Jezdecký klub Roketnice, z. s.
ve spolupráci s Helenou Petrovou

Ročenka 2020
Vážení spoluobčané,
rádi bychom se s Vámi podělili o úspěchy a
radosti letošní sezóny naší jezdecké stáje se
sídlem ve Tvarožné a našeho prvního roku
drobných zemědělských činností. V roce 2020
jsme poprvé aktivně reprezentovali náš
mikroregion v hobby (i ofi) parkurovém ježdění.
Získali jsme tyto úspěchy:




2. místo v parkuru ZM (90 cm) 25. 7. 2020 na Moravanu
pro Helenu Petrovou s klisnou Tajmyr,
3. místo v parkuru hobby 60 cm 1. 8. 2020 na Panské Líše
pro Helenu Petrovou s klisnou Lorita,
7. místo v parkuru hobby 60 cm 1. 8. 2020 na Panské Líše
pro Emu Musilovou s valachem Ivory Davis (její první start
☆),






3. místo v parkuru hobby 60 cm 13. 9. 2020 v Pravčicích
pro Helenu Petrovou s klisnou Tajmyr,
7. místo v parkuru hobby 60 cm 13. 9. 2020 v Pravčicích
pro Kateřinu Musilovou s valachem Ivory Davis (její první
start ☆),
4. místo v parkuru hobby 80 cm 20. 9. 2020 v Popicích pro
Martinu Pavlíkovou s valachem Ivory Davis,

a další starty, které po většinou vedly k úspěšnému dokončení parkuru. Chceme
poděkovat a vyjádřit obdiv všem, kteří letos reprezentovali náš jezdecký klub. Je
to projev píle, sportovního i týmového ducha.
Na druhé straně najdete přehled našich dalších činností, úspěchů i zážitků.

 Vycvičili jsme tuto krásnou mladou rodilou
tvarožňačku – ryzku jménem Rusla (slovenský
teplokrevník) a úspěšně složili zkoušky základního výcviku
se známkou 7,6.
 Vysadili v Sivicích do
kamenité meze pět
nových ovocných
stromů; posekali trávu z
několika mezí a vysbírali na nich odpadky; doseli několik
obecních luk
 V našem koňském
výběhu jsme narazili na dudka chocholatého – pro naši
krajinu poměrně vzácného ptáka. Velice se mu u nás líbilo.
 Foto je ilustrační, my jsme po ruce tak dobrou techniku
neměli – viz video na našem fb profilu.
 Jako tým jsme vypěstovali
pro naše koně biomrkev a při té
příležitosti jsme vytvořili i
děkovné bedýnky pro ty, kteří nás
skutečně podpořili – nezjištně
nám pronajali půdu, na které
hospodaříme nebo nám poskytli
služby v zemědělství.
 A v neposlední řadě jsme byli domovskou stájí pro mnoho
dětí, mladistvích i dospělých, kteří se s námi shodnou v tom, že
trávit čas venku s přáteli a zvířaty je lepší než sedět doma. Tito
skvělí lidé nám pomohli pečovat o tyto krásné tvory a
tréninkem dosáhli značného zlepšení v mnoha směrech.
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