Jarní přehlídka moravského teplokrevníka
V posledním možném termínu jara 2009 se uskutečnila Jarní přehlídka
moravského teplokrevníka (MT). Na tři desítky koní MT si dali
dostaveníčko ve Starém Městě u Uherského Hradiště o víkendu 20.-21.6.
Areál Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město poskytl prostory,
kde členové Svazu chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka
(SCHPMT) připravili letošní první přehlídku koní MT s mezinárodní
účastí.
Poslední jarní den ukázal svou přívětivou tvář, kdyţ po pátečním deštivém dni se sice po
obloze proháněly mráčky, i pár kapek deště k zemi spadlo, ale počasí výrazně neovlivnilo
dopolední předvádění koní MT v 5 kategoriích a odpolední ukázky využití koní.
Hodnotící komise ve sloţení L. Karásek, V. Kocáb a ing. J. Fatěnová měla nelehkou úlohu
vybrat nejlepší reprezentanty kaţdé kategorie.
Nejprve na travnatém předvadišti prezentovali svůj temperament hřebci. Ze čtyř zástupců
si vavříny odvážel na Slovensko 3692 Furioso XXXIV/F XXV- 8/ Red Fernet, ( po 3536
Furioso XXV / F XIX-17/ Eurograf, z 186 Przedswit XVII – 15) chovu a majetku ing. K.
Ţiakové, který komisi svým moderním typem exteriéru zaujal nejvíce a nikdo by u něj
netypoval obvod holeně 23,5 cm. Plemeník, kterého jsme uţ mohli vidět na skokových
kolbištích, prošel vozatajským výcvikem a v posledním období je ke spatření i na
drezurních obdélnících, je příkladem mnohostranného vyuţití. Také ve Starém Městě se
v sobotním odpoledni předvedl v küru.
Druhé místo obsadil „voltiţní star“ TJ Voltiţ Tlumačov dnes jiţ 19 letý 2815 Catalin IV –
33, (po Catalin IV – Mot., z 808 Furioso XLVI – 3) v majetku ZH Tlumačov ,s.p., který se
předvedl ve vynikající kondici a svůj výborný charakter dával na odiv při odpoledních
voltiţních ukázkách Tlumačovské skupiny.
Třetí místo také putovalo na Slovensko a to díky „ mladíčku“ letos 3letému moravskému
teplokrevníku 81/17 Princ,(po 2893 Przedswit XVII- 24, z Fregaty) jehoţ chovatelem je B.
Soušek. „Pokud se mu zdárně podaří uspět ve výkonnostních zkouškách, můţeme se
těšit na dalšího plemeníka“ jak nám sdělila majitelka ing. K. Ţiaková .
Kür v podání 3692 Furioso XXXIV/ Red Fernet
(Foto: JaS)

Hřebce vystřídalo mládí v kategorii dorost ve věku 2-3 let, kde se o umístění ucházelo 5
koní. Poprvé na výstavě a hned první místo, to se podařilo klisně 57/904 Catalin Caty G,
(po 2815 Catalin IV- 33, z 57/642 Rony) v majetku ing. P. Galatíka. Tuto klisnu jsme si
mohli porovnat s její matkou, která byla předváděna v další kategorii starších klisen. Na
Catalin Caty G bylo vidět výrazné zjemnění při zachování typu.
Druhé místo taktéţ putovalo do stáje ing. P. Galatíka a to za předvedení klisny 81/14
Catlin – R,(po 2815 Catalin IV- 33, z 185 Fátima /Koheilan V – 3/). Tato klisna svým
exteriérem nezapře přilití krve shagya - arabem ve 3 generaci, kdy na pozici otce matky
najdeme Koheilana V (Top.). Třetí post obsadila dvouletá hnědka 81/31 Axina (po 2893
Przedswit XVII- 24, z Przedswit XIX – 4 / Amanda/ ) chovu a majetku F. Májička. Tato
dvouletka byla ve velmi dobré kondici, jíţ prospívá výukové připřahání, tak jako v dobách
našich dědů.

57/ 905 Catalin Caty G při předvádění. (Foto: JaF)

O pentli a pohár v kategorii mladších klisen ( 4- 6leté) soutěţilo 6 klisen. V této kategorii
„výstavních matadorů“ jsme jiţ očekávali profesionální vystupování. Avšak, zde se ukázaly
v některých případech nedostatky v předvádění a připravenosti na předvádění. Klisny
místo toho, aby se před hodnotící komisí předvedly co nejlépe, v některých případech
předváděly pro diváky atraktivní podívanou v podobě výkopů a stavění se :-), coţ se
posléze k nelibosti majitelů projevilo i v hodnocení.
První místo u všech členů hodnotící komise obsadila 58/513 Linda ( po 2797 Furioso XIX
– I , z 58/ 343 Bobina) chovu a majetku M. Nováka. Tato souladná představitelka kmene
Furioso delšího rámce, delšího středně nasazeného krku, pevného hřbetu, pevných dobře
vázaných beder s kulatou zádí zaujala i mechanikou pohybu. Druhé místo patřilo 57/744
Vivian , (po 2790 Furioso XII – 13, z 60/277 Valeta) v majetku L. Zapletalové. Vivian svou

výškou KVH 175 cm byla k nepřehlédnutí a hodnotící komisi zaujala především nejlepší
mechaniku pohybu z celé skupiny.
Třetí místo patřilo 81/5 Sabeéně (po 2802 Furioso XIV – 5/ Rinaldo II, z 57/466 Sáby)
chovu a majetku V. Stoličkové. Také Sabeénu jsme mohli ve Starém Městě porovnat s její
matkou, která se předváděla v kategorii klisny s hříbaty. I u Sabeény je vidět chovatelský
pokrok a klisna oplývá delším krkem a lepší mechanikou pohybu neţ její matka, ve vázání
beder je na tom však o něco hůře.

Pentle a poháry čekají na oceněné. (Foto: I. Maršálková)

Kategorie starších klisen byla obsazena pouze 3 klisnami. Jak pořadí dopadlo?:
1. místo – 55/119 Vehara (po 21 Harlow (USA) xx, z JM 4015 Vendula) chovatele a
majitele V. Kocába, která se úspěšně předváděla při odpoledních skokových soutěţích.
2. místo – 57/ 642 Rony (po 2698 Gidran XVI – 6, z JM 3868 Rena) chovu a majetku P.
Sehnala.
3. místo – 60/ 239 Oskareta, představitelka kmene North Star po 2245 North Star VII- 35
z Osaky ( A1/1), v majetku Školního hospodářství, s.r.o., Staré Město.
Nejpočetněji obsazená kategorie klisen s hříbaty( 8 předvedených párů) měla vítězku
v podobě bělky 55/270 Nina ( po Przedswit miroslavský, z 266 North Star X – 8 / Nora/)
s vybělujícím hřebečkem po 3672 Furioso XXX/ F XXIV- 2 v majetku KVATRO –
EKOSTATEK s.r.o.. Druhé místo putovalo do Boršic, pro klisnu 67/665 Lakia (po 2589
Cent Honorace, z SM 3163 Lota) s hřebečkem po Przedswit miroslavský chovatelky K.
Hyklové. Třetí místo obsadila 52/543 Forma (po 2815 Catalin IV- 33, z 70/718 Fléra)
s hřebečkem po 2698 Gidran XVI – 6, chovatele ing. P. Galatíka. V této kategorii to
komise neměla vůbec lehké, vţdyť kdo by odolal roztomilým hříbatům :-). Hříbátka, ale
brala svou první výstavu váţně a při vodění se chovali jako zkušení profíci a tak dali na
frak starším zástupcům MT.

55/270 Nina s hřebečkem po 3672 Furioso XXX/ F XXIV- 2. (Foto: JaF)
Nejen koňmi ţilo Staré Město. V areálu SOŠ a Gymnázia se také spolu s přehlídkou MT
uskutečnil jiţ 16. ročník Zahrady Moravy, který je spjat s ukázkami nejen zemědělskými.
Diváci se mohli kochat ukázkami sokolnictví, řemeslné výroby, výcviku psů, výtvory
uměleckých kovářů a řadou jiných lidských dovedností a aktivit.
(ing. Jana Fatěnová, 2009, Foto: JaS, JaF, I. Maršálková)

