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40 let Jihočeské 
Podhoranky

V souvislosti s tímto výročím jsme oslovili 
kapelníka Františka Chuchla.
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Školní výlet na klíč

I v letošním roce se můžeme pochlubit další 
novou formou propagace našeho města 
a okolí. 
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Jak jsme volili?

Jak jsme v našem městě volili do Poslanecké 
sněmovny PČR? 
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JIHOČESKÁ PODHORANKA 

 
slaví 40. výročí svého vzniku 

 
 
 
 

 
 
 
 

Zveme příznivce dechovky, aby si s námi toto výročí 
připomněli. 

 
V sobotu 25. listopadu 2017 od 19 hodin v tanečním 
sále Kulturního domu v Trhových Svinech zahrají a 

zazpívají současní i bývalí členové Podhoranky. 
 

Na shledání i přátelské posezení při veselé písničce se 
těší celá kapela v čele s Františkem Chuchlem. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupné dobrovolné 

AKTUÁLNÍ TÉMA
40 let   

Podhoranky

Školní výlet  
na klíč

Výsledky  
voleb

Když koníčkem je kůň
V našem malém městě asi nebude úplně běžné potkat mistra nebo mistryni republiky, natož Evropy. 
A když už tu možnost máme, asi by byla velká škoda se s dotyčnou osobou neseznámit. V našem 
rozhovoru Vám chceme představit slečnu Pavlu Bícovou (17 let), která žije ve Lhotce, je studentkou 
Gymnázia Trhové Sviny a několikanásobnou mistryní republiky i Evropy ve westernovém ježdění.

Pavlo, jak, kdy a proč jste se začala zajímat o koně 
a tento sport?

O koně jsem se začala zajímat už jako malá, pro-
tože se mi vždycky líbili a  chtěla jsem se naučit 
jezdit a starat se o ně. Taťka mi to nejdříve nechtěl 
povolit, ale pak jsem začala mít problémy s  kole-
nem a lékařem mi bylo doporučeno ježdění na koni.  
Začala jsem jezdit v deseti letech anglické ježdění, 
ale jelikož jsem nejezdila moc často a naskytla se mi 
po roce příležitost zkusit westernové ježdění, nevá-
hala jsem a začalo mě to bavit.

Představte nám, prosím, svého koně.
Ve  dvanácti letech jsem dostala svého prvního 

koně Dakara (kříženec Chladnokrevníka a  Českého 
teplokrevníka), který mě nejvíce naučil, protože ne 
vždy to s  ním je jednoduché. Naučil mě základní 
věci  -  ať už po stránce jezdecké, tak ohledně vzta-
hu ke koním. S ním jsem odjela tři závodní sezony 
a  zúčastnila jsem se s  ním i  Mistrovství republiky, 
kde jsme dopadli dobře. Jelikož jsem se v  tomto 
sportu chtěla posouvat dál, koupili jsme roční hříbě. 
Bohužel se na  něm dodnes nedá jezdit, kvůli jeho 
nemocným nohám, a tak jsme před rokem a půl shá-
něli třetího koně, a tak jsem se dostala k Viggovi.

Viggo je šestiletý valach plemene American 
Paint Horse. Celým jménem se jmenuje Gamblers 
InitToWinIt. Byl do  České republiky dovezený jako 

roční hříbě z Dánska. I když je Viggo už dospělý, tak 
se stále někdy chová jako hříbě a  se vším si hraje. 
Jeho zvláštností je, že má obě modré oči a obě uši 
hnědé a pouze dva rezavé fleky na boku. Viggo je 
velmi talentovaný, citlivý, a hlavně chytrý kůň, díky 
kterému jsem se dostala do vyššího sportu a teprve 
s ním se učím a chápu lépe gymnastiku a různé cviky 
v ježdění, které jsou v tomto sportu velmi důležité, 
aby kůň chodil tak, jak má. Měl by jít uvolněně, pra-
videlně, ze hřbetu a reagovat hlavně na nohy. Proto 
často také jezdíme bez uzdečky, protože vše musí 
přiježděný kůň zvládnout i bez ní.

Kdo je Vám v  tomto neobvyklém hobby největší 
oporou ?

Můj trenér se jmenuje Tomáš Zajac a  působí 
na  Moravě. Trénujeme spolu jednou za  dva mě-
síce na  kurzech u  Plzně a  také k  němu jezdíme 
na  Moravu. Spolupracujeme také na  všech závo-
dech, kde mi hodně pomáhá. Párkrát do roka se také 
účastníme kurzů s  Alžbětou Kroumanovou, která 
nám také vždy poradí a pomůže. V jezdectví mě ale 
nejvíce podporují moji rodiče, za což jim moc děku-
ju, protože tento sport je jak finančně, tak i časově 
velmi náročný.

Pokračování na další straně
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Jak často a kam nejčastěji jezdí-
te na závody?

Na závody jezdíme velmi často. 
V  Čechách se účastníme kvalifi-
kačních závodů na Mistrovství re-
publiky, jehož se také účastníme. 
Dále jezdíme do Německa třikrát 
ročně na VWB závody, které trvají 
vždy týden a  koná se zde i  sé-
rie Golden Series, která se jezdí 
na  dvě kola a  finále nejlepších 
jezdců, mezi nimiž běžně jezdí 
i trenéři. V obou disciplínách jsme 
se dostali letos do  finále, a  do-
konce se umístili na čtvrtém mís-
tě. Dále jezdíme na  Mistrovství 
Evropy Europaint, které je také 
v Německu.

Kolik lidí v ČR se tomuto sportu 
věnuje?

Nemůžu říct, kolik lidí se tomu-
to sportu v  Čechách věnuje, ne-
dokážu to odhadnout. Ale tento 
sport získává čím dál více na po-
pularitě a stále více lidí se o tento 
druh jezdeckého sportu zajímá.

Plánujete, že i Vaše budoucnost 
bude mít nějakou souvislost 
s koňmi?

Ano, doufám, že moje budouc-
nost bude mít souvislost s koňmi, 
zatím jsou to jen plány, ale budu 
se co nejvíce snažit, aby se mi 
to splnilo. Rozhodně plánuji se 
i v budoucnu dál účastnit závodů 
a  zlepšovat se. Také bych chtěla 
jet do USA a zjistit, jak to tam fun-
guje u koní a na závodech a zase 
se něco přiučit.

Co Vám Vaše záliba dala 
a vzala?

Tato záliba mi více dala, než 
vzala. Jedinou věcí, kterou mi 
vzala, je volný čas, který denně 
trávím u  koní, protože je máme 
doma, a  tak se o  ně každý den 
musím starat. Naučila jsem se díky 
tomu zodpovědnosti, pokoře a tr-
pělivosti, která je u koní velmi dů-
ležitá. Naučilo mě to nevzdávat se 
a jít si za svými sny, i když ne vždy 
se zrovna daří, tak jak chci. U koní 
se člověk celý život učí.

Děkuji za rozhovor.
H. Halešová

(Aby bylo našim čtenářům úplně 
jasné, jaká sportovní hvězda žije 
mezi námi, poprosili jsme Pavlu 
o seznam jejích výher v posledních 
dvou letech).

Mistrovství ČR 2016:
Mistr ČR Trail mládež
Mistr ČR Hunter Under Saddle mládež
Vicemistr ČR Hunt Seat Equitation mládež

Mistrovství Evropy 2016:
European Champion (gold meda-
list) Hunt Seat Equitation Youth
European Champion (gold medalist)  
 Western Horsemanship Novice Youth
Reserve European Champion (silver medalist)  
 Trail Youth
Bronze Medalist Western Horsemanship Youth

Mistrovství ČR 2017:
Mistr ČR Western Pleasure mládež

Mistr ČR Hunt Seat Equitation mládež
Vicemistr ČR Western Horsemanship mládež
Vicemistr ČR Hunter Under Saddle mládež
Mistrovství Evropy 2017:
European Champion (gold medalist) Western 
Horsemanship Youth
European Champion (gold medalist) 
 Western Horsemanship Novice Youth
European Champion (gold medalist) 
 Hunter Under Saddle Novice Youth
Reserve European Champion (silver medalist) Trail 
Senior
Reserve European Champion (silver medalist) Trail 
Youth
Bronze medalist Hunt Seat Equitation Novice 
Youth

Když koníčkem je kůň dokončení z 1. strany


