


Ahojte, 

volám sa Simona Švajdová, jazdeniu sa venujem už 13 rokov. Začínala som 
Anglickou  drezúrou  ,  ktorej  som  sa  venovala  3  roky.  Po  odchode  mojej 
trénerky som začala jazdiť  western.  Jazdila som kobylu plemena Quarter 
horse menom Majors Black Della, keď sme Dellu predali,  tak som jazdila 
školné kone ktoré ma moc nenaučili a tak sme začali hľadať nového koňa. 
Medzi  tým ako sme hľadali  nového koňa som chodila  na rôzne školenia 
a kurzy so zahraničnými jazdcami a zbierala nové skúsenosti. Po určitej dobe 
sa nám naskytlo kúpiť  valacha Kam Tauch Me Shake .Vtedy mal  5 rokov 
a bol pripravený na westernovú disciplínu reining. Štartovali  sme spolu 3 
sezóny kde sme mali mnoho úspechov. Šejko mi potom už nestíhal a tak si 
ho zobrala moja sesternica na drezúrne westernové disciplíny v ktorých je 
viac  násobný  majster  Slovenska.  Hneď na  to  som  dostala  ponuku  jazdiť 
vtedy   12  ročného  valacha  Bar  Andy  Star   s ktorým  som  štartovala  na 
Slovenských, ale aj zahraničných pretekoch. S Andym sme sa v roku 2012 
stali  vicemajstrami  Slovenska  v reiningu  .  Ešte  pred  tým ako som začala 
jazdiť Andyho, sme kúpili  7 mesačnú kobylku Lussi Holly wars. Lussi som 
obsadla ako 2 ročnú , Keď dosiahla vek 3 rokoch, zúčastnili sme sa  prvých 
pretekov v Pezinku, kde sme obsadili   v silnej konkurencií popredné miesta . 
Mesiac nato sme sa stali  3 násobnými vicemajsterkami vo westernových 
disciplínach. ( Trail, Pleasure, Horsmanship). V roku 2014 sme sa už o niečo 
zlepšili  a celú  sezónu  sa  nám  darilo  zbierať  popredné  miesta.  Na 
Majstrovstvách Slovenska sme sa stali 3 násobnými majsterkami Slovenska 
a tak  sme  si  vybojovali  postup  na  Stredoeurópsky  pohár,  ktorý  sa  konal 
v Čechách  .  V obrovskej  medzinárodnej  konkurencii  sme  získali  3  miesto 
v pleasuri a 5 miesto v horsmanshipe. Získali sme najvyšší počet bodov, za 
čo nás  ocenila  organizácia  SAWRR,  pod ktorou sme jazdili.  (  Hight  point 
champion, reserve  champion  ,  kôň  roka).  V roku  2015  mala  kobyla 
zaslúžené voľno, zúčastnili sme sa len pár pretekov. V  sezóne roku 2016 sa 
budeme  opäť  zúčastňovať  všetkých  pretekov  a nielen  s Lussi,  ale  aj 
s koníkmi,  ktoré trénujem v rámci prípravy  na sezónu.







Koník Kam Tauch Me Shake


