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Severní Morava se snaží o návrat na české jezdecké nebe hned v několika disciplinách

Na koních nejezdí jen hubení lidé
Moravskoslezský kraj – Žokejové rozhodně nemusí
být jen malí a lehouncí, jak slýchávají od laiků často
jezdci, kteří se aktivně věnují jezdeckému sportu.
Ve skutečnosti musí mít drobounkou postavičku jen
ti, co jezdí pouze rovinné nebo překážkové dostihy.

V

dostihovém sportu sice
máme v regionu několik
výrazných koní, ale přesto si jich zde diváci moc neužijí. Místní dostihová špička se kumuluje ve Velkých Karlovicích ve
stájích trenéra Stanislava Holčáka, ale jeho šampióni musejí jezdit sbírat vavříny na závodiště do
Chuchle nebo do Pardubic. Zatímco dostih ani nepatří do kategorie jezdeckých sportů a pod
Českou jezdeckou federaci, westernové ježdění už tam má své
místo a loni nabídlo i v našem regionu nejednu parádní podívanou.
Řadu atraktivních disciplín, jejichž vrcholem je reining, jakási
speciální westernová drezůra, jezdí koně i jezdci speciálně vyšňořeni. Závody jsou pak skutečně lákadlem i pro diváky neznalé, jako
se loni mohli přesvědčit všichni
v jezdeckém areálu Prosper hor-

se ranč v Čeladném. Mekku severomoravského westernového ježdění z něj loni udělala úspěšná
závodnice, několikanásobná mistryně republiky Klára Šálková.
Vloni splnila nominaci na Světové jezdecké hry, které se letos v létě uskuteční v Německém Aachenu. „Na šampionát jedu se svým
hřebcem Smart Chiconita, potvrzuje hrdě Šálková.
Na Světové jezdecké hry míří také severomoravské voltižní družstvo. Mezi pouhými třemi áčkovými týmy české republiky v této chvíli hraje ten frenštátský prim. „Největší naší bolestí je
kůň,“ posteskl si úspěšný reprezentant Ondřej Svoboda. „Zkušené Nikole už je patnáct let a pod
skupinou nějaký rok odjezdila.
Hrozí, že zátěž před závody nezvládne. Ale teď máme k dispozici
Robina naší trenérky Andrei Švanové a taky mladého koně, kte-

rého koupil oddíl. Ten se ovšem
teprve učí,“ vysvětluje Svoboda
a netají se tím, že ambice mají letos frenštátští ve směru na Aachen velké. Jejich sportovní umění si bohužel na domácí půdě mohou diváci vychutnat až na podzim.
Zásluhou silných ročníků patřila kdysi severní Morava k nejsilnějším v elegantní sportovní disciplině, jíž je drezúra. Éra Ludmily Vítkové, několikanásobné
mistryně republiky ale skončila,
Vítková dnes už jen trénuje a její
žezlo bohužel nikdo nepřevzal.
Nejvíce příležitostí setkat se
s jezdeckým sportem, v němž se
ve vyšších soutěžích obecně prosazují hlavně větší teplokrevníci hanoverského typu, mají příznivci parkurového skákání. Od
začátku sezóny na jaře do jejího ukončení na podzim se konají závody na severní Moravě skoro každý víkend. Místní jezdci se
v posledních letech derou opět
na českou špičku. Zásluhou stáje Mustang v Lučině měla severní Morava jako jediná z republiky
své jezdce i na loňském mistrovství Evropy. Zdeněk Žíla, kterého
si Mustang přitáhl z Čech, s Da-

videm Fialkou, který se před lety
vrátil ze stáže v Německu, nejspíše patří spolu s odchovanci Baníku Ostrava Tomášem Bajnarem
a Markem Hentšlem a nedávnou
hvězdou mezi mlaďochy Josefem
Kinclem k nejvýraznějším osobnostem severomoravského skokového ježdění.
Vedle příjemných závodů
v menších areálech, jako je Frýdek-Místek, na slunce se deroucí Karviná nebo Přerov, se letos
opět největší podniky uskuteční ve Frenštátě pod Radhoštěm,
v Ostravě – Staré Bělé a v Opavě
– Kateřinkách. Tam všude se pojedou nejvyšší soutěže, tzv. Velké
ceny. Vrcholem letošní parkurové sezóny v České republice bude skokový pohár skládající se
z deseti závodů a vrcholících finále pro čtyři nejlepší jezdce s divácky atraktivním střídáním koní. Loni si ho vychutnali návštěvníci frenštátského areálu. Jednotlivé závody skokového poháru se
tradičně pojedou i ve Frenštátě,
Opavě a v Ostravě. Letos na ně
mají z naší špičky dostatečně výkonné a připravené koně jezdci
z Mustangu a podle trenéra Pavla
Hudečka také Hentšel z Baníku.

Několikanásobná mistryně republiky ve westernovém ježdění Klára Šálková.

I kůň Pinot Grigio má asi své plány a sny
Lučina – V polovině března byl v rámci galavečera
„Koně na Žofíně“ vyhlášen koněm roku 2005
v disciplíně skoky Pinot Grigio, hřebec stáje
Mustang na Frýdecko-Místecku.

„D

obrý den, jmenuji se Pinor Grigio,
jsem jedenáctiletý ryzák z hanoverského plemenného
hřebčína. Mým otcem je Picard
a matkou Godewind. Musím se
pochlubit tím,
že jsem se stal
nejlepším koněm v České
republice a je to určitě můj největší úspěch v kariéře.
Jako tříletého mě koupila stáj
Mustang a dodnes se o mne
vzorně stará. Začal jsem trénovat pod vedením Tomáše Nováka a absolvoval jsem řadu krité-

rií mladých koní. Hlavně na severu Moravy. Dařilo se mi celkem dobře, ale moji majitelé
nechtěli spěchat, a proto mě šetřili.
Když mi bylo sedm, dostal
jsem nového
jezdce a trenéra. Zdeněk Žíla se mnou začal teprve po dalších dvou letech
jezdit nejtěžší parkúry a musím
říct, že to bylo správné rozhodnutí. On taky jezdil hodně v Německu a skvěle si rozumíme.
Tvrdí, že se mnou nejsou problémy při ošetřování, že jsem klid-

ŠAMPION

ný kůň, ale nemám rád příliš úz- skou klaustrofobii, takže mám prvé vyjel na mistrovství republiké boxy při přepravě. Tak to má speciální rozšířený box.
ky, obsadil jsem páté místo a zápravdu. Mám takovou tu koňKdyž jsem před třemi lety po- vody se mi docela povedly. Udělal
jsem jen jednu chybu, a to se zalíbilo reprezentačním trenérům.
Od té doby máme hodně práce. Pravidelně jezdíme na Poháry
národů, na velké soutěže, hlavně
po východní Evropě. Vždycky se
ale moc těším na závody do Německa, kde jsem se narodil. Nebo alespoň do Rakouska. Tam je
vždy skvělá konkurence.
Mám závody a soutěže moc
rád. Cítím, že mám hodně energie a hned tak mě něco neunaví. Bez problémů trénuji dvakrát
denně, a k tomu o víkendech závodím. Mojí silnou stránkou je
vysoký skok a taky pozornost.
Snažím se poslouchat, a proto
taky nedělám tolik chyb.
Kůň Pinot Grigio a jeho jezdec Zdeněk Žíla
Zřejmě právě díky tomu jsem
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V dnešní tajence se skrývá jméno slavného rodáka z Příboru. Tajenka minulé křížovky zní: MUZEUM, ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ. Výherci: Zdeňka Slováková z Fulneku, Marie Vonglárová z Dolního Benešova a Alena Kašpárková z Ostravy. Řešení dubnové křížovky posílejte na adresu redakce uvedenou
v tiráži na poslední straně novin do 7. května 2006.



Vážení a milí čtenáři. Zde na tomto místě se budete mít možnost každý měsíc ptát radních Moravskoslezského kraje na otázky, které vás
zajímají. Odpovídat vám budou radní v oblastech resortů, které mají na
starost: hejtman Evžen Tošenovský (bezpečnost, legislativa, zahraniční vztahy, finance), Pavol Lukša (doprava, silniční hospodářství, životní prostředí), Jaroslava Wenigerová (školství), Jiří Carbol (sociální záležitosti, kultura), Jiří Veverka (zdravotnictví) a Pavel Drobil (regionální rozvoj, evropské struktury, územní plánování). Otázky je možno zasílat také ostatním členům rady – Petru Adamcovi, Dagmar Adamové,
Václavu Pomikálkovi, Zbyňkovi Stanjurovi a Ivanu Týlemu.
Dotazy můžete zasílat elektronicky na adresu fucimanova@consultants.cz
Automaticky budou vyloučeny dotazy vulgární a prvoplánově urážlivé
nebo ty, které nemají nic společného s Moravskoslezským krajem.
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získal to ocenění koně roku, kterého si moc vážím. Poháry národů jsem zvládal bez problémů
a udržel jsem si výkonnost celou
sezónu. I na mistrovství Evropy
jsem šel druhé kolo bez chyby. To
byl velký úspěch, a proto jsem si
také vybojoval účast na letošním
mistrovství světa v Německu. Pojede se koncem srpna v Aachenu,
ale už se nemohu dočkat.
Mám před sebou zhruba dalších pět let aktivní činnosti
a mám taky jeden veliký sen. Probojovat se na olympiádu v Pekingu. Bude to ale nesmírně těžké,
protože na světovém žebříčku se
pohybuji v tom lepším případě
ve třetí stovce. Potřeboval bych
absolvovat ještě více těžkých závodů, abych získal další zkušeností. Tak mi držte palce.“

V dnešní době se často hovoří o špatném přístupu k seniorům. Proto
považujeme za svou povinnost uvést příklad opačný a upozornit na Domov důchodců ve Vítkově, kde bylo o naší maminku a babičku Evu Maretovou po všech stránkách skvěle postaráno.
Chtěli bychom poděkovat celému personálu, pod vedením pana ředitele
Aloise Tomečka, za vynikající péči, která byla poskytována naší mamince a babičce po celou dobu jejího pobytu, a to od září roku 2000 až do
března roku 2006. Přestože byla naše maminka po celou dobu upoutána na lůžko, byla jí trpělivě poskytována stejná, velmi obětavá péče,
jako obyvatelkám mobilnějším. Vzhledem k tomu, že jsme maminku
po dobu téměř šesti let navštěvovali každý týden, troufáme si posoudit velmi profesionální přístup, mnohdy nad rámec pracovních povinností celého personálu, který pečuje o ženy na oddělení B Domova důchodců ve Vítkově.
Dcera DAGMAR HERTLOVÁ a vnučka NINA VACKOVÁ s manželem, OPAVA.



