Naši členové se prezentují:

HŘEBČÍN TASOV, a.s.
Hřebčín Tasov vznikl v roce 2005 jako akciová společnost TASOV a.s.
Společnost ve stejném roce získala do vlastnictví rozpadlý statek včetně polností a
po nezbytné základní rekonstrukci hospodářských budov zakoupila na přelomu let
2005 a 2006 z žrebčína Motešice první chovné klisny. Další klisna byla zakoupena v
roce 2007 a v roce letošním se vrátila z Motešic natrvalo domů klisna, která byla z
chovatelských důvodů dlouhodobě do slovenského hřebčína zapůjčena. Po delších
jednáních se nakonec také podařilo odkoupit z nevyhovujících podmínek klisnu
plemene Furioso, která byla do Čech dovezena v době privatizace motešického
hřebčína. V současné době tedy hřebčín vlastní 6 klisen s podílem genů původních
rakousko-uherských polokrevných kmenů, přičemž tři z těchto klisen jsou již zapsány
v PK MT a další tři bychom rádi zařadili do PK MT příští rok. Klisny dosud nezapsané
v PK MT jsou konkrétně 63/131 Aida (o: 4260 Cent - 22, m: JM 3888 Arleta po
Furioso VII - Mot.), Przedswit XVII-1 /Happy/ (o: 4304 Przedswit XVII, m: 141 North
Star IX- 21 po North Star IX) a Furioso XXI - 12 /Frencis/ (o: 3372 Furioso X - 28, m:
185 Fátima po Koheilan V - Top.). Hřebčín je dále majitelem hřebce 3722 North Star
XIII (NS X-7), který je zapsán v PK Furioso, kde se počítá s jeho zařazením do
genové rezervy. Po ukončení sportovní kariéry by se taktéž v případě zájmu mohl
uplatnit v chovu MT. V letošní připouštěcí sezóně jsme připustili tři klisny, z toho dvě
hřebcem 2802 Furioso XIV-5 (Rinaldo II) a jednu hřebcem Catalin XI (Cassius).
Kromě chovných koní plemene moravský teplokrevník resp. Furioso jsou v hřebčíně
ustájeny chovné klisny soukromých majitelů, koně v rekonvalescenci a odstávčata.
Hřebčín v současné době hospodaří na 85 ha vlastní půdy, rozdělené na pastviny a
louky. Přibližně 10 ha z celkové plochy tvoří les a sady. Areál hřebčína je rozdělen
na 3 základní sekce, a to samotný hřebčín, centrum rekonvalescence a
výcvikové středisko. Hřebčín disponuje kromě klasického ustájení také stájemi pro
hřebce, porodnicí a hříbárnou, jejíž provoz by měl být zahájen na jaře 2009. V rámci
centra rekonvalescence nabízíme magnetoterapii, pohybování po speciálních
drahách a masáže, přičemž v budoucnu se počítá s vybudováním krytého bazénu
pro rekonvalescenci a trénink koní. Výcvikové středisko je momentálně ve výstavbě a
je rozděleno na výcvik koní a výcvik jezdců včetně hiporehabilitace. Dokončena je již
kruhová ohrada o průměru 18 m a venkovní jízdárna o rozměrech 40 x 60 m. Příští
rok by měla být zahájena stavba kryté haly a dalších boxů pro ustájení privátních
koní ve výcviku. Výstavba a rekonstrukce celého areálu se realizuje postupně a vždy
po částech tak, aby nebyl příliš omezen běžný provoz. Vzhledem k tomu, že hřebčín
chce poskytovat veškeré služby na profesionální úrovni, zaměstnává pouze
kvalifikované ošetřovatele koní, jezdce a cvičitele. Hlavním chovatelským cílem
hřebčína je produkce kvalitních, všestranně využitelných koní plemene moravský
teplokrevník a Furioso. Kromě hřebce 3722 North Star XIII, který se připravuje na
sportovní kariéru, je snahou hřebčína získat v příštích letech alespoň dva další
plemenné hřebce. Zároveň nadále zvažujeme možnost cílevědomého využití
anglického plnokrevníka v našem chovu.

Co se týká prezentace našich koní ve sportu, kromě již zmíněného hřebce bude
zpět do sportovní přípravy zařazena alespoň jedna z chovných klisen. Na příští rok
máme dále naplánováno pořádání několika veřejných skokových a drezurních
tréninků, hobby závodů a po dokončení dráhy pro terénní zkoušku všestrannosti také
dvoudenní trénink všestranné způsobilosti. Pro děti a mládež jsou připraveny
pravidelné výcvikové bloky v rámci tzv. mimoškolního vzdělávání. Chov moravského
teplokrevníka a Furiosa pravidelně prezentujeme také u příležitosti pořádání
dětských dnů a různých společenských akcí.
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