Mládí v řadách SCHPMT
V dnešní galerii členů SCHPMT nacházíte prezentaci nadšeného a nastupujícího mládí ve
svazu v podání Kláry Sukupové, která jak sama říká: „Líbí se mi, že MT má svoji historii, která se váže
k tomuto území.“ V malém interview zodpověděla otázky, které Vás jistě zaujmou.
Odkdy se zabýváte koňmi a chovem koní vůbec?
Koňmi se zabývám již od malička. Začalo to, když jsem v předškolním věku skoro každý den
stála u plotu zahrady mé babičky, kde se vedle pásli koně pana Juřičky. Poté jsem v 6ti letech prošla
několik stájí a nakonec jsem zakotvila na Školním hospodářství ve Starém Městě, kde jsem doposud.
Své schopnosti a dovednosti jsem zatím rozvíjela spíše směrem péče, ježdení a sportu. Co se týká
chovu, sbírám zatím teoretické poznatky, abych je mohla časem uplatnit i v praxi.
Jaké koně moravského teplokrevníka vlastníte. Máte i jiné plemeno (a)?
V naší stáji (stáj pana Kocába) máme nyní 4 koně MT. Je to Vehara a Red Valmont, kteří
jsou v majetku p. Kocába, dále Oskareta a Orfeus (oba po North Star VII - 35), jejichž vlatníkem je
SOŠ a Gymnázium St. Město. Já osobně vlastním syna Vehary Vigosse, který je po hřebci ForsGedos. Ten nyní prochází základním výcvikem a v roce 2010 plánuji účast na skových a drezurních
závodech.
Pocházejí koně, které vlastníte, z Vašeho chovu?
Když budu mluvit za celou stáj, tak z našeho chovu pochází pouze Vehara a samozřejmě i
Vigoss, její potomek. Oskareta a Orfeus pochází z chovu Školního hospodářství, kde působíme. A
Red Valmonta jsme koupili na Slovensku.
Proč jste se rozhodli právě pro moravského teplokrevníka?
K moravskému teplokrevníku mě přivedl p. Kocáb. Sama jsem se o něj dříve příliš
nezajímala, začalo to výstavou v roce 2004 ve Skašticích, kde jsme byli s Veharou. Poté následovaly
další výstavy a akce, které stupňovaly můj zájem. A proč jsem se pro něj rozhodla? Hlavně proto, že
Vehara je MT a také proto, že jsem z Moravy. Líbí se mi, že MT má svoji historii, která se váže
k tomuto území. Dále, že plemenitba je striktní, ne jako u ČT, kde se už podle mě nejedná o žádnou
vazbu k území, ale pouhé „poněmčování“.
K jakým účelům koně využíváte (chov, sport, práce na poli, ...)?
Oskaretu a Orfea využívá SOŠ a Gymnázium pro školní jezdecký kroužek, kde jsem
cvičitelkou. Tito dva koně se ještě během sezóny ukazují na různých akcích a hobby závodech.
S Veharou jezdím již několik let parkury. A Red Valmont se po dlouhých zdravotních problémech
dostává do kondice a bude se představovat jak v drezurních, tak skokových soutěžích. Dále se včichni
čtyři koně prezentují ve čtverylce, kterou prezentujeme jak pro ukázku koní MT, tak pro pobavení
diváků.
Jaký úspěch Vás nejvíce potěšil (chovatelský, sportovní, jiný)?
No určitě jsem moc ráda, že jsem si mohla koupit vlastními prostředky Vigosse, což je pro mě
osobně velký úspěch. Dále mě určitě dělají radost všechny dobře odjeté parkury a všechny pokroky ve
výcviku. Ale nejvíce mě potěšil úspěch ve Středomoravské jezdecké lize, kdy jsem v roce 2007 byla
s Veharou na 2. místě a v roce 2008 na 3. místě. Dále mě těší výsledky ze soutěží mini- maxi, kde je
náš nejlepší výsledek 165 cm, a doufám že pokoříme i 170cm.
Na co byste ve svém chovu upozornili ostatní majitele?
Opět budu mluvit za celou stáj. Náš chov není široký, teda zatím  . Tak nemohu zatím mluvit
o nějakých zvláštnostech.
Jakým směrem plánujete svůj chov rozvíjet do budoucna?
Náš chov se bude určitě ubírat směrem sportovních koní. Všichni pevně doufáme, že se Red
Valmont dostane časem do takové kondice, aby měl patřičnou výkonnost a mohl být uznán za
plemeníka. Pokud by se toto povedlo, tak by jsme chov rozšiřovali s tímto hřebcem. Snažili se využít
jeho předností.
Je do chovu koní zapojena i rodina? Pokud ano, jakým způsobem.
Z naší rodiny se o koně zajímám nyní pouze já, ale rodina mě velmi podporuje. Můj praděda,
byl velký koňař, tak veřím, že koňařinu mám v genech.
Co přejete chovu moravského teplokrevníka do budoucna? Co sami uděláte pro naplnění
přání?
Moravskému teplokrevníku přeji, aby se chov dále rozvíjel a byl nadále kvalitní. Dále doufám, že
více chovatelů, získá zájem o chov tohoto plemene. Osobně mám v plánu reprezentovat MT na
závodech a dalších akcích.
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