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Text a foto Renáta Kolářová

XII. Czech Spring Appaloosa Show: 

APPALOOSY nejsou z cukru
Z kolbiště do haly a zase zpět

Sobotní ráno přivítalo vystavovatele i diváky pod-
mračeným počasím, ale to náladu rozhodně nikomu 
nezkazilo. Rozhodčí Johanna Vorraber s ringsteward-
kou Janou Bílkovou se ujaly svých povinností a krátce 
po deváté se začalo soutěžit. V rámci výstavy se usku-
tečnilo 36 open startů, 26 amateur startů, 20 youth 
startů a 10 all-breed startů. Nejprve se představili hřebci, 
z nichž se paní rozhodčí nejvíce líbil Ima Legal Impack, 
kterého loni importovala Gabriela Horáčková jako no-
vého chovného hřebce již ověnčeného tituly z USA. Jak 
se ukázalo, měla šťastnou ruku, protože J. Vorraber na 
něm mohla doslova oči nechat a přiřkla mu vítězství 
hned v šesti kategoriích a získal titul Grand Championa 
mezi hřebci, přičemž titul Reserve Championa získal 

další krásný plemenný hřebec GF Freedom King pre-
zentovaný Betkou Kroumanovou. Dále byl předveden 
a uchovněn mladý hřebec Hi Tech Dreamer v majetku 
Marie Čiplové. Koně se nejprve vystavovali venku, ale 
kolem jedenácté hodiny se z přeháněk stal nepříjemný 
liják, a tak se technika, koně a lidé přesouvali honem do 
haly. Tady však proběhla pouze jedna kategorie Moust 
Colorful at Halter, ale o to byla podívaná zajímavější, 
protože diváci mohli vidět širokou škálu zbarvení appa-
loos a věřte, že bylo na co se koukat! A opět se nejvíc 
líbil Ima Legal Impack. Mezitím se venku vyčasilo a paní 
rozhodčí zase zavelela k návratu na venkovní kolbiště. 
Tato epizoda s deštěm byla naštěstí v průběhu obou 
dní jediná a žádná další nepříjemnost už nenarušila 
pohodový průběh jarní show. 

Noví šampióni
Po halterových disciplínách byli již známi další šam-

pióni – Grand Championem mezi valachy se stal Red 
Shadow Bandit s Denisou Váňovou, Reserve Champ-
ionem Legacy Spring Star Jitky Obzinové. V klisnách 
se nejvíce líbila Legacy Magic Queen předváděná An-
dreou Venclovou a oprávněně si tato dvojice odvezla 
titul Grand Championa klisen, Reserve Championkou 
se stala Legacy Red Pepper Anety Váchové. Divácky 
atraktivní byly disciplíny western showmanship, při 
kterých bylo zajímavé pozorovat, jak si s vypsanou 
úlohou poradí dospělá dáma či malé děvčátko. V po-
lední přestávce si mohli diváci vychutnat komento-
vanou jízdu Edy Ziebikera v extreme trailu a to, co 
na pohled vypadá velice jednoduše a  elegantně 
v podání zkušeného jezdce a koně, může být pro jiné 
koně zcela neřešitelný problém! Po kategoriích hun-
ter in hand v pozdním odpoledni nasedlali závodníci 
své koně a začaly kategorie sedlové, a to jak anglické, 
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tak westernové. V podvečerních hodinách pro-
běhly skoky neboli disciplína hunter hack, při 
které vytrvalým divákům appaloosy ukázaly, že 
umí i skákat. Divácky nejatraktivnější kategorie 
uzavíraly sobotní večer a barrel race rozproudil 
krev nejen v žilách jezdců! Tečku za dlouhým 
dnem udělala soutěž keyhole race. 

V prachu jako na Divokém Západě
V  neděli se opět začalo soutěžit úderem 

deváté hodiny, tentokrát bylo kolbiště zalité 
slunečními paprsky a všichni se začali tvářit ra-
dostněji… Jako první přišel na řadu trail, jehž 
se zúčastnilo celkem 11 závodníků, či spíše 
závodnic, protože muže bychom zde hledali 
marně. Soutěže se zúčastnili i atraktivní ameri-
can paint horse. Díky maďarské účastnici Sza-
lontai Virág se Shiny Investment show získala 
status "mezinárodní". Další, děskou kategorii 
vystřídaly dospělé jezdkyně a začaly disciplíny 
western horsemanship a  western pleasure, 
které skutečně ladí oku diváka, protože koně 
i  jezdkyně jsou elegantně sladěni, stříbro na 

 Ima Legal Impack se stal mimo jiné Grand Championem hřebců.

 Andrea Venclová s Legacy Magic Queen získala titul 
Grand Championa klisen.

 Jitka Obzinová jak ji neznáte…

Roztomilé děti v sedle
Jednou z nejroztomilejších disciplín je leadline 6 and under, kde se představily dvě malé 
jezdkyně – pětiletá Kačenka Brunová a tříletá Gábinka Horáčková. Obě maminky věnovaly 
patřičnou pozornost výstroji a celkovému sladění, takže když obě malé cowgirl spatřila 
paní rozhodčí, rozzářily se jí oči a bylo jasné, že bude mít velké dilema, které z nich při-
řknout vítězství. Malé Kačence, která se nechtěla usmát, protože jí chyběly přední zoubky, 
nebo nonšalantně mávající jezdkyni v růžovém? Nakonec vynesla verdikt vpravdě šala-
mounský a dala shodně první místo oběma holčičkám, což si skutečně zasloužily! Sladkou 
tečkou byl ještě rozhovor s reportérem TV Prima! 

sedlech a uzdečkách se jen blýská a neméně 
oslňují i výkony. Když pak vidíte například deset 
koní nastoupených k jedné disciplíně, je to už 
opravdu parádní podívaná. Méně často vídaná 
je disciplína bareback horsemanship, při které 
se jede úloha na neosedlaném koni, ale jezdec 
ji musí splnit stejně precizně, jako by jel v sedle. 
Bohužel se stále se zvyšující teplotou se začalo 
na kolbišti prášit, což byla velká škoda, protože 
závodnice občas mizely v oblacích prachu. Na 
druhou stranu si diváci mohli myslet, že jsou 
na amerických vyschlých pláních! Nikdo se však 
nenechal odradit ani touto drobnou nepříjem-
ností a všichni pokračovali v bojích o poháry. 
Poslední "puntík" za XII. Czech Spring Appalo-
osa Show udělala reiningová úloha v podání Ic 
Wiyards Dancing a Evy Veselkové. Dvoudenní 
klání skončilo po poledni, což bylo velice ro-
zumné vzhledem k tomu, že mnoho soutěžících 
přijelo až z Moravy a čekala je dlouhá a únavná 
cesta domů. Po oba dva dny se o hladký průběh 
show staral tým ochotných a milých lidí kolem 
prezidentky klubu APHC CZ Lucie Kudlové 
a  vše slovem neúnavně doprovázela Míša Za-
chová. Poděkování patří i prezidentovi pro sport 
Tomu Zajacovi, který stále sršel energií a vtipem 
a evidentně ho nic nemohlo připravit o dobrou 
náladu. Reportáž o této show byla odvysílána do-
konce na TV Prima 31. května ve zprávách.  

 Malé jezdkyně Kačenka Brunová a Gábinka Horáčková, uprostřed Johanna Vorraber.

 Na trase trailu Veronika Cejpová a TT Borovanda.

 Některé třídy byly silně obsazené…

  Stanislava Nebohá a Legacy Black Storm zís-
kaly také mnoho cen.
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