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 Roční valach Joe Snow Gene s majitelkou Věrou Pleslovou.  

 Rusty Lil Dry Doc a Kristýna Klímová.

Největší a nejprestižnější klání 
koní Appaloosa show v Čechách, 
pořádaná pod vedením Appaloosa 
Horse Clubu Czech Republic,  
se konala ve dnech  
19.–20. července na Happy Hour 
Ranchi v Krakovanech.

Pro všechny příznivce 
a milovníky strakatých 
kožíšků se ve dnech  
26. a 27. července konala 
na ranči Ježkův mlýn 
v Hoštce Czech Summer 
Paint Horse Show. 

Appaloosa Show – to je přehlídka nej-
krásnějších koní plemene appaloosa 
v  nejrozličnějších barevných varian-
tách, různých věkových kategoriích, 

ve více než 90 vypsaných disciplínách. Víkend 
strávený ve čtyřicetistupňovém horku pod stře-
chou obří show arény přinesl nejen mnoho zá-
vodních zkušeností, ale také inspiraci a zážitky, 
setkání s nejrůznějšími chovateli, jezdci a příz-
nivci koní amerických plemen.

Úvod na ruce
V sobotní den byly na programu halter a hun-

ter disciplíny, v nichž jsou koně předváděni z ruky 
na westernových ohlávkách a  na anglických 
uzdečkách, kde se posuzují chody a stavba těla 
koně, přirovnatelné ke svodu koní, a to v různých 
kategoriích závislých na věku a  pohlaví koně. 

Také se posuzuje schopnost startujícího předvést 
svého koně co nejlépe. Nejúspěšnějším ročním 
koněm se stal Jou Snow Gene pod vedením Věry 
Pleslové. Mezi dvouletými klisnami zvítězila Le-
gacy Red Pepper s Anitou Váchovou. V mládeži 
byla nejúspěšnější Andrea Venclová s  Legacy 
Magic Qeen. Nejúspěšnějším hřebcem se stal GF 
Freedom King s Betkou Kroumanovou. Klisnám 
kralovala Surely Im Invited s Klárou Veskrnovou.

V podvečer pak přišly na řadu dobytkářské 
disciplíny, ve kterých byli vidět takoví jezdci, jako 
Ladislav Buriánek (Smooth Cool Cat), Tomáš 
Bárta (Rumble a Big Cash, Huckleberry Hobbit, 
Smoking Cowboy SB), Václav Vacík (MA Starfigh-
ter) či Pavel Orel (Ic Rusty Navajo). 

Zábava i poučení
V neděli pak soutěžící startovali v trailu pro-

věřujícím ovladatelnost koní při překonávání 
překážek, ve western horsemanshipu, kde se 
posuzuje kvalita jezdce, ve western pleasure 
disciplínách, v  nichž rozhoduje kvalita chodů 
a ovladatelnost koně, v reiningu – westernové 
drezuře, v heritage – předvedení koně v krás-
ných kostýmech charakteristických pro kmen 
Nez Percéa nakonec barelových disciplínách 
(Karel Jelínek a Clarks Cheyenne). Nejkrásnějším 
puntíkatým koněm pro rok 2014 se stal Rusty Lil 
Dry Doc, předvedený Kristýnou Klímovou.

Na závěr proběhla klinika s texaskou rozhodčí 
Lindou Lee Long, která s elegancí a humorem 
vysvětlovala účastníkům, co je pro posuzování 
soutěžících v  jednotlivých soutěžích nejdůle-
žitější, jaké jsou nejčastější chyby a jak je také 
odstranit. Pak už se všichni unavený plný dojmů 
a zážitků pomalu vydali směrem domů.  

Majitelé ranče v  Hoštce – manželé 
Blanka a  Vladimír Bihary – se ve 
spolupráci s  Wanted Ranchem 
manželů Lenky a  Libora Šnáblo-

vých rozhodli nabídnout všem majitelům koní 
plemene paint horse možnost závodit a získat 
tak cenné APHA body a tituly na show pod hla-
vičkou americké asociace APHA, a to hned se 
dvěma rozhodčími. A důvod? Úplně jednodu-
chý! V Čechách se až do letošního roku konala 
každoročně pouze jedna jediná Paint Horse 
Show a ti nejlepší čeští painti si museli pro cenné 
body a tituly jezdit do zahraničí.

Na dvě stovky startů
Do Hoštky tak přijeli dva velmi zkušení roz-

hodčí: Nancy Ann Wilde přiletěla přímo z Texasu, 
nejzkušenější evropský rozhodčí Heiko Keuchel 
přijel za českými painty z Německa. Kromě nich 
se sjelo do Hoštky společně se svými majiteli 
téměř 50 paintů. Celkový počet startů byl neče-
kaný – dosáhl čísla 200. 

Jak to na Ježkově mlýně vypadalo v sobotu? 
Tradičně jako na každé opravdové Paint Show 
se začínalo chovatelskou disciplínou halter, 
kde rozhodčí hodnotili stavbu těla jednotlivých 
koní. A jaké bylo hodnocení rozhodčích? V ama-
térském halteru hřebců u obou rozhodčích jed-
nohlasně vyhrál charismatický Maximum Blues 
Master L. Šnáblové a  stal se dvojnásobným 
Grand Championem, stejně jednohlasně se na 
druhém místě umístil a Reserve Championem 
se stal Im Ideal v předvedení L. Šnábla. V open 
halteru hřebců opět neměl konkurenci a dvojná-

sobným Grand Championem se stal Maximum 
Blues Master, titul Reserve Champion získali 
Im Ideal L. Šnáblové a Gamblers Mr Zip Renaty 
Křenkové. V  amatérském halteru a  stejně tak 
i v open halteru klisen se Grand Championkou 
jednohlasně stala Blanca Emotion Lenka Zdrá-
halové, titul Reserve Champion získala Valen-
týnka Barbory Švajdové a  Cherokee Summer 
Dee Ivety Hejdukové.

Diváci se nenudili
Pro diváky nejzajímavější třída color class 

byla prvně v Čechách rozdělena na typy zbar-
vení overo a  tobiano. Dvojnásobné prvenství 
v Overo Color Class získal Maximum Blues Mas-
ter L. Šnáblové, prvenství v Tobiano Color Class 
si rozdělili HB Keenshow Rooster (M. Aufrichti-
gová) a Michelle Valentine (Z. Vasilenková).

V disciplínách longe line pro roční a dvouleté 
koně, které byly v Čechách vůbec prvně rozdě-
leny nejen na roční a dvouleté, ale i na katego-
rie open a amatér, startovalo také nemálo koní. 
Mezi nejúspěšnější patří určitě RJ Good Mr 
Zip R. Křenkové, Paint Me A Gift V. Orlity, RPV 
Dancing Star I. Hejdukové. Vítězství ve western 
pleasure tří různých tříd patřilo těmto startují-
cím: Blanca Emotion (L. Zdráhalová), Skippin At 
Fullmoon (I. Pančošková), Dreams By Paint Me 
(M. Poláček), Gamblers InitToWinIt (P. Jančík) 
a Valentýnka (T. Zajac).

Celou sobotu, která byla typickým tropickým 
letním dnem, se rozhodně startující ani diváci 
nenudili. Nejinak tomu bylo i v tropickou neděli: 
O disciplínu showmanship at halter je na všech 

závodech vždy velký zájem. Prvenství v této silně 
obsazené třídě od obou rozhodčích získala zku-
šená Valentýnka s B. Švajdovou, druhé místo po 
zásluze patřilo mladičkému valachovi Wanted 
Cowboy Spirit s J. Charvátovou. 

Vítěz vedle vítěze
Vítězství v  různých třídách disciplíny in 

hand trail si domů odvezli Ima Absolute 
Sensation L. Zdráhalové, RJ Good Mr Zip  
R. Křenkové, Im Drago Ideal L. Niklové. Velké 
a napínavé soupeření mohli diváci shlédnout 
ve všech těžkých úlohách v různých třídách 
disciplíny trail. Třídu amatér a  stejně tak 
i open senior vyhrála L. Zdráhalová a Blanca 
Emotion, těsné druhé místo získal Im Ideal  
L. Šnáblové. Nejúspěšnějším ve třídě Junior byl 
Invitationsensation P. Poláčkové následován  
P. Jančíkem a  jeho Gamblers InitToWinIt. 
Trailu jednobarevných kralovala L. Niklová 
s  Justalito Dudel Chit. Vítězem horse-
manshipu se stala I. Minaříková s Buenos Lynx 
Girl, reining vyhrála Valentýnka s T. Zajacem. 
Poslední vítěznou jízdu nedělního odpoledne 
v disciplíně ranch horse pleasure viděli diváci 
v podání hřebce Im Ideal s L. Šnáblovou.

Naprosto neoddělitelnou součástí Czech  
Summer Paint Horse Show byly i třídy jednoba-
revných koní, mládeže a tzv. all breeds třídy – třídy 
otevřené koním jakéhokoliv plemene. Velkou 
zajímavostí nedělního odpoledne byl jackpot 
trail. Celkový seznam všech vítězů by byl dlouhý, 
kompletní výsledky jsou k dispozici webových 
stránkách www.czech-extremetrail.cz. 

Text Lucie Kudlová / Foto Věra Marková Text J. Charvátová a L. Šnáblová
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 Na fotce zleva Vladimír Bihary, tlumočnice Veronika, ringsteward Ellen Leonard z Texasu, rozhodčí Nancy Ann 
Wilde z Texasu, speaker Eda Ziebiker, Blanka Bihary, rozhodčí Heiko Keuchel z Německa, Lenka Šnáblová, hřebec 
Im Ideal, Libor Šnábl a Jana Charvátová. Foto L. Zdráhalová 
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