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Maďarský národ má rád kone – znovu sa oživil klátovský Czajlik Ranch
Jedným z najvýznamnejších momentov ľudskej histórie je skrotenie koňa. A národ maďarský je
národom, ktorý má rád kone, takto nám toto vyhlásenie nie je neznáme. Na dunajskoklátovskom
Czajlik Ranchy sa venujú koňom denne, učia jazdcov na to, že ako sa dá spolupracovať s koňom. Vďaka
jednej cezhraničnej spolupráce, ktorá bola podporovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja,
môžu zaistiť dôležitú odbornú znalosť mládeže, a záujemcovia si môžu rozšíriť svoje znalosti.

O spolupráci
Spoločný projekt dunajskoklátovského Czajlik ranchu a Daniló Sportegyesületu z Máriakálnoku - z GyőrMoson-Sopron kraju s názvom „Jazdecký šport v duchu národnej spolupatričnosti“, ktorý je sériou
udalostí, sa uskutočnilo vďaka cezhraničnej spolupráci, ktorú spája Európske zoskupenie územnej
spolupráce Rába – Dunaj – Váh. „Jedná sa o jedineční plán, keďže sa maďarská kultúra silne spája
k jazdeckým tradíciám a kultúre súvisiacim s chovom koní, odborný plán takéhoto charakteru tu ešte
predtým tu nebol” - povedal Attila Mészáros projektový manažér.

Podporu získal Jazdecký Klub Czajlik Ranch v minulom roku, avšak v dôsledku koronavírusu, museli
odkladať skoro všetky realizácie plánu, a takto nemohli zorganizovať ani túto udalosť.
Momentálne letná prestávka slúži na to, aby sa program uskutočnil do konca augusta, ktorý v sebe
zahŕňa udalosti aj z Dunajského Klátova, a aj z Máriakálnoku. Partnerské združenia usporiadajú

tréningový tábor a jazdeckú drezúru, obidva združenia v inom termíne. Drezúra je veľmi veľkolepá,
práve preto sa rozhodli pri tejto udalosti.
Partnery
Anikó Losonczy a Kinga Wagner, zástupcovia Daniló Sportegyesületu povedali, že ich organizácia má už
takmer tridsať rokov, a už spôsobili v rôznych miestach Maďarska. Ich organizácia začínala s koňskou
terapiou, neskôr sa už venovali aj jazdectvu detí, a potom sa ich členovia zúčastnili na rôznych
odborných pretekoch. Najprv sme zaviedli voltíž do života našich členov, potom prichádzala drezúra,
a teraz sme už na takej úrovni, aby sme zorganizovali aj vlastnú drezúru v Máriakálnoku. Samozrejme
v iných kategóriách sme už zorganizovali preteky, ale s drezúrou sme ešte neskúšali. Spolupracujeme so
stodvadsatimi jazdcami, z ktorých 90% je deti a mladý, medzi päť až pätnásť rokov života.
Polovica detí sa zúčastňuje v nejakej činnosti konskej terapie, z ostatných by sme chceli vychovať
skutočných jazdcov, aby bola pripravená nová generácia jazdcov. Našu prvú drezúru zorganizujeme
v rámci projektu – povedala Kinga Wagner.
Jazdecký klub Czajlik Ranch má za sebou tiež takmer tridsať ročnú skúsenosť, začínali s vzdelávaním
jazdcov a hipporehablitáciou. Už dvadsaťosem rokov zorganizujú svoje preteky skoro v všetkých
kategóriách (drezúra, voltíž, záprahové preteky, military, atď.) a dva roky zorganizujú súťaže už aj na
medzinárodnej úrovni. Jazdecký klub sa venuje aj školeniu mládeže, a má aj silný kolektív pretekárov.
Partnerstvom by sme chceli priblížiť sa k Maďarsku, keďže materská krajina velikánom v tomto smere
oproti Slovensku, a tím pádom aj ich jazdecká báza je väčšia. Momentálne sa zosilňuje aj Felvidék
z pohľadu jazdeckej kultúry, ale sú ešte možnosti na ďalšie progresy hlavne na odbornej úrovni.
Spoločná práca bude užitočná pre obidva organizácie – povedala Zsuzsanna Czajlik, vedúca klubu.

Tréningový tábor a preteky
Tréningový tábor Daniló Sportegyesületu bude trvať od 20-22 júla, potom od 23.-eho do 25.-eho
preteky v Máriakálnoku. Tábor klubu Czajlik bude 10-12 augusta a medzi 13-15 budú trojdňové preteky.
V Máriakálnoku budú mať možnosť pretekať od kategórií začiatočníkov až k najnáročnejším kategóriám,
na ktoré sa prihlasovanie práve koná. Obidva združenia inzerujú svoje preteky v kategórií drezúry, a aj
v tréningovom tábore sa tiež môžu venovať jazdcom od základov až k najvyššej úrovni. Väčšinou
rozlišujú usporiadatelia 8-9 kategórií.
Czajlik Ranch čaká trénerské školenie od odborníka z Maďarska. – V osobe Anikóa Losonczyho sme
spoznali veľmi známeho maďarského trénera drezúry, od ktorej by sme chceli požiadať o odborné rady
pre našich jazdcov, a taktiež by sme dali také základy našim pretekárom, ktoré sú uznané v Maďarsku –
dodala Zsuzsanna Czajlik.
Pandémia zastavila veľa súťaží, v lete však organizujú preteky skoro každý víkend, tak sem museli nájsť
taký dátum na ktorý určite prídu jazdci. Rozdeľujú štyri kategórie: deti, junior, mladý jazdec a dospelí.
Partneri spolupracujú silne, v jedným z nich je silná stránka, ktorú môže prevziať druhí, a navyše aj
zosilniť. Partneri totiž stavia na seba a doplňujú sa navzájom, a zúčastnia sa na ich programoch
navzájom.

Verejné preteky pre širokú verejnosť
Obidva združenia usporiadajú udalosť, ako verejnú, otvorenú pre laikov a širokú verejnosť. Pre tých
účastníkov ktorý nejazdia na koni urobia proces drezúry zrozumiteľnou, preto by chceli komentovať
usporiadatelia pohyby jazdcov. Po pretekoch usporiadaných na Czajlik Ranchu produkcia Felvidéki
Nemzeti Lovasszínházu určite zanechá nezabudnuteľní zážitok. Vedľa jazdeckých pretekoch konajúcich
sa v krásnom prostredí človek môže urobiť prechádzku medzi koňmi, môže ochutnať dobré jedlá,
a keďže už bude v Dunajskom Klátove, môže spozorovať aj miestne prírodne objekty. Klátovské rameno
a mlyn je veľmi okúzľujúce.
V Maďarsku obmedzenia pravdepodobne neovplyvňujú dianie táboru a pretekov, zatiaľ sa neočakávajú
žiadne obmedzenia. Podľa Jenőho Czajlika, zakladateľa dunajskoklátovského klubu, prišlo obdobie, kedy
už konečne môžu usporiadať slobodne tie sny a plány , ktoré nemohli realizovať v dôsledku pandémie.

