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Řeknete nám něco o sobě a o vašich  
začátcích? 

Věnuji se jezdectví už od dětských let. Nej-
prve jsem jezdila anglii, v 1. třídě mě mamka 
zapsala do jezdecké školy v Řícmanicích u Brna, 
kde jsem začínala poprvé opravdu jezdit, a až 
později jsem přešla na western. Rozhodujícím 
impulzem k  této změně pro mě byla titulka 
Jezdectví s výkřikem „Lukáš Jirák: sedmý reiner 
světa“. Ve 13 letech jsem dostala prvního rei-
ningového quarter horse valacha jménem Pine 
Lil Haidas. S „Hajdaskou“ jsme se pod vedením 
trenérky Ester Weberové stali několikanásob-
nými mistry republiky. Ester pro mne vždy byla 
velkým vzorem a hnací silou zároveň. Naučila 
mě hrozně moc a dovolím si říci, že nás obje-
vila. Právě pod jejím vedením jsme dosahovali 
stále lepších výsledků. V roce 2012 jsme vyjeli 
na NRHA a na ME jsme byli pátí.

Kde tedy nyní působíte?
V současné době působím na Ranči Bučiska, 

který má bohatou sportovní historii. Od roku 
1982 se tu pořádaly jak westernové, tak parku-
rové závody. Od minulého roku má ranč nového 
majitele, je po rekonstrukci a dále se buduje. 

V  roce 2013, již pod vedením trenéra Toma 
Zajace, jsme na ME QH v Krethu obsadili skvělé 
4. místo v senior open reiningu. Tam mě Tom 
Zajac seznámil s Markem Shafferem. Plánovala 
jsem si v té době pořídit druhého koně na se-
zonu 2014. I přesto, že je reining pro mě srdeční 
záležitostí, hrozně se mi zalíbily allroundové dis-
ciplíny, především western pleasure. Slovo dalo 
slovo a měsíc na to už jsem seděla v letadle směr 
Texas, právě k Markovi, který mě pozval, abych 
se přijela podívat na koně. Byla jsem tam čtvrt 
roku a koupila jsem první appaloosu.

Představíte nám ji?
Je to letos čtyřletá klisna. Jmenuje se Surely 

I’m Invited, ale všichni jí říkáme Goose, podle 
Gray Goose vodky. Ve dvou letech (2012) se 
stala světovou šampionkou ve western plea-
sure právě s Markem Shafferem a v roce 2013 
je světovou šampionkou ve třídě youth. Vyhrála 
také Reichert Celebration. Já s ní v listopadu od-
startovala na mistrovství světa v non pro třídách, 
kde jsme skončily na 5. místě a 3.místě v NSBA.

Goose je jednobarevná dark bay klisna. Má 
v krvi slavné předky jako je Certain Potential, 
Impulsive Zipper, Invitation Only. Je to tedy 
na 85 % spíš quarter, ale appaloosu rozhodně 
nezapře. Po world show jsme ještě zůstaly obě 
v Texasu a pilně trénovaly. Na konci listopadu 
jsem ji “posadila do letadla“ a s Tomem jsme ji 
pak vyzvedli v Amsterdamu. Když jsme přijeli 
do ČR, bylo pro ni vše nové. Sníh, kopce, zima, 
ale brzy se aklimatizovala.

Jaký má „Goose“ charakter?
Goose je taková dámička. Jde na ní moc dobře 

poznat, co si o čem myslí. Je klidná, nikdy nic 
moc neřeší, neleká se. Samozřejmě koně po In-
vitation Only jsou trochu složitější na ježdění, ale 
ona má v sobě vše, co potřebuje – super chody 
a velký talent. Je vnímavá a rychle se učí. Určitě je 
to osobnost, která patří mezi velmi dobré koně. 
Nemohla bych ji nahradit. Je totiž velká výhoda, 
když máte koně, který je rád v aréně a rád na zá-
vodech. Goose závodění prostě miluje. Je vždy 
svá. Když se na ni podíváte, má hrozně milé 
a klidné oči. Vždy dávám na pocit a v Americe to 
byl právě ten moment, kdy člověk najednou ví – 
a něco mu říká, že toto je TEN kůň.

Kdybyste měla možnost vybrat si jiné ple-
meno než appaloosu, jaké by to bylo?

Druhého koně mám quarter horse a nemůžu 
si stěžovat. Každý je trochu jiný. Jsem ráda, že je 
to tak. Můžu odjet více show, což byl také můj 
plán. Mohu jet na mistrovství Evropy appaloos 
i quarterů. Chci závodit, dělat tento sport na-
plno, takže letos odstartuji sezonu i v allround 
disciplínách a myslím, že to bude skvělé.

Co byste řekla na obhajobu plemene appa-
loosa? Je appa kůň jen pro někoho?

Myslím, že appaloosa je kůň jako každý jiný. 
Jsou dobré i špatné appy, ostatně jako u kaž-
dého jiného plemene. Záleží jen na tom, jakou 
si vyberete. Není to kůň pro každého, vyžaduje 
řadu zkušeností i trpělivosti. Jsou to koně pro 
jednoho jezdce. Já jsem velice spokojená, 
byla to dobrá volba a myslím, že mám skvělou 
appaloosu.

Zažila jste s ní nějaký zcela jiný příběh než 
s ostatními koňmi?

Určitě. Celý pobyt v USA byl něco úplně ji-
ného. Samotné mistrovství světa bylo hrozně 
náročné, jak fyzicky, tak psychicky. Je to přece 
světový šampionát, takže se od koně i jezdce 
očekávají velké výkony. Pro mne, jakožto prv-
ního Čecha na ApHC světovém šampionátu, to 
byla velká výzva i splněný sen.

Na Goose ten tlak taky dost působil. Když 
jsme vešly do arény, byla hodně nervózní a já 
s ní. Byl to vlastně můj první start v pleasuru. 
Ovšem když třída začala, trvalo jen pár oka-
mžiků a tréma byla pryč. Už jsem to byla jen 
já a ona. Jak už jsem říkala, ráda se předvádí. 
Byla v pozici, čekala na mé pobídky, uši na mě, 
měla jsem její maximální pozornost. Tak jsem 
si sedla dozadu a užívala si naši jízdu. Nikdy by 
mě nenapadlo, že bych to mohla dotáhnout až 
sem, zdálo se to být dost těžké, moc nákladné, 
složité a  svým způsobem děsivě nereálné! 
Zkrátka příliš velký sen, na který se jen tak nedá 
dosáhnout… Ale najednou jsem na kolbištích, 
o nichž jsem čítávala a hrozně si přála tam být. 
Splnil se mi největší sen a já jsem za to nesku-
tečně vděčná všem, kteří mi pomohli jít tou 
cestou až na vrchol.

Co byste vzkázala čtenářům Jezdectví?
V  dnešní době existuje mnoho možností, 

jak si vybrat koně. A co se týče appaloos, jsou 
opravdu všestranné. Dokáží být dobrým rodin-
ným, rekreačním nebo sportovním koněm a to 
jak v anglickém, tak ve westernovém sportu. 
Faktem je, že appaloos u nás stále více přibývá 
a stávají se populárnějšími, více se o nich mluví. 
Show jsou každým rokem větší, což svědčí 
o tom, že to jsou dobří koně! Osobně bych roz-
hodně neměnila  
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Klára 
VEŠKRNOVÁ 

a Surely I‘m 
Invited:

Příběh Klárky 
Veškrnové je 

nejen  
fascinující, ale 

i motivující. My 
všichni máme 
velké sny, ale 

jen málokomu 
se splní.
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