Hodnocení a poznatky z Moravského šampionátu a výstavy v Olomouci
Tato akce přesahuje svým rámcem a obsahem běžné výstavy a chovatelské
akce. Katalog obsahuje o počtu přihlášení koní, jejich původy. V úvodu jsou
uvedeny záštity významných činitelů a důležitým oznámením je ocenění
významných chovatelů Moravy a Slezska.
Dále obsahuje sponzory této akce a poděkování těmto sponzorům.
V letošním roce se nám podařilo po schůzce předsednictva přece jen uspíšit
přihlášky do tohoto katalogu. Nešvarem stále zůstává pozdní nahlášení jak
vystavovaných koní, případně koní do doplňkového programu. Vzhledem k
počtu koní a především velkého počtu poníků, kteří si zajišťovali samostatný
program, byl katalog poníků samostatný.
Změnou v letošním roce v organizaci výstavy bylo zahájení hodnocení tříletých
teplokrevných klisen i klisen s hříbaty již v pátek od 15.00 hodiny. Jejich
vyhodnocení pořadí urychlilo průběh a plynulost sobotního šampionátu. Klisny i
hříbaty ČT byly vyhodnoceny schválenou komisí.
Tříleté chladnokrevné klisny a chladnokrevná hříbata byla hodnocena přímo
v sobotu. Pro příští výstavu bude nutné i tyto kategorie hodnotit v pátek.
Pro výstavu poníků a hodnocení jednotlivých plemen poníků byl k dispozici po
celý den kolbiště opracoviště.
Samotný program byl velmi široký svým rozsahem. Především šlo o chovatelské
přehlídky, které byly prokládány doprovodným programem. U tříletých klisen
bylo vyhodnoceno první až páté místo, a čtyři další na celkový počet devět
klisen na postup do finále České republiky.
Hříbat ČT byla rozdělena na klisničky, bylo vyhodnoceno 1. – 5. Místo a
hřebečky, kde bylo vyhodnoceno 1. – 4. místo.
Tříleté chladnokrevné ČMB, vyhodnoceno 1.- 5.místo a 1.-3. místo u hříbat.
Tato kolekce vzhledem k různým chovatelům nevykazovala přílišnou uniformitu
plemene. Norické klisny byly pouze dvě, klisen s hříbaty bylo pět, především od
paní Juráňové z Bruntálska a tato kolekce hříbat po hřebci Vespan byla velmi
ucelená a typická norického plemene. Tříleté klisny slezského norického koně
byla nejpočetnější, velmi vyrovnaná, jak v typu, tak především v chodech,

vyhodnoceno bylo1.-5.místo a 1.-5.místohříbat. Trošku problémem při
hodnocení chladnokrevníků byla časová tíseň a nutnost urychlit toto
hodnocení.
K samotné organizaci výstavy, Moravský šampionát v Olomouci organizoval
SCHKMS z.s. se zapojením spolků a odborných svazů. Byly projednány
podmínky výstavy v areálu ESC Olomouc, včetně rozhlasu a reklamy.
Významnou měrou vše řešila paní Lenka Zemanová, sekretář svazu, včetně
samotné organizace šampionátu za což ji patří uznání a poděkování.
Organizačně bylo velmi dobře zvládnuto ustájení koní, evidence a přihlášení
chovatelů. Doprovodný program doplňoval chovatelské ukázky a oživil celý den
na kolbišti. Historická ukázka, umění vozatajců jednospřeží pod vedením pana
Jirgaly, nádherné čtyřspřeží z Klokočova vedené mistrem opratí Janem
Blizňákem, dámy v sedle, čtverylky poníků, westernová ukázka nejlepšího
českého westernového jezdce Jonáše Bujnocha a skákání poníků vždy vyvolaly
potlesk diváků. Musíme velmi ocenit chovatele, kteří přijeli předvést výsledky
své chovatelské práce. Komise velmi zodpovědně vyhodnotily, jak tříleté klisny,
tak hříbata.
Výsledky hodnocení jsou v následující tabulce:
3-leté klisny ČT
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo

17
11
7
13
15
10

OLIVIA
LYJANERA
ELIŠKA HF
FELA-Z
LENY
ARITMIE RVP

Zemský hřebčinec s.p.o. Tlumačov
Kondziolka Pavel
Stanislav Hošák
Petřek Jaroslav
Strnadel Miroslav
Jezd.stáj RVP Bruzovičky

KOFIRA po Lord Weingard

MVDr. Horník František
Kincl Josef
Ing. Rašková Eva
Coufalík Václav
Vitásek Radek

hříbata ČT - klisničky
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

27
39
49
51
31

po Cola

LADY TARA R po Lord Weingard
GEMINI po ClinD´Or
PUSTYNJA RVP po Plesant

hříbata ČT - hřebečci
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

147
47
35
29

FUERTE FERRERO po Caruso
LOKARDO po Lordanos
CLASSICAL DANCER po ClinD´Or
MILLION po Millenium

Holešovský Pavel
MVDr. Horník František
Pokluda Bohumil
GESOMONT s.r.o.

V teplokrevných klisnách bylo v pátek vyhodnoceno a oceněno prvních pět
tříletých klisen ČT a čtyři další, které postupují do finále České republiky.
Při sobotním předvádění jsem byl velmi překvapen postupem komise, která na
základě rozhodnutí pana Karla Růžičky vybrala pouze šest klisen, ostatní tři
budou postupovat z jihomoravské oblasti. Tímto rozhodnutím došlo k narušení
jednotného postupu a rozhodnutí předsednictva SCHKMS z.s. , protože od
doby, kdy se koná finále tříletých klisen v České republice z Moravy jednotně
byly vybrány tyto klisny buď v Přerově, Tlumačově nebo loni a letos v Olomouci.
Považuji toto rozhodnutí zástupců jihomoravské oblasti za neoprávněné řešení
a zásah do pravomoci chovatelů Moravy a Slezska.
Vzhledem k přispění sponzorů, jak finančně, tak věcně, bylo možno vyplatit a
ocenit chovatele tříletých klisen a hříbat částkou 45.000, finanční prostředky
poskytla firma Agras Želátovice, Agromex, Polfin Agro, dále bylo rozděleno 10q
granulí Troubecké hospodářské a.s., 20q ovsa, hodnotné veterinární doplňky
krmiv firmy Vetoquinol, Biovety Ivanovice, ZH Tlumačov a další věcné ceny pro
poníky. Resort Hodolany věnovalo dva poukazy na dvoudenní wellness pobyt.
Všem sponzorům touto cestou děkujeme a věříme, že podpoří koně i
v následujícím období.
Sobotní Moravský šampionát proběhl za přímo tropického horka, které se
odrazilo na chování zvířat i lidí. Diváci se schovávali pod přístřešky a ve stanu
V.I.P. Na tribuně se nedalo sedět. Přesto výstavu navštívilo poměrně hodně
diváků, což se odrazilo v obléhání stánků s občerstvením a jídlem. Z hlediska
zajištění občerstvení a jídla patří poděkování manželům Čubrdovým.
Velké uznání a poděkování přináleží předvaděčům z ZH Tlumačov panu
Ludvíkovi, panu Holešovskému a dalším předvaděčům z řad chovatelů.
Hlasatelé ing. Roman Klos a Viktor Chytílek zasluhují obdiv a poděkování, že
vydřeli až do konce Moravského šampionátu.

SCHKMS z.s. si velmi váží chovatelů a organizátorů těchto akcí, proto jsme
v úvodu Moravského šampionátu ocenili 13 významných chovatelů a
organizátorů na Moravě. Byly jim předány hodnotné upomínkové plakety
s poděkováním. Celý den mohli strávit ve V.I.P u a sledovat dění na kolbišti.
Předsednictvo při svém nejbližším jednání rozebere případné připomínky a
návrhy na vylepšení takovéto rozsáhlé akce.
Ještě jednou děkuji všem, kteří se na tomto Moravské šampionátu podíleli.
MVDr. František Horník
Předseda SCHKMS z.s.

