Moravští chovatelé hodnotili
Chovatelé moravského teplokrevníka se sešli na valná hromadě Svazu chovatelů a příznivců
moravského teplokrevníka v neděli 21.5. 2011 odpoledne k hodnocení uplynulého nejen
chovatelského roku. Výkonný výbor svazu připravil pro členy tradiční hodnocení činnosti,
zhodnocení práce jednotlivých komisí a hospodaření svazu.

Bohatý blok hodnocení aktivit majitelů moravských teplokrevníků začal
vyhodnocením „Poháru předsedy SCHPMT“. Za rok 2010 si domů
tento jedinečný pohár odvezl Mgr. J. Pokorný za sportovní výkony
klisny 68/29 Redenptia. Kdo si odveze domů příště pohár? To záleží na
Vás!
Na
podmínky
poháru
se
podívejte
na
www.moravskyteplokrevnik.cz.

Za aktivní výstavní činnost byla ohodnocena majitelka klisny 57/694 Petty
ing. J. Burešová, která svou klisnu prezentovala na čtyřech výstavách
v roce 2010 a za nejaktivnějšího majitele moravských
teplokrevníků vystavujících více koní byl vyhodnocen
ing. P. Galatík.

Také chovatelé moravského teplokrevníka sklidili za svou činnost ohodnocení.
Za nejaktivnější chovatele posledních tří let, kteří mají v majetku nad pět moravských
teplokrevníků obdrželi diplomy B. Soušek a KVATRO – EKOSTATEK, s.r.o. Za
nejaktivnější chovatele posledních tří let, kteří mají v majetku do pěti moravských
teplokrevníků byli vyhodnoceni L. Gardavský ml., P. Vymětalíková a L. Krčmář.

Ani oslavenci v letošním roce nepřišly zkrátka a komu bylo gratulováno ke kulatinám,
půlkulatinám a „bardům“ nad 80 let? Kytičku a blahopřání k jubileu obdrželi M. Bartošová,
J. Binek, J. Havlíček, MVDr. L. Kalová, V. Kocáb, L. Krčmař, ing. V. Krybus, F.
Menšík, PharmDr. S. Mrhálková, ing. J. Purš, I. Sedláčková, Bc. B. Soušková, Bc. J.
Svárovská, R. Valach, V. Vymětalík, ing. V. Zapletal a J. Zatloukalová.

Již se stalo pravidlem, že členové na VH obdrží Ročenku a Sborník moravského
teplokrevníka, která přehledně shrnuje dění a chov MT v roce 2010. Letos si domů ještě
odváželi i další číslo Zpravodaje SCHPMT.
V diskusi L. Karásek seznámil přítomné se současnými
možnostmi dotací z MZe, zdůraznil rozdílnost v pojmu na Moravě
chovaný teplokrevník a moravský teplokrevník. Vyzval majitele
MT k zapojení se do dalšího ročníku „Poháru předsedy
SCHPMT“.
Chovatelé se pochlubili s letošními přírůstky v chovu moravského
teplokrevníka a svými chovatelskými zkušenostmi.
Ing. J. Burešová nabídla k zakoupení svazové oblečení a dečky
pod sedlo, které je možné si objednat i přes e-shop na webu svazu.
Také DVD z výstavy v Napajedlích 2007 je zde v nabídce.
Povzbuzením pro další práci výboru svazu byla pochvala za
činnost od V. Vymětalíka.
Veškeré informace o dění ve svazu, chovu moravského teplokrevníka najdete na
www.moravskyteplokrevnik.cz či facebooku moravskyteplokrevnik
(JaF, 2011)

