appaloosy
Text Lucie Kudlová

western

Tentokrát vám představíme
klisnu s noblesním jménem
Boemil Likeamohawk. Jejím
domovem je farma
R Appaloosa’s Farm z malé
vesničky Černotín. Vlastníkem
farmy je rodina Ryškova, která
se zabývá chovem těchto sportovních koní již od roku 1995.
V současnosti mají stádo pěti
chovných klisen a dvou plemenných hřebců a každoročně
odchovají hned několik hříbat.
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R Appaloosa’s Farm:

PEPITA a spol.
Appaloosy? Náhoda!
Proč si Zuzana Ryšková vybrala právě appaloosy? První appaloosa klisnu si pořídili téměř
před 20 lety díky náhodě. Tenkrát začal pořádat
westernové kurzy Karel Kubata, v tu dobu pracoval na ranči, který jako jeden z prvních dovezl
QH a appaloosy z USA. Zuzaně učarovalo westernové ježdění, a proto si chtěla pořídit koně
právě těchto plemen. Karel Kubata tehdy dal
dobrý tip na appaloosa hříbě, kobylku jménem
Drest To Lysi po hřebci Drest To Impres. Na klisničku se ihned jeli podívat a za pár týdnů ji už
měli doma. Lysi je upoutala nejen elegancí, ale
i chytrostí a učenlivostí. Zuzana ji osobně obsedala a přiježďovala a Lysi se odvděčovala jako

správná appaloosa srdcem – první společnou
závodní sezonu završily 7. místem ve western
pleasure na mistrovství ČR WRC. Časem rodina
postupně přikupovala i další appaloosa klisny.
Tehdy bylo v ČR málo appaloosa hřebců, tak si
v Německu našli 2,5 letého FF Rock Me Baby.
„Appaloosy jsou zkrátka moje srdeční záležitost. Několikrát jsem se přesvědčila, že u appaloos záleží na kvalitním oboustranném vztahu
a důvěře. Jde opravdu o partnerství mezi jezdcem a koněm.“

Na scénu přichází osudová Pepita
Jelikož se Zuzana zaměřila hlavně na disciplínu reinig, tak hledala appaloosa klisnu
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reiningové linie. U nás v republice to bylo tehdy
nemožné, tak se začala poohlížet v zahraničí.
Ale ani tam moc reiningových appaloosa klisen
v nabídce neměli. S reiningem v té době také
začínala, takže chtěla klisnu, která je přiježděná
a v lepším případě má už nějakou tu sportovní
minulost. Potřebovala více méně učitele. To vše
našla v Pepitě. Je po appaloosa hřebci Topsail
Speckles, který byl úspěšným právě v reiningu
a úspěšně závodil až do vyššího věku. V původu má také Topsail Codyho, legendu mezi
QH. „Pepe jsem si přivezla z Itálie od chovatele
Emilia Bonipertiho, který vlastnil také oba její
rodiče. Pepe byla trénována a ježděna uznávaným italským trenérem Markusem Schopferem. Měla jsem opravdu velké štěstí, že jsem
Pepe objevila a také, že jsem se rozhodla pro
její koupi. Myslím, že je to jeden z mých osudových koní, na kterého nikdy nezapomenete.“

Úspěšná sportovkyně i matka
Pepe je přitom klisna, která si ráda zadovádí
s omladinou na pastvinách, ale v momentě,
kdy se osedlá, se promění ve spolehlivého
pracanta nebo povozí i nejmenší děti, zkrátka
se snaží všem vyhovět. „Také bych řekla, že
ji práce na jízdárně baví. Její krásné zbarvení
a atletická postava mi učarovaly. A sportovní
úspěchy mi jen potvrdily, že ona je tou klisnou, kterou jsem hledala. Pepita je nejen
úspěšná v závodech, ale i jako chovná klisna.
Když ji Zuzana kupovala, měla za sebou
úspěšnou sportovní reiningovou minulost.
I nadále se jim spolu dařilo – na Appaloosa
Show Nová Amerika v roce 2008 vyhrály reinig
all breeds all ages i reining junior. Ani v haltrových třídách se neztratily. Ve třídě open
most colorful at halter Pepe zabodovala díky
své zajímavé „puntíkaté“ barvě a získala druhé
místo. V následujícím roce se zúčastnily skvělého kurzu na Paint Horse Ranchi v Kozlovicích s uznávaným trenérem Mattem Millsem,
který kobylku moc chválil. Bohužel v této sezoně měla Zuzana zdravotní problémy, díky
nimž dále nezávodily, proto Pepe připustila
QH hřebcem Smart Chiconita majitelky Kláry
Šálkové. Ze spojení se narodil hnědý hřebeček. Nyní je z něho valach, který se jeví nadějně pro all-roundové disciplíny. Poté byla
Pepe zapuštěna talentovaným appaloosa
hřebcem zajímavého zbarvení grullo a jménem Ima Hollywood Sign, po němž se narodila
opět hnědá klisnička. Dle slov současné majitelky se jeví velice nadějně a snad ji brzy také
budeme moci vidět závodit v reiningu.
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Návrat na kolbiště
Zuzana se po delší sportovní pauze letos
opět vrátila na kolbiště v sedle vlastního odchovance, mladého appaloosa hřebce High
Thunderstorma. Je to hřebec reiningové
linie po prvotřídním appaloosa hřebci MA
Thuderstorm: „Zatím se jeví velice nadějně,
s jeho výsledky jsem velice spokojená a doufám, že se nám takto bude dařit i při dalších
závodech.“ Pepe se zatím připravuje na letošní Appaloosa Show 2014 v Krakovanech.
„Doufám, že vše půjde podle plánu. Ještě
bych s ní chtěla nějakou tu sezonu odjet,
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protože práce ji baví.“ Poté bude opět zařazena do chovu. Již v minulosti dokázala, že
je skvělou matkou. A budoucnost farmy?
„I nadále se chci účastnit závodů s našimi
appaloosami. Trošku mě mrzí, že moc appaloos na WRC a ČJF závodech nevidíme. Je
to škoda, protože si myslím, že by určitě
v konkurenci ostatních plemen s přehledem
obstály. Věřím, že se to do budoucna bude
jen zlepšovat. I my se nadále budeme snažit
náš chov appaloos stále zlepšovat. Máme
spoustu zajímavých nápadů a plánů s naší
farmou – nechte se překvapit!“


