Hradec Králové, které měly být na
programu 3.-5. června, byly zrušeny. Organizátoři
se k tomu uchýlili po termínu jmenovitých přihlá-
šek pro nedostatkem zájmu. Ten vidí organizátoři
především souběhu s CSI na bratislavské Karpá-
tii. Domácí jezdecká sezóna 2011 je tedy chudší
o další mezinárodní střetnutí.

Equitum Jumping
Festival

Společnost Equitum jezdecké potřeby pořádá
v areálu Stáje Václav Havířov Horní Suchá seriál
skokových veřejných treninků pod názvem Equi-
tum Jumping Festival. První kolo proběhlo 21.
května a další dvě kola se budou konat v průbě-
hu června a července. Pro nejlepší účastníky pak
bude připraveno letní srpnové finále. Seriál je po-
chopitelně určen především jezdcům severní
Moravy, ale přihlásit se může kdokoliv. Podrob-
nosti naleznete na www.equitum.cz

Jiří Skřivan (Stáj Manon) byl úspěšný
při Jarní ceně (-S*-), která se konala
v Suché u Litomyšle 14. května. V ní
zvítězil v sedle KALISTO, když před tím
vyhrál na AFRODITA (foto) soutěž -L**-.
Nyní se v Litomyšli již vše připravuje na
páté kolo Skokového poháru České po-
jišťovny, které se v Litomyšli koná 10.-
12. června.

Tři prvenství (stupň. obt. do 110 cm,
-L**- a stupň. obt. do 130 cm) získal na
kolbišti pod hradem Trosky v Hnanicích
7.- 8. května Pavel Macek na GENUS
(JS Javorník)

Drezurní závody byly 7. května v Trojanovicích a v soutěži
-L4- zvítězila Kamila Kollárová na MANO Kinský (Bažka).
Další drezury jsou v Trojanovicích na programu 11. června.


