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NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY SVAZU
Na mimořádné členské schůzi byla projednávána změna webových stránek. Paní
Mgr. Tichá představila návrh vzhledu nového webu a cenové nabídky. Cena tvorby
nových webových stránek činí 7.500,- a roční platba za web hosting činí 3.000,ročně. Na členské schůzi představila i vzhled, včetně možností, které web nabízejí.
Věříme, že nové webové stránky budou svěží, častěji aktualizované a hlavně budou
oslovovat i další potencionální chovatele. Web bude zpracovávat p. Žimulák, který
12. 5. 2018 projde důsledným školením. Web je již nyní spuštěn a bude se momentálně stále upravovat do konečné podoby. Proto prosíme členy o schovívavost
po dobu 2 - 3 měsíců. Zajímavostí webu bude přístupná část pouze pro členy webu,
kde budou mít členové možnost nahlédnout do různých dokumentů či zpráv.

ZŘÍZENÍ EMAILOVÉ SCHRÁNKY
PRO VAŠE DOTAZY, PŘIPOMÍNKY....
Vážení členové, předsednictvo zřídilo univerzální email, na který můžete zasílat
vaše připomínky, nápady, názory a další věci. Emaily se čtou pravidelně, a v rámci
možnosti co nejdříve odpovíme. Email: schshpcr@seznam.cz
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SLOVO PŘEDSEDNICTVA
Vážení chovatelé a příznivci SCHSHP. Rok 2018 je dle astronomického kalendáře
rokem plný změn. Přelom roku 2017/2018 bylo období voleb, kdy jste měli možnost
zvolit si nové předsednictvo. Musíme ale uznat, že účastněných členů bylo málo, což
je veliká škoda. Nebylo to jednoduché, pač jak víme, volilo se ještě jednou začátkem
roku 2018. Druhé volby proběhly v pořádku a tak jste zvolili ty, kteří se rozhodli
pracovat pro svaz, pro Vás chovatele.
Chtěli bychom touto formou poděkovat bývalému celému předsednictvu z minulého
období, za jejich práci a podporu, kterou chovatelům poskytovaly. Jsme rádi, že se
bývalému předsednictvu, v čele s paní Petrou Šarochovou podařilo mnoho věcí, které
byly zapotřebí pro úspěšný chod svazu.
Poděkování patří i paní Lucii Kočovské, která rezignovala na post předsedkyně RPK.
Všichni víme, s jakým nasazením paní Kočovská pracovala, a vždy se snažila odpovědět mnoha dotazům v rámci chovu. Přejeme paní Kočovské mnoho chovatelských
i osobních úspěchů, a věříme, že pevné vazby zůstanou i nadále. Novou předsedkyní
RPK byla zvolena paní Petra Šarochová, které tímto přejeme hodně sil v nové funkci.
Čeho jsme si nemohli všimnout, je jakési napětí mezi některými chovateli a příznivci
shetlandů. Je zapotřebí sdělit, že nové předsednictvo má zájem na prohlubování vzájemných vztahů, a pracovat na tom, abychom si všichni mohli sednout v přátelském
kruhu a těšili se z našich úspěchů v chovu, ve sportu či ve speciálních výstavních
třídách. Věříme, že se nám to podaří a členská základna se opět stmelí.
Jaké cíle si stanovilo nové předsednictvo?
V první řadě jsme se rozhodli uspořádat Národní šampionát na novém místě, mimo
tradiční areál závodiště Pardubic. Uspořádáme ho v duchu oslav 15. výročí svazu. NŠ
bude dvoudenní, kdy celá sobota bude věnována pouze shetlandům, neděle bude
zaměřena sportovně i pro další plemena. Věříme, že NŠ si společně užijeme v chovatelském, sportovním a přátelském duchu.
Nově připravujeme nový web svazu. O této změně jsme již vedli diskuzi na mimořádné členské schůzi. Nové webové stránky budou více svěží, moderní, adaptabilní,
samozřejmě pravidelně aktualizované. V současné době jsou v přípravách. Určitě se
budou líbit!
Krom výše zmíněných úkolů bude předsednictvo řešit i stanovy svazu. O této záležitosti Vás budeme informovat a konečné znění budeme probírat na členské schůzi
v tomto roce.
Věříme, že rok 2018 bude pro nás všechny úspěšný, ať už v chovu nebo ve sportu.
Věříme hlavně také v to, že se nám všem zvedne nálada a SCHSHP bude svazem
aktivního přátelství.
Vaše předsednictvo: Jaroslav Zápotocký - předseda, místopředseda Pavla Hanzlík
Kubalová, pokladní Mgr. Simona Tichá, Andrea Kaprasová, Rudolf Žimulák
ZPRAVODAJ SVAZU CHOVATELŮ SHETLANDSKÉHO PONYHO / květen 2018
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NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT
Národní šampionát bude probíhat v termínu 8. - 9. 9. 2018, v areálu Statku Záhořany,
okres Benešov (o areálu více na www.statekzahorany.cz)
Posuzování přijal pan Nigel Vale z Velké Británie, akreditovaný posuzovatel zapsán na
panelu posuzovatelů The Shetland Pony Stud-Book Society.
Nigel Vale choval Shetlandy přes 30 let. Chov poníků vyměnil za posuzovatelství,
a tak se dal na dráhu posuzovatele a shetlandy posuzuje již 20 let. Je zván na největší
a nejslavnější výstavy na ostrovech, dále je zván na mezinárodní výstavy v Evropě.
Krom shetlandů posuzuje plemena Gypsy Cobs, velšská plemena a dále SVT,
drivingové soutěže.
Z jeho medailónku výstav můžeme vypíchnout:
•
•
•
•
•

UK Shetland Breed Show
Royal Welsh Ponies Show
Royal Norfolk
Royal Lancashire
Viking Shetland Show (Shetland isle)

Pana Nigela Vale jsem již mohli sledovat při posuzování mezinárodní výstavy původních Britských plemen v Pardubicích 2017.

ZAJÍMAVOSTI Z CHOVU
O HŘEBCI PARLINGTON RUPERT
– HŘEBČÍN ASLAN
V mém chovu, hřebčíně Aslan, působí nyní dva hřebci. Zatímco pořízení Pica jsem
považovala v okamžiku, kdy mi byl nabídnut ke koupi, jako jeden ze splněných snů,
protože jsem ho už několik let obdivovala u jeho předchozí majitelky Magdy Skalické, k Rupertovi jsem se dostala sice také díky nabídce jeho majitelky, ale v době,
kdy jsem již dva hřebce vlastnila a o dalšího nestála. Netušila jsem, že Quiri nesplní
má očekávání, ale osud tentokrát stál na mé straně a dopomohl mi k hřebci, kterého
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jsem potřebovala, aniž bych to v době
koupě tušila. Měla jsem a dosud mám
v hřebčíně pět klisen po Picovi, tedy jeho
pět dcer a pro ně byl pořizován původně
Quiri, aby se tedy mohly připustit nepříbuzným hřebcem ryzé barvy. Zúčastnila
jsem se s klisnou Světluškou (Tawna Firefly) výstavy v Lysé nad Labem, kterou
posuzoval paní Diana Johnston, britská
chovatelka shetlandských pony, majitelka hřebčína Parligton. Toho hřebčína, že
kterého pochází hřebec Parligton Pimpernell, kůň, kterého má skoro polovina
v Česku chovaných minishetlandů ve
svém pedigree. I moji koně – hřebec Pico
a tedy i jeho již zmíněné dcery, mají tohoto hřebce ve svých předcích, dále také
Yentl - Rainbow Když tedy přišla nabídka
z hřebčína Parlington, nevěřila jsem, že
se nákup hřebce podaří zrealizovat. První myšlenka - na takovou akci stejně nedám penízky dohromady, hřebec bude
drahý, drahá bude také doprava a já ani
nemám prodaná všechna letošní hříbata, druhá a další myšlenka - a hele, ta barva, ten rodokmen, ty míry, ten kůň sám o
sobě - vše úžasné. Jak já to provedu, aby
to klaplo, když peníze momentálně nejsou a touha koupit je? Paní chovatelka si
řekla o velmi (pro mne) příznivou cenu,
a navíc na prodej nespěchala a tak došlo
k nabídce, kterou jsem odmítnout prostě nemohla, nedokázala - a naopak jsem
se začala na hřebce těšit. Doufala jsem,
že se to všechno nějak vyřeší, peníze se
našetří, doprava vymyslí a takovou smůlu jako s Bagginsem (že koupím hřebce
z GB, od kterého nebudu mít ani jedno
hříbě), snad podruhé mít nebudu. Podařilo se a Rupert dorazil v pořádku do Málkovic. Na jaře 2015 jsem s ním plánovala

absolvovat licentaci pro českou plemennou knihu, ale Rupert se mi krátce před
termínem akce zranil. Ránu veterinář sešil, hřebeček se zahojil, ale během léčení
znatelně pohubnul a nebyl v dostatečné
kondici na výběr k chovu. Zvážila jsem
situaci a rozhodla se využít jeho britské
licence. Pustila jsem tedy Ruperta do stáda, tedy ke klisnám Aletta-Clair, Yentl-Rainbow, Firefly, Elizabeth, Amber a Fláje.
Poradila jsem se s Renatou Markovou, co
a kdy musím zařídit, aby mateřská plemenná kniha uznala původy hříbatům
po matkách, ale bohužel jsme si nerozuměly, když jsem se optala, jestli je toto po
legislativní stránce všechno. Ona mi to
odsouhlasila, protože myslela, že otázka
zní „všechno vůči britské PK“, a tak jsem
nevěděla, že musím také hřebce zapsat
do státního ústředního registru plemeníků. V předjaří roku 2016, kdy se mi ještě
žádná hříbata nenarodila, někdo (tuším
kdo) nelitoval svého času a prověřil si, že
můj hřebec v tomto registru není. Slušný
kolega by se se mnou spojil a dotázal se,
jak to tedy je, zda-li je můj hřebec zde nahlášen a jen chybně v registru neuveden,
popř. by mne na povinnost hřebce zde
zaregistrovat upozornil. Dotyčná osoba
se rozhodla věc řešit jinak. A tak vznikla
aféra, že já, jako člen Rady plemenné knihy, používám v chovu hřebce bez licence
a dopouštím se černé plemenitby. Trochu tvrdá slova, když od roku 1992 mám
stanici hřebců a využívala jsem tedy 25
let hřebce s licencí. Administrativní pochybení jsem ihned, jakmile jsem byla o
problému zpravena, napravila, ústřední
evidence chovu koní ani ASCHK s tímto
dodatečným nahlášením hřebce neměla problém a na zapuštěné klisny jsem
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obdržela také české připouštěcí lístky.
Ovšem problém měli ostatní členové
Rady plemenné knihy. Netajím se s tím,
že jaro 2016 bylo pro mne velmi složitým životním obdobím, což nakonec
vyústilo v mé přestěhování z Plzeňska
na Moravu. V té době jsem prostě na
žabomyší válku ohledně Ruperta neměla sílu a rozhodla se to vyřešit odchodem z Rady plemenné knihy, což
bylo akceptováno. Tímto se tedy všem,
kdo mne do této Rady zvolili, dodatečně omlouvám, že jsem práci, kterou
mi svěřili, nedokončila. S Rupertem
jsem 1.4.2016 úspěšně prošla výběrem
k chovu, hřebec od komise obdržel 7,9
bodu. Následně se hřebci narodili první
čeští potomci, v dubnu to byli hřebeček
ASLAN RASTY (z Aletta-Clair) a klisnička ASLAN ROSA (z Yentl-Rainbow), oba
tedy z klisen importovaných z Holandska, ale rodokmenově akceptovanými
britskou plemennou knihou, v květnu
se ohřebily obě moje britské klisny a
přidaly hřebečky ASLAN REBEL (z Chasend Elizabeth) a ASLAN RIVAL (z Tawna
Firefly). Z těchto hříbat byl předveden

na výstavě, konkrétně Národním šampionátu 2016 hřebeček ASLAN RIVAL a
získal ve třídě hříbat minitypu 1. místo.
Všechna hříbata tohoto ročníku byla
registrována v Británii a dostala britské
osvědčení o původu. Hřebečci byli prodáni po odstavu ještě v roce narození,
klisnička o rok později. V roce 2016 pak
Rupert běhal během připouštěcí sezony s poněkud pozměněnou skupinou
klisen, místo Aletky zaujmula Grácie.
Následně se mu v ročníku 2017 narodila
opět čtyři hříbata. Dvě z britských klisen
– klisnička ASLAN EURIDIKA (z Chasend
Elizabeth) a hřebeček ASLAN RINGO
(z Tawna Firefly), dvě z klisen odchovaných
v hřebčíně Aslan, dcer mého druhého hřebce Pico. Grácie z Aslanu porodila hřebečka ASLAN RAMBO, Fláje z Aslanu klisničku ASLAN
FAITH. Hřebečky jsem opět jako
v roce předtím, prodala po odstavu,
klisničky si v chovu ponechávám. Obě
byly předvedeny se svými matkami na
Národním šampionátu 2017, zde se více
líbila Faith. V roce 2017 pobýval Parlington Rupert s těmito klisnami – britkou

HŘEBCI VERSUS HŘEBCI
– NEBO VALAŠI?
V loňském roce probíhaly diskuse ohledně naplnění a rozdělení výstavních tříd.
Jedním z diskutujících byla i paní Ludmila Ondřejová, která poukazovala
mimo jiné na nedostatky v nastavených výstavních třídách (vyjímám z listu
s jejím dovolením):
Valaši se můžou sloučit jen s neuchovněnými!!! hřebci, tito hřebci by neměli
byt ani v kategorii plemenných hřebců! S paní Ondřejovou jsem souhlasila.
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Chasend Elizabeth a holanďankou Yentl- Rainbow, dále opět s Grácií, Flájí a
Amber , nově s Guineverou a Locikou.
Poprvé měl tedy ve svém stádě všech
pět Picovo dcer, které jsem si nechala v
chovu. Můžeme se tedy společně těšit
na zajímavý a doufám, že i početný ročník 2018. Hřebečci budou opět na prodej a podle okolností možná i některé
Rupertovo dcery. Všechno si ve vlastním
chovu žádný chovatel nechat nemůže…
Na výstavy od jisté doby své plemenné
hřebce nevozím. Takže s velkou pravděpodobností Parlington Ruperta ve
výstavním kruhu neuvidíte. Uvidíte ale
jeho potomstvo, a podle mého názoru je
sice důležité, jak hřebec vypadá, jak byl
ohodnocen při výběru k chovu (a neméně důležité jsou pro mne míry hřebců)
– ale to nejdůležitější je, jaké geny předává hřebec potomstvu. Strašně nerada
vychvaluji své koně, takže přidám jen
to, že jsem s hřebcem spokojena a jsem
opravdu ráda, že ho mám.
Text: Ing. Milena Nováková
Foto: Tereza Huclova

Problém vytvoření oddělené samostatné
výstavní třídy pro valachy se pro letošní
rok vyřešil. Budou vystavování samostatně. Což je moc dobře.
Nad druhou částí věty jsem se pozastavila. Ano, rozdělení by bylo správné, ale
v ČR zatím nebyl na to vhodný čas, protože celkově vystavovaných hřebců je
velmi málo.
Ale klisny jsem rozdělila už ve výstavních
třídách Národního šampionátu od roku
2016. Byly vypsány třídy chovných klisen

(zapsaných v PK), následně i šampionáty
chovných klisen a další rozdělení. Rozdělení bylo možné, protože klisen jezdí
vždy mnohem více.
A tak jsem si myšlenku na rozdělení tříd
pro hřebce uložila na někdy později.
Letos jsem se znovu se stejným přístupem setkala osobně v zahraničí. A to
v Dánsku, kde je chov shetland pony
na vysoké úrovni .
Při výstavách v Dánsku ve třídě hřebců
4 letých a starších nelze vystavit hřebce,
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který není pro Dánsko uchovněný - neprošel licentací. Tato podmínka platí pro
domácí odchovy i pro importy. Počítá se
automaticky s tím, že v tomto věku už
je jasné, jestli z mladého hřebce bude
plemenný nebo jen valach na práci a
radost. Výběry probíhají jednou ročně, a
to vždy na podzim v září. Chovatelé mají
celou sezonu na to, aby hřebce připravily do výborné kondice. (Osobně bych
tento model licentací preferovala i v České
republice, ale je to na zvážení.)
A tak v letošním roce, po zralé úvaze,
poprvé na II. Shetland pony show v
Pardubicích vypíšu rozdělené třídy pro
hřebce a oddělím plemenná zvířata od
nechovných. Jak se tento model osvědčí,
uvidíme.
Pokud by tuto novinku v budoucnu podpořil Svaz (plus se přidaly výhody pro
majitele a chovatele) , pak by se možná
zvýšil zájem podržet odchovy až do dospělosti a ucházet se o licenci.
Zatím je prioritou ve většině případů
mladé hřebečky rychle prodat nebo vykastrovat. A přitom na druhé straně se
importují noví a noví hřebci z Evropy.
Bohužel většina z nich ani zdaleka nedo-

sahuje kvality dnešních českých odchovů.
Dle mého názoru je jedním aspektem
k vyřešení problému odchovna hřebců.
Protože pravdou je, že ne každý má možnost odchovat hřebce do dospělosti
i přes to, že by chtěl. Ať už z hlediska prostoru, možností nebo schopností. Řešením by mohly být soukromé odchovny.
Slibovaná podpora českého chovu
prostřednictvím dotovaných a preferovaných SVT se bohužel neprokázala.
Důsledkem jsou zase jen vykastrovaní
hřebci a hřebečci bez možnost prokázat
v dospělosti svoje kvality. Plus se přidaly
nákupy dospělých shetlandů ze zahraničí, kteří jsou připraveni zapojit se ihned
do provozu.
Připravila jsem si na závěr takový malý
přehled. Plemenná kniha shetland pony
byla uzavřená v roce 2010. A od té doby
byly předvedeni na licentacích především importovaní hřebci, vyjma hřebců
chovatelek paní Lucie Kočovské a Magdy
Skalické. Tyto dámy dokázaly přivést
svoje odchované hřebečky k výběrům
a co víc, opakovaně na nich uspět.
Co je ale nepochopitelné a smutné, že

GELDING CUP
Vážení a milí členové, chovatelé
a majitelé valachů,
dovoluji si Vás předběžně seznámit
s návrhem na nový projekt
„ GELDING CUP“

V projektu bude vyhodnocená účast
ve výstavních kruzích plus samotné
umístění. Body se budou sčítat také
za účast ve SVT plus umístění. Následně
i v dalších sportovních aktivitách.

Jedná se o velký ucelený seriál připravený na podporu majitelů a jejich valachů
formou klasického systému s bodovým
hodnocením.

Účast v projektu je pro pony, kteří se budou účastnit na výstavách pořádaných
SCHSHP. Dále na akcích organizátorů,
kteří mají schválenou dotaci SCHSHP
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po úspěšném schválení do plemenitby,
není o tyto české hřebce zájem.
Takže některé zařazené hřebce do plemenitby čeká namísto využití kastrace,
aby byli vůbec prodejní a mohli se využít
alespoň pro sport a další aktivity.

Je to tak správně?
A tak se zamýšlím, kam spěje chov shetland pony v ČR a jak nejlépe mu pomoci.

na podporu akce a také na soukromých
akcích schválených pro tento projekt.

SCHSHP, kde budou již brzy vyvěšena
pravidla. Věřím, že tento projekt bude
přínosem pro Vás všechny majitele
valachů, neboť se předpokládám bude
na další roky jednat o vyjmutí nechovných jedinců (valachů) z Chovatelského
poháru.

Vyhodnocení proběhne na Členské
schůzi předáním cen jak majitelům, tak
i chovatelům umístěných valachů.
Tento projekt bude schvalován na následující Členské schůzi, proto prosím věnujte pozornost novému webu

Text: Renáta Marková

Renata Marková, autor projektu
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DĚTI A SHETLANDI
PŘEDSTAVUJEME: DENISKA LODZIÁNOVÁ

Věk: 9 let / Stáj: JK Kennbery / Jméno klisny: Finále / Věk: 9 let
Pamatuješ si na svoje první setkání
s Finále?
Ne, byly my tři roky, ale maminka mi
říkala, že jsem se hned od prvního dne
kolem ní motala, čistila, hladila.
Údajně jí říkáte jiným jménem, jakým
a proč?
Říkáme jí Princezna, protože je to moje
oblíbená klisna a je hlavně velice hodná.
Nikdy mě nekopla a nekousla. Jezdím
na ni už i sama. Je moje milovaná
ponička.
Začali jste se účastnit i výstav a soutěží,
jak vám to jde?
Maminka nás pravidelně trénuje, tak
že na výstavy a soutěže se pečlivě při-
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pravujeme. Princeznu vystavování baví.
Spolu si to moc užíváme. Už trénujeme
i pod sedlem. Jde nám to dobře a baví
nás to. Věnujeme se speciálním výstavním třídám, hlavně MV a FR, zkoušíme
i opratě s bráchou.
Už jste i něco vyhrály?
Už několikrát jsme se v rámci MSRŠ
umístili na předních místech a vždycky
jsme šťastni. Princezna se hlavně stala
Vicešampiónkou Shetland pony seriálu
MSRŠ. To jsme si užívali všichni!
Vyměnila by jsi Princeznu za jiného
koníka?
Nikdy!!! Je moje milovaná ponička.

LICENTACE HŘEBCŮ
SHETLAND PONY
JEZDECKÁ HALA VZU BRNO, BŘEZEN 2018
V sobotu 3. března 2018 proběhl od 10.00 hodin v haleVFU v Brně druhý společný
předvýběr hřebců do plemenitby a předvedení plemeníků. Akce se konala pod
záštitou ASCHK ČR. Zástupci plemen Shetland pony, Welsh, ČSP, Hafling,
Českomoravský belgický kůň, Slezský norický kůň, Anglický plnokrevník
a Český teplokrevník dostali možnost předvést plemenné hřebce v rámci
komentované chovatelské přehlídky. Po předvedení zástupců hřebců
daného plemene mělo každé plemeno možnost licentace či předvýběru
hřebců do plemenitby.
Za plemeno Shetland pony byl do
chovatelské přehlídky přihlášen pouze
jeden hřebec.
1930 Calimero af Jäboruder, majitelkou hřebce je p. Pavla Hanzlík Kubalová.
Tento hřebec, vítěz loňského Národního Šampionátu SHP velice důstojně
prezentoval plemeno Shetland pony.
Pavle Hanzlík Kubalové děkujeme za
dovezení a předvedení hřebce. Škoda,
že tuto možnost prezentace plemenných hřebců nevyužilo více našich chovatelů Shetland pony. Doufáme, že tato
úspěšná akce bude pokračovat i v dalších letech a v příštím roce se již určitě
osmělí více chovatelů a využijí možnosti
prezentace svých hřebců v tomto pěkném prostředí.
Po předvedení plemenného hřebce
Calimero af Jäboruder dostalo naše
plemeno prostor pro vlastní licentaci
hřebců.

Hodnotící licitační komise pracovala
ve složení:
Jana Horáčková (člen RPK SHP)
Blahoslav Políček (ASCHK ČR)
Doc. Miroslav Maršálek
Lucie Kočovská
MVDr. Jaroslav Dražan.
Na licentaci byli přihlášeni tři hřebci.
Nakonec se k hodnocení dostavili pouze dva. Hřebec Black and White Domino
byl omluven a z důvodu úrazu nebyl na
licentaci přivezen.
Seznam přihlášených hřebců:
1. Felix v. stal Ankeveen
Datum narození: 31. 5. 2012
Barva: Isabel
Chovatel: Dhr. J.Brausch/Stal Ankeveen NL
Majitel: Jenčík Pavel, Pardubice
Otec: Sander v.d. Hoefslag
Matka: Ukkie v.d. Langenhorst
Podrobné hodnocení komise: Felix byl
hodnocen v průměrném typu a stavbě
těla se slabšími končetinami a horším
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LICENTACE HŘEBCŮ SHETLAND PONY

velmi krátkým pohybem jak v kroku tak
v klusu. Vzhledem k tomu, že to byl již
třetí pokus o zlicitování tohoto hřebce
s podobným výsledkem. Komise nedoporučuje jeho další pokus o licentaci.

stavbou těla. Komise bohužel odhalila
vadu zadních končetin, která má vliv
i na pohyb a veterinární lékař upozornil
na značný předkus, který objevil při veterinární kontrole.

2. Mogli
Datum narození: 25.6.2010
Barva: ryzák
Chovatel: Siebels Jutta,
DEU 26419 Schortens
Majitel: Ing. Veselík Zeno, MB
384 73 Vacov
Otec: Helawi Morning Sun
Matka: Twinnkel v.Altena
Podrobné hodnocení komise: Hřebec
Mogli byl předveden v dobré kondici,
byl hodnocen v dobrém typu s dobrou

3. Black and White Domino
Datum narození: 29. 4. 2014
Barva: čb.Str.
Chovatel: Šarochová Petra
430 02 Chomutov
Majitel: Ing.Mazancová Jana
250 70 Odolena Voda-Dolínek
Otec: Bruce v.d. Ariaanshoeve
Matka: Lilian v. Welgelegen
Podrobné hodnocení komise:
omluven, nehodnocen.

Jméno
hřebce

KVH

KVP

OH

OHol.

Užitkový
typ

Stavba
těla

končetiny

Mech.
pohybu

Celková
známka

Mogli

79

91

128

13

7

7

5

6

6,3

Felix v. stal
Ankeveen

81

90

118

12,5

5,5

6

5

5

5,4

CHOVATELSKÝ POHÁR
V roce 2017 vznikl na podporu chovatelů Shetland pony v České republice
nový projekt pod názvem Chovatelský
pohár. U vzniku tohoto projektu stála
p. R. Hamoudová a L. Kočovská. Tento
nový projekt projednalo a schválilo jak
předsednictvo SCHSHP tak RPK. Cílem
tohoto projektu bylo podpořit nové, ale
i stávající chovatele shetlandů a nalá-
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kat je na účast ve výstavách po celé ČR.
Záměrně jsme do CHP zařadily 2 regionální výstavy v Čechách a 2 regionální
výstavy na Moravě a NŠ, aby chovatelé
a majitelé koní měli po celé ČR stejné
podmínky. Vyhodnocení CHP proběhlo
na konci výstavní sezóny a vítězové jednotlivých kategorií si převzali certifikát
a věcné ceny na členské schůzi svazu.

Felix v. stal Ankeveen

Calimero af Jaboruder

Hřebci Mogli a Felix v. stal Ankeveen bohužel nesplnili podmínky licentace a nebudou
tedy zařazeni do plemenné knihy.
Text a foto: Lucie Kočovská
Mogli

Nepřítomným byly ceny spolu s certifikátem zaslány. Do CHP 2017 nakonec
nebyl započítán NŠ z důvodu vypsání
jiných než předsednictvem schválených
tříd. Toto rozhodnutí bylo schváleno
předsednictvem a na základě zápisu
byly do výsledného hodnocení CHP zahrnuty výstavy: Nebanice, Plasy, Polanka a Olomouc.

Na další stránce předkládáme stručné
shrnutí výsledků jednotlivých
tříd v CHP 2017.
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Hříbata SHP mini
Jennas Merry Ed, chovatelka a majitelka
p. Dita Kunová
Hříbata SHP Standard
Blackberry Czenkow chovatelky a majitelky paní Jany Mazancové
Mladí mini
Taara ze Zubří chovatelky a majitelky
paní Ludmily Ondřejové, vítězství
s výrazným náskokem
Mladí Standard
Aloe Vera Drago chovatelky paní Souškové a majitele pana Schenka s těsným
náskokem před druhou umístěnou
Bohyškou of Kadov chovatelky slečny
Lucie Kočovské a majitelky paní
T. K. Petkové
Nejúspěšnější klisna mini
Ylsebill vom Ellernbrook majitelky paní
Ivany Třískové s výrazným náskokem
před druhými umístěnými Ivysen Madlenkou (chovatelka a majitelka paní
Ivana Třísková) a Halstock Champagne
(majitelky paní Vladimíry Kyselé)
Nejúspěšnější klisna standard
První místo se stejným počtem bodů
Kadov Berry chovatelky slečny Lucie
Kočovské a majitelky paní Simony Tiché
a Geppy v.Stal´t Hulpgat majitelky paní
Terezy Slavotínkové

Nejúspěšnější hřebec standard
S výrazným náskokem Modráček of Kadov chovatelky slečny Lucie Kočovské,
majitelky paní Simony Tiché.
Nejúspěšnější valach mini
Jediný účastník Bailey Domino chovatelky paní Petry Šarochové a majitelky
paní Renaty Kozubové
Nejúspěšnější valach standard
Baltazar Domino chovatelky paní Petry
Šarochové a majitelky paní Michaely
Maluchové. Zúčastnilo se celkem 6(!!)
valachů
Nejúspěšnější chovatel
Slečna Lucie Kočovská s velmi výrazným
náskokem před paní Petrou Šarochovou
(108 vs 50 bodů)
Nejúspěšnější majitel
Paní Ivana Třísková
Chovatelský pohár se v r. 2017 setkal
převážně s kladným ohlasem a tak jsme
byly znovu vyzvány k vypsání soutěže i
pro r. 2018. Po zkušenostech z loňského
roku bylo třeba udělat nějaké drobné
změny, které jsme konzultovaly s RPK
a po domluvě a doladění jednotlivých
detailů vznikl nový projekt Pohár chovatelů a vystavovatelů SCHSH 2018.
Pravidla chovatelského poháru naleznete na webových stránkách svazu.
Text: L. Kočovská, R. Hamoudová,

Nejúspěšnější hřebec mini
S výrazným náskokem Gádžo Permoník
chovatelky paní Magdy Skalické, majitelky paní Ludmily Ondřejové
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KALENDÁŘ AKCÍ - VÝSTAVY
14. - 15. 7. 2018 IV. Karlovarská Welsh pony and Cob
a Shetland pony show 2018 - Nebanice
4. 8. 2018
II. Moravská výstava původních britských plemen,
ESC Olomouc-Lazce
18 - 19.8. 2018 Výstava welsh pony a cob, výstava Shetland pony Plasy
26.8. 2018
II. Shetland Pony Show, Pardubice
1. 9. 2018
Výstava pony a malých koní Polanka nad Odrou
8. - 9. 9. 2018 Národní šampionát shetland pony ČR

Moravský Show Pony Šampionát 2018
1. 5. 2018
23. 6. 2018
4. 8. 2018
1. 9. 2018
22. 9.2018
7. 10. 2018

JK Valašsko, Prostřední Bečva
Čeladná, Farské louky
ESC Olomouc - Lazce
Statek Honzula, Polanka nad Odrou
Jarošův statek, Studénka
JK Trojanovice

Lead Rein Pohár
14. 4. 2018

Praha Letňany v rámci akce For Horse 2018
- (Prague pony cup 2018)
26. 5. 2018
Královice u Slaného (Countryside pony show - Královice)
9. 6. 2018
Jízdárna Lhota u Staré Boleslavi (II. Šampionát na vních britských
plemen, Jízdárna Lhota)
14. - 15. 7. 2018 Nebanice u Chebu (IV. Karlovarská Welsh Pony
a Cob & Shetland Pony Show 2018)
1. 9. 2018
Jízdárna Lhota u Staré Boleslavi (Working Hunter Show 2018
a ﬁnále FRŠ, JRŠ a ORŠ - Jízdárna Lhota)
23. 9. 2018
Finále LRP, Lysá nad Labem v rámci výstavy Kůň 2018
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