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Dvě vítězství v Brně

Reportáž o CDI3* v Brně,
kde v nedělních volných 
jízdách získala ČR dvě 
mezinárodní prvenství

Tři Poháry 
a pak se uvidí

nformace o průběhu první
letošní účasti ČR v Poháru
národů v polských Sopotech
a výhledech české reprezen-
tace na ME v Dánsku

Opět dva Skokové poháry

(Pokračování na str. 2)

strana 4strana 3

Inzerce

Mladí reprezen-
tanti významně
prověřují svoji vý-
konnost před blíží-
cím se evropským
šampionátem ve
Vejer de la Fron-
tera (16. - 21. 8.).

V kategorii mladých jezdců nás bude re-
prezentovat pouze Barbora Tomanová. Ta
strávila drtivou část letošní sezóny v zahra-
ničí a 13. - 16. června se zúčastnila CSIO Y
Future Champions v Hagenu. Její vystoupe-
ní dosvědčilo vyladěnou formu, když v zá-
věrečné GP skončila na SORCERESS po
rozeskakování 10 dvojic na 3. místě.

Barbora Tomanová pokračoval ve sběru
třetích míst i při CSI** v Linzi, kde v neděl-
ním YR Championat (145) skončila třetí na
KOHEN po rozeskakování 12 dvojic.

Děti a junioři si poměřili výkonnost 
20. - 23. června při CSIO ve slovenském
Pezinku. Zde se k juniorské čtveřici Adéla
Půlpánová (QUEEN C), Anna Kellnerová
(DUMOL), Tina Šalková (TORO 1) a Kate-
řina Málková přidala ještě Nicola Grünt-
halová (LEANDRO). V Poháru národů na-
hradila v týmu Kateřinu Málkovou. Sice se jí
příliš nedařilo (20+8), ale především díky
dvěma čistým kolům Adély Půlpánové
předstihl český tým alespoň Německo
a skončil čtvrtý.

Nedělní Velká ceně (140) ale výkonnost
Nicola potvrdila a zvládla kurs s jednou chy-
bou. Bude tak pátou českou jezdkyní na ME
ve Španělsku.

Další třetí místo v GP získala Adéla Půl-
pánová na QUEEN C, která skončila třetí po
bezchybném rozeskakování. Stejný výsle-
dek měla i Anna Kellnerová s CURLEY
SUE 39, která se zařadila těsně za ní.

V kategorii dětí budou ve Španělsku
startovat Michaela Rodová a Kateřina
Kučerová. Michaela Rodová na AURENA
se v závěrečné GPChildren (120) v Pe-
zinku dostala do rozeskakování a skonči-
la šestá, Kateřina Kučerová
s TIMPEX ABRAND byla po
chybě 18.
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Skokové poháry České pojišťovny nyní navazují jeden na druhý a v průběhu června se konaly
hned tři. O čtvrtém kole v Litomyšli jsme již referovali v čísle 11. Týden po Litomyšli bylo na pro-
gramu kolo v Olomouci. To se konalo na místo zrušeného druhého kola v Brně a pro většinu jezd-
ců i diváků bylo příležitostí k představení nového areálu. Posledním kolem před letní šampionáto-
vou přestávkopu pak byla, či lépe řečeno měla být, Velká cena Opavy.

CSIO v Hořovicích nebude
Až do 16.00 hodin v úterý 24. června čekali členové VV ČJF na potvrzení záruk ze strany pořada-

telů, na poslední chvíli organizovaného CSIO Hořovice. Protože termín složení ekonomických jistin byl
již několikrát posunut, rozhodl se VV ČJF již dále nevyčkávat. Přes písemný příslib, který na Strahov
dorazil zhruba 15 minut po termínu, že peníze jsou již na cestě, byla generální sekretářka ČJF Lucie
Spiwoková členy VV vyzvána aby, do kalendáře FEI dodatečně na jaře zařazené české CSIO, v Lau-
sanne odvolala. CSIO Hořovice se tedy nekoná.

Z této zprávy také vyplývá, že se nemusí nijak zasahovat do letního domácího kalendáře a Skoko-
vý pohár České pojišťovny ve Frenštátě pod Radhoštěm proběhne podle plánu ve dnech 26. - 28. čer-
vence. Pro české reprezentanty tak bude hlavní prověrkou výkonnosti před ME v Dánsku CSIO v Bu-
dapešti a Bratislavě.

zvládla čistě a čas rozeskakování
se zastavil na hodnotě 20,38 se-
kundy. Lucie Poláková startovala
jako 15 a nikomu z dalších 
118 startujících se v následujících
hodinách již nepodařilo tento vý-
kon překonat.

Na prvních šesti pozicích byli
čtyři slovenští jezdci, kteří tak dali
vědět, že do Olomouce nepřijeli
zbytečně. Vedle vítězné Polákové
se mezi ně na třetí místo vklínila
ještě Lenka Gladišová s IRRAS.
Celkem zvládlo i rozeskakování
s nulou 25 dvojic.

Stylovými komisaři pro hodno-
cení juniorů v seriálu Kolowrat byli
v Olomouci Jaroslav Jindra a Alois
Starosta, kterým se nejvíce líbila
Kateřina De Jagerová na VOIGTS-
DORF CITISLICKER.

Zajímavostí olomouckého are-
álu je oddělené opracoviště od
kolbiště budovou stájí. Tou jezdci
při vstupu na kolbiště procháze-
jí. Tím je hlavní aréna skutečným
centrem diváckého zájmu. Pořa-
datelské úsilí ocenili diváci zapl-
něnou tribunou na přírodním
svahu i zcela plnými ochozy.
Protože k základnímu kolu na-
stoupilo 67 dvojic, finále bylo
otevřeno pro dvacet nejlepších.

Parkury v Brně stavěl Robert Smékal. Fi-
nanční dotace soutěže byla 87 tisíc korun. Po-
stup do finále zaručoval, že účastník neode-
jde s prázdnou.

Smekáme před KALISTO 
Do finále nakonec postoupilo sedm bezchyb-

ných ze základního kola a dvacítku doplnili
všichni, kteří absolvovali s jednou chybou. Bylo
jich přesně 13. Mezi nimi byl i Jiří Skřivan, který
do Olomouce na neunavitelné KALISTO dorazil
z polských Sopot.

KALISTO se tak letos skutečně nenudí. V ne-
děli 9. června zvládla Velkou cenu i finále na do-
mácím kolbišti v Litomyšli (letos již čtvrtou). Ve
středu 12. června se dvojice Skřivan - KALISTO

Bronzová prověření

Premiéra v Olomouci
Nový areál Equine Sport Center v Olomouci -

Lazcích vstoupil do skupiny pořadatelů Velkých
cen ČP jako náhradník za zrušené Brno a tak se
v Olomouci jela v neděli 16. června Velká cena
Brna. Nový areál obohatil soutěžní systém další-
mi rekordy v počtech účastníků. Kvalitní zázemí,
nové kolbiště a tedy možná i trocha zvědavosti,
přilákaly opět zástupy soutěžících. V pátek muse-
li pořadatelé zvládnout 431 startů. V sobotním -
ST*- startovalo v ČR doposud rekordních 
133 dvojic a k závěrečné Velké ceně (-T*-) na-
stoupilo 67 koní.

V sobotním čtyřhodinovém vrcholu (-ST*-) po-
tvrdila výbornou současnou formu úřadující mist-
ryně republiky Lucie Poláková na CAROS (Stra-
konice). Základní kurz i následné rozeskakování

Slovenka Jan Miklošová na NOUREJEV zvítězila ve Velké ce-
ně Brna, která se konala v Olomouci

Foto J. Malinovský
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Opět dva....
(Dokončení ze str. 1)

připojila k české reprezentaci v Sopotech, kde
v pátek 14. června absolvovala pohárovou pre-
miéru ČR s 8 body. A v neděli 16. června byla
již na startu finále v Olomouci. To nakonec Jiří
Skřivan po chybě vzdal, ale i tak si odvezl
z Olomouce dva pohárové body. Se ziskem 
42 bodů je momentálně na průběžném 2. mís-
tě, když doposud ve všech Velkých cenách SP
bodoval.

Jiří Skřivan nám k tomu řekl: „Byl to náročný
týden, ale klisna všechno zvládla výborně.

Hruška na ARISTO Z (Opava). Ten je tak spolu
s Jiřím Skřivanem druhým jezdcem bodujícím do-
posud ve všech pohárových kolech, ale v opav-
ské stáji sbírají pro svého jezdce body tři koně.
Jeho pozice je tak velmi pevná a po Olomouci se-
sadil z vedoucí příčky Jiřího Skřivana (49).

Z finálových výkonů ještě zmiňme 5. místo
dvojice Lucie Poláková a CAROS, které jezdky-

ni zajistila místo v elitní čtveřici společně se
Zdeňkem Žílou (oba 37).

V Olomouci se konečně startu ve SP dočkala
vloni velmi úspěšná Hana Pokorná na CHA-
NELL (Dynín), která po součtu 5 bodů (4+1)
skončila devátá a získala svých prvních 8 bodů.
Mezi dvaceti finalisty bylo osm dvojic ze Sloven-
ska.

Dvojice Jiří Skřivan a KALISTO má za sebou
perný týden. V neděli 9. června byla ve finále
VC Litomyšle, v pátek 14. června zvládla PN
v Sopotech se dvěma chybami a v neděli 
16. června byla dvojice opět ve finále SP ČP
v Olomouci při VC Brna 

V Olomouci ji bohužel zaskočilo velké horko.
Ještě v základním parkuru byla plná síly, ale po
více než hodině čekání na finále již bylo vše ji-
nak. Proto jsem také finále hned po první chybě
ukončil. Sice se může zdát, že KALLISTO je pře-
tížená, ale ve skutečnosti má letos zatím jen 
12 parkurů.”

Vítězství putovalo na Slovensko, když nejrych-
lejší z trojice i po finále bezchybných byla Jana
Miklošová s NOUREJEV N Z. Druhý skončil Zde-
něk Žíla na PATENDRO (Chotěbuz) a další důle-
žité body do seriálu SP získal za třetí příčku Jiří

Šestá měla být Opava
V Opavě - Kateřinkách se soutěžilo od pátku

21. do neděle 23. června. Tentokrát se pořadate-
lé nemuseli náporu startujících tolik obávat. Vět-
šina účastníků nižších soutěžících si již splnila
své soutěžní cíle na oblíbených kolbištích v Ptý-
rově a nově i v Olomouci. Startovní listiny v Opa-
vě nebyly tak přeplněné a z počátku týdne se
pořadatelé i poněkud obávali o početně důstoj-
nou účast Velké ceny. V průběhu závodů se ale
startovní listina začala plnit a nakonec obsaho-
vala téměř tři desítky jmen. Dorazil i Aleš Opatr-
ný, kterému návrat z polských Sopot zkompliko-
val defekt přepravníku.

Zase prší
Navíc od prvního dne dělalo vrásky organizá-

torům počasí. V ČR nyní prožíváme skutečnou
meteorologickou horskou dráhu. Po vlně tropic-
kých veder, (tu ovšem přivítali všichni, kteří po-
třebovali usušit letos krásně vzrostlé seno), se

do našich zemí vrátily deště.
Severní Moravu zasáhly již po-
měrně vydatné v noci z pátku
ne sobotu. Opavské kolbiště
tak bylo pro druhý soutěžní

den hodně rozmáčené. Pořadatelé využili men-
šího počtu startujících a odložili start prvních so-
botních dvojic až téměř na poledne. Povrch rych-
le osychal. Program se stihl a dalo se doufat, že
v neděli již bude vše v naprostém pořádku.

Sobotní -ST*- vyhrála Lucie Strnadlová na 
ATLANTA (Trojanovice), která se z pole 29 dvo-
jic o vítězství utkala v rozeskakování pouze s do-
mácím Jiřím Hruškou na MR. VOX Agromarket.
Stylové soutěži tentokrát dominovala Nina Kalo-
čová na JACAMPO z Velké Polomi.

Deset minut stačilo
Nedělní ráno zastihlo opavské kolbiště již opět

zcela v pořádku. Ranní soutěž -S*- si nejvíce užil
Igor Šuilek ze Slovenska, který zvítězil na DARIA
a třetí byl s WAVO Aramis. Mezi jeho dva koně
prokouzl jen Jan Zwinger s RUSALKA (Zwinger).

Po Finále Amateur Tour ještě v klidu proběhla
závěrečná soutěž juniorů, kde se z vítězství me-
zi devíti jezdci radoval domácí Václav Staněk na
WERDIKT.

Přesto že se startovní listina Velké ceny nako-
nec zaplnila 25 jmény, pořadatelé chystali pro
návštěvníky i doprovodný program, který měl pů-

Foto J. Malinovský

Foto K. Návojová

Lucie Poláková si vedla velmi dobře při Skokovém poháru v Ptýrově, Li-
tomyšli i Olomouci (foto na CAROS) a je momentálně v elitní čtveřici

Foto J. Malinovský
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Ptejme se „Proč?“
Letošní zlomyslný kousek, který počasí provedlo v Opavě, znemožnil diváků i jezdcům další po-

rovnání stavitelských rozdílů mezi evropským a českým pojetím. Doposud proběhlo pět Velkých
cen a nekompletní šesté kolo. Zvláště dotovaného programu agentury Via Solaris, která pořadate-
lům přispívá na náklady s angažováním zahraničních stavitelů, využili pořadatelé v Martinicích,
Ptýrově-Kolíně, Litomyšli a Opavě.

Zatím se většina diváků i jezdců shodla na tom, že možnost vnímat pojetí zahraničních stavite-
lů je přínosem. Je krůčkem ke změně prostoru z ryze českého v evropský. Čtverá zkušenost za-
kládá i možnost posoudit, co jsme doposud viděli. Byly kurzy zahraničních stavitelů skutečně na-
tolik odlišné od těch z českých dílen? Není jen mnohá pochvalná reakce dokladem toho, že doma
není nikdo prorokem?

Osobně nejvýše stavím parkury prvního zahraničního hosta, kterým byl v Martinicích u nás již
známý Slovinec Petrovič. Líbily se mi jeho distance vybízející k jízdě dopředu, které většinu jezd-
ců překvapily.

A tu se vynořil další problém. Mnohá česká kolbiště bohužel stavbu zajímavých kursů svými
menšími rozměry neumožňují, nebo alespoň výrazně komplikují. Škoda proto, že jsme nemohli sle-
dovat Velkou cenu na kolbišti v Opavě. To by velikostí staviteli prostor pro kreativitu umožnilo.

Skokový pohár rozhoupal vlnu popularity jezdeckého sportu. Současně ale uzavřel české jez-
dectví na český dvorek. Angažováním zahraničních stavitelů se nyní snaží tento poněkud splask-
lý pytel jezdeckých nápadů oživit.

Stavba parkurů je ve skokovém jezdectví zásadním výukovým pilířem. Umožňuje vývoj začína-
jícím a prokázání dovedností starším. Musí respektovat věk a zkušenost jezdců i koní. Stavitel má
funkci srovnatelnou s drezurním rozhodčím. Je odborníkem, který by měl  jezdce a koně navigo-
vat správným směrem při jejich jezdeckém vývoji. Stejně jako v drezuře pak tuto odbornost téměř
nemůže získat někdo, kdo sám nestrávil roky v soutěžním sedle a následně další při trenérské prá-
ci.

Sdílím výtky k práci mnohých domácích stavitelů všech úrovní. Nejvíc nesnáším ty, jejichž cílem
je chyba. Někdy je i trochu podezírám, že mají potřebu se na jezdce vytahovat.

Jiné české stavitele mám ovšem rád a jejich práce si vážím. Jsou to právě ti, kteří si uvědomu-
jí, že cílem jejich práce je výkonnostní růst dvojic.Ten u nás potřebují i jezdci a koně startující v nej-
těžších soutěžích

Stavitel by měl být vždy schopen vysvětlit, co kurzem sleduje a proč skoky seřadil právě tak. Ne-
bojte se proto zeptat „svých" stavitelů - Proč? Podle toho, co jsem doposud viděl, ti zahraniční by
odpovědět určitě dokázali. ing. Cyril Neumann

vodně velmi skromný odpolední program vyplnit.
Připraven byl jezdecký biatlon s trestnými koleč-
ky navíc za špatnou střelbu a jezdecký poker.

Bohužel po dekorování juniorské soutěže do-
razil nad Opavu mohutný dešťový mrak, který
během deseti minut vylil svůj obsah na kolbiště.
A bylo po závodech. Kolbiště zmizelo v loužích.
Pořadatelé se sešli k poradě. Nejprve zrušili do-
provodný program a posléze i Velkou cenu.

Tři ceny v Ptýrově?
Pochopitelně hned na místě probíhaly debaty,

kde by se mohla Velká cena Opavy dodatečně ko-
nat. Je zřejmé, že tak jako před několika lety pro-
běhne jako vrchol sobotního programu při některé

Sobotní -ST*- vyhrála v Opave Lucie Strnadlová
na ATLANTA (SKL Trojanovice)

z dalších Velkých cen a jednání naznačí, zda to bu-
de stejně jako tehdy v Ptýrově. Pokud ano, tak již
podruhé v historii Skokového poháru bude Ptýrov
svědkem tří VC. Po VC Kolína a VC Ptý-
rova, by se tak na kolbišti PTC Bakov
mohla letos konat i Velká cena Opavy.

Neděle se svými volnými sestavami udělala
v Brně na Panské líše radost českému publiku.
Závěr programu třídenních mezinárodních závo-
dů CDI3*-W se českým jezdcům vydařil. Dvě ze
čtyř soutěží vyhráli Češi.

Pony 
Jako první  přišli na řadu nejmladší jezdci na

pony. Zde bohužel domácí jezdkyně (Michaela
Pavlisová - HOLSTEINS DIRIGENT, Tereza
Markusová - LIMETREE ARA-
CORN) výsledkovou listinu
uzavíraly. Prvenství stejně jako
v předešlých dvou dnech vy-
bojovala německá jezdkyně
Lea Luise Nehls s koněm DSP
de Long.

Junioři 
Naopak naši se výrazně

lépe prosadili v soutěži junio-
rů. Již v prvních dnech se
o čelní příčky s polským To-
maszem Jasinskim (CON-
TENDOR) o vítězství přeta-
hovala Sofie Brodová na 
LISSANDRO. Oběma pak
dobře sekundovala Barbora
Marešová s REMEMBER
ME H.

Vítězného úspěchu se Sofie
Brodová dočkala v nedělní vol-
né jízdě. Její úlohu rozhodčí
ohodnotili 72,125 %. To stačilo
o o více než procento více než
získal tentokrát druhý Tomasz
Jasinský. Sofie Brodová se ny-
ní, povzbuzena úspěchem
v Brně bude připravovat na
mistrovství Evropy (10. - 14.
července, francouzské Com-
piégne)

St. Georg - IM I
Seniorská reprezentace se zaměřila na stan-

dardní českou úroveň St. Georg až IM I. V prv-
ních dnech se dařilo bývalé domácí jezdkyni
Šárce Charvátové na SAINT TROPEZ, která
nejlépe držela krok s polskou a rakouskou kon-
kurencí. Bohužel třetí den byl pro ní nejméně vy-
dařeným. Ve volné jízdě obsadila až 10. pozici.

Naopak českou radost zajistil Fabricio Sigis-
mondi na APROPOS. Ten postupně stoupal vý-
sledkovými listinami vzhůru. Páteční úlohu St.

Dvě vítězství v Brně Georg dokončil jako osmý, v sobotu byl v IM I již
čtvrtý a vše korunoval v neděli ve FEI Intermedi-
ate I Freestyle vítězstvím (70,625 %.). Fabrizio
Sigismondi nyní plánuje obhajobu mistrovského
titulu a rád by se zúčastnil i Světového poháru
ve Wroclawi (13. - 15. 9.)

GP a GP Speciál 
Vyvrcholení závodů soutěž FEI Grand Prix

Freestyle opanovala polská olympionička Katar-
zyna Milczarek na EKWADOR. V nedělní volné
jízdě získala 75,600 % a to bylo o 4,5 % 
více, než obdržela druhá Belinda Weinbauer

V Brně nám největší radost udělala Sofie Brodová na LISSAND-
RO která zvítězila  v nedělní volné jízdě v juniorské kategorii

Druhé prvenství pro ČR zajistil Fabricio Sigis-
mondi a APROPOS (IM I Freestyle)

Foto K. Návojová

s DEBUT DALLASz Rakouska. Třetí skončila
norská jezdkyně Elle Brigitte Farbrot v sedle 
TAILORMADE AKON ASKELUND.

Česká jezdkyně Ema Jančářová na ATHOS
sice do páteční úlohy FEI GP nastoupila, ale
soutěž pro zranění koně nedokončila. Tím pro
naší jedničku závody skončily.

Úroveň GP+ GP Speciál ovládal po tři dny
Rakušan Peter Gmoser na TWO TO TANGO.
Výsledky všech brněnských soutěží najdete na
www.panskalicha.cz

Foto J. Malinovský

Foto J. Malinovský



České fanoušky však usadila jízda Zuzany
Zelinkové s ryzákem LUKAS NINJA (Ganyme-
des). Slovinský valach zjevně neměl svůj den.
Nepovedl se hned první skok a po něm bohužel
následovaly ještě další čtyři chyby. S překroče-
ním času nasbíral nelichotivých dvacet dva bo-
dů.

Výkon vysvětlila Jezdci Zuzana Zelinková:
„NINJA je velký citlivka. První skok byl na stěně
a to je pro něj vždy nepříjemné. Navíc byl start
v Sopotech máván a tři cvalové skoky před jed-
ničkou se lekl praporku, celý se zkroutil a byl
z toho nepovedený skok. To ho natolik rozhodilo,
že byl již celý parkur pokažený.”

Zvára byl nejlepší
Nejlepší z našich byl Ondřej Zvára s 11letou

vestfálskou hnědkou CARMEN ARCUS (Cordo-
bes). Za chybu na stacionátě ve dvojskoku ale
inkasoval čtyři body.

Z průběžných výsledků ostatních týmů se ale
již dalo tušit, že ani eventuální bezchybná jízda
Aleše Opatrného s 9letým ZIDANE P (For Plea-
sure) k postupu do druhého kola stačit nebude.
Aleš určitě nešel špatně, ale ani on se chybě ne-
vyhnul. Spadl mu stejný oxer v trojskoku jako Ji-
římu Skřivanovi i Zuzce Zelinkové a navíc inka-
soval i za překročení času. S celkovými sedm-
nácti body jsme po prvním kole skončili spolu
s Finy současně desátí, za námi byli ještě dva-
náctí Argentinci s osmnácti body a poslední Ita-
lové měli dvacet dva.

Švédové útočí
Soutěž měli skvěle rozjetou všichni čtyři bez-

chybní Švédové, jeden bod si do druhého kola
nesli mladí Holanďané a pět bodů výborně při-
pravení Maďaři. Do druhého kola postupovali
ještě s osmi body Norové, s devíti Švýcaři a přes
pád Ludo Philippaertse i Belgičané. Devět bodů
měli také sedmí Poláci a Dánové, ale ty mezi po-
stupující šestici nepustil vyšší součet časů tří za-
počítávaných jezdců. Před námi byli ještě s tři-
nácti body devátí Němci.

Švédský tým pokračoval ve výborných výko-
nech i ve druhém kole. Jediné dvě chyby udělal
Jens Fredricson se zkušeným hnědákem LUNA-
TIC (Landlord). Obě jeho kolegyně, Malin Bary-
ard-Johnsson s velmi perspektivním 9letým čer-
ným hřebcem BALTIMORE (Balou du Rouet)
a Emma Emanuelsson s 10letým běloušem TI-
TAN (Camaro M) zůstaly i napodruhé bez chyby
a Peder Fredricson s holštýnem H&M CASH IN
(Cashandcarry) už mohl zůstat doma. Ziskem

100 bodů za vítězství se tak
Švédsko dostalo o pouhý bod
za vedoucí Belgii.

Ta si průběžné vedení ve 
2. evropské divizi zajistila dru-
hou příčkou, kterou Belgičané
obsadili se třinácti body před
třetími Maďary (14). Čtvrtí No-
rové byli zatíženi sedmnácti bo-
dy a ve druhém kole chybující
holandské naděje končily s je-
denadvaceti body. Šestí Švýca-
ři nasbírali čtyřicet jedna.

Do Dánska nepojedu
„na zkušenou”

Je jistě dobře, že se naši re-
prezentanti odhodlali k mezi-
národní konfrontaci. V Sopo-
tech bychom však k postupu
do druhého kola museli mít je-
den čistý výsledek a další dva
maximálně s jednou chybou.
Příští kolo Evropské divize 2
bude 12. července v Budapeš-
ti a i zde je ohlášená účast
českého týmu.

Jak nám ještě sdělila Zu-
zana Zelinková, pohled re-
prezentantů na výkonnost je
velmi reálný. Před případným
startem na ME si musí ověřit
výkonnost právě na takových
parkurech. Dá se předpoklá-
dat, že dobře postavený bu-
de Pohár i v Budapešti. Za-

Česká skoková
reprezentace zaháji-
la prověrku výkon-
nosti před případnou
účastí na letošním
ME v Dánsku. Tým
ve složení Aleš Opa-
trný (ZIDANE P),
Zuzana Zelinková
(LUKAS NINJA),
Ondřej Zvára (CAR-
MEN ARCUS) a Jiří
Skřivan (KALLISTO)
absolvoval Poháro-
vou premiéru v pol-
ských Sopotech.
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Tři Poháry a pak se uvidí

Nejlepší v české Pohárové premiéře v Sopotech byl Ondřej Zvára
a CARMEN Arcus

První byly Sopoty
Naši reprezentanti vzali přípravu na ME vážně

a vydali se ověřit svoji výkonnost na CSIO do
polského přímořského letoviska Sopoty. Stejný
nápad měli jezdci z dalších dvanácti zemí, avšak
jenom zástupci Belgie, Dánska, Finska, Maďar-
ska, Itálie, Norska, Polska a Švédska zkraje ro-
ku oznámili, že v Sopotech budou chtít sbírat bo-
dy pro podzimní finále Furusiyya FEI Nations
Cup.

Kolbiště rozlehlého areálu je uvnitř dostihové
dráhy, ale jeho rozměry jsou jen 50 x 80 metrů.
Parkur připravil domácí stavitel Lukasz Jan-
kowski. Neměl však lehkou úlohu. Už první po-
hled do startovní listiny ukázal, že společnost,
která se sem sjela, byla značně nesourodá.

Vedle špičkových týmů Belgie a Švédska, přije-
li velmi dobří Švýcaři a Norové. Dánové a Poláci
mají superligové zkušenosti, ambiciózní byli Ho-
lanďané, tradičně Němci a bodovat přijeli Italové,
Finové a Maďaři. Už z tohoto pohledu bylo jasné,
že nás nečeká nic snadného. Pro velkou část star-
tujících však parkur těžký nebyl. Většina chyb byla
na trojskoku, nebo na vodním příkopu. Kvůli přís-
nému limitu se nesmělo příliš spekulovat.

NINJA je citlivka
První z našich reprezentantů startoval Jiří Skři-

van s 11letou oldenburskou klisnou KALLISTO
(Colin). Hned zkraje parkuru se mu utrhl  martin-
gal, ale přesto jel až ke trojskoku s velkým pře-
hledem. Bohužel zde zaváhal na úvodním oxeru
a na předposledním skoku stejného profilu po-
druhé. Celkový dojem byl dobrý a tak jsme mohli
doufat, že ostatním se třeba bude dařit ještě lépe.

tím ovšem není zcela jisté, zda se tým do Ma-
ďarska vypraví. Účast potvrdila Zuzana Zelin-
ková a Aleš Opatrný. Ondřej Zvára váhá, stej-
ně jako Jiří Hruška. Rozhodnutí zda bude
v Budapešti kompletní tým tak padne pravdě-
podobně až po národním šampionátě v Ptýro-
vě 7. července.

„Na ME „na zkušenou” jsem již byla. Rozhod-
ně se do Dánska nevypravím bez ověření formy.
Osobně se o startu na ME rozhodnu až po CSIO
v Bratislavě” dodala Zuzana Zelinková.

Pořadí Furusiyya Cup Nations Cup - 2. ev-
ropská divize po 6. kole v Sopotech:
1. Bekgie (321), 2. Švédsko (320), 3. Norsko
(273), 4. Dánsko (212,5, ř. Finsko (170,5), 
6. Itálie (140), 7. Polsko (132,5, 8. Bělorusko
(82), 9. Maďarsko (75), 10. Rakousko (75)
a 11. Rusko (65).

Foto archiv Jezdec

Opatrný třetí v GP
Česká republika byla vidět i při závěrečné GP

(160 cm). Ze startovního pole  60 koní se 
13 dvojic probojovalo do rozeskakování, včetně
Aleše Opatrného na ZIDANDE P. Aleš i zde nu-
lu zopakoval a časem se zařadil na třetí místo
za Holanďankou Stephanií Brugman (WALDO)
a Italem Luca Marziani (WIVINA).

Druhý Čech na startu Ondřej Zvára dokončil
GP na CARMEN ARCUS s 12 body.

V Cannes
PLOT BLUE

Při Global Champions Tour v Cannes byl nej-
lepší Marcus Ehning a PLOT BLUE

Na francouzskou Riviéru do festivalového le-
toviska Cannes přivábila 15. června Longines
Global Champions Tour skvělou konkurenci.
Jezdilo se při umělém osvětlení, za vlahé letní
noci, a zdařilý podnik se těšil velkému zájmu
diváků. Nápadité parkury stavěl Uliano Vezza-
ni. Hlavně o kurzu prvního kola se mluvilo, jako
o jednom v seriálu doposud nejnáročnějším.
Ze známých jezdců, kteří zde skončili to byli
kupříkladu Michel Robert, Richard Spooner,
Gregory Wathelet, Alvaro de Miranda, Pius
Schwizer, Daniel Deusser, Marko Kutscher,

Foto FEI
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Zahraniční rubriku připravuje
Václav K. Dvořák

Konečná pořadí Furusiyya FEI Word Cup
divize - Severní Amerika, střední Amerika
a Karibská liga po druhém kole ve Spruce
Meadows: 1. USA - 175, 2. Kanada - 172, 
3. Mexiko - 135. Do finále v Barceloně postu-
pují USA a Kanada.

Edwina Tops, Luciana Diniz, Ben Maher i Mi-
chael Whitaker.

Do druhého kola se kvalifikovalo sedm jezdců
s chybou, tři s časovou penalizací a osm čistých.
Lehké ovšem nebylo ani druhé kolo.

Zahajoval Philipp Weishaupt s bílým hřebcem
COUPPE DE COER (Calido I). Šel výborně a ke
čtyřem bodům z prvého kola mu nic nepřibylo.
Do poslední chvíle se zdálo, že stejně dopadne
i jeho šéf, Ludger Beerbaum s hnědákem CHA-
MAN (Baloubet du Rouet), tomu však spadl zá-
věrečný skok.

Stříbrný olympionik Gerco Schröder s ryzá-
kem LONDON (Nabab de Reve) vlétl tak kuráž-
ně do dvojskoku, že první překážku shodil
a před druhou zůstal stát. Dál už raději nepokra-
čoval.

Patrice Delaveau s 11letým ORIENT EXPRES
(Quick Star) zopakoval chybu z prvního parkuru,
stejně jako Laura Kraut s 16letou JUBILEE
D'OUILLY (Palestro II).

Skvělý byl Denis Lynch s obdivuhodným hřeb-
cem ALL STARS 5 (Argentinus) a nechyboval
ani Scott Brash s hnědkou URSULA XII (Ahorn).

Dosavadní jeden bod si zachovali Simon De-
lestre s hřebcem VALENTINO VELVET (Indoct-
ro) a Rolf-Göran Bengtsson s pepiniérem CA-
SALL ASK (Caretino). Ne tak Kevin Staut s 9le-
tou ryzkou ESTOY AQUI DE MUZE HDC (Mali-
to de Reves), který si připsal na konto dalších
dvanáct bodů.

Zbývala osmička bezchybných. Blízko postu-
pu do rozeskakování byla Athina Onassis de Mi-
randa s bělkou CAMILLE Z. Koncentraci ovšem
ztratila na posledním skoku.

Chybu ve dvojskoku udělal Christian Ahlmann
s 11letým CODEX ONE (Contendro I) a na stej-
né kombinaci chyboval a i Pénélope Leprevost
s 12letou hnědkou NAYANA (Royal Feu).

Pět v rozeskakování
Plná pětice jezdců však zůstala bez chyby i ve

druhém kole. Ty čekalo dramatické rozeskaková-
ní.

Pro drobnou Meredith Michaels-Beerbaum
bývá problém rozhýbat mohutnou hnědku BEL-
LA DONNA (Baldini II). Bylo tomu tak i tentokrát
a nakonec skončila čtvrtá.

Zato Marcus Ehning předvedl s 16letým hřeb-
cem PLOT BLUE (Mr. Blue) famózní jízdu. Zvláš-
tě poslední obrat byl z říše snů a výsledný čas
naprosto nedostižný.

Poněkud odevzdaně působící mladá Švýcar-
ka na skvělém hnědákovi PABLO DE VIRTON
(Andiamo) zaostala o tři a půl sekundy. Nejblíže
k Ehningovi byl britský William Funnell  s 12le-
tým hřebcem BILLY CONGO. Jel rychle, ale na-
konec mu stejně víc než vteřina přebývala. Ješ-
tě to zkoušel Maikel van der Vleuten s 11letým
VDL GROEP VERDI (Quidam de Revel). Jeho
čas však stačil jen na těsné třetí místo.

Pro Marcuse Ehninga je to první velký úspěch
v zatím nepříliš výrazné sezóně a navíc odmě-
něný 285 tisíci EUR.

Příští kolo Longines Global Champions Tour
bude 29. června v Monte Carlu.
Kompletní výsledky na 
www.globalchampionstour.com

Němci mohou
do Barcelony

Skokový výbor FEI projednal 14. června od-
stoupení německého týmu z Poháru národů
v St. Gallen. Vyslechl stanovisko německého
generálního sekretáře, který upřesnil, že druž-
stvo do soutěže nenastoupilo na základě po-
žadavku majitelů jednotlivých koní. Výbor pro-
jevil pochopení pro toto vysvětlení s pouka-
zem, že majitelům nelze nic nařizovat. Ve
svém rozhodnutí odmítl dát Německu divokou
kartu pro finále v Barceloně, ale povolil ně-
meckému týmu pokračovat v Evropské divizi
i s tím, že mu budou započítány pouze tři zbý-
vající výsledky.

Furusiyya v Americe
Druhé kolo Furusiyya FEI Word Cup americké

divize, do které spadají dvě severoamerické ligy,
středoamerická a karibská oblast, se jezdilo 
13. června ve vyhlášeném jezdeckém středisku
v kanadském Spruce Meadows.

Soutěže se zúčastnilo sedm družstev. USA -
Stars (hvězdy), USA - Stripes (pruhy), Kanada I,
Kanada II, Mexiko - Azteca, Mexiko - Maya a Irsko.
Pro body započítávané do zářiové finále Furusiyya
FEI Word Cup přijely týmy Mexiko - Azteca, USA -
Stars a Kanada jedna. Autorem parkurů byl reno-
movaný venezuelský stavitel Leopoldo Palacios
Jugo.

V prvním kole vyučovali všichni čtyři čistí Irové
a na děleném druhém místě byly s pěti body oba
kanadské týmy a USA - Stripes. Páté USA - Stars
mělo osm bodů a šesté Mexiko - Azteca dvanáct.
Těchto šest družstev postoupilo do druhého kola
a mezi ně se sedmé Mexiko - Maya se sedmnácti
body nevešlo.

Když první irský jezdec Conor Swail s 10letým
hřebcem LANSDOWNE (Guidam) zopakoval
nulu z prvního parkuru zdálo se, že je rozhodnu-
to.Tři chyby, které ale udělal Darrah Kerins s 9le-
tým E MUZE YEK (For Pleasure), druhé kolo
zdramatizovaly. Když jednou chyboval i Richie

Moloney s hřebcem CARRABIS Z (Canabis Z),
nesměl závěrečný jezdec celé soutěže, Ir Ca-
meron Hanley s 10letým ANTELLO (Animo Z),
udělat víc než jednu chybu. Cameron zachoval
pevné nervy a suverénně přešel i druhé kolo bez
chyby. Irský tým tak s celkovými čtyřmi body zví-
tězil.

Druhé místo obsadily USA - Stripes s devíti bo-
dy a Kanada I měla čtrnáct. USA - Stars dvacet
čtyři, Kanada II nashromáždila třicet a Mexiko -
Azteca třicet pět bodů.

Oba čisté parkury kromě zmiňovaných Irů měla
také talentovaná 19letá Katie Dinan s francouz-
ským valachem NOUGAT DU VALLET (Scherif
D'elle) a McLain Ward s 12letým ROTHCHILD 
(Artos Z), oba z týmu USA - Stripes.

Nelze opomenout, že platnou oporou týmu Ka-
nada I byl legendární šestašedesátiletý Ian Millar
s 10letým belgickým valachem DIXSON (Vigo
D'Arsouilles).

Pokračování v Rotterdamu
Evropská divize I Furusiyya FEI Nations Cup

pokračovala dalším elitním podnikem 21. června
v Rotterdamu. Z účastníků první divize chyběli
Irové a Ukrajinci, místo kterých hostovali Belgi-
čané a Američané. Body do tabulky si započítá-
vali Němci, Švýcaři, Holanďané a Španělé. Pro-
minentním divákem na nedávno zrekonstruova-
ném stadionu byla exkrálovna Beatrix II.

Parkur připravil holandský designer Louis Ko-
nickx. Postavil vyvážený, přiměřeně technický
kurz s mohutnými skoky a jak už je v této době
pravidlem, podstatnou roli hrál i časový limit.

První kolo zvládli nejlépe Němci. Jejich jedi-
nou chybu udělal světový Nr. 1, Christian Ahl-
mann s hřebcem TALOUBET Z (Galoubet A).
Hans-Dieter Dreher s tm. hnědákem EMBASSY
ll (Escudo I) a Ludger Beerbaum s holštýnkou
CHIARA (Contender) se nevešli do času a Phi-
lipp Weishaupt se skvělým hřebcem MONTE
BELLINI (Montender) zůstal bez chyby. Němci
tak postupovali se dvěma body.

Druhou příčku se čtyřmi body obsadili Ameri-
čané, kteří jako jediní neměli časovou penaliza-
ci. Na třetím místě byli Španělé, Švýcaři a Fran-
couzi s pěti body. Za nimi Belgičané se sedmi,
Britové měli jedenáct a osmí domácí Holanďané
měli dvanáct bodů. V prvním kole zůstalo jen
šest koní s nulou a dva z nich byli z USA.

Na vteřinu přesný Beerbaum
Ve druhém kole si pohoršili Španělé, kterým

přibylo dvacet osm bodů a s třiceti třemi skonči-
li poslední. Nezlepšili se ani Holanďané, kteří se
šestadvaceti body obsadili spolu s Belgičany
šestou příčku. Pátí, i přes dvojí nulu Janiky Sp-
runger, byli Švýcaři (22) a čtvrtí Britové, kteří je-
diní stíhali limit ve druhém kole (19). Třetí příčku
si dvěma čistými parkury pohlídali Francouzi (9).

Bitva o první místo ale byla dramatická až do
posledního skoku. Američané ve druhém kole
připsali jen jeden bod a celkem končili s pěti.
Němci ovšem v té chvíli měli na kontě po nulách
Christiana Ahlmana a Philippa Weishaupta, ale
také devět bodů od Hans-Dietera Drehera. Ty
potřebovali škrtat. Rozhodoval tak poslední jez-
dec soutěže Ludger Beerbaum.

Matematika byla jasná. Mohl mít pouze dva
body za čas. Tři znamenaly rozeskakování, čtyři
druhé místo a osm dokonce třetí. Ludger najížděl
jednotlivé skoky s precizností sobě vlastní a jeho
kolegové upřeně sledovali časomíru. První bod
mu naskočil těsně za předposledním skokem
a druhý v nájezdu na závěrečný. Cíl byl naštěstí
hned za ním. Se dvěma body z druhého kola
mělo Německo celkem čtyři a to znamenalo prv-
ní letošní vítězství.

„Věděl jsem, že mohu mít dva body, ale před
poslední překážkou mi v hlavě blesklo, jen ať ne-
mám tři. V rozeskakování se může stát cokoliv."
Svěřil se Beerbaum na tiskové konferenci.

Tři jezdci své týmy podpořili čistými parkury
v obou kolech. Byla to již zmiňovaná Janika Sp-
runger  s hřebcem PALLOUBET D'HALONG
(Baloubet du Rouet), Philipp Weishaupt  z vítěz-
ného kvarteta a 20letá Američanka Lucy Davis
s 9letým ryzákem BARRON (For Pleasure).

V žebříčku Evropské divize I nadále vede
s 250 body Švýcarsko, na druhém místě je Fran-
cie s 239,67 a třetí Velká Británie má 218,67.
Čtvrté Irsko - 150,67 a páté Holandsko - 130,50.
Šesté je Španělsko - 128 a sedmí Ukrajinci stej-
ně jako Němci mají 100 bodů.

Příští kolo Evropské divize I je ve čtvrtek 
27. června v Cáchách.

Výsledky z Rotterdamu najdete na ww.chio.nl

I drezurní Pohár
V Rotterdamu se jezdilo také druhé kolo Po-

háru národů v drezuře. S výsledkem 74,624%

Ludger Beerbaum na CHIARA polechtal ner-
vy divákům v Rotterdamu

zvítězila Velká Británie ve složení: Daniel Watson
- FIDERAMBER  (67,830%), Carl Hester - FINE
TIME 13 (71,532%), Gareth Hughes - DV STEN-
KERS NADONNA (70,149%), Charlotte Dujar-
din - VALEGRO (82,191%). Druhé Holandsko
získalo 73,035% a třetí Švédsko 69,291%. čtvrté
bylo s 68,638% Dánsko, páté Německo mělo
68,113%, šestá Francie 67,986% a sedmá Bel-
gie 66,730%.

Foto FEI
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CVI ve Frenštátě
Od pátku 14. do neděle 16. června se ve

Frenštátu pod Radhoštěm soutěžilo mezinárod-
ně ve voltiži. TJ Slovan se tak na mezinárodní
pořadatelskou scénu vrátil po dlouhých 11 le-
tech.

Domácí reprezentanti ovládli soutěž junior-
ských skupin (CVI2*), kde zvítězili zástupci JK
Voltiž Albertovec (AQUARIS, lonž. Lad. Menšík)
a druhá byla skupina TJ Slovanu Frenštát. Dal-
ší dvě místa putovala na Slovensko a pátí byli
cvičenci z Maďarska.

Čtyři vítězství (CVI2*) také získaly juniorky:
Eliška Kociánová, Ivana Klöselová, Veronika
Nováková a Barbora Davidová s hodnocením
vyšším jak 7 bodů. Ve stejné obtížnosti juniorů
vyhrál Adam Lukáč ze Slovenska, ale za ním na
2. místě skončil Marek Hablovič (TJ Voltiž Tlu-
mačov) se ztrátou necelých tří desetin bodu.
Třetí byl Davide Diminici z Itálie a těsně pod
stupněm vítězů zůstal další Čech Denis Balaš-
tík (JK Azavero).

Nejméně bylo mužů. Úroveň dvou hvězd zů-
stala neobsazena a v tříhvězdičkové startoval
pouze Tomáš Malý ze Slovenska. V případě žen
se ve dvou hvězdách podařilo vybojovat prven-
ství Kateřině Duškové (PZOO Chomutov) na
koni GRAND AROT V.

Mezi ženami úrovně CVI3* byla nejlepší tra-
dičně Jana Bartoňková (Lucky Drásov), která
obsadila 6. místo.
Kompletní výsledky najdete na 
www.cvi.tjslovan.cz

Úspěšná byla ve Frenštátě juniorská skupina
z Albertovce

V Cáchách zahajovala voltiž
V pátek 21. června byl voltižním programem zahájen největší světový turnaj, kterým je již po mnoho let

CHIO Cáchy. Do úvodních bojů vstoupila díky Lukášovi Kloudovi i ČR. Ten zahájil program 5. místem v po-
viných cvicích. V sobotu pak vystoupal až na 3. místo ve volné sestavě, kde zvítězil mistr světa Nicolas 
Andreani (FRA).

V pondělí byla přestávka a v úterý pokračoval program prvními skokovými soutěžemi. Ve středu byla na
programu Cena Evropy a zahájeny byly i soutěže čtyřspřeží.

Čvrtek 27. června patřil na centrálním stadionu především Poháru národů Furusiyya FEI Nations Cup
a do programu vstoupily i drezurní soutěže.

CHIO Aachen vyvrcholí v neděli 30. června parkurem čtyřspřeží (10.00),
Grand Prix Kür (11.00) a Velkou cenou Cách Rolex GP ve 14.15 hodin. Vše mů-
žete sledovat na www.chioaachen.de

Ve dnech 20. - 23. června se v Rakousku konal tradiční CAI-A Altenfelden,
který je vždy příležitostí pro české jezdce. V jednospřeží nás reprezento-
val pouze Jiří Kříž, který mezi 30 spřežení obsadil 20. příčku.
Největší zájem v sezóně světového šampionátu měli naši jezdci o soutěž
dvojspřeží. K té se do Rakouska vypravilo celkem sedm spřežení (šest
jezdců). Nejlepší z našich byl za ČR opět startující Josef Hrouda (foto),
který po 20. drezuře, 5. maratonu a 10 parkuru obsadil celkové 5. místo.
Se svým druhým dvojspřežím se také vešel do první desítky a skončil os-
mý za sedmým Jiřím Nesvačilem ml. Smůlu měl Radek Nesvačil s velmi
dobrou drezurou (9.) a slušným parkurem (5.). O umístění v prvé desítce
ho připravil omyl v maratonu.
Čtyřspřeží bylo v Altenfeldenu osm a za ČR startoval pouze Jiří Nesvačil
st., který skončil na 4. místě. Kompletní výsledky na www.hipoevent.at

Foto R. Němcová

Foto P. Vídeňka Zalité Martinice
Ještě v pondělí večer si martiničtí pochvalovali

jaké měli štěstí a deště, které se po tropickém týd-
nu navrátily do ČR, se jejich kolbišti vyhnuly. Star-
tovní listiny na úvodní den Memoriálu Jana Pa-
pouška (úterý 25. června) byly vyvěšeny. Ráno ale
bylo již všechno jinak a pro přívalové deště musel
být první soutěžní den v Martinicích odvolán. Dou-
fejme, že se vše v dobré obrátilo a víkendový pro-
gram již probíhá bez problémů.

Pátý závod seriálu HSBC FE Classics ve vše-
strannosti v Luhmühlenu (CCI4*) vyhrál 
16. června Andrew Nicholson na MR. CRUISE
CONTROL (NZL) před dvěma Brity Zarou
Philips HIGH KINGDOM  a William FOX-Pi-
tem na NEUF DES COEURS. Před závěreč-
nou soutěží v Burghley (5.-8. 9.) si tak Andrew
Nicholson upevnil vedení v seriálu. Kompletní
výsledky na www.luhmuehlen.de

Foto FEI
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Čtyřikrát Šafrata
V Hradištku u Sadské se ve

dnech 14. - 16. června konalo dal-
ší kolo skokových závodů Champi-
ons Tour, John Deer Cup.Tentokrát
se začínalo již v pátek pony soutě-
žemi.

Generálka na pony 
šampionát

Již od pony soutěží organizátoři
čelili velkému náporu soutěžích.
Pony se tentokrát v Hradištku sešlo
více než 40. Každý měl chuť si kol-
biště vyzkoušet před letošním MČR
pony, které se zde koná koncem
srpna.

V hlavní soutěži -STP- startova-
lo deset dvojic. Kurz Zdeňka Kr-
pely, pro kterého to byla také
zkouška na MČR, dokončila bez-
chybně pouze mělnická Denisa
Vegrichtová s SUN SHAIN. Druhé
místo obsadila Marie Hrudková
na PEGAS 12 (Sokol Kladno)
před Kateřinou Kučerovou na MI-
NO (JK Elite).

Dominoval Šafrata
Hned čtyřikrát byl Roman Šaf-

rata (JK Louňovice) v sedle koní
CHARLIE 11 a N ŠOČI nepřeko-
natelný. Dominoval v hlavní sobot-
ní soutěži (-S*- na čas). V neděli
pak zvítězil postupně v postupné
obtížnosti do 120 cm (N ŠOČI), 
-S**- (CHARLIE 11) a výhru si ne-

nechal ujít ani ve vrcholu závodů
Ceně John Deere Cup -ST**-. Zde
se s Lubošem Vondráčkem na
GERA 2 (Stáj Vondráček) utkal
o vítězství v rozeskakování. Třetí
skončil s jedním trestným bodem
Pavel Jarolím a GREAT FUN (Ja-
rolím).

Další akcí v Hradištku bude
v polovině července kvalifikační
kolo ČDP Kentaur Dressage Cup
2013. -náv-

Deštivé počasí provázelo
středočeský oblastní
přebor ve skákání, který
se konal 1. června na
Ptýrově.
V soutěži družstev si nej-
lépe vedlo družstvo Měl-
ník ve složení Žaneta Ta-
bányiová na QWENN TA-
RA, Vladimíra Kozáková
se ZPIKEY D (foto), Ilona
Růžičková na GIN 9
a Pavla Mikešová s OME-
GA 4. Na dalších příčkách
skončily týmy Kladna
a Nymburka.
Oblastním mistrem (-S**-)
se stal Jar. Abík na CALE-
DANO  (Abík), mezi žena-
mi (-L**-) byla nejlepší
Kateřina Veselovská
s DONA 9 (Kladno)
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