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S Této krásné disciplínè se na rnl'chodoðeské oblasti OF vènují hlavnè dva
jezdecké kluby a to JK Shagya V¡lémov
a Endurance Lifestyle. Jejich ðlenové,
respektive pieváånè ðlenky, se akt¡vnè
úðastní vèt5iny závodú ve vytrvalosti
v Ceské republice, JKViIémov je také aktiv-

ním poÍadatelem závodü v této disciplíné'
K úspèinfm závodnicím patií napiíklad
Barbora Pflugová (JK Shagya Vilémov),
která se v loñském roce stala seniorskou
mistryní Ceské republiky a získala bronvlkonnostní odznak. DalSí úspéÈnou
jezdkyníje Eva Machková (JK Shagya Vilézornl'

mov), mistrynè VC oblasti

r. 201 1 a

organi-

zátorka jedin¡ich závodú v této disciplíné
ve rnichodních eechách.

jezdeckém stiedisku Endurance Lifestyle
této disciplínè úspè5nè vënuje
Milada Modrá, dr¿itelka bronzového odznaku, mladou nadèjnou ëlenkou je zase

V

(8. L.) se

lvana Filakovská. Ta se v roce 201 1 zúëastnila CEIJY* v Mosté a v Mikulovè, do za-

hraniðívyjela na CEIJY** do Samorína a do
italské Fontanafreddy. Zlaty vykonnostní
odznak získala Lada Hrabalová, úðastnice
CEI Samorín a Most.
Lada Hrabalová, Lenka Gotthardová
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c Daniela Cápová jako lektorka doökolovacích kurzfr VC oblasti.
J

V prúbéhu zimních mèsícú se ve

VCO eJF uskuteðnilo mnoho soustiedènía to jak pro dèti, juniory ði mladé

jezdce, tak pro seniory. Rada soustiedèní byla oteviená, takZe piístup

jezdeckému vzdélávání mèl prakticky
kaådf, kdo se alespoñ vðas nahlásil.
Pro pÍehlednost si múZeme uvést,
s klm sejezdci prakticky Skolili: ve
drezurním je2dèní hlavné s Janem

k

Bubnem, Jaroslavou HaSkovcovou, 5árkou Charvátovou ði Janem TvarúZkem
(Dolní PÌím, Slatiñany, Kladruby), ve
skokovém jeZdèní s Jiiím Skiivanem,
lng. Ludvíkem Jandburkem a Pavlem
Vachutkou (Suchá, Bií5tany, Slatiñany,
Mèník) a ve v5estrannosti se Zdeñkem
Kuslm a Pavlínou Sürovou v Kolesách.
V závèru února probèhly dva doðkolovací kurzy pro cviðitele s Danielou

Cápovou, kdysi absolventkou lanikrounské zemèdèlské 5koly, poté pak
hlavnè jezdkyní a studentkou v Nèmecku. Hned jako první zkuSenostní
pobyt seji podaiilo strávit dva roky
v drezurní stáji Ullricha Kasselmanna
v Hagenu ði pozdèji u Thorstena Dietze

v Mülheimu. Mezitím Daniela studovala sportovní vèdy a pedagogiku na
univerzitè ve Frankfurtu nad Mohanem. V souðasné dobë je vëdeckou
pracovnicí na fakultè sportovních vëd
v Bielefeldu nedaleko Warendorfu.
Úðastníky dvou kurzú seznámila jednak
s nèmecklim systémem vzdèlávání
cviðitelú a trenérù a dále se systémy
tréninku. Probrala také úkoty trenéra
a jeho psychologick! a jezdeck¡i piístup k zaðáteðníkúm nebo pokroðil¡ím.
Velkf dúraz kladla na znalosti z oblasti
anatomie a fyziologie koní ijezdcú.
V praktickém bloku Daniela názornè
piedvedla práci sjezdci na rfrznlch
stupních v¡ícviku a ihned pii jejich
piíjezdu taktnë opravovala nejen sedy,
ale i nauzdèní koní. Vðímala si opravdu
vSeho a velmi trpèlivè vysvètlovala, jak
jezdcüm, tak hlavnè úðastníküm kurzu,
jak postupnè a pozvolna postupovat,
nicménè velmi dúslednè. Kdo by chtèl
vèdèt o jejím zpüsobu trénování více,
mü2e se tëËit na pií5tí mezisezonní
období. Zatím mohou vSichni studovat
Danielou doporuðenou nèmeckou
jezdeckou literaturu (Susane von Dietze: Balance in der Bewegung; Ariane
Pourtvaf, Herbert MeYer: Die Brücke
zwischen Mensch und Pferd; Michal
Putz: Reiten mit Verstand und Gefühl;
Mary Wanless: Ride with Your mind).
Lenka Gotthardová
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Exkluzivnë pouze
V DANCE AND IUMP
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DANCE AND JUMP
NADÖASOVY DESIGN,
N EJMODERTTI
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BAREVN É

KOMBINACE, MAXIMÁLNí KOMFORT
A DOKONALÉ MATERIÁIY...

: ,. . !';,: , i, i lfr'í
'i ' ' lr
!

ó

Jl

