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Ve Valkýře odchovali první mládě klokana
lSpotkový život

v bývalé zahrádkář§ké
kolonii na okraji
Hustopečí na
Břeclavsku vznikla
ú§ilím nadšené party
lidí a přátel sportovni
stáj ValkýIa.

ANETA BERÁNKOVÁ

Hustop€č€ Přespřekážky
až k lyplněni svého dětské
ho §nu. Tak by se dala po-
psat cesta, kterou musela
ujít májitelka ranč€ V Hus-
topečich na Bř€clavsku Jana
sigmundová, Po mnoha I€-
tech se však dočka]a. stáj.
kterou pojmenovala Po
§vém prvnim vlastnim koni,
§e stala \,yhledávaným mis-
tem pro mnoho lidi. Valkýře
je věnovaný dnešni dil pra-
videlného seriálu Deniku
Rovnost Spolkový život,

počátky stáj€ sahaji až do
roku 2003, ,,Tehdy j§me §e
ještě jmenovati sportovní
stáj straviš a o čtyři roky
později už to byla Valkýra,"

měřené plo všechny děti,
které mají kladný vztah ke
zvířatům. Učí se péči o ko-
ně, Začinají čištěním, vodě-
nim, dále §edlánim a nako-
nec ježděnim. ,,Tábor neni
a]e jen o konich, Děti čeká
spousta heŤ, pŤocházky, vý-
lety a také koupáni v bazé-
nu, který je přímo v areálu,"
lákala žena.

Že je o tábory zájem, do-
kazuje i fakt, že bylo potře,
ba loni zvýšit kapacitu.
Zájmu se těši také jejich
jednodenní pobyty či kaž-
doroční oliginální mikuláš-
ská nadílka, kdy po městě
jede Mikuláš s čeíty na vo-
ze, ,,le to napřosto dokonalá
a ori8inální naalílka," hod,
notila například Hustope-
čanka Michaela zemanová,

Loňský podzim byl i ve
znameni históricky přvnl
!yjiž&y, 

"Připřavit 
lyjtždku,

závody n€bo Hubertovu
jízdu je úkol těžký, ba přímo
nel€hký. Za tři týdny isme
ale na valkýře všechno na-
chystali na historicky pnŤí
\,ryjíždku," nechala se slyšet
jedna z členek valkýry lrena

"ÁBAVA 
PBo DĚn. stáj pořádá pro mladé milovníky ne]en koníp říměstské ]a rníi letn itá bory a také VikendoVé pobyty Fob: Jáná Rozková



Úved|a sigmunitová, ktirá
jako malá utikala mámě od
kočárku, když uviděla koně.
od alevíti let začala aktivně
jezdit, Doufala, že jednou
sama povede jezdeckou
školu a bude mit své vlastn|
koně, To se ji §plnilo.

z původně pronajatýci
píostoř bývalého zeměděl-
ského družstva v Hu§tope_
člch s€ s kolegy musela
přestěhovat do vlastniho,

"Nejdřive 
jsme se setkáva|i s

obrovskými problémy, Tý-
kaly se pozemkú, stavby a

dalšich různých povolenl,"
vzpominala majitelka,

Nakonec se jim však po-
dařilo lybudovat zázemi Da
okraji Hustopeči po cestě
směrem k tamnim rybni-
kům. ,,Leží na klásném
mlstč!,I(olem nás jsou,ryb_
níky, kde je možnost plave-
ni koní. Dále pak Kamenný
vích, mandloňové sady.
Kíásné !ryjiždky nám teži
pňmo u nohou," chválila
Hustop€čanka.

Pod Valkýíu spadá při,

t€nového ježdění,'vedeme
jezdecký kloužek pro děti,
provozujeme jezdeckoll
školu a také agrotuřistiku,
Účastnime se pařkuíovýth,
dr€zúrnich i westemových
závodů. s dětmi pak hobby
závodů a nlzných měst
ských akci, jako jsou napří
klad Bulčákové §lavnosti či
slavnosti mandloni a vína,"
zminila milovnice koní.

Loni ke všem syým čin
nostem přidali i přlměstské
jami a letni tábory, Jsou za

Prudká,
Pak doda]a: ,,Úča§t byla

slušnáanakonecznaší
jízdárny \,ryIazilo jednatřicet
j€zdd a jeden Vůz na asi
patnácti kilometrovou trasu,
Po náVratu na Ťanč bylo pro
ně a jejich čtyřnohé miláčky
nachystané dalši překvapeni
v podobě skoku pres pře
kážku v kozim výběhu s
možnosti utjhnout si dár
kové předměty. Věřlme, že
nám účastnici zachovají
svoji přizeň a přiště opět
dorazi,"

T§nníňy ďímě3t§kých tábonŮ na řanči
5, turnus; a. - 5. llDna
6. tulnl|í a. - .....pň,
7, turrus: ,5, - {9. 6rpl!
8. turnu§: 22. _ 16.,a!m.

, Náótli dětí iii{ždy !:itoo hoiln ráno, odchod v 18,oo hodln.
l |i

jbližně pětatňcet denú. Sta kůzlat i prvni mládě kloka
rají se o někotik desitek ko na," prozradila žena,
ní, o osly,lamy, kozy, krávy, Hu§topečšti nadšenci se
p§y, kočky, Pávy a také klo specializuji předevšim na
kany, 

"Letos s€ u nás naro palkurové ježděni, ale také
dilo kromě hiíbat, o§llkú, na základy drealry a Wes


