Tisková informace – 18. 6. 2020, Ostrava

ČESKÝ SKOKOVÝ POHÁR MÍŘÍ DO OSTRAVY. LUCIE STRNADLOVÁ
OBHAJOBU NEŘEŠÍ
Třetí kolo Českého skokového poháru hostí ostravské kolbiště od 19. do 21. června. Loňská
vítězka Velké ceny Lucie Strnadlová bude přitom, i když o obhajobě moc nepřemýšlí.
„Marek Klus je natěšený a bude jistě bojovat o co nejlepší výsledek,“ říká.
Třetí zastávkou Českého skokového poháru 2020 je Ostrava – Stará Bělá. Parkuroví jezdci se tam sejdou ve
dnech 19. až 21. června. Poprvé se v letošním roce chystá účastnit tohoto seriálu také loňská vítězka Velké ceny
Ostravy, Lucie Strnadlová. Od začátku roku zatím navštívila pouze několik závodů s mladými koňmi, a to v
Olomouci, v Opavě a ve Frenštátu. Do Olomouce s sebou vzala rovněž desetiletého holandského valacha Fall
River Blue VDL, s nímž je přihlášena do nedělní Velké ceny, a kterému neřekne jinak než Franta.
Nad obhajobou loňského vítězství zatím Lucie příliš nepřemýšlí. „Myslím, že například Marek Klus je hodně
natěšený, určitě se bude snažit o co nejlepší výsledek, stejně tak jako domácí Marek Hentšel. Franta zatím příliš
neskákal na trávě, proto s ním budu startovat už v pátek, abych viděla, jak se bude chovat,“ říká Lucie. V
rámcových soutěžích bude sedlat také osmiletou klisnu Carpalu-Peli.
„Pokud již nebude moc pršet, myslím si, že by mohl být povrch dobrý. Přijdou-li však další vydatné deště, budu
přemýšlet o tom, jestli vůbec do Ostravy vyrazím. Franta je velký kůň, takže by se mu asi neskákalo příliš
komfortně,“ uvažuje nad rozmary počasí posledních dní Lucie Strnadlová a zároveň prozradila, že loňská
vítězka, klisna Carina má aktuálně namířeno do chovu. „Pokud zabřezne, bude mít příští rok hříbátko. Vybrali
jsme plemeníka Fantomas de Muze.“
Do Velké ceny Ostravy bylo těsně před uzávěrkou přihlášek zapsáno celkem jedenáct koní, vedle Lucie
Strnadlové a Fall River Blue VDL například také Jan Štětina s koňmi Guus S a Benito-S, Marek Klus s Massimou
Rocca VLS a Largem či domácí Marek Hentšel s Deborah a Censorem.
V roce 2020 proběhne v rámci Českého skokového poháru celkem jedenáct závodů. Po Litomyšli, Zduchovicích
a Ostravě bude následovat Frenštát pod Radhoštěm a Martinice. Do své druhé poloviny vstoupí seriál v Chuchle
Areně Praha, pokračovat bude v Olomouci, kde se koná i Velká cena Brna, následují Opava, Hradištko a
Hořovice, kde vše v neděli vyvrcholí finálovými soutěžemi.
Zástupci Asociace Český skokový pohár i pro letošní sezonu naplánovali živé přenosy ze všech Velkých cen
ČSP. Zkrácené záznamy finálových klání vysílá pravidelně Česká televize na programu ČT Sport. Další
podrobnosti o Českém skokovém poháru najdete na internetových stránkách www.ceskyskokovypohar.cz.

Veškeré tiskové zprávy a fotografie k volnému použití najdete na http://ceskyskokovypohar.capsa.cz – LOGIN: csp, HESLO: csp
Krátce po skončení každého kola ČSP budou na uvedeném místě k dispozici aktuální fotografie a tisková zpráva.
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