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VÍTĚZOVÉ
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OSOBNOSTI PONY SPORTU 2011
I ONI JEDNOU ZAČÍNALI, I ONI BYLI JEDNOU NA STARTU,
SNAŽ SE A NASLOUCHEJ A MŮŽEŠ ZDE BÝT I TY !
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JEZDEC ROKU
VIKTORIE THEIMEROVÁ

Viktorka patří k všestranným
jezdcům. Na svém kontě má mimo
jiné už mistrovský titul v drezuře
z mistrovství ve Frenštátě v roce
2008 s klisnou LASKONKA.

Pak jak léta plynula domů si samé
velké medaile Viktorka vozila. Psal
se rok 2009 a v prvním možném roce
co pravidla umožnila, Viktorka na
mistrovství ve všestrannosti vyrazila
a zvítězila (TUBLATANKA).
A jak dále léta plynula pro další
medaile si Viktorka jezdila.
Rok 2010 a obhajoba všestranného
vítězství v Pardubicích se SAGARem.
Rok 2011 by se dal nazvat rokem
hattricku, neboť to byl pro Viktorku
rok, kdy potřetí v řadě dokázala
zvítězit na mistrovství ve
všestrannosti a z Loštic si domů do
Rudné vezla potřetí v řadě titul!
Nelze ani opomenout takzvaný
zduchovický „průvan“, neboť ze
skokově-drezurního mistrovství si

domů Viktorka přivezla skokové zlato (SAGAR) a
drezurní bronz (CHUANITA)!
Viktorce popřejeme ve starší věkové kategorii
jezdců pony, kam nám letos přestupuje
pokračování dobře nastoupené cesty a minimálně
další „hattrick“ či „průvan“!
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TRENÉR ROKU
ING. VLADIMÍR MESTENHAUSER

Vladimír absolvent zemědělské školy v Čáslavi
a VŠZ v Praze. Od dětských let aktivní jezdec a
od 18 let cvičitel následně trenér spojený
„pupeční šňůrou“ s JK Mělník je u nás
spoluzakladatelem ponysportu.

Jako trenéra ho snad ani nikomu nemusíme
představovat. Pro jezdecký sport u nás
připravil nejen svou dceru Kateřinu
(účastnice ME v Praze), ale i řadu dnešních
reprezentantů. Připomeňme kupříkladu
jména Zuzany Zelinkové účastnice ME v Madridu 2011, sester Krulichových, sester Hrudkových,
Aleny Machové, Lucie Kraicové či Karolíny Hájkové. Určitě by se do našeho výčtu zařadilo mnoho
a mnoho dalších, které
dovedl minimálně na vrchol
domácí sportovní scény a to
na mistrovství republiky.
V tréninkové činnosti se
svými svěřenci nekončí na
cvičišti, ale vede je i
v náročných podmínkách
„bojiště“ – závodního
kolbiště.
Svou prací připravil pro
jezdecký sport jezdce, kteří
čtyřikrát startovali na ME!

Vladimírovi přejeme hodně elánu do další, tak úspěšné práce!
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NADĚJE ROKU
SÁRA VINGRÁLKOVÁ

Sára je mladou nadějnou jezdkyní, která
vyrůstá nedaleko moravské metropole
Olomouce v JK Derby.
V osmi letech skládá ZZVJ s KENYM a
začíná drezurně soutěžit. V rámci
oblastního mistrovství Severomoravského
kraje v Rudné pod Pradědem si dojíždí pro
svou první „placku“. Bronzová medaile je
první jezdeckou pro Sáru.

V roce 2011 Sára k drezuře přidává i
skokovou disciplínu. S KENYM se
kvalifikuje i na MČR ve Zduchovicích.
V mistrovské soutěži v drezuře končí Sára
šestá a ve skokové mistrovské soutěži na

pěkném děleném čtvrtém místě.
S přicházejícím podzimem roku 2011 začíná Sára sedlat
známého EMILA-R. Ještě na oblastním mistrovství
v drezuře, které na sklonku září hostil areál
v Bohuňovicích získává Sára druhé a třetí místo.
Do dalších let plánuje Sára i všestrannost, takže už v roce
2012 Sára věkem bude mít příležitost rozšířit působnost i
o tuto disciplínu.
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PONY ROKU
PRIMUS DE L´AUBE

PRIMUS DE L´AUBE. Černý sympatický hřebec
narozený v roce 2003. V ČR jeho kroky vždy pojí
vazba s Vladimírem Treterou.

V roce 2007 ho vidíme poprvé na našich
kolbištích v sedle s Veronikou Jelínkovou. Pak
ho registrujeme v roce 2009 s Alžbětou
Vojtkovou, která už dokáže s tímto hřebcem
vítězit v soutěžích – STP a to na Mělníce i ve
Zduchovicích.
Po mistrovství 2009, již získává PRIMUSE jeho
současná jezdkyně Nicola Grünthalová. Nicola
už na podzim s PRIMUSEM skáče skokové
soutěže na výšce 110cm – bezchybně.
Rok 2010 byl pro tuto jezdeckou dvojici rokem
úspěšným. PRIMUS s Nicolou absolvují
bezchybně dokonce soutěže velkých koní
obtížnosti L**. V rámci Grand Prix CSIP
Zduchovice je PRIMUS s Nicolou nejlepší
domácí dvojicí na druhém místě. Na
mistrovském podniku v srpnu končí Nicola
s PRIMUSEM na třetím místě. Na podzim ještě
dvojice vyráží do Rakouska na oblíbený
mezinárodní mítink do Wr. Neustadtu.
Rok 2011 znamenal pro PRIMUSE opět
potvrzení výkonnosti na výšce 120cm a proto
vídáme PRIMUSE více na českých kolbištích
v soutěžích velkých koní, kde bez problému a
čistě skáče soutěže obtížnosti L**. Mistrovský
podnik ve Zduchovicích přinesl dvojici stříbro.
Na sklonku sezóny Nicola s PRIMUSEM vyráží
na nejprestižnější podnik CSIOP Manerbio,
kde absolvují soutěž 125cm za jednu chybu.
Úspěšně dokončují i Grand Prix Pony na výšce
130 cm.
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