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Z pohledu parkurového
skákání se jedná o zce-
la unikátní akci. "Žád-

nou podobnou jsme v rámci
parkurového sportu v České
republice dosud nehostili,"
prozradil Jan Andrlík, před-
seda organizačního výboru,
a dodal, že to bude i největší
akce světové série v parku-
ru v tomto roce. Závod bude
mít mimo jiné hned pět P.
"Jde o zcela nový formát, kte-
rý ještě nebyl v rámci soutěže
Global Champions pořádán.
Je to vůbec poprvé v systé-
mu PlayOffs, kdy dojde k vy-
řazování do úplného finále
soutěže jednotlivců i týmů.
Tím druhým P je, že v rámci
soutěže budou rozděleny ceny
v celkové výši tři sta milionů
korun, což se zatím nikdy
v historii nestalo. Třetím P
je pak to, že se letos poprvé
Prague PlayOffs uskuteční
v hale, jinak jde o venkov-
ní soutěže, s čímž souvisí
i čtvrté P - závod pětihvěz-
dové kategorie se vůbec
poprvé bude konat v Čes-
ké republice. Je to ta nej-
vyšší soutěž v kategorizaci

Mezinárodní jezdecké fede-
race. Tím pátým P je potom
doprovodný program. Divá-
ci budou mít čest vidět třeba
Jeana-Francoise Pignona,
světoznámého umělce, který
má drezuru koní a v České
republice bude mít svoji pre-
miéru," dodal Jan Andrlík.

linejlepší z nejlepších Zda se tým Prague Lions
do Prague PlayOffs probojuje,
závisí především na úspěších
ve světové sérii Global Cham-
pions League. Ta má celkem
sedmnáct dílů. První odstar-
tuje na konci března v Mexico
City.Kromě schopností jezdců
bude hrát roli i to, v jaké fyzic-
ké formě budou koně. "Musí-
me se snažit celý rok, aby nám
to klapalo. Musíme mít hlavně
zdravé koně. Stačí jedno špat-
né šlápnutí, a i kdyžje ten tým
dobrý, je to pro něj konečná,"
říká ze zkušenosti Aleš Opa-
trný, který loni něco podob-
ně nepříjemného zažil. Letos
doufá, že vše bude v pořád-
ku. Předprodej vstupenek na
prosincové finále bude pro-
bíhat v síti Ticketportal od
26. března.

tento seriál lze přirovnat k se-
riálu formule 1. V jezdeckém
sportu to skutečně bude to
nejprestižnější. Ze čtvrteční-
ho čtvrtfinále postoupí dva-
náct do pátečního semifinále
a pouze šest nejlepších druž-
stev se utká o vítězství v ne-
dělním finále. Vítězný tým
pak získá historickou výhru
ve výši 3 miliony eur. Českou
republiku bude reprezentovat
v Global Champions League
2018 tým Prague Lions. Jeho
členy jsou jeden z nejzku-
šenějších českých parkuro-
vých jezdců Aleš Opatrný,
talentovaná mladá jezdkyně
Anna Kellnerová a tři zahra-
niční posily: Belgičan Niels
Bruynseels, Nizozemec Ger-
co Schroder a německý jezdec
Holger Wulschner. "Jezdit za

Prahu, potažmo Čes-
kou republiku je pro
mě takový splněný sen,
protože jsem nečeka-
la, že se to stane. Dou-
fám, že se do Prague
PlayOffs dostaneme,
budeme pro to dě-
lat všechno. Už jsem
měla možnost startovat

v Olomouci na závodech, ale
na pětihvězdové úrovni, a na-
víc při takovém finále, ještě
ne. Když se nám to podaří,
bude to neuvěřitelné. A pro
mě rozhodně splněný sen,"
říká dcera miliardáře Petra
Kellnera Anna Kellnerová.

Hlavně zdravé koně

Premiéra prestižní soutě-
že se uskuteční v 02 areně
od 13. do 16. prosince. V prů-
běhu čtyř závodních dnů se
na kolbišti představí celkem
šestnáct nejlepších týmů svě-
ta, které vyhrají velké ceny
v rámci celoročního seriálu
Longines Global Champions
Tour a týmové soutěže Glo-
bal Champions League. Celý



Pirát Bartoš: Lidi nejsou Je to tady! Zaplaví nás
blbci, referendum chceme diesely z Německa

NOVÁ, ŠOKUJící FAKTA:
Na tabáku, alkoholu

či drogách jsou závislé
desetitisíce školáků

pod patnáct let.
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.•. Peníze pro dětské domovy

Dárkové šeky s finančním výtěžkem byly slavnostně předány zá-
stupcům tří dětských domovů a jedné obecně prospěšné společ-

nosti Zlínského kraje. Celkem se rozdělilo 32 tisíc korun za více než
1400 telefonů. Projekt "Dobrý skutek za starý mobil?"zorganizovala
společnost ASEKOL ve spolupráci se Zlínským krajem.

.•. Basketbalový pohér

Slavnostní slosování semifinalistů prestižního basketbalového po-
háru Hyundai Final4 se uskutečnilo v pátek 2. února v sídle ge-

nerálního partnera soutěže, společnosti Hyundai. Zúčastnili se ho
(na fotografii zleva) Daniel Novotný, ředitel komunikace Hyundai
Motor Czech, Miroslav Jansta, prezident České basketbalové fede-
race (ČBF) a ředitel marketingu ČBF Martin Drábek. Automobilka
se zároveň postarala o extra motivaci všech týmů, a to odměnou sto
tisíc korun pro vítěze soutěže.

..•.Diamantová liga kvality

Ve druhém ročníku soutěže získala v kategorii food společnost Kauf-
land ocenění pro šest prodejen řetězce, nejvyšší počet bodů zís-

kala pobočka v Brně-Slatině. Právo na užívání stejnojmenné ochranné
známky bylo uděleno celkem šestatřiceti prodejnám v obou katego-
riích food i non-food. Ocenění přebírá Ivana Dvořáková.

'" Hokejový Skybox Cup

Hokejový Skybox Cup. Dvanáctého ročníku turnaje, který O2 are-
na organizuje pro své klienty a partnery, se letos zúčastnilo de-

set týmů včetně domácího Bestsportu, Kooperativy, O2, Metrostavu,
České podnikatelské pojišťovny (ČPP) nebo Kaprainu. V turnaji vy-
hrál tým Pro-Hockey, loni vítězná ČPP se probojovala do semifinále.
Na snímku je kapitán jejího hokejového týmu a zároveň šéf firmy
Jaroslav Besperát.

~ Czech Made
pOjišťovna
v

Ceská průmyslová zdra-
votní pojišťovna opět

obdržela osvědčení k uží-
vání značky kvality Czech
Made. Ocenění má jako
jediná zdravotní pojišťovna
a obhajuje ho od roku 2001.
Značku vydává program
Česká kvalita na podporu
kvalitních výrobků a slu-
žeb, jenž je garantován vlá-
dou České republiky.

SOK

'" Sportovní ocenění

Letošní laureátkou výroční Ceny prezidentky České jezdecké
federace za mimořádný přínos jezdeckému sportu se stala

Antonie Pellarová (vpravo). Dlouholetá generální sekretářka ČJF
převzala prestižní ocenění z rukou prezidentky federace Olgy Pla-
ché na galavečeru České jezdecké federace v Národním domě na
pražských Vinohradech .
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