MORAVSKÝ TEPLOKREVNÍK V BRNĚ
Ve dnech 27. - 30. 6. 2013 se na brněnském výstavišti konala Národní výstava
hospodářských zvířat a zemědělské techniky, na které byl moravský teplokrevník hojně
zastoupen našimi členy s deseti koňmi. Během 4 dnů výstavy jste v programu mohli
vidět MT jak pod sedlem s jezdci v krojích, tak v zápřahu, ale i představení plemene
na ruce.
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Čtverylka v krojích
Čtverylka v krojích pod vedením Karolíny Stoličkové byla k vidění každý výstavní den a sklízela
velký obdiv. Diváci kromě jezdeckého umění jezdkyň, měli možnost vidět ženský a mužský kroj
z oblasti Hané a získali informace o jednotlivých prvcích na krojích. Ve čtverylce se předvedly
tyto klisny MT: Sabeéna (maj. Vladímíra Stoličková, Kroměříž), Sabaneé (maj. Vladimíra
Sůvová, Všechovice), Forta a Fantazie (maj. Božena Soušková, Uhřičice). Jako protipólem
ke čtverylce v krojích stojí za zmínku elegantní čtverylka šesti koní od pana Jelínka z Kývalky,
ve které se MT předvedl po boku ČT a koně Kinského.
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Rodina klisny Sáby
Dalším číslem v programu bylo předvedení rodiny klisny Sáby chovatelky Vladimíry Stoličkové.
K vidění byla 57/466 Sába (maj. V. Stoličková), kterou následovaly její dcery: 57/695 Sabaneé
(maj. V Sůvová), 81/5 Sabeéna (maj. V. Stoličková), 81/78 Sahib I MT - 1/ Sambery a Sabila
Sagrada (maj. K. Stoličková).
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Noční show
Sobotní noc patřila koňské noční show s tématem „Z pohádky do pohádky“. I zde měl MT své
místo. Prezentaci České Republiky v příběhu ztvárnila v krojích Jana Fatěnová s Janou
Svárovskou se svými klisnami.
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MT a jeho mnohostranné využití
Dále bylo možné shlédnout mnohostranné využití MT v ukázkách zápřeží a ve vozatajském
parkuru, ve kterém předvedl své klisny pan Osička. Dalším číslem byla ukázka nové jezdecké
disciplíny Working Equitation, kterou bravurně zvládla předvést Vlaďka Sůvová ze Všechovic s
klisnou Sabaneé. Disciplína v sobě snoubí prvky drezury, rychlosti, lehkosti a elegance při
překonávání překážek. Je to také ukázka velké obratnosti a snadné ovladatelnosti koně.
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Závěrem bych chtěla všem účastníkům výstavy jménem SCHPMT poděkovat za propagaci
moravského teplokrevníka a jeho představení široké veřejnosti. Přeji mnoho výstavních
a sportovních úspěchů v této sezóně.
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