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V letošní skokové sezóně je bezesporu
pozornost daleko více upřena na kategorii
juniorů a mladých jezdců, protože stále zva-
žujeme kdo nás bude zastupovat na praž-
ském ME a jaké máme na domácí půdě šan-
ce. Peripetie okolo požadavků dvou
holandských funkcionářů ME (hlavního roz-
hodčího a technického delegáta) na zlepšení
povrchu kolbiště Trojského ostrova jsme na
stránkách Jezdce už prezentovali. Důkazy,
že názory holandských odborníků padly na
úrodnou půdu, mělo přinést především květ-
nové CSI J/Y, které se na Trojském ostrově
konalo 9.-11. května.

Další písek i vlákna
Těsně před CSI bylo oznámeno, že jednání

s německou firmou Otto nakonec nebyla
úspěšně završena, protože navrhovaná alter-
nativa zapůjčení povrchu pro ME by fatálně
ohrozila stávající povrch kolbiště. Ke slovu se
tak dostaly společnosti Stamonting a Lavys,

které původní povrch již před loňským CSIO
upravovaly. Za obě nám charakter dalších
zlepšení přiblížil zástupce společnosti Sta-
monting Radovan Višín: „I když jsme nebyli
u začátku tvorby povrchu, pokoušíme se
dostát požadavků holandských odborníků.
Osobně se tvorbou povrchů jezdeckých kol-
bišť zabývám již téměř pět let a v listopadu
loňského roku jsem se jako jediný zahraniční
zájemce zúčastnil i konference v Münsteru,
kterou inicioval Německý jezdecký svaz ve
Warendorfu. Ta si vytkla za cíl právě vytvoření
určitého mezinárodního standardu. Potíž je
v tom, že snaha o jeho určení se setkala
s odporem zástupců firem. Ty používají rozdíl-
né technologie a všechny jsou ochotny za své
letité zkušenosti ručit. Na závěr jednání se tak
strhla i dost bouřlivá diskuse. Nakonec se
došlo alespoň k jednomu závěru. Bylo všeo-
becně přijato, že spolehlivě funguje pouze tří-
vrstvý systém. První vrstvou musí být rozsáhlý
štěrkový podklad, popř. i doplněný drenážním
systémem. Pak je nezbytná dělící vrstva
a v současnosti se stále častěji prosazují,
i přes ekonomickou náročnost, plastové roho-
že. A poslední vrstva je směsí písku, textilie
a vláken. Právě její složení bylo předmětem
bouřlivé diskuze. Na tuto směs mají firmy růz-
né názory a zde se zatím k žádnému standar-
du nedošlo. V zásadě jsou ale preferována
zrna o velikosti do 0,155 mm, ale důležitý je
i jejich tvar. Musí být oblá a ne polámaná.
Písek také musí být zcela čistý bez dalších pří-
měsí. Celá technologie je však ještě daleko
složitější. A tuto poslední vrstvu a pouze ji
jsme měly společně s Ladislavem Vyskočilem
(Lavys) možnost ovlivnit. Po úpravách loni
v létě a nyní těsně před CSI jsem přesvědčen,
že poslední povrchová vrstva na Trojském ost-
rově je zcela srovnatelná s nejlepšími světový-
mi kolbišti a doufám, že obstojí i před kritickým
zrakem holandských rozhodčích."

Poslední zkouška před ME
Květnový CSI J/Y kategorie B (kat. B -

nejsou vypláceny finanční dotace, ale jezdci
jsou odměňováni věcnými cenami), proběhl
bez větší reklamní účasti firem, mediální pod-
pory a tím bohužel i diváckého zájmu. Pro
pořadatele (EuroHorse Promotion) však bylo
logistické zabezpečení závodů, po loňském
CSIO, další zkouškou na letošní vyvrcholení
pořadatelské historie firmy. Stavěly se stáje
pro téměř 200 koní, byla odzkoušena kapaci-
ta parkoviště kamiónů a jejich cesta na Ost-
rov, zajišťovala se pitná voda a dostatek elek-
třiny. Protože toto vše stále ještě nepatří ke
standardům Trojského ostrova, zvyšují se tak

Vítězem GP mladých jezdců na Trojském
ostrově se stal Ital Nicolo Granzotto (VDL
ROCKER)

Foto K. Návojová

Vítěz ČSOB Velké ceny Ostravy Zdeněk
Žíla - PINOT GRIGIO (Stáj Mustang)

ČSOB Velká
cena Ostravy
Čtyřicátý čtvrtý  ročník ČSOB Velké ceny

Ostravy, který byl současně třetím kolem
Českého skokového poháru a Memoriál plk.
Jana Havla proběhl 16.-18. května na kolbišti
Baníku Ostrava ve Staré Bělé. 

Páteční program byl zahájen dvěma soutě-
žemi  stupňované obtížnosti 115/120 cm
a 125/130 cm a v obou zvítězil domácí Marek
Hentšel na GREMLIN 1.

K sobotnímu Memoriálu plk. Jana Havla (-
ST**-) nastoupilo 39 dvojic. Bez bodového
zatížení prošlo devět dvojic. Tři jezdci zvládli
i rozeskakování s nulou a nejlepším časem
zvítězil Jaroslav Jindra na KREACE (Stáj
Jindra) před Jiřím Lužou s RONALDO-S (JS
Schneider) a opět Markem Hentšelem se
SALWADOR Fitmin.

Velkým štěstím nedělního -T**- parkuru
bylo, že východní část naší republiky byla
zasažena prudkými dešti později než střed.
A tak i když se celý den k dešti schylovalo,
vše se stihlo ještě za sucha a prudké a vytr-
valé lijáky dorazily na ostravsko těsně po
skončení nedělního programu.

Třetí kolo ČSOB ČSP bylo možná poně-
kud snadnější než brněnské. Na start Velké
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CSI J/Y Praha
nároky na pořadatele. I když ne zcela vše
probíhalo bez problémů, pořadatelé nakonec
vždy vše vyřešili a jejich zkušenosti budou
určitě pro letní ME velmi důležité.

Prim hráli Italové
I když do Prahy dorazili spolu s Čechy

zástupci osmi zemí. Od první chvíle bylo zřej-
mé, kdo bude hrát prim. Itálie jako jediná zápa-
doevropská země přijela na Trojský ostrov se
všemi svými adepty na letní ME a stala se tak
pro jezdce Maďarska, Polska a ČR měřítkem
úrovně juniorské Evropy. Zástupci ostatních
států zde byli pouze jako účastníci mezinárod-
ních závodů bez evropských ambicí.

Svoji favorizovanou úlohu splnili Italové
zcela beze zbytku a hned při zahajovacím dni
zvítězili ve všech třech výkonnostních úrov-
ních 120, 130 a 140 cm.

Chorvatské parkury
Stavitelem kursů byl Chorvat Eduard Pet-

rovič, který se naší veřejnosti prezentoval
jako stavitel loňského CSI v Pýrově. jeho par-
kury obsahovaly skoky požadované obtíž-
nostní úrovně a vzhledem k velikosti kolbiště
s distancemi maximálně dvou skoků. I přes
členité kursy s obraty umožňující shromáždě-
ní koně se však ukázalo, že řada jezdců,
bohužel včetně našich, má potíže s korektním
projetím obratu. Překvapivě tak byly skoky po
obratech v rozích příčinou mnoha chyb.

Družstevní rozpaky
Prvním vyvrcholením závodů byla sobotní

soutěž družstev (135 cm, společně kategorie
J a Y). Do té nastoupilo 14 týmů. Čeští jezdci
vytvořili jedno kompletní družstvo a jedno
doplnil Chorvat Marko Panda.

Bohužel srovnání naší úrovně s úrovní
ostatních však nedopadlo příliš dobře. I když
se sice ve výkonech našich jezdců neodehrá-
valy žádné „katastrofy", výsledky s jedním či
více shozeními stačily jen na 12. (20 tr. bodů)
a 14. příčku (25 tr. bodů). Do druhého kola
postupovaly čtyři celky a vedle dvou italských
to byly i týmy Maďarska a Polska. Po dvou
kolech zvítězila Itálie I (4) před Itálií III (8),
týmem Polska (13) a Maďarska (21).

Evropa bude těžší
Nedělní program zahájila postupná obtíž-

nost do 130 cm s polskou čtveřicí v čele
výsledkové listiny. Z našich se nejlépe umístila
na 11. místě Veronika Krajníková (BALIRINA).

Do Grand Prix obou úrovní se mohli přihlá-
sit junioři či mladí jezdci, kteří zvládli alespoň
jednu z kvalifikačních soutěží (jun. 130, ml.
jezdci 140) s maximálně 20 tr. body.

V GP juniorů tak startovalo 51 dvojic
s jedenácti Čechy a v GP mladých jezdců 29
dvojic s třemi našimi jezdci.

Parkury obou GP zapadly obtížnostně do
úrovně závodů, ale jak nám potvrdil účastník
loňského ME a manažer skokové komise
Václav Drbal, s úrovní evropského šampioná-
tu se nedají srovnávat. Všichni adepti na
účast při ME tak musí počítat minimálně
s rozdílem jednoho výkonnostního stupně, či
možná ještě o trochu více.

Do rozeskakování o vítězství v nejdůležitější
soutěži juniorů se probojovalo devět dvojic.
Bohužel český zástupce zde chyběl, i když
absolutorium za výkon s jediným shozením si
určitě zasluhují Lenka Vachutková na KOR-
NET (14.) a především Luboš Kozák s DUEL
3 (19.). Pro tohoto jezdce bylo pražské GP
setkáním s doposud nejvyšším sportem a své-
ho premiérového úkolu se zhostil výborně.

V rozeskakování se pak radovali Poláci,
jejichž Wojciech Dahlke na CORTON porazil
čtveřici italských jezdců na 2.-5. místě.

V GP mladých jezdců se rozeskakovali
pouze dva koně a zde již Italům nestačil
nikdo. Zvítězil Nicolo Granzotto (VDL ROC-
KER) před Irenou Gazzano na QUEL POSITI-
ON. I další příčky patřily Italům mezi které se
vklínili pouze jezdci Polska a k naší radosti na
7. místě i Veronika Krajníková s CIKÁDA
(8 bodů). další dva naši zástupci skončili až
na konci výsledkové listiny. Jakub Novotný na
LENTIMUS předvádí úhledné parkury
s korektním pojetím, bohužel však LENTIMUS
není koněm, který by to uměl ocenit. A pře-
kvapivě startující Dominika Turková (KWA-
DROM) do této úrovně ještě určitě napatřila.

Kdo je v šanci?
Na to co napověděl pražský CSI J/Y smě-

rem k ME jsme se zeptali manažera skokové
komise Václava Drbala: „I když bych nechtěl
předčasně nikoho z nominace vyřazovat
potvrzuje se, že mezi juniory se pravděpo-
dobně opět budeme opírat o z loňska zkuše-
né Filipa Doležala, Nathálii Crnkovou, Kateři-
nu Mestenhauserovou a Janu Perníčkovou.
Pátá pozice pak bude otevřenější a zde se
bych jmenoval především Lenku Vachutko-
vou. Pro mladé jezdce to pak bude Veronika
Krajníková a Emma de Moussac. Oproti
minulým přípravám jsme se rozhodli již ofi-
ciálně náš tým nikam nevysílat, i když indivi-
duálním výjezdům nebráníme. Pro nás budou
nominačními kritérii kola ČSP (Kolín, Lito-
myšl) a ve dnech 9.-12. června pak kádr cca
8 lidí (širší nominace) shromáždíme na krát-
kém tréninkovém pobytu v Pýrově. Zde bude
adeptům pro šampionát radou nápomocen
Aleš Opatrný a Jaroslav Jindra. Termín jme-
novitých přihlášek pro ME je 28. června."

A poslední slovo má vedoucí italské ekipy
Gianluca Bormioli. Ten doprovázel italské
juniory i při loňském ME v Auvers a mohl tak
nejenom posoudit právě skončený CSI J/Y,
ale podívat se na prostředí Trojského ostrova
i z hlediska ME: „Váš CSI se mi líbil a zásad-
ně jsme nepociťovali žádné neřešitelné pro-
blémy. K blížícímu se šampionátu mám však
několik obav. Za prvé problematické vidím
dlouhé stanové stáje. Již nyní po zkušenos-
tech na počátku května bylo koním uprostřed
horko a v červenci zde mohou být daleko vět-
ší vedra. Druhá obava se týká parkovacího
prostoru pro kamiony. Při ME zde bude mini-
málně dvojnásobné množství přepravníků.
A posledním zásadním problémem je nedo-
statek místa pro pohybování koní. Každé ráno
bude velké množství jezdců potřebovat lonžo-
vat a pohybovat obrovské množství koní a pro
ty musíte vytvořit nějaký prostor. Pokud se
toto podaří vyřešit, organizace ME v Praze
bych se nijak neobával.

Výsledky
Praha 9.-11. květen

CSI J/Y-B 120 cm (31) 1.
Codecasa - LANDO
(ITA), 2. Vojtková B.
CLEO, Stébelská - PHILL
4 (obě CZE), 130 cm 1.
Bussu - THAMISE
VAN’T KASTAJEHO
(ITA),…45. Vachutková -
KORNET (CZE), 140 cm
(42) 1. Granzotto - VDL
ROCKER (ITA),….5.
Krajníková - CIKÁDA
(CZE), 120 cm (21) 1.
Matt - LEROY (AUT),…3.
Turková - CANSON
D’AMOUR (CZE), 130
cm 1. Mathey - ANNA 67
(GER),…5. Vojtková B. -
CLEO (CZE), Prague
Team Trophy 135 cm
(14 týmů) 1. Italie I, 2. Ita-
lie III, 3. Polsko III,…12.
CZE-CHOR,…14. CZE,
140 cm (34) 1. Cristofo-

letti - WESTERN STATION (ITA),…9. Kraj-
níková - BALIRINA (CZE), 130 cm 1. Szy-
moniak - MILTON-K (POL),…11. Krajníková
- BALIRINA (CZE), GP J 135 cm (51) 1.
Dahlie - CORTON (POL), 2. Del Signore -
PAMBIE, 3. Isoardi - LUMIERE D’AIX (oba
ITA),…..14. Vachutková - KORNET (CZE),
GP Y 145 cm (29) 1. Granzotto - VDL ROC-
KER, 2. Ganzzano - QUEL POSITION, 3.
Reina - REMEDI D (všichni ITA),..7. Krajní-
ková - CIKÁDA (CZE).

ČSOB Velká
cena Ostravy

ceny Ostravy se postavilo osmnáct dvojic.
S velkým zájmem se čekal především start
Tomáše Daňka na SILVIO, který již v Brně
naznačil, že by se, po téměř třech sezó-
nách, mohl vrátit do většího sportu. Příznivci
této dvojice nebyli zklamáni a SILVIO zvlád-
nul základní kolo s 5 body a následné finále
s nulou. Konečné 7. místo je tak příslibem,
že bychom se s tímto koněm mohli zase
častěji potkávat na našich kolbištích.

Základní kurs zvládly tři dvojice s nulou.
Všem třem se také dařilo ve finále. Největ-
ší naděje na vítězství si již dělal slovenský
Igor Šulek s WAVO PROFIT. Ale zklamání
mu připravil come back dalšího ze slav-
ných koní. V sedle PINOT GRIGIO
(Mustang Lučina) se opět na startu objevil
Zdeněk Žíla. PINOT GRIGIO plnil na
počátku roku plemenné povinnosti a tak
ještě není ve sportovní kondici tak, jak jsme
ho znali. Při Velké ceně Ostravy však pro-
kázal svoji třídu a překonal svého sloven-
ského soupeře o 4 vteřiny a zvítězil tak ve
třetím kole ČSOB ČSP 2008. Třetí za Igo-
rem Šulekem skončil Zoltán Toth na ESEJ
(JS Fresta Brno). Na dalších m,ístech se
pak umístili: Jiří Luža s RONALDO-S (JS
Schneider) a opět Zdeněk Žíla tentokrát na
CARLOS s.v. -jge-

Průběžné pořadí po 3. kole ČSOB ČSP:
1. J. Jindra 36 b., 2. Z. Toth 27 b., 3. M. Šou-
pal 25 b., 4. T. Daněk 24 b.

D&J Czech Junior Cup ve třetím kole:
1. J. Zwinger, 2. ex equo L. Strnadlová
a J. Ludvík.

Průběžné pořadí po 3. kole D&J Czech
Junior Cup: 1. N. Crnková 75 b., 2. J. Zwin-
ger 65 b., 3. L. Strnadlová 60 b.

Čtvrté kolo ČSOB ČSP se koná o tomto
víkendu 24.-25. května v Kolíně.

Příjemným překvapením na Trojském ostrově byl Luboš Kozák
a DUEL 3 
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Pardubice pod
vodou

O víkendu 17. až 18. května se na dostiho-
vém závodišti v Pardubicích měly konat již
tradiční závody v parkurovém skákání. Jubilej-
ní X. Velkou cenu města Pardubic, která byla
současně vypsána i jako mistrovství Východo-
české oblasti ve skákání seniorů a mladých
jezdců, však provázela také nepřízeň počasí.
V sobotu ještě stačily proběhnou dvě úvodní
soutěže -Z- a -ZL-, ale v průběhu -L- přišel
takový přívalový déšť, že musela být nejen
přerušena soutěž, ale nakonec byl celý sobot-
ní a následně i nedělní program odvolán.

Pořadatelé jsou rozhodnuti oblastní šampi-
onát v náhradním termínu uspořádat, zatím
však nebyl termín stanoven.

Do Lipice 
a Bratislavy?

Při pražském CSI J/Y proběhla schůzka
skokové seniorské reprezentace s manaže-
rem komise Václavem Drbalem, na které byl
potvrzen zájem startu při CSIO 4* Lipica 26.-
29. června s týmem. O start má zájem Aleš
Opatrný, Zuzana Zelinková a Jaroslav Jindra.
O čtvrtém členovi pro PN se bude rozhodovat.
Ve hře je Jiří Papoušek nebo Zdeněk Žíla.

Překvapivě zde však zazněla i informace
o účasti při bratislavském CSIO. To sice koli-
duje s termínem našeho národního šampioná-
tu v Ostravě, přesto však někteří jezdci proje-
vili ochotu upřednostnit CSIO před MČR.

Prima jen půlka
Na víkend 16.-17. května byl ve Staré Bole-

slavi naplánován dvoudenní Prima Cup, který
na kolbišti v Hluchově organizoval Karel Sei-
denglanz. Závody i přes to že se odehrávaly
na úrovni -Z- až -L*- byly pojaty ve velkém sty-
lu a pro jezdce byly připraveny na těchto úrov-
ních neobvyklé dotace. I když nejsme zvyklí
vídat v soutěžích finančně dotovaných 13 míst
a např. v -Z- pro vítěze 6 000,- Kč, vzhledem
ke startovním polím okolo 70 a více koní,
a vzhledem k finanční náročnosti soutěžení,
není ocenění vítěze zase až tak závratné. Jistě
bychom si na ně zvykli a návrat k určitým limi-
tům spojující částku vybranou za startovné
s částkou rozdělenou v dotaci soutěže by byl
určitě vůči soutěžícím korektním pravidlem.

Ve Staré Boleslavi tak byly v sobotu ráno při-
praveny závody s plánovanými cca 500 starty

John Deere Tour podruhé
Ve Zduchovicích se 10. - 11. května konalo

2. kvalifikační kolo seriálu John Deere Tour
2008 s celkovou dotací seriálu 750 000,- Kč.
Ve kvalifikační soutěži Small Tour (3. kvalifika-
ce) -L**- zvítězil Pavel Zahoř na TIBETA
(Zahoř). V následném 3. kvalifikačním kole Big
Tour (-S**-) si nejlépe vedla Natálie Roučková
na KRISTÁLY (JK Tarpan) před Karolínou
Polákovou s CARIBIC (JK Kocanda) a Barbo-
rou Hassovou na CONDÉ (NISA JABLONEC).

V neděli pak seriál pokračoval 4. kvalifika-
cemi. Small Tour měla na programu úroveň
-S**- a zde zvítězila mezi 34 dvojicemi Vero-
nika Klímová na Elen 1 (FCC) před Pavlem

Zahořem na TIBETA (Zahoř) a Ivou Holíko-
vou s FABIENNE 1 (Dani Zbožnice). 

Velmi dramatický průběh měl závěrečný
skok -ST**- (4. kvalifikace Big Tour- 40 000,-
Kč). Na startu bylo 18 dvojic a pěti koním se
podařilo základní kolo bez trestných bodů.
Vladimír Tretera a ALVACENO pak skončili
na 6. místě s 1 bodem za čas. 

Tentokrát se ve Zduchovicích dařilo se vše-
mi koňmi současné jedničce stáje JK Tarpan.
Natálii Roučkové. Ta měla v té chvíli na svém
kontě již jedno vítězství a řadu umístění.

V -ST- startovala se třemi koňmi a se
dvěma se dostala do rozeskakování. Ve

finálovém boji byli nako-
nec úspěšní dva muži -
Vladimír Tretera na RED
STAR a Luboš Vondrá-
ček s ARGON. L. Vond-
ráček zvítězil před V. Tre-
terou. N. Roučkové
s CHABLIS 121-T patřilo
třetí a na KRISTÁLY i 5.
místo. Ze 4. příčky se
radovali ve stáji Dani
Zbožnice díky Ivě Holíko-
vé na FABIENNE 1.

Další kolo John Deer
Tour se ve Zduchovicích
koná 14.-15. června.

Aktualní stav John
Deere Tour 2008 Small
Tour 1. Pružinová (KAS-
KADÉR), 2. Vávrová
(TALKO-S, CORTINA 3),
3. Kovářová (GEN 7),
Big Tour 1. Malák (CIRO-
CCO), 2. Roučková
(CHABLIS 121-T,
AHORN-T, KRISTÁLY),
Holíková (FABIENNE).

a s celým zázemím „velkých" konkurů. Dostatek
občerstvovacích míst, toalet, pony pro děti
a lesk dodávající prezentace významných part-
nerů. Kvalitní překážkový materiál je již dnes
standardem, ale např. plánky parkurů pro kaž-
dého ještě takovou samozřejmostí nejsou.
Pořadatelé si skutečně dali záležet i s detaily.

Sobotní program proběhl zcela normálně
a rozhodcovský tým pod vedením Jar. For-
mandla zvládnul 250 startů za 11,5 hodiny.
První kolo (-L*-) Prima Cup (53 st.) vyhrál po
rozeskakování devíti dvojic Jiří Papoušek na
KLÍVIE (JS Mariánské Lázně). Ke druhému
pokračování však již nedošlo.

V průběhu sobotní noci zasáhly okolí Staré
Boleslavi přívalové deště a kolbiště (foto vle-
vo) se ocitlo zcela pod vodou. Precizní pří-
prava pořadatelů tak vyšla z půlky naprázdno
a nedělní program byl po ranní poradě roz-
hodčích zrušen.

Velmi úspěšná byla ve Zduchovicích Natálie Roučková

Foto J. Matuška

Foto J. Bělohlav

Dvouf. sk. 100/110 cm vyhrála v Pardubicích
ještě před deštěm Lucie Kubíková s VESMIT
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Jsem ve funkci člena VV
ČJF pro vzdělávání dvě
funkční období. Ještě před-
tím, než jsem byl do této
funkce zvolen, mě v roce
1994 oslovili pánové ing.
Jaroslav Pecháček a Jiří
Kuška po návratu ze zkou-
šek instruktorů a trenérů ve
Warendorfu, kteří již připra-
vovali zkoušky cvičitelů
a musím říci, že jednoznač-
ně oba chápali význam
vzdělávání. Vždyť také při
každém zasedání IGEQ se
ozvou slova chvály i závisti
a to při oficielních i neoficiel-
ních akcích, že Česká
republika má v exekutivě
zastoupené vzdělávání.

Abych to zkrátil, nestal
jsem se funkcionářem abych jsem se kvalifiko-
val k učení (jak je to často zvykem u našich poli-
tiků), ale učení se u mě stalo kvalifikací pro tuto
funkci (jsem původním povoláním učitel s více
jak třicetiletou praxí, počínaje středními školami
a učilišti, přes speciální pedagogiku a dále).

V následujících letech od roku 1996 jsem se
již jako člen VV ČJF účastnil pravidelně všech
zasedání a akcí - původně pracovní skupiny
pro trénink a kvalifikace v jezdectví a později
mezinárodní skupiny pro kvalifikace v jezdectví
(IGEQ). Při všech konferencích jsem navštívil
a také studoval téměř celý vyspělý jezdecký
svět v jeho systémech vzdělávání. 

Tomu zase předcházelo zjištění úrovně jez-
decké vzdělanosti, tj. úrovně našich cvičitelů
a trenérů. Abychom ji zjistili, uspořádali jsme
první osmitýdenní akci nebývalého rozsahu
v rámci programu "Leonardo da Vinci" za
účasti 160 cvičitelů a trenérů a mezinárodních
instruktorů BHS na 3 místech v republice. Za
dva roky na to nás navštívili instruktoři BHS
opět. Při těchto akcích jsme se seznámili se
vzděláváním v Anglii. Poté jsem se v průběhu
10 let střídavě zúčastnil 3x zasedání IGEQ
v Německu, postupně jsem se seznámil se
vzděláváním ve Švédsku, Finsku a nakonec
v roce 2007 v Holandsku. Tato zasedání byla
zásadně (vyjma Polska, kde nebyly předvede-
ny zkoušky vůbec) zcela pracovní, viděli jsme
přípravu a zkoušky instruktorů I. - III. stupně
a mimo to jsem byt také požádán, abych zhod-
notil úroveň adeptů při zkouškách uvedených
stupňů v Německu, Švédsku a Holandsku.
Kromě toho jsem si ze svých prostředků pro-
dloužil pobyt v Německu a zúčastnil se zkou-
šek profesionálních jezdců a uzavřeného tré-
ninku F. Sloothaaka.

Při všech zasedáních a akcích IGEQ jsem
nepromarnil čas a díky nekončícímu vzdělává-
ní v jazycích Dr. Anemarie Kolářové jsem se
seznámil při večeřích, cestách autobusem
i dalších akcích se vzděláváním v dalších
zemích - Portugalsko, Španělsko, Itálie,
Rakousko, Norsko, Dánsko, Francie, Švýcar-
sko, Kanada, Austrálie a dokonce i v Jižní Afri-
ce. V Jižní Africe probíhalo i jedno ze zasedá-
ních IGEQ, kterého jsme se jako jediného
z důvodů ekonomické náročnosti nezúčastnili.

Co bude dál?
V minulém čísle zaznělo v příspěvku ing. Miroslava Svozila několik jasně formulovaných

otázek. Připomeňme si je ještě jednou: Jakou vizi systémové rekonstrukce výcviku jezd-
ců a koní má ČJF? Jakým způsobem bude zajištěna výchova budoucích autorit? Jak je
ČJF skutečně a nejenom formálně (Kodex chování ke koni) připravena k řešení stále
vzrůstajícího rozporu mezi snahou dosahovat vysoké výkonnosti a etickou ochranou
koně? Co připravují nejvyšší představitelé ČJF v kategorizaci jezdců, koní popř. soutě-
ží? Jaké diskuse se na FEI vedou ohledně vizí do budoucna a jaké názory akcentují
naši zástupci na tomto fóru?

Přinášíme slíbenou reakci od mgr. Jaroslava Sedláčka, člena VV ČJF zodpovědného
v naší organizaci za vzdělávání. 

Jako člověk od koní musím říci, že „moje
krevní skupina" byly úvodní články obou dam.
Dam, které také sehrály určitou roly v mé ces-
tě za vzděláním v jezdectví a s jejich názory se
ztotožňuji. Víme, že se musíme zase vrátit
k dětem a tady začít od školiček. Přestat zaři-
zovat dětem rychle licence, ale naopak je začít
vzdělávat a vážit si práce těch cvičitelů, kteří
mimo výuku základů ježdění v dětech také
vychovávají vztah ke koním, protože ti sehrají
ve vzdělávání začínajících jezdců tu první
a nejdůležitější roli.

K otázkám pana Miroslava Svozila bych
uvedl, že ČJF je stále občanským sdružením,
které v rámci zájmové činnosti naplňuje své
určité cíle (ve vzdělávání je to například zabez-
pečovat vzdělávací programy). I když s ním
v mnohém souhlasím, nemůže ČJF postihnout
celou, jím nastíněnou problematiku (od
ochránců zvířat při Velké pardubické, etiku
celé společnosti,ekonomiku, demokracii aj.).

Pokusil jsem se odpovědět na jeho prvé
dvě otázky, které se týkají odborníků a jejich
vzdělání v ČJF. To pro ČJF zajišťují, zejména
pokud mluvíme o cvičitelích a trenérech, akre-
ditovaná pracoviště MŠMT, schválená ČJF.
ČJF stanovuje cíle, obsah a podmínky, včetně
schvalování učitelů a nakonec jmenováním
zkušební komise z řad vlastních odborníků
sama prověřuje při zkouškách jejich úroveň.

Vzdělávání dalších odborníků, ať již se jed-
ná o rozhodčí nebo stavitele pakurů a tratí,
zajišťuje sama ČJF ve spolupráci s odbornými
komisemi.

Je pravdou, že rok 1989 s sebou přinesl řadu
i negativních jevů. „Demokracie" přinesla „kupo-
vání" licencí jezdců - to však je dnes již historie.
Zkouška základního výcviku jezdce určitě prově-
ří adepta  závodění. Co je k řešení, je kategori-
zace jezdců, která by také částečně  řešila otáz-
ku rozporu mezi snahou dosahovat vysoké
výkonnosti a etickou ochranou koně. ČJF zača-
la nejprve vše řešit vytvořením systému jezdec-
kých akcí a soutěží pořádaných subjekty ČJF -
veřejné tréninky, hobby soutěže, národní soutě-
že a soutěže s mezinárodní účastí. Popsala je
a schválila pravidla pro jejich konání, včetně
zastoupení funkcionáře při těchto akcích. Najde-
me je na stránkách ČJF a v dalším období
i v kalendáři ČJF či oblastí ČJF.

Dalším krokem směřujícím ke kategorizaci
jezdců je odlišení amatérů a profesionálů.
Vzhledem ke statutu amatéra ve FEI nelze
jednoznačně u nás toto vyřešit, ale lze to velmi
účinně a jednoduše vyřešit rozpisem závodů.

Co se týče ochrany zvířat, ta je především
svědomím každého z nás a nikdo by se neměl
bát zasáhnout, pokud je to třeba, ve prospěch
koní, i když je zde zákon na ochranu zvířat.
Samozřejmě toto souvisí také s výchovou
jezdců a učitelů jezdectví (program vzdělávání
v ČJF obsahuje ve své náplni právní proble-
matiku, včetně tohoto zákona, přepravy koní,
boje proti dopingu atd.). V ČJF se řeší otázky
dopingu koní pravidelnými dopingovými testy
při vyšších soutěžích. Ochranu koní řeší nejen
kodex chování ke koni, ale také pravidla
a jejich porušení řeší disciplinární komise
a v případě potřeby také veterinární komise
(platí i ve FEI).

O diskusích zabývajících se řešením této
problematiky ve FEI lze říci, že se týkají pře-
devším pravidel a jejich úpravou - např. první
pád koně, jezdce či obou vylučuje, zvýšení
minimální věkové hranice koní o jeden rok při
startech v nejvyšších soutěžích (světové či
regionální hry, MS, OH aj.), vypuštění částí
terénní zkoušky ve všestrannosti na OH aj.
Dále např. FEI zveřejňuje v metodické litera-
tuře zakázané zacházení s koňmi (manuály
komisařů) atd.

Závěrem bych rád řekl, že na některé otáz-
ky by měly spíše odpovídat jiné státní či
nestátní instituce.

Jestliže do mně byla vlo-
žena důvěra v to, že dokážu
přinést ze světa to, co nám
pomůže, zahájil jsem svou
práci již po první návštěvě
Warendorfu (1996) osobním
dopisem panu Ch.Hessovi,
který ochotně zareagoval
a celé vzdělávání v Německu
mi popsal. A tento pán, jako
jedna z největších uznáva-
ných kapacit vzdělávání, nám
za 10 let osobně gratuloval
(2006) k nastoupení správné
cesty za vzděláním a kvalifi-
kací v jezdectví. Celá exekuti-
va IGEQ se při jednáních ve
Finsku 2007 pochvalně
vyjádřila o úrovni vzdělávání
českých instruktorů a trenérů,
kterou považuje za standard-

ní až nadstandardní v EU.
V roce 2006, po návštěvě pozorovatelů

IGEQ při našich zkouškách cvičitelů a trenérů,
splnilo všech 10 cvičitelů  mezinárodní stupeň I.
a z 15 trenérů splnilo 13 mezinárodní stupeň II.
Myslím, že to vše je odpovědí těm, kteří o tomto
mnoho nevědí a neustále říkají - proč nečerpá-
me v zahraničí.

Například při všech našich zkouškách se od
roku 1996 jezdí stylové německé zkouškové
parkury. Po 10 letech je úroveň našich instruk-
torů kompatibilní s celým vyspělým světem i co
se týče kvalifikací.

Vzdělávání v celém světě jde krok za kro-
kem, Německo buduje svůj vzdělávací systém
již 50 let a stále pokračuje, IGEQ měl za cíl
sjednotit kvalifikace EU do roku 2000 a dnes
máme rok 2008 a ještě tomu tak není. My jsme
dnes svět dohonili a pokračujeme v rozvoji
vzdělávání dál. Byli jsme zcela první zemí býva-
lého východního bloku, která se nebála před-
vést svůj kvalifikační systém při zkouškách celé-
mu světu a obstáli jsme více než dobře. Na této
cestě jsme postupnými kroky vyřešili stanovení
cílů a obsahu vzdělávání (viz. „Podmínky jedno-
tlivých kvalifikací v jezdectví"). Řešíme a řešili
jsme základní problém a to je - „Kdo se na
vzdělávání bude podílet?" - no přece ten, kdo
se bude chtít „učit - učit" a to se bez dalších
oborů neobejde - pedagogika, psychologie, bio-
mechanika, právo, přes problematiku dopingu
(který je mimo jiné stejně tak závažný jako boj
proti drogám) a to co patří ke koním (od ježdění,
přes fyziologii až po ochranu koní).

To vše je dnes naším skutečným programem
vzdělávání odborníků.

Ve stručnosti bych uvedl další krok za vzdě-
láváním, které připravujeme, třebaže obsah
vzdělávání se vyvíjí (např. ve všech kvalifikacích
jsou od roku 1996 i praktické zkoušky) - a tím je
příprava „pasportizace" jezdeckých škol z nichž
jednou se vyvine i jejich „autorizace" a vytvoření
sítě škol atd.

Od roku 2008 platí v EU pětistupňový vzdělá-
vací systém ve všech oborech života (ten
dokončíme v roce 2009) - v europarlamentu má
své zastoupení i IGEQ (zástupci Belgie, Portu-
galska) a i kvalifikace v jezdectví se tedy budou
řídit pětistupňovým systémem.
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Mgr. Jaroslav Sedláček vidí situaci v postupu vývoje našeho vzdělávacího systému dobře. Překvapivě jsme se dozvěděli, že naše země je i
předmětem chvály ostatních a v systému jsme dohonili svět. Pro srovnání zařazujeme příspěvek české jezdkyně žijící v Rakousku Evy Pepr-
níčkové, která vidí situaci zcela jinak. Navíc je na rozdíl od prvního diskutujícího užitečně věcná. Odpovědi na otázky Miroslava Svozila však
nezazněly. Určitě tak musíme v hledání odpovědí na ně v diskusi Co bude dál? pokračovat. Cyril Neumann

Česká Jaroszowka
Ve dnech 17. -18. 5. se v polské Jaroszowce

konaly soutěže ve všestrannosti a opět za účas-
ti českých jezdců. Ve čtyřech soutěžích se cel-
kem představilo kolem 100 koní. V každé soutě-
ži jsme měli české zástupce.

Drezurní zkoušky již naznačily, že se s našimi
jezdci může počítat na předních místech.
V odpoledních krosech se potvrdila jejich převa-
ha,kdy vesměs všichni absolvovali čistě
a v časovém limitu, který díky předbouřkovým
počasím byl pro některé dvojice trochu problé-
mem. Nedělní silný déšť mohl, při skokové
zkoušce, zkomplikovat přední umístění Čechů po
prvním dni. Na mokrém terénu sice pořadatel
nenastavěl skoky na horní hranici, ale technicky
náročný kurz mohl hodně zamíchat pořadím . To
se naštěstí nepotvrdilo. Čisté konto si vesměs
udrželi všichni na předních místech. V soutěži
pro mladé koně zvítězil Miloslav Příhoda s pre-
miérovým OGIBOYEM na paty mu celou soutěž
šlapala jeho sestra Lucie, která obsadila místo
druhé na EXOTIKA. Na 7. místě se umístila ještě
Andrea Pavlíčková s valachem DANGER POINT.

V druhé soutěži obtížnosti -Z- si nejlépe vedl
SAGAR s Veronikou Pavlíčkovou, která se
čistým parkůrem proskákala na 6. místo. V sou-
těži -ZL- jsme měli nejvíce zástupců. Zde opět
dominovali naši. Dokládá to 2. místo Veronika
Příhodová a RENOIR 114 a 3. Ivy Baďurové na
BOUNTY AMADEUS. Na předních místech se
ještě umístila Pavlína Sůrová se svými koňmi
REBELION a ZEIMON.

V hlavní soutěži CNC* byli čtyři zástupci čes-
kých barev. Nově vzniklá dvojice  Miloslav Pří-
hoda a KAMERIK potvrdila formu a obsadila 2.
místo. M. Příhoda skončil na OSWALD I na 3.
místě. Šestá příčka patřila Anně Makovské se
začínající klisnou GOLDIE a sedmá Radku Hei-
denreichovi na TIKSI.

Již přes 8 let žiji v Rakousku, jsem majitel-
kou české i rakouské jezdecké licence, proto
jsem při jedné z mých návštěv v ČR neodmítla
a se zvědavostí přihlížela při zkouškách
základního výcviku (ZZV), jestli se něco změni-
lo od dob, kdy jsem se jich účastnila i já. Řek-
nu vám otevřeně byla jsem lehce šokována!!

Než budu pokračovat dále ráda bych vás
aspoň ve zkratce seznámila s rakouským
systémem. Tady můžete jit ke zkoušce na
licenci až po úspěšném zdolání dvou před-
chozích zkoušek. A to jsou Reiterpass (jez-
decký pas) a Reiternadel (jezdecká spona).

PASS potvrzuje, že je jezdec znalý
základních předpisů a je schopen ovládat
koně i v terénu. Slouží k povzbuzení zdat-
ných začátečníků. Nejnižší věková hranice je
8 roků. 

Skládá se ostatně jako i další dva stupně
z drezury, skoků a teorie. Drezura je velmi
jednoduchá, hodně kroku, lehký klus, nacvá-
lání v rohu mezi písmeny atd.

Skákání probíhá v terénu, 600 m, čtyři pře-
kážky z toho dvě přírodní (min. 70cm). Jde
o to dokázat, že jezdci zvládnou koně nejen
v uzavřeném prostoru hal nebo jízdáren.

V teorii musí jezdci znát základy jako jsou
barvy koní, chody, základní výstroj jezdce
i koně, správné uzdění i sedlání, druhy krmi-
va, teplota, puls, základní postupy při zranění.

NADEL k němu můžete nastoupit nejdří-
ve 6 týdnů po úspěšném Passu. Je to povo-
lenka k závodění bez licence v příslušných
soutěžích. 

Drezura je již těžší s prodlouženým klu-
sem i cvalem a malými kruhy. Zde je již při-

hlíženo i na to, jak se kůň pohybuje a jak na něj
jezdec působí.

Skákání je možno na parkuru nebo v terénu,
to záleží na možnostech pořádajícího klubu.
Předepsány jsou parametry cca 600 m, se šesti
překážkami, které jsou min. 80 cm vysoké.

Teorie je již složitější, jde o to aby se lidé
seznámili i s pravidly závodů, zvládli závodní
výstroj jezdce i koně, anatomie a rozpoznání
základních nemoci a zranění koní, pravidla sil-
ničního provozu atd.

A teprve teď jsou povoleny zkoušky na licen-
ce. Absolvovat je lze minimálně šest týdnů po
úspěšném „Nadlu", min. věk je 10 roků. Při dre-
zuře je posuzován styl jezdce i koně, prodlouže-
né chody, nechat vytáhnout otěž na velkém kru-
hu (tento cvik je až v české L0).

Skákání je opět na styl a posuzovaný parkur
výšky 105 -110 cm s jedním až  dvěma dvojsko-
ky. Pokud nejste jezdci stylisti a dovolíte si pár
zhození nebo zastavení můžete si být jisti, že
jste neudělali!!

V teorii se už probírají podrobnější pravidla
jakými jsou druhy soutěží, jak se posuzují,
s jakým koněm (stáří, výcvik, kvalifikace..),
doping, přihlášky, ….a spousta jiných.

Licence jsou rozděleny na pouze drezurní
(zde je drezurní úloha malinko těžší, ale nemu-
síte zdolávat žádný parkur) a to pro jezdce co
se chtějí zaměřit jen na drezuru. A na licence
pro ty ostatní (drezura, parkur, teorie)  

V případě, že jste zvládli teorii (na min.70%)
a praktickou zkoušku ne, je možno si drezurní
i skokovou licenci vyjezdit na již zmiňovaných
soutěžích bez licence, které jsou součásti závodů
pořádaných po celém Rakousku. Máte na to tři

roky. Tyto soutěže jsou, jak jinak, na styl a vy
potřebujete tři hodnocením přes 5,5 bodů.

Pokud mám toto celé srovnat se zkouškami
pro zisk licence v ČR tak musím otevřeně říci,
že úroveň jezdců z čerstvou českou licencí je
někde mezi rakouským Reiterpass a Reiter-
nadel!!

Asi to bude stát za zamyšlení jestli čeští
začínající závodníci nejsou spíše odrazováni
od ježdění a účasti na závodech. Nemohou
se totiž v žádném případě měřit s těmi ruti-
novanými a budou končit jen a jen na
posledních místech, než to vzdají a dají se
na jiný sport. A toto by snad neměl být cil
jezdecké licence!

Ano, samozřejmě že znám finanční pod-
mínky v ČR. Je jen málo klubů a stájí které
mají dostatek peněž, na jízdárny, haly, na to
aby si utvořily dostatečnou základnu koní,
a tím i jezdců. To vše není nic nového. Ale
bez těchto „začátečníků" které bude bavit
jezdit, závodit a třeba i vyhrávat, se bude
české jezdectví v EU jen velmi těžce prosa-
zovat. Tito lidé totiž jistě ke koním přivedou
i své rodiny, přátele a případné sponzory. Že
to samozřejmě také každý ví, to je dobře, ale
proč s tím nikdo nic nedělá?

A ještě něco mě zaráží a to je bezpečnost.
V Rakousku je až do18 let povinná ochran-
ná vesta při skákání (a to i při tréninku) a hel-
my s tříbodovým uchycením a to i pro dospě-
lé. Jsou to přece naše děti o koho tu jde!

Snad je šance, že si můj příspěvek přečte
někdo z „mocných”. Třeba se nad ním
zamyslí a pokusí se i něco málo změnit.

Eva Peprníčková

V rámci festivalu Brno - město uprostřed Evropy se na náměstí
Svobody uskuteční ve dnech 30. 5. - 1. 6.  exhibiční představení
nazvané „Koně v centru". Na programu budou ukázky voltiže
i ostatních jezdeckých disciplín. Děti se budou moci na koních
svézt a předváděno bude  i kování koní. Veřejnosti bude poprvé
představen i maskot MS 2008 ve voltiži bělouš Laki.

Na akci srdečně zve tým organizátorů Mistrovství světa ve vol-
tiži 2008. Podrobnosti naleznete na www.voltiz2008.cz



-6-

SPORT REPORTÁŽE

Sportovní 
kalendáfi

30.5.-1.6. Hradec Králové CSI*
31.5. Brno Žebětín ZM-L
31.5. Hnanice D/Z
31.5. Chomutov ZM-L
31.5. Jiřice ZM-S
31.5. Nymburk Komárno ZM-L
31.5. Poštorná D/Z-ST
31.5. Vrchovany ZM-L
31.5. Všetice ZM-S
31.5. Žlutava Z-L
31.5.-1.6. Domažlice Z-ST, D/L
31.5.-1.6. Dubicko ZM-S
31.5.-1.6. Kolesa T, D/T
31.5.-1.6. Praha - Cís. Ostrov D/L-ST
1.6. Brno Soběšice Z-S
1.6. Stružná ZM-L
1.6. Třebenice ZM-L
1.6. Zlín Z-L, D/L-S
6.6. Štěnovický Borek R
6.6.-8.6. Litomyšl L-T ČSP
6.6.-8.6. Šumperk C/Z-L
7.6. Antonínův Dvůr Z-S, D/Z-S
7.6. Březnice ZM-ZL
7.6. Děčín ZM-S
7.6. Heřmanův Městec A/T
7.6. Holešov D/Z-L
7.6. Karlovy Vary - S. Role Z-ST
7.6. Kladno Z-L
7.6. Ostrava - Hrabová ZM-L
7.6. Plzeň Bory Z-S
7.6. Štěnovický Borek R
7.6. Třebušín E/Z-S
7.6.-8.6. Mikulov Z-S
7.6.-8.6. Otice ZM-S, V/D
7.6.-8.6. Trojanovice Z-S, D/L-S
7.6.-8.6. Zduchovice ZM-L
8.6. Heroutice D/Z-ST
8.6. Štěnovický Borek R
8.6. Troubky ZM-S, D/S
8.6. Vyškov D/Z-S

Převzato z www.cjf.cz

Jarní Hradec n. M.
byl na programu 10. a 11. května se v Hradci nad
Moravicí. V sobotní soutěži -S**-  startovalo třináct
dvojic. V rozeskakování tří zvítězil E. Zuvač s LAWA
(JK Steally Opava). Nedělní soutěž stejné obtížnosti
měla na startu jedenáct startujících. Bylo předvede-
no pět bezchybných výkonů. Zvítězila R. Holušová
na NAIROB (SK Starý mlýn Opava Kylešovice)
před  Petrem Eim s PUERTO RICO Fitmin (ZH Tlu-
mačov) a Rudolfem Doležal s CORIDOREM/
CALYPSON (JK Hřebčín Suchá). -jge-

Finále 
ve Strakonicích
Jarní cena Strakonic se na kolbišti pod strakonic-

kým hradem jela 10.-11. května. V sobotu to bylo
skákání do stupně -L*-, v neděli pak závody vyvr-
cholily soutěžemi -S**- a -ST**-. V -S**- po rozeska-
kování 10 koní zvítězil Miroslav Šlechta na PENE-
LOPE-T (JS Císařský ostrov). Závěrečné -ST**- (12
st.) mělo pokračování ve finále, do kterého nakonec
postoupilo všech devět dvojic, které překonaly
základní parkur. Dvěma jezdcům se podařilo obě
části zvládnout bez chyby a zvítězil ve finále rychlej-
ší Rudolf Fiala na CASSINI’S SON-T (Leon Blatná)
před Miroslavem Šlechtou na MARY LOU (JS
Císařský ostrov). Třetí skončil Tomáš Navrátil
s BENTLEY KLETEČKA (Stáj Navrátil).

Dne 26. dubna se konaly v areálu JK Pegas
Děpoltovice Jarní skokové závody „Memoriál
Václava Holoty". Nejspokojenější byla
v Děpoltovicích Zuzana Líkařová na WENDY
5. Ta nejprve zvítězila v -L**- a nakonec i v -
S**-. Úspěšná byla i Jana Stébelská z Ma-
riánských Lázní na PHIL (foto).

Elita v Mariakalnoku
Drezurní jezdci střední Evropy zahájili část sezó-

ny po olympijské kvalifikaci (skončila 1. května) při
CDI*** v Mariakalnoku ve dnech 9.-11. května. Kon-
kurenci vévodila ze západní strany Němka Ulla
Salzgeber a WAKANA a z východní strany Evropy
Běloruska Irina Lis a REDFORD.

Vedle zástupců těchto zemí dorazili do střediska
nedaleko Bratislavy i jezdci z dalších 12 států včetně
ČR. Nás reprezentovala Ema Jančářová a ATHOS ve
střední úrovni (SG a IM I) a Fabricio Sigismondi na
PLESANT pro úroveň GP. Pro GP   dorazil z ČR
i Ukrajinec Alexandr Onoprienko a ARCON. 

Onoprienkovi se dařilo především v IM II, kde se
dostal i nad 60% a skončil mezi 12 startujícími na 6.
příčce. Fabricio Sigismondi i s přispěním dvou omy-
lů zůstal s 56,29% na 12. příčce. V samotné GP
pak A. Onoprienko docílil 59,54 bodů a to stačilo jen
na 19. pozici. F. Sigismondi překonal s 57,38%
pouze jediného soupeře. Ema Jančářová končila
soutěže s cca 61% a to stačilo na druhou půlku
výsledkových listin.

Fabricio Sigismondi po návratu přehodnotil svoje
soutěžní plány a přesto, že je přihlášen ke slovin-
skému CDI-W, rozhodl se v Lipici omluvit. 
Výsledky naleznete na www.eurodressage.com

V sobotu 17. května byl v Praze na Císař-
ském ostrově zahájen seriál pro jezdce na
pony O pohár hl. města Prahy. První vítězkou
se v handicapu -L- stala Adéla Půlpánová
(Benátky u Sázavy) na IT’S ME DANCER,
která na NIGHT BEAUTY (foto) vyhrála
i zahajovací soutěž (handicap -ZLP-). Další
kolo seriálu se koná v zámeckém areálu Ctě-
nice 14. června a propozice naleznete na
www.jsctenice.cz

Svátek koní 
v Lomnici nad Popelkou proběhne pod názvem „Já
mám koně” v sobotu 31. května. V rámci již čtvrtého
dne koní Libereckého kraje se pojede i oblastní pře-
bor v drezuře.

Od 9:30 hodin je plánován průvod městem s pře-
hlídkou plemen koní a vedle drezurních závodů se
budou konat i parkurové, westernové ukázky, před-
vedena bude i hypoterapie či koně v zápřeži a další.

CSI* v Hradci
Velká cena města Hradce Králové CSI* se koná

30.5 - 1. 6.. Pořadatelé mají již přihlášky 212 koní
a vedle našich jezdců by měli startovat zástupci SRN,
SUI, Polska a Slovenska. Vyvrcholením programu bude
dvoukolová Velká cena města HK (140 + 150 cm).

Cena Ankary
Jubilejní X. ročník Ceny Ankary (-ST**-) získal

v neděli 18. května v Herouticích Vladimír Tretera
na hřebci RED STAR M (Stáj Tretera). V. Tretera
zvítězil po rozeskakování čtyř dvojic před domácí
Janou Perníčkovou s NATAL. Třetí místo mu patřilo
také, na ALVACENO a čtvrtou příčku získala při své
premiéře na této obtížnosti Kamila Kupcová (UN
AMI, JK ARS České Budějovice).

Závody byly zároveň 3. kvalifikačním kolem seri-
álu Ponyliga 2008. V soutěžích pony kralovali tento-
krát v obou kategoriích jezdci z Hořovic Ivana Hro-
nová a Robin Johanovský, výrazně se prosadila
také severomoravská Lucie Přikrylová. Ta právě
zvítězila v kvalifikaci Ponyligy pro děti do 12 let na
BELTIN před hořovickým R. Johanovským na
E.T.LORICUS. V otevřené kategorii Pony extraliga
do 16 let zvítězila Ivana Hronová (VIV  POP, JS
Opatrný) před domácí Petrou Miletínovou na LORI-
NO. Třetí místo získala Lucie Přikrylová (EL
PEGAS, Handicap klub Pamír), jediná z mladších
dětí která startuje v obou částech ligy. Vítězství
v třetím kole kategorie Teenager pro jezdce do 21
let na velkých koních získala opět Jana Perníčková
na ÚSVIT (JK Heroutice).

Další kvalifikační kolo seriálu se koná 21. června
v Borové u Chvalšin v jižních Čechách. 

Úvod patřil Belgii
Osm nejprestižnějších světových konkůrů pro

osm elitních národních týmů, to je Superliga. Po loň-
ském finálovém dramatu, kdy se v poslední chvíli
zachránili Švédové a vypadli nečekaně Francouzi,
se do Superligy po dvou letech vrátilo Irsko. V letoš-
ním roce bude pro většinu týmů tento seriál sloužit
především k vyhledání té nejlepší sestavy pro Hong
Kong, kromě Belgičanů a Irů, kteří se na OH nekvali-
fikovali. A právě pro ně bude jistě tou nejdůležitější
metou uspět v Superlize.

První kolo se už tradičně koná v západofrancouz-
ském přístavu La Baule (8.-11. 5.) a tak jak je obvy-
klé, měli domácí možnost ještě jednou do Superligy
nahlédnout. Startovní listina byla jistě ovlivněna kon-
kurencí bohatě dotovaného seriálu Riders Tour,
jehož první část se jezdila ve stejném termínu
v německém Wiesbadenu. Parkury stavěl někdejší
olympionik Frederic Cottier, který kolbiště dokonale
zná a své svěřence na začátku zelené sezóny nijak
nešetřil. O náročnosti svědčí, že na dvojí nulu dosáhli
pouze dva jezdci. Jedním z nich byl snad poslední
klasik lehkého sedu, domácí legenda  59letý Michael
Robert s SF hřebcem KORO D'OR (Elf d'Or) a dru-
hým, člen vítězného týmu Ludo Philippaerts.

Vítězné belgické kvarteto, ve složení Philippe Le
Jeune s 10letým hřebcem VIGO D'ARSOUILLES (
Nabab De Reve) - 8/0, Niels Bruynseels na 12letém
val. ITEM DE QUINTIN (Le Tot De Semilly) - 12/8,
Judy-Ann Melchior s 10letým hř. AKTION PUR
Z (Ars Vivendi) - 0/4 a Ludo Philippaerts s impozant-
ním 9letým běloušem CAVALOR'S WINNINGMOOD
(Darco) - 0/0, inkasovalo z obou kol celkem 12
bodů. Druhou příčku obsadily týmy Švýcarska, USA
a Irska se shodným výsledkem 20 trestných bodů.
(Dva členové tohoto Irského týmu byli i na loňském
CSIO v Praze). Na pátém místě skončili Holanďané
spolu s „hostujícími" Francouzi (21) a sedmé bylo
družstvo Velké Británie (23). V hodně improvizované
sestavě přijeli vítězové posledních dvou ročníků
Němci a skončili osmí (28). Nedařilo se posledním
Švédům (32), kteří se po problémech v posledních
sezónách jistě chtěli odrazit lépe.

Hlavní hvězdou tiskové konference byl Ludo
Phlippaerts. „Byl to opravdu pěkný kurs. Ne příliš
velký, ale dost technický pro jezdce i pro koně. Tady
udělal stavitel velkou práci!" řekl. „Je to velký den
pro belgické skokové ježdění. Moje země nikdy před
tím v Superlize nezvítězila. Byli jsme sice první, tady
v Le Baule v Poháru národů v roce 1999, ale to ještě
nebyla Superliga." Blahopřál také svým kolegům
„Judy-Ann byla velmi dobrá, Philippe v prvním kole
s osmi body a pak čistý a Niels také ,on je mladý
jezdec, odvedl dnes dobrou práci". Byl potěšen
svým 9letým hřebcem Cavalor's Winningmood.
„Koupil jsem ho jako šestiměsíční hříbě a tak jsme
spolu už dlouho. Vždycky jsem si myslel, že bude
vyjímečný a on to dnes ukázal." 

Součástí konkůru byl také Derby parkur, kde zví-
tězil domácí matador Michel Hecart se 14letým
irským valachem THATS LIFE (Clover Fields) před
Ludo Phlippaertsem s 12letým hřebcem TAUBER
VAN HET KAPELHOF (Darco) a Švýcarem Pius
Schwizerem na 11leté JAMAICA VIII. Velkou cenu
vyhrál Ir Denis Lynch s hanoveránem LANTINUS
(Landkönig). Další kolo Superligy je v Římě 23. květ-
na. Podrobnosti najdete na stránce 
www.labaule-cheval.com Václav Dvořák

Foto K. Návojová



Výsledky
Trojanovice 25.-26.4. drezura pony -P 4-

1. Kočí - BARON 12 (Caballo Křelov), -P 6- 1.
Maludová - BLANKA (Hipoklub Natur), koně -
drezura -Z 1- 1. Pospíšilová -  GOLDCALET-
TO (JK Olza), -L 8- 1. Křemenová - AMADE-
US 5 (Hř. Albertovec), skoky pony -ZLP- 1.
Holušová - TIMOTY (JK Starý Mlýn Opava), -
LP- 1. Bužková - MARKÝZA (JK Trojanovi-
ce), -SP- 1. Strnadlová - AURA (JK Trojanovi-
ce), -STP- 1. Přikrylová - BELTIN (Handicap
klub Pamír), 2. Strnadlová - MARIO 2 (JK Tro-
janovice), 3. Martynková - FANY 6 (JLB
Komorní Lhotka), koně -Z- děti a jun. 1.  Hlad-
ká - CIR (JK Děti a koně), ostatní 1.  Masár -
ASKAN (JK Caballero), -ZL- 1. Honč - ERA 1
(JK Mokré Lazce), -L- 1. R. Doležal - AC
CALIGULA (JK Hř. Suchá), 2. Konvička -
DUEL 1 (JK Baník Ostrava),  3. Gladišová -
ADAM 4 (JK Gladiš), -S- 1. J. Hruška -
RADEK (JK Opava Kateřinky), 2. Hlaušek -
LASSY 1(JK Šilheřovice), 3. R. Doležal -
DANIELA 2 (JK Hř. Suchá).

Děpoltovice 26. 4. -ZM- ml. koně 1. Kůst -
CENTURIO, děti 1. Dardová - HAG, dvouf.
sk. 100/110 cm (52) 1. Kantová - TRAVIATA,
stupň. obt. do 120 cm 1. Lukschová - ANGE-
LIKA 8, -L**- 1. Líkařová - WENDY 5, -S**-
Líkařová - WENDY 5.

Heřmanův Městec 10.5. všestrannost
pony (5) 1. Chramostová - ZUZANA 1 (JS
Kolesa), -ZK- (32) 1. Hatla - COOL CUSTO-
MER (Horse Academy Radimovice), -ZL-
(23) 1. Hatla - ALVAR (Horse Academy
Radimovice).

Zduchovice 10.-11.5. -ZM- (11) otevřená
1. Alexová - VERDI 4 (Struhařov), děti 1.
Kovářová - BEAUTY (Nová Říše), -Z- koně 1.
a 2. rokem + děti a jun. (32) 1. Pružinová -
KASKADÉR (Equilon Mělník), -ZL- (38) 1.

Dvakrát Hruška
V areálu Sn. Frenštát pod Radhoš-

těm proběhlo ve středu 14. května 3.
kolo Moravského šampionátu mladých
koní. V soutěži -L*- mezi 21 startujícími
bylo dvanáct bezchybných výkonů.
Nejlepším časem po rozeskakování
zvítězil Jiří Hruška s CORNEL 1 (JK
Opava Kateřinky) před Josefem Kinc-
lem na BENETKA (JO Horymas Horní
Město) a Davidem Fialkou s AL CAM-
PO (JK Mustang Lučina). -jge-

Plné 
Trojanovice

Víkend 25.a 26. dubna patřil v Tro-
janovicích  pony i koním. Výborně při-
pravený areál M. Strnadla a I. Biolko-
vé si poradil i s deštivým počasím
a povrch kolbiště byl výborný. Letos
to byly již druhé závody a protože
jsou trojanovičtí hlavním organizáto-
rem seriálu závodů MŠMK pro mladé
koně ve věku 4 - 6ti let, areál se při-
pravuje i na 4. kolo MŠMK (Moravský
šampionát mladých koní - 17.6.) a pak
i na Finále MŠMK  (2. - 3. 8.).

Hlavní soutěží pro pony ve skoku
(-STP-) vyhrála po rozeskakování na
výšce 120 cm L. Přikrylová na BEL-
TIN (Handicap klub Pamír) před

Čeští koně
do Písku

TJ Sokol hřebčinec Písek pořádá
ve dnech 14. a 15. června 2. ročník
závodů „Cena českých chovatelů".
Připraveno jsou soutěže od 110 cm
do -ST**-. Dvě sobotní jsou vypsány
výhradně pro koně českého chovu
(130/135 cm pro 6leté resp. 7 a 8leté
klisny a soutěž st. -ST**-). V neděli
15. června jsou to pak mj. otevřené
soutěže -S**- a -ST**-.

Dotace závodů je 174 000,- Kč.
Připraveny jsou i zvláštní ceny a pre-
mie v celkové hodnotě 62 tis. Kč.

Pořadatelé srdečně zvou účastní-
ky i návštěvníky. Bližší informace
a rozpis závodů na:
www.zemskyhrebcinecpisek.cz

Na kolbišti Slavia VŠ Plzeň se
10.-11. května konala Jarní
cena se soutěžemi od -Z- do
-ST-. V -ST- mezi deseti koňmi
zvítězila Jitka Opatrná na
BOXER (Hořovice). Úspěšný
byl i nestárnoucí Zdeněk Krpe-
la (foto), který získal několik
umístění a na MAXMILIÁN (JK
Urban) zvítězil v soutěži -Z-

Omega cup
Na sobotínském kolbišti se v sobo-

tu 17. května konal  7. ročník parkuro-
vých závodů. Dopolední program pat-
řil kvalifikaci na mistrovství dětí -
pony. I v odpoledních soutěžích domi-
novali jezdci juniorského věku. Po
rozeskakování tří dvojic zvítězil
v hlavním závodě dne Omega cup (-
L**-) sobotínský junior Milan Kvapilík
s VELVET 2. Nejúspěšnější jezdkyní
dne se stala domácí juniorka Markéta
Chlandová.

Český 
drezurní pohár

pokračoval v Moravanech, kde závody
pořádala TJ Pegas Brno. Na progra-
mu byly dvě kvalifikační soutěže pro
kategorii NOVICE CUP (JU+JD) a jed-
na soutěž pro TOP TEN CUP (SG).

V úloze JU/2006 startovalo celkem
15 dvojic (z toho 7 přihlášených do
ČDP CHANCE), v JD/2006 pak 14 (7).
Po dosavadních třech soutěžích je na
čele průběžného pořadí NOVICE CUP
je Karolína Žižková (BOND 1).

V úloze SG/2000 startovalo celkem
sedm dvojic včetně slovenského R.
Kohúta a zvítězila Libuše Půlpánová
s DAF ONDRÁŠ, která je i na čele
kategorie TOP TEN CUP.

ČDP CHANCE a.s. 2008 pokračuje
při Mistrovství hl. m. Prahy v areálu
TJ Žižka Praha ve dnech 31. května
a 1. června. Podrobnosti o ČDP
CHANCE a.s. 2008 naleznete na
www.tjzizka.wz.cz

Šoupal - LADISON Geofin (Geofin Equiteam),
-L**- (33) 1. Zahoř - TIBETA (Stáj Zahoř), 2.
Pružinová - KASKADÉR (Equilon Mělník), 3.
Roučková - BUTTERFLY -T (JK Tarpan), -S**-
(22) 1. Roučková - KRISTÁLY (JK Tarpan), 2.
Poláková - CARIBIC (JK Kocanda), 3. Hasso-
vá - CONDÉ (Nisa Jablonec), -ZL- (32) 1. Pru-
žinová - KASKADÉR (Equilon Mělník), -L**-
(38) 1. Matějka - KASMIR (Eggersmann Caro
As), 2. Šlechta - PRETTY LADY (Šlechta), 3.
Adam - ARTUŠ (Adam), -S**- (34) 1. Klímová
- ELEN 1 (FCC), 2. Zahoř - TIBETA (Stáj
Zahoř), 3. Holíková - FABIENNE 1 (Dani
Zbožnice), -ST**- (18) 1. Vondráček - ARGON
1 (Vondráček), 2. Tretera - RED STAR M
(Tretera), 3. Roučková - CHABLIS 121-T (JK
Tarpan), 4. Holíková - FABIENNE 1 (Dani
Zbožnice), 5. Roučková - KRISTÁLY (JK Tar-
pan).

Hradec n.M. 10.-11.5. -ZM- 4 a 5ti letí 1.
rokem (24) 1. Řezníček - LAPENTTI 1 (JK
Mustang), -Z- děti a jun. (25) 1. Řezníček -
LAPENTTI (JK Mustang), ostatní (52) 1.
Zuvač - SUN MELODY (JK Steally Opava), -
ZL- děti a jun. (22) 1. Šalková  - CHIMENA
(Dagmar Šalková - Oxer), ostatní (51) 1. Han-
zelka - GRAND BONUS V (Pavel Hanzelka), -
L*- (38) 1. Hlaušek - MAFIE Ferona Thyssen
(JK Šilheřovice), 2. Jäger - GEREMI 2
(Empresa), 3. Kopiš - BALET (Sn.Frenštát
p.R.), -S*- (13) 1. Zuvač - LAWA (JK Steally
Opava), 2. Šídlo - ZATIE (JK Agrostyl Otice),
3. Schmid - STING (Empresa), -ZL- (12) 1.
Kopiš - AMATEUR 82 (Sn Frenštát p.R.), -L**-
(17) 1. Strnadlová - MARION 3 (SKL Trojano-
vice), 2. Holušová - NAIROB (SK Starý mlýn
Opava Kylešovice), 3. Doležal -
CARIDOR/CALYPSON (JK Hřebčín Suchá), -
S**- (11) 1. Holušová - NAIROB (SK Starý
mlýn Opava Kylešovice), 2. Eim - PUERTO
RICO Fitmin (ZH Tlumačov), 3. Doležal -
CARIDOR/CALYPSON, pony -ZP- (4) 1.
Zátopková - LUCKA 11 (JK Trojanovice), -
ZLP- (14) 1. Kubrická - WESTERMOOR
OPAL (SS Kubrický), -LP- (23) 1. Šalková -
GERA 1 (Dagmar Šalková-Oxer), -SP- (16) 1.
Kubrická - BOHEMIA WILD BOY (SS Kubric-
ký), -STP- (3) 1. Kubrická - BOHEMIA WILD
BOY (SS Kubrický).

Hnanice 4.-5. 5. -ZM- děti 1. Slámová -
ČIPERA (Aliance Jičín), -ZM- mladí koně 1.
Vančura - HLÁSKA 1 (JS Valdštejnská obora),
-Z- 1. Bartošová - FAR STAR (JK Čěrnožice),
volba dr. do 120 cm 1. Bartošová - FRONY

(JK Čěrnožice), -L- 1. Bartošová - FRONY, -Z-
štafeta dvojic 1. Stáj Vysoká - Křenková -
KENT 6, Šimonová - VASTERVIK, -Z- 1. Slá-
mová - ČIPERA, -ZL- 1. Charvátová - RYZ-
LINK (JS Strážiště), -L- 1. Chýle - ROMMEL
(Stáj Chýle).

Páterov 10.5. -Z- (78) 1. Nosková - CAL-
HOUT (Stáj Nosek), -ZL- (96) 1. Bureš -
CALIBRA 3 (Vacek Bělá), -L**- 1. Bureš -
CALIBRA 3 (Vacek Bělá), 2. Jandourek - PHI-
LADELFIA (Karsit), 3. Šedová - ULITA 2 (Equ-
us Kinsky), -S**- (31) 1. Matunová - ORIDO
Suprachor (JK Hlaváč), 2. Chýle - ROMMEL
(Stáj Chýle), 3. Voksa - CALUCA Z (PCT
Bakov).

Strakonice 10.-11. 5. Jarní cena -Z- (42)
1. Navrátil - LANDINI (Navrátil), -ZL- (52) 1.
Papoušek J. - KLÍVIE (Mar. Lázně), -L*- (29)
1. Mayer - MAMBA (Tažovice), 2. Poláková -
CAROS (Strakonice), 3. Čerrmák - AURA 2,
stupň. obt. 120 cm + žolík (23) 1. Papoušek
J. - KLÍVIE (Mar. Lázně), -S**- (18) 1. Šlechta
- PENELOPE - T (JS Císařský ostrov), 2.
Papoušek J. - KLÍVIE (Mar. Lázně), 3. Zahrád-
ka - DILLY (Klatovy), -ST**- + finále (12) 1.
Fiala - CASSINI#S SON-T (Leon Blatná), 2.
Šlechta - MARY LOU (JS Císařský ostrov), 3.
Navrátil - BENTLEY KLETEČKA (Navrátil), 4.
Poláková - CAROS (Strakonice), 5. Mayer -
CONSTANZE (Tažovice).

Brno 11. 5. -ZM- 4-5letí (17) 1. Vokřálová -
AGIP-OLD (Equus CZ), -Z- (63) 1. Březovičo-
vá - ROMERO (SVK), -ZL- (64) 1. Přibyl -
KARTÁGO (Engineering Czech), -L**- (30) 1.
Doležalová - GRANDINA 1 (JK Tedos), 2.
Förchtgott - URAN (JK Union Brno), 3. Naho-
dilová - URSUS 1 (Ital CE.KA).

Plzeň 10.-11. 5. -ZM- odd. A (19) 1. Dorot
- CONNI (JK Tachov), odd. B (6) 1. Laiblová -
LUNETKA (JS Prela Svržno), -Z- (75) 1. Krpe-
la - MAXMILIÁN (JK Urban Klatovy), stupň.
obt. do 120 cm (34) 1. Juricová - RESKÁTOR
(Pegas Děpoltovice), dvouf. skák. 110/120
cm (71) 1. Luža - TANGELO-S (JS Schneider
Plzeň), -L- (25) 1. Dohnal - ADESINO (JK Sla-
via VŠ), 2. Bártová - SIESTA (JS Bártová Kře-
lovice),  3. Dohnal - CORTÉS (JK Slavia VŠ),
-S- (21) 1. Štetina - BALOUBET-S (JS Schnei-
der), 2. Dohnal - VAIDA DE REVE (JK Slavia
VŠ), 3. Luža - SHERLOCK HOLMES (JS
Schneider Plzeň),  -ST- (10) 1. Opatrná -
BOXER (JS Opatrný), 2. Voksa - CALUCA Z
(PCT Ptýrov), 3. Dohnal - NAVAHO (JK Slavia
VŠ), 39. Jarní cena pro mladé koně (13) čtyř-

Foto M. Kůstková

domácí L. Strnadlovou s MARIO 2.
Nedělní -S- pak po rozeskakování na
140 cm Jiří Hruška na RADEK (JK
Kateřinky) před Radkem Hlauškem
s LASSY 1 (JK Šilheřovice). Třetí
pozice patřila Rudolfovi Doležalovi na
DANIELA 2.  Vít Holý
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letí 8 překážek do 100 cm, pětiletí 8 překážek
do 110 cm 1. Horký - TOSCA (JK Tandem),
39. Jarní cena děti + junioři (13)  děti do 100
cm, junioři do 110 cm 1. Heroldová - HLADI-
NA (JK Bernartice), 2. Matiaska - PORTORI-
CA (JK Šlovice Kozolupy), 3. Heroldová - VIK-
TORIA (JK Bernartice).

Mariánské Lázně 14.5. KMK komisař:
Leopold Mamica -Z- čtyřl. klisny (16) 1. Zvára
- CASANDRA 2, 2. Civišová - SUNSHINE, 3.
Nágr - PHILL GREEN, -Z-  čtyřl. hřebci (9) 1.
Nágr - COLONEL, 2.   ex equo Nágr - CASI-
US 1, Pěchouček - NABAB DERAM, -ZL- pěti-
letí (21) 1. Nágr - JAMES, 2. Papoušek J. -
CASSIUS, 3. Motygin - AUTONOM, -L-
šestiletí (6) 1. Poláková - VALLEY, 2. Macháč-
ková - VERONA II, 3. Mašek - ADÉLA-S.

Frenštát p.R. 14. 5. -Z - čtyřletí (37) wex
equo 17 bezchybných, -ZL- (42) 1. Hruška -
BARONCELI D (JK Opava Kateřinky), -L*-
(21) 1. Hruška - CORNEL 1 (JK Opava Kate-
řinky), 2. Kincl - BENETKA (JO Horymas Hor-
ní Město), 3. Fialka - AL CAMPO (JK Mustang
Lučina).

Stará Boleslav 16.-17. 5. Prima Cup -Z-
4-5letí (23) 1. Svoboda - ANDY 9 (Stará
Boleslav), jezdci 1. rokem (7) 1. Urbánková -
MAXMILIÁN (Tesárek), otevřené (60) 1. Pru-
žinová - KASKADÉR (Equilon Mělník), -ZL-
(73) 1. Roučková - COVERL GIRL-T (JK
Tarpan), -L*- (53) 1. Papoušek J. - KLÍVIE
(JS Mar- Lázně), 2. Zvolská - EL SID (Micky
Struhařov), 3. Hrnčířová - ATAMAN N (PJK
Gabrielka).

Ostrava 17.-18. 5. ČSOB ČSP dvouf. sk.
115/120 cm ( 58 ) 1. Hentšel - GREMLIN 1
(JK Baník Ostrava), 2. Veselovská - ADRIÁN
A (JK Hřebčín Suchá), 3. Ivánková - SALINA
(JS Watango Staříč), dvouf. sk. 125/130 cm
(52) 1. Hentšel - GREMLIN 1 (JK Baník Ostra-
va), 2. Kincl - GREY ROSE (JO Horymas Hor-
ní Město), 3. Hentšel - BURGUND (JK Baník
Ostrava), -S**- (42) 1. Mackovjak - CHELAN,
2. Mackovjak - POMPEY (Slovensko), 3. Kincl
- DÁJEN H  (JO Horymas Horní Město), -L**-
(61) 1.  Hentšel - COLUMBIA Auto Sitta (JK
Baník Ostrava), 2. Ludvík - KAMPA (JK Velká
Polom), 3. Veselovská - ADRIAN A (JK Hřeb-
čín Suchá), -S**- (63) 1. Ivanov - CALIBRO
(Slovensko), 2. Hošák - CONECTION (JK
Hřebčín HF), 3. Eim - GENIUS LYSÁK (JK ZH
Tlumačov), -ST**- (39) 1. Jindra - KREACE
(Stáj Jindra), 2.  Luža - RONALDO-S (JS
Schneider), 3.  Hentšel - SALWADOR Fitmin
(JK Baník Ostrava), 4. Žíla - PINOT GRIGIO
(Stáj Mustang Lučina), 5. Jindra - CONTEN-
DER-S (Stáj Jindra), -L**- (40) 1. Šulek -
GRANDA R (Slovensko), 2. Klár - VENDY 3

(JK Agrostyl Otice), 3.  Čecháková - AMOR 8
(JK Baník Ostrava), -S**- (54) 1. Šoupal -
CORNADA K (Geofin  Equiteam), 2. Jindra -
KREACE (Stáj Jindra), 3. Žíla - EIBISCH II
(Stáj Mustang), -T**- (18) + finále pro 10 koní
1. Žíla - PINOT GRIGIO (Stáj Mustang), 2.
Šulek - WAVO PROFIT (Slovensko), 3. Toth
(JS Fresta Brno), 4. Luža - RONALDO S (JS
Schneider), 5. Žíla - CARLOS s.v. (Stáj
Mustang).

Sobotín 17.5. pony -L- 1. Chlandová -
PRETORIA ETAN (Omega Sobotín), -S- 1.
Šalková - ŠERON (Dagmar Šalková Oxer
Ostrava), koně -ZL- 1. Kopová - TWILIGHT
FANTASY (Kopová Olomouc), -L**- 1. Kvapi-
lík - VELVET 2 (SCHPK Sobotín), 2. Chlando-
vá - LIKORA (Omega Sobotín), 3. Otoupal -
BARBAR (Šumperk)

Praha Komořany 17.5. drezura - kvalifi-
kace pro MČR -DD 03- (14) 1. Marešová -
SAN-LI-PAS (Bořeň Svinčice), -DJ 03- (15)
1. Krčmářová - TANGO 6 (Epona Komořa-
ny), -JU 06- (11) 1. Jančaříková - WOR-
KINGTON (Umlauf), -JD 06- st. jun. (11) 1.
Jančaříková - WORKINGTON (Umlauf), SG
00 (11) 1. Sigismondi - PLESANT (Iluze
Makotřasy), -IM I- (9) 1. Habásková - SAPI-
ENS-K (JK Ronex).

Moravany 17.5. drezura DD/03 (12) 1.
Křemenová - AMADEUS 5 (JK Hřebčín
Albertovec), LO/05 (19) 1. Křemenová -
AMADEUS 5 (JK Hřebčín Albertovec), 2.
Rosinská - ARMEN (Slovensko), 3. Křeme-
nová - COLADAS (JK Hřebčín Albertovec),
SO/05 (5) 1. Křemenová - COLADAS (JK
Hřebčín Albertovec), 2. Niklová - SHERY
DANCE (Sport.stáj Kubrický), 3. Pavlová -
ZEKON (TJ Pegas Brno), JU/06 (16) 1. Gala-
tíková - CAPITOL (Jezd. stáj Galatík Těšán-
ky), 2. Kollárová - ROYAL DANCER (Dřevě-
ný Dvůr Baška), 3. Szebenyiová
-LOUISIANA LADY (Slovensko), JD/06 (16)
1. Křemenová - LIKEUR (JK Hřebčín Alberto-
vec), 2. Galatíková - CAPITOL (Jezd.stáj
Galatík Těšánky), 3. Žižková - BOND (TJ Žiž-
ka Praha), SG/00 (7) 1. Půlpánová - DAF
ONDRÁŠ (TJ Eguus Kinský), 2. Křemenová -
LIKEUR (JK Hřebčín Albertovec).

Plzeň - Bory 17.5. Memoriál Jindřicha Zíb-
ra drezura -DD- zároveň OM dětí (9) 1. Leich-
tová - PAIR (JS Plzeň-Bory), -JU-  zároveň
OM juniorů (7) 1. Jirsová - GROSSE DAME
(Stáj Jirsová), -JD- zároveň OM ml. jezdců (8)
1. Hřebík - CASCAVELLO/COR (JS Caballo),
SG zároveň OM sen. (6)  1. Brychtová -
ADEPTUS-K (Stáj Forte, Svárov), 2. Hřebíko-
vá - GRADO (JS Plzeň-Bory), 3. Hřebík -
CASCAVELLO/COR (JS Caballo).


