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PROFIL JEZDCE  -  JOSEF  P ENICA

Jméno a p íjmení: Josef Pa enica
Datum narození: 1. 1. 1966
Místo bydlišt  (m sto): Sulice
Jezdecký klub: Audit Sulice
Disciplína: skoky
Trenér: manželka

Ideální muž - Ing. Josef Pa enica. :)

j první kontakt s ko mi:
Ve 12 letech v TJ Slovan Frenštát p. R.

V kolika jsem za al jezdit závodn :
Cca v 15 letech.

Pro  se v nuji práv  této disciplín :
Pro m  je tato disciplína ze všech jezdeckých odv tví nejzajímav jší.

Kolik asu týdn  s ko mi strávím:
Celý den, n kdy i noc.

Koho a pro  uznávám z jezdeckého sportu:
Aleše Suchánka pro jeho atletickou postavu…

j „životní“ k :
Calleda.

Nezapomenutelný zážitek s ko mi (veselý/smutný/oba dva):
Veselý – každé narození h íb te, smutný – rad ji si na žádný nevzpomínám.

Jezdecké úsp chy, kterých si cením:
Snad ješt  p ijdou.
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Tentokrát se budeme v našem pravidelném st ede ním profilu v novat
jezdci z nov  vznikajícího areálu, který leží jen pár kilometr  jižn  od Prahy -
v Sulicích. Te  už tedy jist  tušíte, že bude  o Josefovi Pa enicovi. Letos
jste ho mohli vid t v sedlech koní Tarola D, Tozeppe, Zidane B a dalších.
Jeho životním kon m je ovšem Calleda.

LIDÉ, KON , STYL - OD ROKU 1953
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NEJ TEN JŠÍ LÁNKY
ZA 3 M SÍCE

Mistrovství Evropy ve skocích
Ch/J/YR 2019 - Zuidwolde: Tým

tí na 7. míst . F. Št pán na 18.
míst . F. Stružinský na 26. míst
14.7.2019

teno: 10004x

Kon  a jezdectví na Eurosportu v
roce 2019
6.7.2019

teno: 8868x

Kritérium mladých koní 2019:
šesté skokové kolo v Písku
14.8.2019

teno: 7624x

Uhynul h ebec Guidam Sohn
4.7.2019

teno: 6270x

Zlatá podkova 2019: finále v
Humpolci - vít zem Radim
Toman
26.8.2019

teno: 3509x

R ve všestrannosti 2019 -
Borová: Mistry B ezina, Lexová,
Východo eši, Haderková,
Švarcová, Bártová, Št pánková,
Havelková
5.8.2019

teno: 3284x

ME ve skocích, drezu e a
paradrezu e - Rotterdam 2019:
Mencke na 45. míst , Vištalová
11. místo, Vot el 17. místo
21.8.2019

teno: 3076x

129. Velká pardubická: Další
místa k sezení v prodeji
17.9.2019

teno: 2979x

Global Champions Prague
Playoffs 2019: Aleš Opatrný v roli
jezdce i trenéra
19.9.2019

teno: 2968x

R mladých jezdc  a senior
2019 - Martinice: Mistry Jiho eši,
Portychová, Fenclová, Opatrný
28.7.2019

teno: 2662x



Jedním ze sportovních partner  tohoto jezdce je Tarola D.

Na koních mám nejradši:
Spolupráci – pokud k ní dojde.

j nejhorší pád z kon :
V poslední dob  všechny – už bolí.

Krom  ježd ní na koních m  baví:
Budování našeho jezdeckého areálu.

j sen, kterého bych cht l dosáhnout:
Dob e vychovat své d ti.

i slova, která m  charakterizují:
Po ádek, po ádek, po ádek.

Moje zlozvyky a nešvary :):
Až na pár nedostatk  jsem „ideální muž“. :)

Moje oblíbené – jídlo, pití, hudba, film, televizní po ad, zna ka oble ení, auto:
Jídlo – vše, co mi manželka uva í, pití – víno, hudba – nejlépe ticho, film + TV – usnu u každého po adu, oble ení –
ne eším, auto – John Deer. :)

Životní motto:
Být stále mlád.

Josef Pa enica se svým životním kon m - Calledou.
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diskuze k lánku

To se mi líbí
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