
   

 

Tisková informace: Královice u Slaného – 27. 2. 2019 

VOZATAJSKÝ ZIMNÍ POHÁR SE STĚHUJE NA MORAVU. TŘETÍ KOLO 
HOSTÍ VFU BRNO 

Zimní jezdecký pohár České jezdecké federace 2019 má v sobotu 2. března na programu 
třetí vozatajský mítink, který se uskuteční v hale Veterinární a farmaceutické univerzity v 
Brně. Z lídrů žebříčků nebudou chybět Michaela Lesáková a Petr Myslík. 

Na Moravě se letos konají opět dvě vozatajská kola Zimního jezdeckého poháru České jezdecké federace. Po 
mítincích v Hradištku u Sadské a ve Slatiňanech na Chrudimsku se tento seriál soutěží spřežení přesouvá do 
areálu Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Čtvrtou zastávkou bude Tlumačov na Zlínsku a poté již vše 
bude směřovat k finále v Královicích u Slaného, kam se kvalifikuje dvacet nejlepších z každé závodní kategorie. 
V Brně dosáhnou na body všichni zúčastnění. Ve všech jich totiž bude méně než dvacítka. Nechybějí však lídři 
žebříčků jednospřeží a dvojspřeží.  

V tzv. singlech vede Michaela Lesáková se 40 body, které získala za dvě vítězství v Hradištku a ve Slatiňanech. 
Na paty jí ovšem šlape s 38 body Milan Domes a šanci posunout se výš mají i Klára Juráňová a Dominik 
Brumovský. Ti se nyní dělí o třetí řádek tabulky s 34 body. Všichni do Brna dorazí, a tak soutěž jedniček slibuje 
velmi napínavou podívanou. 

Ve dvojspřeží bude mít podstatně snadnější situaci Petr Myslík, jenž vede s 35 body. Druhý je za ním s 32 body 
Petr Vlašic, u něhož je účast zatím nejistá. „Máme naplánované na víkend s koňmi natáčení. To je ovšem závislé 
na počasí, a tak se případně budu přihlašovat až na poslední chvíli,“ prozradil. Šanci zaujmout jeho pozici bude 
mít Milan Domes, neboť jej dělí od Vlašice pouze jeden bod – stejně jako Zdeňka Jiráska a Vladimíra Dlouhého. 

Domes může zazářit i v královské kategorii čtyřspřeží. V té jsou před ním pouze již zmiňovaný Petr Vlašic a 
dosavadní lídr Josef Hrouda. Ten do Brna nedorazí zcela určitě. „Bohužel nám zrovna začínají jarní prázdniny, a 
tak máme již delší dobu naplánovanou dovolenou na horách. Do Tlumačova o dva týdny později ale určitě 
dorazím,“ slíbil Hrouda.  

Diváci se mohou těšit na atraktivní sportovní program. „Trať bude postavená rychle a slibuje tak dynamické 
jízdy,“ prozradila člena organizačního týmu Markéta Sedlinská, jež zároveň usedne na kozlík kočáru v soutěži 
jednospřeží. „Už se moc těším a doufám, že ochozy závodní arény budou stejně jako v minulosti plné 
diváků,“ dodala. Podrobnosti najdete na adrese www.jezdeckypohar.cz.     

 

Veškeré tiskové zprávy a fotografie k volnému použití najdete na http://equinet.capsa.cz – LOGIN: equinet, HESLO: equinet 
 
Kontakt: Josef Malinovský (PR manager Zimního jezdeckého poháru), e-mail: equinet@equinet.cz, tel.: +420 606 382 315 
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