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Koně z Mutyněvsi letos vyhrávali
■■ MIROSLAVA KOLÁŘOVÁ

dě v Pardubicích zpět ke své majitelce.
Pro sezonu 2014 připravuji dvě velice
nadějné klisny z našeho chovu, Arielle
a Miracle, které by se měly prezentovat v Soutěžích nadějí. V závěru letošní sezony začal závodit v soutěžích
všestrannosti plnokrevný valach Dolus, který mi udělal ve všech startech
ohromnou radost. Moc se těším na příští rok do jeho sedla.
Dále nemohu nezmínit svou skvělou klisnu z mého chovu Mistery, se
kterou úspěšně startuji jak v soutěžích
všestrannosti, tak i v klasické drezuře.
Tato klisna je výjimečná svým skvělým
charakterem a velmi pomohla ve sportovních začátcích mnoha mým žákům.
S jako pětiletou jsem s ní vyhrála celostátní Soutěž nadějí ve všestrannosti, dále má výkonnost drezura S, parkúr L.
Pro začínající jezdce je k dispozici
huculská klisna Elba, která je laskavou a velmi klidnou učitelkou.

MUTYNĚVES | Nejkrásnější pohled
na svět je prý z koňského sedla. Potvrdit to může i majitelka stáje a školy
jezdectví v Mutyněvsi Michaela Kralertová. Reprezentovala Českou republiku a účastnila se mistrovských
soutěží ve všestrannosti stupně „T“
s plnokrevnou klisnou Migrace. Pochlubit se může bronzovým a stříbrným výkonnostním odznakem.
V současné době se ale naplno věnuje trénování. Je totiž licencovaným
cvičitelkou a trenérkou České jezdecké federace. A může se pochlubit trenérskými úspěchy. Její žáci se patnáct let pravidelně účastní a umisťují
na krajských i republikových soutěžích, dokonce splnili nominaci na
Mistrovství Evropy ve všestrannosti.
Vaše jezdecká stáj v Mutyněvsi má
za sebou úspěšnou sezonu. Nedávno Zitnas Panja obsadila 4. místo
na Mistrovství ČR v drezúře a sahala i na stupně vítězů.
Zitnas Panja je velmi kvalitní závodní klisna německého sportovního pony se specializací na drezurní
soutěže a máme s ní již bohaté zkušenosti z prostředí mistrovství České
republiky v předchozích letech, kdy
se svojí předchozí jezdkyní vybojovala na MČR postupně čtvrté, druhé, a dokonce první místo. Čtvrtému
místu na mistrovství České republiky
předcházelo několik vítězství a dobrých umístění na drezúrních závodech po celé republice, mimo jiné i
druhé místo v krajském mistrovství
jižních Čech.
Letošní umístění mohla být možná lepší, ale jsou o to cennější, že se
svou letošní jezdkyní Kristýnkou Kačírkovou neměly, vzhledem k větší
vzdálenosti, možnost trénovat často.
Před MČR měla klisna zdravotní potíže, dokonce nemohly měsíc naplno trénovat. Naštěstí Panja má veliké závodní zkušenosti a své jezdkyní
tak výrazně pomohla.

Michaela Kralertová je úspěšná jezdkyně i trenérka. Jezdit do její stáje může
přijít i úplný začátečník. 
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V příštím roce bude Zitnas Panju bude sedlat nová žačka, tentokrát z jižní Moravy, Tamarka Francová.
Kromě už zmíněné Zitnas Panjy
má velký potenciál anglický plnokrevník Seržant, který uspěl
na Military ve Dvorečku.
Seržant je velmi nadějný pětiletý plnokrevný valach, kterého připravuji pro soutěže všestrannosti.
Všestrannost je královská disciplína jezdeckého sportu, při které
kůň i jezdec musí úspěšně absolvovat tři jinak samostatné jezdecké disciplíny, jedná se o drezúru,
cross country a parkúr. Seržant se
při svém prvním životním startu
ujal vedení již v drezuře, prvenství
si udržel i po krose a až v parkúru doplatil na svoji nezkušenost a
chyboval, ale celkově se umístil na
výborném třetím místě.

Barboře Chlumské se letos dařilo.
Bude spolupráce pokračovat i v
další sezoně?
S mojí žákyní Barborou Chlumskou
spolupracuji už mnoho let, máme na
kontě mnoho vítězných startů i umístění v krajských i republikových soutěžích, jak v drezuře, tak i ve všestrannosti. Mimo jiné letos vyhrála soutěž
všestrannosti ve Dvorečku s koněm
Lanthano Ž. S koněm Seržant se umístila na místě třetím. V sezoně 2014
bych chtěla já i majitel koně, aby dvojice Chlumská – Seržant startovala v
prestižním seriálu závodů všestrannosti, která se jmenuje Soutěž nadějí.
Jaké další koně chováte a trénujete?
Celkem mám nyní ve stáji sedm
koní, ale počty koní se mění, protože
si ke mně majitelé dávají koně na trénování, obsednutí i redrezuru. Zrovna nedávno odcházel jeden z takových
koní po úspěšně absolvovaném závo-

Věnujete se jezdcům, kteří už mají
nějakou zkušenost. Může k vám ale
přijít i úplný začátečník a jaké by
měl mít předpoklady?
Trénuji velice ráda nejen zkušené
jezdce, ale i úplné začátečníky, protože převážná většina mých úspěšných
žáků začínala trénovat právě se mnou.
Uvítám jak zájemce o sportovní ježdění, tak i ty, kteří jen chtějí strávit s koněm příjemné a uvolněné chvíle. Jízda na koni může být zábavou pro celou
rodinu -věkové rozpětí mých žáků je
veliké - od čtyřletých dětí po šedesátileté dospěláky. Zároveň se často setkávám i se zkušenějšími jezdci, kteří
mají zájem zlepšit si svůj jezdecký styl
nebo dovednosti tam, kde se již bez licencovaného trenéra nemohou dostat.
V současné době mám velkou radost i z našeho dětského kroužku, kde
se někteří mladí jezdci začínají účastnit
soutěží pro děti.
Přijít k nám ale může každý. Nezáleží na věku ani na zkušenostech, protože důležitá je chuť se učit, láska ke
koním a dobrá nálada.

INZERCE

SpolečnoSt, která Vám zajiStí:
- dodávky pohonných hmot a adBlue
- dodávky alternativních paliv (B100, Smn30, e85)
- dodávky aditiv do pohonných hmot
- poradenství v oblasti provozování čerpacích stanic

07-2515

Více na www.pmoil.cz

