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Úvodem
V předešlém zpravodaji jsme Vám dávali zevrubné informace o moţném vyuţití jednotlivých
plemenných hřebců v připouštěcí sezoně 2009. Nakolik byly tyto informace vyuţity, ukáţe počet
připuštěných klisen jednotlivými plemeníky. Připouštění a hřebení je jiţ za námi a je čas pochlubit se
tím, co se v roce 2009 narodilo. To bylo motem červnové výstavy, která se konala ve Starém Městě u
Uherského Hradiště. Kolekce klisen s hříbaty byla dostatečně početná a hlavně rozmanitá. Předvedla
celou škálu potomstva dnes pouţívaných plemeníků PK MT. Ti plemeníci, kteří nebyli zastoupeni
v nejmladší kategorii, měli své potomky v kategorii hříbat 1 – 3 letých. Byla to zajímavá podívaná,
velmi poučná a inspirující akce pro chovatele i diváky.
Nebyla to jen výstava ve Starém Městě, které se naší chovatelé zúčastnili. Na mezinárodní
výstavě v Maďarsku náš svaz reprezentovala V. Stoličková, při výstavě v Tlumačově svaz
prezentovali L. Krčmář, P. Vymětalíková a V. Stoličková v kategorii klisny s hříbaty. Čeká nás ještě
prezentace MT při výstavě Shagya - arabů v srpnu v Tlumačově, mezinárodní výstava v Trenčíně,
kde by se měli prezentovat nejlepší produkty PK MT pokud moţno ve všech kategoriích a následně
naše podzimní ( zářijová ) výstava
v Těšánkách. Účast našich koní při
tradičních folklorních akcích je
samozřejmostí.
Všem, kteří jste se doposud výstav
zúčastnili, či se připravujete na
prezentaci MT na akcích, které
teprve přijdou, patří mé
poděkování. Jen tudy vede cesta
k větší popularizaci a prodejnosti
našich koní a v neposlední řadě i
rozšíření členské základny.
L. Karásek
67/665 Lakia a hřebeček po Przedswit
miroslavský (foto I. Maršálková)

Co se dělo:
DUBEN
9.4. 2009 nově zvolená mediální komise (MK) se sešla v Hulíně k prvnímu setkání, na kterém se
mapovala současná situace v medializaci svazu a moţnosti propagace MT.
23. 4. 2009 proběhlo v Tlumačově třídění hřebečků ČT. Hřebečci, nesoucí větší podíl původních
rakousko - uherských genů, se sešli na třídění celkem čtyři. Hodnocení hřebečků ročníku 2008
proběhlo na Skalách a představilo se tam celkem 21 „ročků". R-U geny nesl hřebeček 70/453
Capitan narozený 20. 4. 2008 po otci 2815 Catalin IV – 33, z matky 4/33 Pamela po Przedswit X –
80 chovatele J.Dostála. Hřebeček byl v pásmu – 1 a tomu odpovídalo i hodnocení. Bohuţel se opět
potvrdilo, ţe tito koně rostou pomaleji a nevyhovují jim růstová pásma určená pro populaci ČT, kde
na pozici otců i otců matek jsou koně s převládajícím podílem holštýnské a hannoverské krve. Toto
potvrdili i ostatní tři hřebečci, protoţe všichni byli v minusovém pásmu. Předvádění hřebečků na
Skalách narušila zle vypadající nehoda jednoho z nich. Při skoku ve volnosti se hřebeček pokusil
přeskočit ohradu,coţ se mu nepovedlo a zůstal leţet pod ohradou bez hnutí. Naštěstí byl jenom
otřesený a po půlhodince se pokusil postavit na nohy, coţ se mu po několika marných pokusech
nakonec podařilo. Všichni byli moc rádi, protoţe jinak by se z Tlumačova odjíţdělo s nehezkým
pocitem, zda bylo uděláno vše proto, aby se taková nehoda nestala. Ale konec dobrý, všechno dobré
a tak se odjelo na Buňov.
Ve dvouletém ročníku byli hned tři zástupci původních rakousko - uherských kmenů a to hřebeček
68/657 Garnet narozený 4. 5. 2007 po otci 2698 Gidran XVI - 6 z matky 65/40 Twenty po
2521Watergatte chovatelky I. Zmeškalové. Byl v pásmu -2. Hodnocen byl komisí známkami 2,5 a 3.
Hřebeček byl poněkud jemnější v kostře, zato jeho skokový projev byl velmi dobrý. Další hřebeček
byl 59/905 Carbon narozený 9. 4. 2007 po otci 2815 Catalin IV - 33 z matky 427/99 Mata Hari po
Catalin VII chovatele ing. P. Rydala, byl v pásmu -1. Hřebeček měl sice krásnou skoro černou barvu,
bez jediného odznaku, ale špatná hlezna a náznak špalkového kopyta. Komise ho ohodnotila
známkami 2,5 a 2,5.
Třetí a poslední hřebeček byl 54/397 Furioso R – 4 (foto) narozený
12. 2. 2007 po dnes jiţ
uhynulém hřebci 2802 Furioso XIV – 5 (Rinaldo II),
z matky 185 Fátima chovatele K. Rašína,
který dnes jiţ uţívá zaslouţeného odpočinku
a který by měl ze svého odchovance jistě
radost. Malý Rinaldo byl v pásmu -1 a
ohodnocen byl známkami 3 a 3. Ze všech
čtyřech byl tento hřebeček asi nejlepší,
dostatečně široký i hluboký s korektním
postojem a také ve skokovém projevu velmi dobrý.
Ve tříletém ročníku uţ bohuţel rakousko-uherská
krev chyběla. Jen u jednoho hřebečka byl
Furioso XLVIII-67 na pozici otce matky. Za zmínku
ještě stojí roční hřebeček 15/758 Vernio po otci
6127 Vernius, protoţe i ten působí v chovu MT, z matky 15/362 Laguna po 459 Grevot. Hřebeček byl
líbivý, i kdyţ díky krevnatému původu jemnější, a také ve skokovém projevu byl dobrý.
Celá akce opět poukázala na to, ţe je třeba se na moravského teplokrevníka dívat jinýma očima a
nesrovnávat je se současnou populací ČT. Potěšitelné je, ţe tato poznámka padla i ze strany
hodnotící komise. Jistě by pomohl i tolik diskutovaný návrat k původním růstovým pásmům.
(text a foto M. Urbanová)

KVĚTEN
12.5.2009 se sešla MK a na programu bylo jmenovité rozdělení úkolů a činností v rámci medializace.
14.5.2009 se uskutečnilo v Kojetíně setkání výkonného výboru (VV SCHPMT) a rady plemenné
knihy (RPK MT). Hlavním bodem jednání byla úprava chovatelských dokumentů ve znění nové
legislativy.
Další schůzka VV SCHPMT se uskutečnila 28.5.2009. Na programu jednání byla příprava jarní
přehlídky MT.

ČERVEN

Jarní přehlídka moravského teplokrevníka
V posledním moţném termínu jara 2009 se uskutečnila Jarní přehlídka
moravského teplokrevníka (MT). Na tři desítky koní MT si dali dostaveníčko ve
Starém Městě u Uherského Hradiště o víkendu 20.-21.6. Areál Střední odborné
školy a Gymnázia Staré Město poskytl prostory, kde členové Svazu chovatelů a
příznivců moravského teplokrevníka (SCHPMT) připravili letošní první přehlídku
koní MT s mezinárodní účastí.
Poslední jarní den ukázal svou přívětivou tvář, kdyţ po pátečním deštivém dni se sice po obloze
proháněly mráčky, ale počasí výrazně neovlivnilo dopolední předvádění koní MT v 5 kategoriích a
odpolední ukázky vyuţití koní. Hodnotící komise ve sloţení L. Karásek, V. Kocáb a ing. J. Fatěnová
měla nelehkou úlohu vybrat nejlepší reprezentanty kaţdé kategorie.
Nejprve na travnatém předvadišti prezentovali svůj temperament hřebci. Ze čtyř zástupců si vavříny
odváţel na Slovensko 3692 Furioso XXXIV/F XXV- 8/ Red Fernet (foto 3), ( po 3536 Furioso XXV /
F XIX-17/ Eurograf, z 186 Przedswit XVII – 15) chovu a majetku ing. K. Ţiakové, který komisi svým
moderním typem exteriéru zaujal nejvíce a nikdo by u něj netypoval obvod holeně 23,5 cm.
Plemeník, kterého jsme uţ mohli vidět na skokových kolbištích, prošel vozatajským výcvikem a
v posledním období je ke spatření i na drezurních obdélnících, je příkladem mnohostranného vyuţití.
Také ve Starém Městě se v sobotním odpoledni předvedl v küru.
Druhé místo obsadil „voltiţní star“ TJ Voltiţ Tlumačov dnes jiţ 19 letý 2815 Catalin IV – 33, ( po
Catalin IV – Mot., z 808 Furioso XLVI – 3) v majetku ZH Tlumačov ,s.p., který se předvedl ve
vynikající kondici a svůj výborný charakter dával na odiv při odpoledních voltiţních ukázkách
Tlumačovské skupiny.
Třetí místo také putovalo na Slovensko a to díky „ mladíčku“ letos 3letému moravskému
teplokrevníku 81/17 Princ, ( po 2893 Przedswit XVII- 24, z Fregaty) jehoţ chovatelem je B. Soušek.
„Pokud se mu zdárně podaří uspět ve výkonnostních zkouškách, můţeme se těšit na dalšího
plemeníka“ jak nám sdělila majitelka ing. K. Ţiaková .
Hřebce vystřídalo mládí v kategorii dorost ve věku 2-3 let, kde se o umístění ucházelo 5 koní.
Poprvé na výstavě a hned první místo, to se podařilo klisně 57/904 Catalin Caty G, (po 2815
Catalin IV- 33, z 57/642 Rony) v majetku ing. P. Galatíka. Tuto klisnu jsem si mohli porovnat s její
matkou, která byla předváděna v další kategorii starších klisen. Na Catalin Caty G bylo vidět výrazné
zjemnění při zachování typu.
Druhé místo taktéţ putovalo do stáje ing. P. Galatíka a to za předvedení klisny 81/14 Catlin – R, (
po 2815 Catalin IV- 33, z 185 Fátima /Koheilan V – 3/). Tato klisna svým exteriérem nezapře přilití
krve shagya - arabem ve 3 generaci, kdy na pozici otce matky najdeme Koheilana V ( Top.) . Třetí
post obsadila dvouletá hnědka 81/31 Axina ( po 2893 Przedswit XVII- 24, z Przedswit XIX – 4 /
Amanda/ ) chovu a majetku F. Májička. Tato dvouletka byla ve velmi dobré kondici, jíţ prospívá
výukové připřahání, tak jako v dobách našich dědů.

O pentli a pohár v kategorii mladších klisen ( 4- 6leté) soutěţilo 6 klisen. V této kategorii „výstavních
matadorů“ jsem jiţ očekávali profesionální vystupování. Avšak, zde se ukázaly v některých případech
nedostatky v předvádění a připravenosti na předvádění. Klisny místo toho, aby se před hodnotící
komisí předvedly co nejlépe, v některých případech předváděly pro diváky atraktivní podívanou
v podobě výkopů a stavění se :-), coţ se posléze k nelibosti majitelů projevilo i v hodnocení.
První místo u všech členů hodnotící komise obsadila 58/513 Linda ( po 2797 Furioso XIX – I ,
z 58/343 Bobina) chovu a majetku M. Nováka. Tato souladná představitelka kmene Furioso delšího
rámce, delšího středně nasazeného krku, pevného hřbetu, pevných dobře vázaných beder s kulatou
zádí zaujala i mechanikou pohybu. Druhé místo patřilo 57/744 Vivian , ( po 2790 Furioso XII – 13,
z 60/277 Valeta) v majetku L. Zapletalové. Vivian svou výškou KVH 175 cm byla k nepřehlédnutí a
hodnotící komisi zaujala především nejlepší mechaniku pohybu z celé skupiny.
Třetí místo patřilo 81/5 Sabeéně ( po 2802 Furioso XIV – 5/ Rinaldo II, z 57/466 Sáby) chovu a
majetku V. Stoličkové. Také Sabeénu jsem mohli ve Starém Městě porovnat s její matkou, která se
předváděla v kategorii klisny s hříbaty. I u Sabeény je vidět chovatelský pokrok a klisna oplývá delším
krkem a lepší mechanikou pohybu neţ její matka, ve vázání beder je na tom však o něco hůře.
Kategorie starších klisen byla obsazena pouze 3 klisnami. Jak pořadí dopadlo?:
1. místo – 55/119 Vehara ( po 21 Harlow (USA) xx, z JM 4015 Vendula) chovatele a majitele V.
Kocába, která se úspěšně předváděla při odpoledních skokových soutěţích.
2.místo – 57/ 642 Rony ( po 2698 Gidran XVI – 6, z JM 3868 Rena) chovu a majetku P. Sehnala.
3. místo – 60/ 239 Oskareta, představitelka kmene North Star po 2245 North Star VII- 35 z Osaky (
A1/1), v majetku Školního hospodářství, s.r.o., Staré Město.
Nejpočetněji obsazená kategorie klisen s hříbaty( 8 předvedených párů) měla vítězku v podobě
bělky 55/270 Nina ( po Przedswit miroslavský, z 266 North Star X – 8 / Nora/) s vybělujícím
hřebečkem po 3672 Furioso XXX/ F XXIV- 2 v majetku KVATRO – EKOSTATEK s.r.o.. Druhé místo
putovalo do Boršic, pro klisnu 67/665 Lakia ( po 2589 Cent Honorace, z SM 3163 Lota)
s hřebečkem po Przedswit miroslavský chovatelky K. Hyklové. Třetí místo obsadila 52/543 Forma (
po 2815 Catalin IV- 33, z 70/718 Fléra) s hřebečkem po 2698 Gidran XVI – 6, chovatele ing. P.
Galatíka. V této kategorii to komise neměla vůbec lehké, vţdyť kdo by odolal roztomilým hříbatům :). Hříbátka, ale brala svou první výstavu váţně a při vodění se chovali jako zkušení profíci a tak dali
na frak starším zástupcům MT.
Nejen koňmi ţilo Staré Město. V areálu SOŠ a Gymnázia se také spolu s přehlídkou MT uskutečnil jiţ
16. ročník Zahrady Moravy, který je spjat s ukázkami nejen zemědělskými. Diváci se mohli kochat
ukázkami sokolnictví, řemeslné výroby, výcviku psů, výtvory uměleckých kovářů a řadou jiných
lidských dovedností a aktivit.
(ing. J. Fatěnová, 2009, Foto: JaS /3/, I. Maršálková/1,2/)

ČERVENEC
Výstava koní Tlumačov 4.-5.července 2009
Zemský hřebčinec Tlumačov, státní podnik, pořádal ve spolupráci s ASCHK ČR a SCHK Moravy a
Slezska, letos jiţ čtvrtou chovatelskou přehlídku koní chovaných na území Moravy a Slezska.
Výstavou koní chovatelů Moravy a Slezska se usiluje o navázání na slavné Jezdecké a
chovatelské dny v Tlumačově, které se konaly od roku 1928. Bohuţel od povodní v roce 1997 není jiţ
moţno tyto chovatelské dny pořádat na závodišti „Bahňák“.
Program chovatelské přehlídky byl rozdělen na dva dny.
V sobotu 4. 7. 2009 byly koně předvedeni a posouzeni odbornými komisemi s příslušným
ohodnocením.
V neděli 5. 7. 2009 byly koně oddekorováni a chovatelé se svými koňmi předvedli velmi zajímavé
ukázky, které zaujaly nejen chovatele a majitele koní, ale i všechny návštěvníky.
SCHPMT byl poţádán o aktivní účast na této výstavě a o předvedení kolekce klisen s hříbaty po
hřebci 2815 Catalin IV-33. Plemeno MT bylo zastoupeno třemi klisnami s hříbaty, ale jen dvě hříbata
byla po jiţ zmíněném hřebci.
Předvedeny byly:
- klisna: Verita dela notte/Prz. XXII-7
hříbě: klisnička po 2815 Catalin IV-33
majitelky: P. Vymětalíkové, Měrovice nad Hanou;
- klisna: Fantagiro/Prz. XXII-4
hříbě: klisnička po Catalin IV-33
majitele: L. Krčmaře, Kojetín;
- klisna: 57/466 Sába
hříbě: klisnička po 2626 Sahib Kubišta
majitelky: V. Stoličkové, Kroměříţ.
Na 1. místě z hříbat se umístila klisnička Conny (foto) po 2815 Catalin IV-33 z Verita dela notte/Prz.
XXII-7 a 1. místo z klisen obsadila Fantagiro/Prz. XXII - 4.
(text P. Vymětalíková, foto I.Pánková)

12.7.2009 se otevíralo Muzeum historických kočárů v Čechách pod Kosířem. Na této akci
nechyběl M. Novák, který akci zachytil ve fotografiích.

9.7.2009 VV SCHPMT se sešel v Kojetíně. Proběhlo zhodnocení výstav a příprava chovatelské
besedy.

Chovatelské zpravodajství
Letošní hříbata našich členů
22 přírůstků má registr MT v letošním roce - viz. tabulka:
P.č.

Nar.

Jméno

Matka

Pohlaví Míry

Chovatel

KVP – OH –
Ohol.

Otec hříbat: 2815 CATALIN IV - 33 (3397)
22/4 Fantagiro

klisna

108-89-14

Libor Krčmař

22/7 Verita dela notte

klisna

103-81-12

Petra Vymětalíková

3.

5.4.2009 CONNY
SEBASTIAN
17.4.2009 G

70/779 Jáva

hřebec

105-87-12

Ing. Petr Galatík

4.

17.3.2009 SOFIE G

70/776 Jíva

klisna

98-80-12

Ing. Petr Galatík

Cosima A1/1

hřebec

106-96-13,5

Ing. Petr Galatík

klisna

107-86-13

Ing. Petr Galatík

1.

8.3.2009 CARMEN

2.

4.4.2009 KRYŠTOF G

5.
6.

10.5.2009

68/529 Hvězda

7.

2.1.2009

58/345 Sametka

klisna

100-82-12

Milan Novák

8.

2.2.2009

Nora

hřebec

115-100-15

Ing.Petr Galatík

1.4.2009 FLAMENGO

55/270 Nina

hřebec

114-98-15

Ladislav Karásek

Freda

hřebec

102-87-13

Bohumír Soušek

Jindřich Jarka

Otec hříbat: 3022 FURIOSO XXX
9.

Otec hříbat: FURIOSO XXV-8 (3692)/Red Fernet/
10.

16.3.2009

FORMÁT

Otec hříbat: FURIOSO Blaţovický
11.

2.4.2009

57/347 Gábina

hřebec

109-89-14

12.

3.4.2009

57/374 Silvie

hřebec

100-83-12,5

Břetislav Zápeca

13.

4.5.2009 KLAUDIE G

57/590 Adra (Furina)

klisna

100-88-11,5

Ing.Petr Galatík

Otec hříbat:
14.
Otec hříbat:

2420 PRZEDSWIT XXI – Przedswit miroslavský
19.3.2009 PREMIÉRA

57/728 Ofélie

klisna

Ida Sedláčková

2626 SAHIB KUBIŠTA

15.

10.4.2009 SAMBERY

57/466 Sába

klisna

110,5-87-14

16.

21.4.2009 SHEKMET

Sotea A1/1

klisna

102-83-12

17.

60/277 Valeta

klisna

František Juřička

18

Mad Speedy

hřebec

František Juřička

57/391 Ţilka

hřebec

Jan Binek

Otec hříbat:
19

Vladimíra Stoličková
Ilona Zmeškalová

2698 GIDRAN XVI-6
9.2.2009

20

14.4.2009 FILIPO G

52/543 Forma

hřebec

105-85-12,5

21

19.4.2009 GRYM

81/4 Frida II

hřebec

112-98-14

Otec hříbat:

2802

22

16.3.2009

Ing. Petr Galatík
Ladislav Gardavský

FURIOSO XIV-5/Rinaldo II
54/513 Lady

klisna

Jindřich Baťa

Z uvedených tabulek vyplívá, ţe v oku zájmu chovatelů byl v roce 2008 plemenný hřebec Catalin IV33, který má v ročníku 2009 nejvíce hříbat a tak se můţeme těšit na zhodnocení této početné
kolekce Radou PK.
V plemenitbě moravského teplokrevníka bylo vyuţito 8 plemenných hřebců zapsaných do PK MT.
Čtyři plemeníci náleţejí ke kmeni Furioso, po jednom plemeníku jsou zastoupeny kmeny Przedswit,
Gidran, Shagya, a linie Catalin.
V roce 2008 došlo k vyuţití i inseminačních dávek Furioso Blaţovický a tak byl genofond rozšířen o
cenné geny.
Hříbátka se rodila v rozmezí měsíců leden aţ květen. I u moravského teplokrevníka příroda
zachovala rovnoměrný poměr pohlaví a tak se chovatelé těší z 11 klisniček a 11 hřebečků.
Protoţe měření hříbat prováděl kaţdý chovatel sám, má toto měření pouze orientační charakter. I tak
jsou informace zajímavé. KVP nejmenší hříbě mělo 98 cm , největší 115 cm. Jak nejmenší tak i
největší hříbě je po Catalin IV - 33. U OH byla nejmenší míra naměřena na hodnotě 80 cm a nejširší
hrudník měl míru 100 cm. Široké spektrum nabízí i Ohol. od 11,5 cm (hříbě po Furioso Blaţovický)
po 15 cm ( hříbě po Catalin IV- 33, Furioso XXX).
Na rozšíření počtu moravského teplokrevníka se podílelo 15 chovatelů. Nejaktivnějším chovatelem
byl ing. P. Galatík (7 hříbat) a F. Juřička (2 hříbata).
Informace o narozených hříbatech byly brány z hlášenky o narození dodané ing. J. Burešové. Pokud
jste zde svůj chovatelský úspěch nenašly, přečtěte si pozorně Rady chovatelům aneb co, jak, kdy :-)
(text: B. Soušková, ing. J. Burešová, ing. J. Fatěnová
foto: V. Fuxová, I. Maršálková)

Nově v označování koní plemene MT
S platností od roku 2009 probíhá změna v označování koní dle poţadavku EU. Pro náš svaz
přináší tato změna moţnost vrátit se v označování koní plemene rodovými a kmenovými znaky.
Aby toto značení bylo poplatné i ve vztahu s jinými státy, které chovají plemena na bázi původních
rakousko – uherských polokrevných kmenů, pojali jsme PK MT jako zemský hřebčín. To nám
umoţňuje označit stávající plemenné hřebce působící v PK MT pepiniérským označením s řadovým
číslem v knize hřebců MT .
Hříbata narozená v roce 2009 budou tedy značena (vypálena) do levého sedla kmenovým znakem
otce s jeho řadovým číslem ( př. Furioso I - F 1), pod kmenový znak otce přijde rodový znak po
matce (př. A1/1 – xx ). V pravém sedle bude vypáleno pořadové číslo hříběte po daném otci. Na
levé stehno znak plemene - MT . Toto označení musí být provedeno do odstavu hříběte od matky .
Klisny budou seřazeny do PK MT a bude jim přiděleno „základní číslo plemenné knihy“ .
Toto číslo se vypaluje na levou stranu krku . Nově zařazovaným klisnám bude vypáleno při zápisu
do PK MT.
Více podrobností najdete v připravovaných novelizovaných chovatelských dokumentech.
(L. Karásek)

Jubilanti:

Významných životních jubileí se dožili na počátku roku 2009 B. Zápeca
(16.1.1949) a v dubnu A. Nepraš (13.4.1939).
Srdečně gratulujeme

Inzerce
prodáváte,

koupíte, hledáte – Váš inzerát rádi uveřejníme, pište
na: schpmt@seznam.cz nebo na moravskyteplokrevnik@seznam.cz
 Prodám 5-ti letou klisnu- plemene Furioso- 22/7 Verita dela notte /Przed.XXII-7, HPK MT/ 7,8 b.,
motěšický původ, hnědka bez odznaků, jemnější, březí
po 27/10 Furioso XXVII-10 SK.
Velice hodná, nekonfliktní, dobrá matka, vhodná k dětem.
Mobil: 774 307 388, 608 831 700

Podmínky pro materiály k uveřejnění:
Děkujeme Vám všem aktivním členům, kteří nám zasíláte informace o Vašich aktivitách. Aby jsme
zrychlily informační tok, tak Vám přinášíme pár rad, co by v materiálu mělo být:
- jméno a příjmení autora – textu, fotografie,
- u fotografie popis – z jaké akce - kdo tam je (kůň,
člověk)
- velikost fotografie 1 - 2 MG,
- fotografie nejlépe ostré,
- souhlas s uveřejněním pro potřeby SCHPMT
( tvar: Souhlasím s uveřejněním mého textu
(fotografie) pro potřeby SCHPMT.
Dne .
Autor (tiskacím) a podpis.).
Poznámka: plemeno moravský teplokrevník se v
textu píše dle pravidel pravopisu malým písmenem.
Ţe by změna plemene? :-))
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