Zpravodaj
SCHPMT
3/2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tradice a mnohostrannost pojící se v moravském teplokrevníku
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úvodem
Máme za sebou nejplodnější část roku - období výstavnictví. Jednotliví chovatelé předvedli co se jim
podařilo nachovat a jak ve vývinu pokročili jejich koně. Kdo měl moţnost shlédnout všechny výstavy,
tedy nejen ty na Moravě, ale i naši prezentaci na výstavě v Trenčíně, dá mi za pravdu, ţe se
nemáme za co stydět .Domácí výstavy ukázaly určitou míru typové nejednotnosti, coţ k procesu
regenerace patří, avšak v tvrdé konkurenci na Slovensku jsme obstáli na výbornou. Je to milé, ale
také zavazující. Vám všem, kteří jste se výstav aktivně zúčastnili patří poděkování, ţe jste našli
odvahu, čas a finanční prostředky moravského teplokrevníka veřejně prezentovat.
L. Karásek

Co se dělo:
ČERVENEC
26.7.2009 se uskutečnila chovatelská beseda členů SCHPMT zaměřená na vyhodnocení jarní
výstavy spolu s přípravou podzimní výstavy.

SRPEN
1.8.2009 se svaz kolekcí MT prezentoval na XVII. Národní přehlídce shagya – araba konané
v Zemském hřebčinci v Tlumačově.
16.8.2009 se členové svazu jiţ tradičně účastnili Kojetínských hodů, kde v průvodu Ječmínka se
prezentoval nejedna moravská dvojce.

24.8.2009 Kojetín byl místem setkání VV SCHPMT a RPK MT. Informace o připravovaném
televizním dokumentu o MT přednesl ing. V. Krybus. Dále bylo na programu jednání chovatelské
vyhodnocení plemenitby.
KOŇ - 6. mezinárodní výstava koní aneb chovatelé moravského teplokrevníka v Trenčíně opět
úspěšní.
Čas běţí a tak máme za sebou jiţ šestý ročník mezinárodní výstavy „ Koň „ v Trenčíně. Termín
výstavy 28. – 30. 8. 2009 bohuţel kolidoval s doţínkami v Kroměříţi, takţe někteří se nemohli
zúčastnit, ale i tak se naši chovatelé vrátili domů ověnčeni vavříny.
Sobota byla věnovaná koním tradičních plemen nesoucích geny rakousko – uherských kmenů
Furioso, Przedswit, North Star, Gidran, Nonius a Shagya arab, kteří se na Slovensku chovají
v plemeni Furioso a u nás toto plemeno nese název moravský teplokrevník.
První předváděná kategorie byla hříbata roční. Vítězkou této poměrně silně obsazené kategorie
byla klisnička Furioso XXVII-16 Linduška z chovu Barclay & Waters s.r.o. Trenčín v majetku
Kvatro – ekostatek s.r.o. Velká nad Veličkou. Druhé místo ukořistila klisnička For Sythia naší
chovatelky a zároveň její majitelky Boţenky Souškové. Třetí místo zůstalo na Slovensku a získala ho
klisnička Catalin XI-22 Nádej chovatele a majitele Dr. S. Magála. Hezké páté místo obsadila
klisnička Norsika z chovu Kvatro – ekostatek, který je zároveň jejím majitelem.
Druhá kategorie patřila hříbatům dvouletým a zde jsme získali ocenění nejvyšší, kdyţ klisnička
81/31 Axina chovatele a majitele Májíčka v této kategorii zvítězila. Druhé místo obsadila klisnička
Nonius XIX – 8 Anabela chovatele a majitele Kollára z Malé Čausy. Třetí místo opět

zůstalo na Slovensku a odnesla si ho klisnička Catalin XI – 17 Malta z chovu Dr. S. Magála
v majetku MBL s.r.o. Chorvátsky Grob.
Třetí kategorie patřila klisnám tří a čtyřletým a v této kategorii zvítězila klisna 81/12 Frída
chovatele pana Přindiše z Tršic. Klisna je v majetku Ing. L. Jelínka z Rosic u Brna. Druhé místo
uhájila klisna Gidran XVIII – 3 Lenka chovatele Dr. S. Magála v současné době v majetku MBL s.r.o.
Třetí místo získala klisna 81/5 Sabeéna naší chovatelky a majitelky Vlaďky Stoličkové z Kroměříţe.
Na čtvrtém místě se umístila klisna 81/9 Sulika, která je v majetku společnosti Suelin s.r.o. Bukovec
pri Myjave, ale byla odchovaná moravským chovatelem ing. Škarkou z Valašského Meziříčí. I hezké
páté místo putovala na Moravu a získala je klisna 57/866 Maria Luisa chovatelky Idy Sedláčkové z
Hulína. Klisna je v majetku Marie Urbanové z Jindřichova.
Ve čtvrté kategorii se představily klisny pěti aţ devítileté. Zde první tři místa zůstala na
Slovensku. První místo obsadila klisna 308 Catalin IX – 8 Francia. Tato klisna byla odchovaná
v Ţrebčíně Motešice. Druhá v této kategorii byla klisna 321 Furioso XXIV – 3 Hortensie z chovu Ing.
M. Dináry z Velkých Levárov. Obě klisny jsou v majetku Dr. S. Magála. Třetí umístěná byla klisna 328
Gidran XVII Impala, chovatele Dr. Magála a majitelem této klisny je MBL s.r.o., Chorvátsky Grob. Za
zmínku také stojí pěkné páté místo klisny Vehary chovatele a majitele Vojtěcha Kocába. Tuto
talentovanou klisnu předvedla její mladá jezdkyně i na parkuru.
Pátou kategorii představovaly klisny starší. Zde zvítězila klisna 421 Nonius XVIII – 1 Dušana
pana Kollára z Malé Čausy. Klisna byla vyhodnocena jako šampiónka klisen.
Druhé místo si vybojovala klisna Anonce – K J. Dostála z Bochoře . Tato klisna byla odchovaná
Kladrubským hřebčínem. Na třetím místě se umístila klisna Lana rakouského chovatele J. Kosjaka
z Deutschlandsbergu. Tato klisna je v majetku Dr. S. Budika. Čtvrté místo pak získala klisna 57/466
Sába Vlaďky Stoličkové a byla předvedena se svou letošní dcerou klisničkou Sambery po Sahib
Kubišta.
Poslední kategorie koní s rakousko – uherskými geny byla kategorie plemenní hřebci. V této
kategorii bohuţel moravští chovatelé zastoupení neměli. První místo obhájil po loňském prvenství
hřebec 3672 Furioso XXX Frodo, který zaujal skvělou mechanikou pohybu. Na druhém místě se
umístil hřebec 3692 Furioso XXXIV Red Fernet. Tento hřebec se nám představil se svou jezdkyní
také v drezurní ukázce a přes svou mohutnost dokázal přesvědčit diváky, ţe toto plemeno je vhodné
i pro dívky, kterých je v současné době v jezdeckém sportu většina, a to pro svou snadnou
ovladatelnost a mimořádný charakter. Oba hřebci byli odchovaní úspěšnou chovatelkou ing.
Katarínou Ţiakovou. Třetí místo obsadil hřebec 2839 Furioso XXI-24 NJ z chovu Ţrebčína Motešice.
V současné době je hřebec v majetku ing. Jelínka z Rosic u Brna. V této kategorii jsme měli moţnost
vidět originálního maďarského Gidrana XXIX. Chov Gidranů byl v Maďarsku uzavřen jiným
plemenům a je chovaný samostatně. Hřebec se umístil na čtvrtém místě. Jeho majitelem i
chovatelem je J. Voros. Hřebec aktivně sportuje, účastní se soutěţí military a byl předveden v koňské
show, kde absolvoval několik skoků přes naloţené vozy, dokonce i s ţivým nákladem husí a dětmi na
kozlíku.
Přehlídkou hřebců byla sobotní výstava tradičních plemen ukončena a večer jsme mohli
shlédnout koňskou show, ve které jsme mohli obdivovat kromě „ Čertovské jízdy Josefa Vorosa „ na
Gidranovi, také dţigitovku skupiny Caballos, lukostřelce střílející z koní na cíl, huculské koně jako
nosiče břemen a v zápřeţi ovládané dětmi, ukázky westernového jeţdění při práci s dobytkem a další
ukázky.
Neděle patřila přehlídce ostatních plemen včetně netradičních a tak mohli diváci vidět koně
Kinských, originální araby i shagya araby, haflingy, achaltekince, muránské noriky, pony a další. I
kdyţ v sobotu počasí příliš nepřálo, v neděli se sluníčko zase usmálo, coţ se promítlo do nálady
všech zúčastněných. Závěrem bych chtěla poděkovat organizátorům akce za snahu vyjít chovatelům
maximálně vstříc a pozitivní na celé akci bylo, ţe jak organizátoři, tak chovatelé neměli ţádný
problém najít společnou řeč, coţ je v tomto období rozjitřených nálad více neţ chvályhodné. Doufám,
ţe velký úspěch zúčastněných podnítí i ty, kteří si nemohli, či spíše nechtěli udělat čas k tomu, aby
své koně vyvedli ze stájí a předvedli je, protoţe se opravdu nemáme za co stydět.
(text:Marie Urbanová)

29.8.2009 se členové svazu těšili na jiţ tradiční doţínkový průvod po Kroměříţi. Letošní deštivé
počasí však znemoţnilo ukázat krásu moravských koní s švarnými Hanáky.

ZÁŘÍ
7.9.2009 se v Kojetíně sešel výbor svazu a připravoval podzimní výstavu MT v Těšánkách.
Víkend mnohostranných koní
Prožít víkend plný mnohostranných koní s tradicí chovu na Moravě mohli účastníci
VI. výstavy moravského teplokrevníka konané v Těšínkách ( KM). Slunečný víkend
19-20.9.2009 přilákal diváky již od ranních hodin.
Sobotní den byl věnován hodnocení 8 kolekcí moravského teplokrevníka, které prolínaly
pestré ukázky. Nedělní dopoledne bylo věnováno vyhodnocení nejlepších koní z kolekcí a
odpoledne na kolbišti probíhaly mnohostranné ukázky.
Sobotní kolbiště nejprve patřilo nejpočetnější kategorii - klisnám s hříbaty. Komise v sloţení ing. F.
Gracz, ing. S. Hošák a ing. K. Regner měla nelehkou úlohu vybrat z 15 adeptů nejlepší hříbě a
nejlepší matku.
Hodnotící komisi nejvíce zaujal hřebečka Grand (po Kuhailan Urkubu - 21 z 70/710 Lada). Hřebeček
exceloval mechanikou pohybu i stavbou těla a výsledná známka byla 4,41 b. ( z 5 b. moţných).
Tento produkt zušlechťovací plemenitby MT je ukázkou vhodného chovatelského směru pro
zlepšení vlastností MT. Chovatel a majitel Č. Krybus ml. si odváţel první vítězný pohár domů.
Za nejlepší chovnou matku byla vybrána klisna 266 North Star X – 8 (Nora) ( po North Star X z 138
Catalin VI- 2)majitele ing. P. Galatíka.
Kategorie dorostu byla zastoupena hříbaty 1-2 letými.
Nejvíce zaujal hřebeček v majetku Z. Pinosové
81/46 Fernet po Furioso XXV-8 /Red Fernet (kterého
letošní sezonu můţete spatřit na drezurních obdélnících
) z 70/485 Flota a se ziskem 4,21 obsadil 1. místo.
Kaţdý chovatel, čekal jaké klisny se předvedou ve
sledované kategorii 3 letých klisen. Před komisí bylo
předvedeno 6 klisen. S 7,99 b. si vítěznou kokardu odnesl
ing. P. Galatík za klisnu 81/14 Catlin R
( po 2815 Catali IV – 33, z 85 Fátima (Koheilan V – 3)).
Catlin R v sobě nezapře arabské předky a její výborná
mechanika v kroku i v klusu byla bodově oceněna.
Čtyřleté klisny se sešly na Těšánském kolbišti 3, takţe
majitelé se mohli těšit, ţe domů neodjedou bez ocenění. Zlatou pentli si odvezla klisna po 2802
Furioso XIV – 5/ Rinaldo II z 57/466 Sába, 81/5 Sabeéna (majitelka V. Stoličková) s bodovým
ziskem 7, 98, která od jarní přehlídky ve Starém Městě vyzrála a zaujala výraznou mechanika
pohybu v kroku .
V kategorii 5-6 letých klisen se předvedly 4 adeptky. Jiţ pořadová čísla byla prorocká a klisny se
umístili tak jak byly hodnotící komisi předvedeny. První 22/4 Fantagiro/ P XXII – 4 ( po Przedswit
XXII z 171 Feity/Catalin IV – 15) majitele L. Krčmáře, která získala 8,02 b. Fantagiro zaujala jak
exteriérem, ale i nejlepší mechanikou pohybu z této kolekci klisen.
V kategorii starších klisen hodnotící komise nešetřila vysokým bodovým hodnocením. Vítězství si
s 8,66 b. odvezla do Lubné Elis (P XIX -10) (po Przedswit XIX , z 211 Furioso XIV – 20) v majetku J.
Štěpánka. Komise se shodla, ţe je to modelový typ klisny MT. Bodové hodnocení 9 získala za typ a
pohlavní výraz a za mechaniku pohybu v klusu, ale i ostatní známky byly vysoké, coţ je vidět
z celkové známky. Klisnu je moţné
také vidět i na sportovních kolbištích.
Kategorie hřebci nabídla přehlídku většinou mladých hřebců. Komise měla nelehkou úlohu ohodnotit

předvedené hřebce, ale vše se zdařilo a ţlutý flot si odváţel potomek 2809 Predswita XVII – 31,
hřebec v těţším typu 57/740 Přemek chovatele a majitele L. Hájka, který zaujal svou stavbou těla.
Chovatelé netrpělivě čekali, který kůň získal od hodnotící komise nejvíce bodů a stane se
šampiónem VI. výstavy moravského teplokrevníka. Šampiónkou se stala ( ano byla to právě
klisna) Elis (P XIX – 10) (po Przedswit XIX , z 211 Furioso XIV – 20) v majetku J. Štěpánka.
Po oba dva dny pestrobarevné ukázky nejen v podání zástupců plemene moravský teplokrevník
vyplnily čas mezi chovatelským hodnocením.
Několik drezurních küru potěšilo oko diváka (Duramus – M. Kvapilová, Classic - I. Zednikova, Hary –
H. Maxerová , děvčata ze Starého Města) . Spřeţení majestátných fríských koní předváděl J. Iš.
Zápřeţe moravských teplokrevníků F. Konečného a J. Vrany předváděla jak se za kočáry práší.
Mistr světa P. Eim našel cestu také na Těšánské kolbiště a na hřbetě Catalin IV- 33 předvedl své
voltiţní umění. Ani voltiţní dorost z Tlumačova se nenechal zahanbit a potlesk diváků jim byl
odměnou. Westernové ukázky v podání teamu kolem L. Krčmáře přinesly nádech západní romantiky.
Ukázka přirozené komunikace v podání Lakii – K. Hyklová, ukázala důvěru koně v člověka i v tak
rušném prostředí jako je výstavní aréna. Hipoterapie v podání Sáby, V. Stoličkové a malého
Lukáška měla také své místo v programu. Po kolbišti se proháněla řádka uniformovaných vojáků
(ing. P. Galatík, ing. V. Zapletal) a dokonce i na pekelné bytosti došlo (Petty – J. Svárovská).
Parkurový nadšenec s potěšením shlédl pěkné výkony na parkuru do 120 cm.
V závěru nedělního dopoledne došlo i na křtění 10 hříbátek z Gruntu Galatík.
VI. výstava moravského teplokrevníka je jiţ minulostí, ale jiţ teď se můţete těšit na VII. výstavu,
která bude v roce 2010 pod patronací zemí sdruţených do FIF. Tak se můţete těšit na srovnání
chovů koní nesoucí geny rakousko –uherských kmenů z různých zemí.
(ing. Jana Fatěnová, 2009)

Zkoušky tříletých klisen ČT.
Dne 22. 9. 2009 proběhly v Ţivoticích u Nového Jičína v hřebčíně HF u pana Stanislava
Hošáka zkoušky tříletých klisen českého teplokrevníka. Klisen se sešlo celkem dvacet.
Zkouškám předcházel svod klisen, takţe se začínalo v devět hodin ráno a komise i inspektor měli od
rána aţ do večera plné ruce práce. Předvedené klisny byly většinou na podkladě krve hannoverské a
holštýnské, ale ani moravská krev zde nechyběla. Plná čtvrtina klisen nesla původní rakouskouherské geny a klisny se rozhodně mezi konkurencí neztratily. Dvě klisny 67/445 Rozeta a 67/572
Fešanda byly po Furioso XXI – 24 NJ z matek po hannoverských plemenících. Tyto klisny vynikaly
prostornými chody a v tomto ohledu byly nepřekonatelné. Klisna Rozeta je v majetku ing. Stanislava
Hošáka a je březí po Catalin. Další klisna 67/534 Honey byla po 2795 North Star VIII – 30 Nor, který
v současné době působí v hřebčíně Motešice , z matky po A1/2 23 Varin lipský. Chovatelem i
majitelem této klisny je pan Pavel Cáb z Mořkova. Čtvrtá klisna byla 57/863 Sára – H po hřebci 2626
Sahib Kubišta z matky po 4361 Furioso XI – 1 a byla odchována u pana Jindřicha Jarky z Hulína.
Klisna byla prodána panu Petru Vítkovi z Nového Jičína. Poslední klisna byla 57/866 Maria Luisa po
plnokrevném hřebci 6148 Mill Pond z matky Lada po Furioso XLVIII – 67 chovatelky Idy Sedláčkové
rovněţ z Hulína. Klisna je v majetku Marie Urbanové z Jindřichova.. Tato klisna se velmi dobře
prezentovala ve skoku ve volnosti a rovněţ byla dobře hodnocena za prostorný klus. Všechny klisny,
které odpovídaly výškou, budou zapsány do HPK českého teplokrevníka, ostatní do HPK
slovenského teplokrevníka. Klisna Rozeta pro značnou nervozitu bohuţel nepřekonala postupovou
řadu a proto musela absolvovat opravnou zkoušku , tentokrát jiţ úspěšně a také bude zapsána do
HPK ČT. Zkoušky byly velmi dobře připraveny , za coţ jistě patří majitelům hřebčína dík, zvlášť kdyţ
si připomeneme, ţe se touto oblastí prohnala ničivá povodeň a obyvatelé Ţivotic ještě stále likvidují
škody, které ţivel způsobil. Počasí zkouškám také přálo, takţe nakonec byli všichni spokojení i kdyţ
utahaní, protoţe se končilo aţ v šest hodin večer. Pozitivní je, ţe někteří majitelé mají zájem zapsat
své klisny také do plemenné knihy MT.
(text: Marie Urbanová)

23.9.2009 se konala zkouška klisen v Tlumačově, kde někteří naši členové vyuţili příleţitost, aby
jejich klisna splnila základní zkoušku uţitkových vlastností(ZZUV).

ŘÍJEN
10.10.2009 se před ZZUV v Těšánkách sešel VV a RPK MT . Na programu kromě chovatelských
otázek byla i finanční situace svazu.
10.10.2009 se v areálu JS Galatík Těšánky konaly ZZUV pořádané SCHPMT.
Podzimem zbarvené zkoušky výkonnosti moravského teplokrevníka
Letošní zkoušky výkonnosti moravského teplokrevníka určené pro koně od 3 let se konaly v areálu
JS Galatík v Těšánkách. 7 klisen a 2 hřebci předvedli hodnotící komisi a divákům své schopnosti.
Hřebci a 4 klisny provedli zkoušku pod sedlem a 3 klisny ukázaly svou obratnost v zápřeţi. Pokud jde
o věkovou skladbu patřily do kategorie 3 leté 4 klisny, do kategorie 4 letí 4 koně a 1 hřebec byl 5
letý. Hodnotící komise pracovala ve sloţení : ing. S. Hošák, ing. J. Fatěnová a P. Vymětalíková.
Areál byl na zkoušky pečlivě připraven a tak vše probíhalo plynule, aţ na nečekaný výlet jednoho
z hřebců, který dopadl pro všechny zúčastněné dobře.
Dopolední část byla věnována sedlové zkoušce, která se skládala ze skoku ve volnosti, drezurního
předvedení na obdélníku, kavaletové řady a vše ukončovala postupová skoková řada do 120 cm. Jiţ
první zástupci MT předvedli výborné výkony a tak bodová laťka byla nasazena vysoko, i kdyţ řada
jezdeckých výkonů byla na slabší úrovni, ale o to více se projevovali vrozené schopnosti koní.
Odpoledne patřilo zápřahové zkoušce, pro kterou byla vybrána prostorná louka zářící travní zelení u
rybníčků. Na klisny ve spřeţení čekala drezurní úloha pro zápřeţ, vozatajský parkur a zkouška
ochoty v tahu. Jak celé zkouškové zápolení dopadlo?
Pozorné oko mohlo spatřit, ţe koně starší jsou při zkoušce vyzrálejší neţ mladší i kdyţ doba
výcvikové přípravy mnohdy nepřekročila delší časové období. Majitelé koní své svěřence připravili
dobře coţ se projevilo i v celkovém hodnocení.
Vítězkou zkoušek s 8,3 b. se stala klisna 81/ 15 Korina ( o. 2698 Gidran XVI- 6, m. 57/597 Kamila)
chovatele i majitele F. Konečného, která zkoušku absolvovala v zápřeţi a nejen hodnotící komisi
zůstane v podvědomí její prostorný, vznosný klus, ale i pracovní ochota. Druhé místo patří s 7,91 b.
klisnám 81/23 Sany (o.2839 Furioso XXI- 24 NJ, m. 68/232 Sindy) majitelky M. Nesvadbové a
Catalin XI – 1 SK (Kostrava) (o. 3621 Catalin XI (C VIII-7), m. 15 Fantaghíro (F XXI – 18)) majitele
ing. P. Galatíka, které se předvedly ve zkoušce sedlové. 81/23 Sany zaujala vynikající mechanikou
pohybu, zatím co Catalin XI – 1 SK (Kostrava) byla nejlépe hodnocena za skok ve volnosti. V pořadí
třetí se umístila s 7,87 b. 81/14 Catlin R ( o. 2815 Catalin IV – 33, m. 185 Fátima (Koheilan V-3))
v majetku ing. P. Galatíka. Bramborovou medaili si z těchto zkoušek odváţel chovatel a majitel J.
Vrana za klisnu 65/25 Fidora (o. 2797 Furioso XIX – 1, m. 70/484 Darina) za 7,79 b. 81/5 Sabeéna
(o. 2802 Furioso XIV-5 /Rinaldo II, m. 57/466 Sába) chovatelky a majitelky V. Stoličkové na
drezurním obdélníku nadchla komisi svým krokem, za který dostala nejvyšší ohodnocení, ale ostatní
předvedené výkony ji určily se 7,77 b. aţ na předposlední místo. Pokud se soupeření týká, vţdy je
vítěz a někdo musí pole uzavírat. Na těchto zkouškách pole uzavírala se 7,69 b. pravá sestra klisny
65/25 Fidora klisna 68/202 Finta (o. 2797 Furioso XIX – 1, m. 70/484 Darina) chovatele a majitele J.
Vrany, která prokazoval svou připravenost v zápřeţi.
Ze 2 hřebců se do konce zkoušek propracoval pouze 57/822 Gidran Libanon G (o.2698 Gidran XVI
– 6, m. 811 Kenny) majitele ing. P. Galatíka, který získal 7,79 b.a komisi nejvíce zaujal svým
projevem na drezurním obdélníku.
(ing. Jana Fatěnová, 2009)

Dne 22.10. 2009 uvedla Česká televize na programu ČT2 v 21:50 hod pořad Zašlapané projekty Vzkříšení moravského teplokrevníka.

Chovatelské zpravodajství
První plemeník z PK MT
Letošní podzim , je ve znamení prvního
odchovaného potencionálního
plemeníka z Plemenné knihy
moravského teplokrevníka od
doby zaloţení PK MT. Šťastným a
úspěšným chovatelem je Bohumír
Soušk , jehoţ 81/17 Princ, ( po 2893
Przedswit XVII- 24, z Fregaty) úspěšně
sloţil 6.10.2009 pro svou majitelku
ing. K. Ţiakovou výkonnostní
zkoušky hřebců.

Sportovní informace
Sportovní sezóna koní MT 2009
Jako člen sportovní komise jsem byl pověřen výborem MT informovat ve zpravodaji o
sportovní činnosti koní MT. S trochou lítosti musím konstatovat, ţe nemám moc o čem psát, přestoţe
koní MT máme dost, tak koní sportujících je velmi málo. Je to škoda, protoţe tyto koně mají sportovní
předpoklady.
Často slyším, ţe nemají na to, aby porazili koně německé, holandské či francouzské.
Určitě mají šanci v zápřeţi, ale taky v drezuře a skokových soutěţích. Je to taky samozřejmě otázka
tréninku a výběru koně do soutěţe, která by mu vyhovovala. Je pravdou, ţe ne kaţdý majitel má
podmínky pro trénink a přípravu koně do sportu.
Zamysleme se nad tím, jak by mohl svaz v tomto pomoci. Např. tréninkové středisko,
soustředění koní a jezdců trénovaných kvalifikovanými trenéry a odborníky. Či nějakým způsobem
preferovat majitele koní, kteří sportují. Dávám na zváţení: v rámci svazu stanovit kritéria v soutěţních
disciplínách. Např. Podílet se finančně na cestovném nebo startovném v soutěţích. Čím lepší by
byly výsledky (umístění v různých stupních obtíţnosti), tím větší by byly výhody.
Kde jinde mimo výstavy bychom měli prezentovat naše koně? Uţ nějaký rok jezdím po
závodech, ale koní MT je jako šafránu.
Sportovní sezóna 2009 je u konce, a tak by jsem vám rád představil koně, kteří se účastnili
jezdeckých soutěţí.
Ve skokových soutěţích se letos prezentovala s jezdcem Janem Pavlíčkem klisna
RENDENPTIA (2003). V tomto roce se pravidelně umisťovala parkurových soutěţí stupně ZL a L, a
účastnila se také soutěţe S*.
Dalšími účastnicemi jsou klisna VEHARA (2001) s její jezdkyní Klárou Sukupovou. Na
oficiálních závodech se letos příliš neprezentovaly, za to si to vynahradily při neoficiálních hobby
soutěţích a při ukázkách čtverylky. Nejvyšší dosaţený stupeň Vehary je S*. Při Jarní chovatelské
přehlídce MT na domácí půdě ve Starém Městě se velmi pěkně předvedla v soutěţi Mini- maxi, kde
jako jediná překonala výšku 165cm.
Stájovým kolegou Vehary je hřebec RED VALMOT (2004), který se po váţných zdravotních
problémech začal prezentovat jak na oficiálních, tak na neoficiálních soutěţích. S jezdkyní Kristýnou

Trnkovou absolvoval několik parkurů stupně ZM a Z. Ani drezura mu není cizí, a tak jsme ho
mohli vidět i v drezurním obdélníku při drezurních úlohách stupně Z a při předvedení čtverylky.
Kdyţ uţ jsem zmínil čtverylku, tak bych vám rád představil i její další dva členy, kteří jsou také
plemene MT. Po hřebci North Star VII- 35 je to ORFEUS (1996) a jeho pravá sestra OSKARETA
(1995). I tito sourozenci se se svými jezdkyněmi představovali ve skokových soutěţích.
Dalším účastníkem je hřebec PŘEMEK s jezdkyní Simonou Horákovou. Tuto dvojci jsme
mohli vidět v parkurových soutěţích stupně ZM a Z.
Posledním účastníkem je hřebec GORDON, který se bohuţel letos příliš neprezentoval.
Neoficiálních závodů se účastnily klisny VIVIAN a MAD SPEEDY ze stáje Františka Juřičky a
Lenky Zapletalové.
Doufám, ţe příští rok se na oficiálních závodech budu vídat i s panem Bínkem, který má ve
stáji dvě nově licentované jezdkyně.
Omlouvám se, jestli jsem někoho zapomněl zmínit, protoţe se mi nepodařilo zjistit více
informací o sportujících koních.
Jak jste si sami jistě všimli, sportovních koní MT je opravdu velice málo. Myslím si, ţe tyto
koně mají na to, aby se prezentovali i v soutěţích všestrannosti. Jsou to rakousko- uherské kmeny,
které byly šlechtěny pro vojáky, a proto je všestrannost jejich přirozenou vlastností. Vím, o čem
mluvím, protoţe mám ve stáji čtyři koně MT, kteří se prezentují jak ve skokových soutěţích, tak
v drezuře. Pouţíváme je také do čtverylky, kterou jistě všichni znáte.
Doufám, ţe jsem vám nasadil brouka do hlavy a na konci příští sezóny budu moci psát o
mnohem více sportujících dvojicích MT.
(text : V. Kocáb)

NOVÝ WEB SCHPMT
v pondělí 9.11.2009 byly spuštěny nové webové stránky SCHPMT- novinky,
inzerci a jiné informace najdete na : www.moravskyteplokrevnik.cz
Vaše příspěvky, inzerát rádi uveřejníme, pište na: schpmt@seznam.cz nebo na
moravskyteplokrevnik@seznam.cz
Protože už se nezadržitelně blíží zpracování Ročenky moravského teplokrevníka, prosíme
zašlete nám materiály z Vašich akcí, Vaši prezentaci. Materiály nám zasílejte do 10.12.2009 na
naše adresy : schpmt@seznam.cz , moravskyteplokrevnik@seznam.cz
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