sport

navštívili jsme

JK Audit Sulice:
Do výběhů chodí
nejen stájová omladina, ale také
všichni sportovci...

Josef Pařenica se svými ošetřovatelkami Lucií
Kobiánovou a Michaelou Šabatovou a stájovou
jedničkou Calledou.

âistotou se ne‰etfií
Virtuální procházka

Pojìme na malou procházku: po
pfiíjezdu do areálu vás ãeká pohled
na krytou halu s rozmûry 60 x 21
metrÛ. V té je nejen pfiekáÏkov˘
materiál a kvalitní povrch z textilií,
ale její zadní také ãást slouÏí jako
sklad na seno ãi slámu. Od haly se
mÛÏete vydat dvûma smûry – oba
vedou k jízdárnám. Men‰í a star‰í
z nich má rozmûry malého obdélníku (20 x 40 metrÛ) a za souãasné
situace zlep‰uje vybavenost
areálu: roz‰ifiuje totiÏ zdej‰í sportovní vyÏití – jestliÏe vám nestaãí
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konû, staãí obout brusle a trénovat
na „kluzi‰ti“. Druhá jízdárna o rozmûrech 65 x 25 metrÛ je vybavena
stejnû jako hala povrchem z textilií.
K pohybování koní mÛÏete vyuÏít
také kryt˘ kolotoã, lonÏovací kruh
nebo chodicí trenaÏér... Samozfiejmostí jsou rozsáhlé v˘bûhy, kde
mají koníci dal‰í pfiíleÏitost se pofiádnû vypohybovat.

Calleda není na
prodej

Stáje jsou v areálu dvû, respektive tfii. První, venkovní má kapa-

citu ‰est boxÛ a je v ní „ubytováno“
dorÛstající ãtyfinohé mládí Pafienicov˘ch. Druhá stáj se ãtyfiiadvaceti
boxy je vnitfiní a je rozdûlena na
dva trakty o dvanácti boxech, coÏ
zaji‰Èuje koním více klidu a „soukromí“. Zatímco v jedné stáji jsou
vlastní konû, druhá slouÏí zde ustájen˘m koním soukrom˘ch majitelÛ. Velmi praktická je ãtyfii metry
‰iroká stájová uliãka, která umoÏÀuje bezproblémov˘ pohyb i tûm
nejvût‰ím koním. Nechybí solárium
ãi praãka na koÀské deky. „Bez tûchto vymoÏeností uÏ dneska lze

Kousek za Jesenicí
u Prahy, na konci
malé obce s názvem
Sulice, se vyjímá
nádherný jezdecký
areál. Se slovy „Však
už jsme skoro na
horách“ nás ve výšce
420 metrů n. m.
a v -15 °Celsia
přivítal druhý
z Josefů, tentokrát
však Pařenica ve
svém sněhem
zavátém areálu...
dûlat konû jen tûÏko,“ podot˘ká
Josef. „Pfii mnoÏství koní, které odjezdím, mi tfieba takov˘ kolotoã
mnohdy velice usnadní práci,“ dodává. Práci tady mají na starost
také dvû o‰etfiovatelky, na které
Josef nedá dopustit, a pfiestoÏe by
je pr˘ rád vychválil, musí pozitivní
hodnocení omezit, aby mu je nikdo
„neukradl“. :-)
Hrdí jsou Pafienicovi na v‰echny
koníky, které mají, prodávat
Ïádné nechtûjí. I kdyÏ se fiíká, Ïe
na prodej je kaÏd˘ kÛÀ, v pfiípadû
jednoho – klisny Calledy – to roz-

Ing. Josef Pařenica ml. (44)

 s koÀmi zaãínal ve Fren‰tátû pod
Radho‰tûm
 jezdil napfi. pod vedením trenérÛ Balcara a Starosty
 pozdûji si pofiídil své dva vlastní konû
 pfied dvanácti lety zaãal se Ïenou budovat areál v Sulicích
 poslední dva roky se intenzivnû vûnuje jeÏdûní na koni, pfiedtím se podle
vlastních slov vûnoval spí‰e jeÏdûní
s koleãkem:-)
 mezi leto‰ní nejvût‰í úspûchy patfií nûkolik prvních míst z kvalifikací â·MK
s Aquitem, ve finále mu v‰ak nepfiálo
‰tûstí a skonãil celkovû 4., dále pak
úspû‰ná ST a T s Calledou

Poněkud „letnější“ pohled na areál v Sulicích...

Kapacita stájí je 24 boxů (plus 6 venkovních). Praktická je 4 m široká ulička.

Nové kolbiště má rozměry 65 x 25 metrů. Povrch z textilií vystřídala sněhová
nadílka...

Prostorná hala (60 x 21 metrů) je dominantou areálu.

hodnû neplatí. Tu by pr˘ Josef neprodal ani za milion. Letos devítiletá Calleda má hol‰t˘nsk˘
pÛvod, v˘Ïeh âT a papírovû je
slovensk˘ teplokrevník. Nastaly
tak vtipné situace, napfiíklad kdyÏ
na KMK nevûdûli, jaké plemeno
vlastnû hlásit... Ostatní obyvatelé
stáje jsou pfieváÏnû plemene
KWPN, coÏ je jistû ovlivnûno
i spoluprácí s holandskou stájí Eurocommerce.

sledkem je opravdu velmi ãist˘
areál, stébla slámy ãi zapomenuté kusy jezdecké v˘stroje byste
tu hledali marnû...
DÛvodem je moÏná nejen
obecná láska k pofiádku, ale také
vlastní vloÏené úsilí, které s manÏelkou stavbû areálu vûnovali.
V‰e zaãalo pfied dvanácti lety,
kdyÏ se nedaleko Sulic stûhovali
a fie‰ili otázku, kam ustájit dva
vlastní koníky. ProtoÏe ale poblíÏ

Čistota v rodinném
duchu

Nezvykl˘ titulek nebyl vybrán
náhodou. Kdo uÏ nûkdy tenhle
oddíl nav‰tívil, ví, Ïe ‰pína a nepofiádek tady nemají místo. Heslo
zní jasnû: „Nechci po nikom, aby
mi tady dûlal pofiádek, ten si udûlám sám. Jediné co chci je, aby
tady nikdo nedûlal nepofiádek,“
usmívá se Josef (i kdyÏ na nûm
je vidût, Ïe to myslí váÏnû). V˘-

Ïádná stáj nebyla, pfiipadaly
v úvahu staré budovy kravína na
konci vesnice... Z fotek „pfied
a po“ se ani ãlovûku nechce vûfiit,
Ïe je moÏné nûjaké místo tak zvelebit. I kdyÏ Pafienicovi stále bydlí
v pÛvodním domeãku nedaleko,
plánují se pfiestûhovat i s dûtmi na
statek. Doslova taková koÀská rodinná idylka, Ïe?

Text a foto
Katefiina BartÛ‰ková
Jezdectví 3/2010
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