ELIS (PRZEDSWIT XIX - 10)
Plemeno: Furioso
Datum narození: 6. 3. 2000
Barva: Hd.
Míry: KVP 177, KVH 166, OH 194, OHOL 22.5
Zapsání v PK: ČT - HPK - 7.5/ 7.8 b.
Sportovní výkonnost vlastní: D - L, S - L
Chovatel: Žrebčín Motešice, SVK
Majitel: A. Štěpánková, Kroměříž

Klisna Elis je motešického chovu, kde vlastnila označení Przedswit XIX – 10. Je
tedy příslušnicí motešické linie Przedswit XIII založené v Piberu importovaným
hřebcem stejného jména a čísla, jehož matkou byla klisna Zita, jinak rovněž matka
kladrubského pepiniera Furioso XLV. Linie dala v Motešicích zatím nejúspěšnějšího
potomka populárního Arese, později motešického pepiniera Przedswita XVII. U nás
na Moravě je prezentován jeho synem hřebcem Przedswit II MT / Przedswit XXIII Mot. / 2893 Przedswit XVII - 24 (v SK 4450)
Matka Elis klisna 211 Furioso XIV – 20 je dcerou jiného v MT angažovaného
hřebce Furioso XIV Rinaldo příslušející k pohořelické linii Furioso XV. Rinaldova
matka byla po Furioso XXIII, vysoce úspěšném producentu skokových koní
v hřebčíně Motešice. Skokové vlohy zabezpečuje v původu Elis i linie Catalin na
obou stranách rodokmenu. Na pepiniera Catalin II je klisna příbuzensky prochována
ve třetí a čtvrté generaci.
Klisna Elis je středního až většího rámce s nápadně silnou holení.
Ve svém původu má 58,59% původních genů.
Ve sportu byla prezentována od 5 let. Se svou jezdkyní S. Horákovou, která
začínala s touto klisnou svou sportovní kariéru, dosáhly výkonnostního stupně L
v drezuře a parkuru.
„Nyní se na ní učí jezdit děti i dospělí. Je to vzácná kobylka, sem tam se sice
lekne nebo se jí něco nezdá, ale i přesto převládá kladný charakter. Do boxu za ní
můžete pustit i malé dítě. Majitelka má 2letou dcerku a ta k ní bez problému jde a
snaží se jí česat tam, kam dosáhne. Myslím si, že je to všestranný kůň.“: to nám o
Elis prozradila její jezdkyně.
Potomstvo tato klisna zatím nemá.

ELIS

