Gymnazistka Tereza Lipavská bronzová na Mistrovství ČR pony
Tereza Lipavská, studentka sekundy třebovského gymnázia, je úspěšnou sportovkyní. V letošním
roce došla na rozcestí, kde se musela rozhodnout mezi dvěma náročnými sporty.
Sportovní gymnastice se věnovala šest let. Společně s Petrou Kolářovou reprezentovala Školní
sportovní klub při Gymnáziu Česká Třebová v gymnastickém čtyřboji (akrobacie, kladina, přeskok,
hrazda). Mezi její největší úspěchy patří 2. místo v republikovém finále v Třeboni v roce 2012,
v letošním roce ji smolný pád z kladiny odsunul těsně pod stupně vítězů na 4. místo. To bude
v gymnastice asi poslední úspěch, protože právě rozhodnutí jít druhou cestou znamená ukončení
kariéry nadějné sportovní gymnastky.
Zároveň to ale znamená pokračování ve slibně rozjeté kariéře parkurové a drezurní jezdkyně, protože
tím druhým sportem je jezdectví.
Jezdecký klub Sloupnice je domovským klubem, kde trénuje a pod jehož hlavičkou startuje už šestým
rokem. Cílem v letošním roce kromě startů ve skokových soutěžích s klisnou Silvií bylo splnění
kvalifikace na Mistrovství České republiky pony. To se s valachem Juráškem podařilo na závodech
v Brně, kde obsadili 2x první a 2x třetí příčku. Zároveň obdrželi jako Naděje drezurního sportu cenu
drezurní komise. Následovalo 1. místo na Východočeském oblastním mistrovství v Lipinách, také
první a třetí místo na závodech v Hradištku u Sadské, které byly generálkou právě na Mistrovství ČR
pony, které se tam konalo ve dnech 15.–18. srpna. Že rozhodnutí jít cestou společně se čtyřnohými
kamarády bylo správné, dokazuje zatím největší úspěch, a to bronzová medaile právě ze zmíněného
MČR v kategorii jezdci ve věku 8 až 12 let na pony A do 135 cm.
Jezdecká sezona končí a my pomalu vyhlížíme do té další. Nadějí pro příští rok v pony kategoriích je
kromě Juráška klisna Kačenka, která bude soutěžit ve skocích. Do sportu se vrací také klisna Rozárka,
která má zkušenosti z parkurových i drezurních soutěží velkých koní a opět začíná po roční pauze a
splnění mateřských povinností.
Čas ukáže, co si pro Terezku život přichystal a jestli ta příští sezona bude tak úspěšná jako letošní.
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