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VÃ•STAVA SHETLANDE PONY
ÃšterÃ½, 26 leden 2016

Slíbila jsem vám napsat, jak se soutÄ›Å¾í o poháry... TakÅ¾e tímto tak Ä•iním :- ))). Nejprve je nutno se pÅ™ihlásit. A tak, jako
obvykle, i letos v zimÄ› jsem nabrala krve v&scaron;em koním, kterým dvouletá platnost vy&scaron;etÅ™ení dobíhala (cca
polovinÄ› stáda; zbylým beru krev v sudém roce), takÅ¾e by byli bývali v&scaron;ichni mÄ›li jako v jiných letech platné
&bdquo;cestovní pasy&ldquo; a mohla jsem v dobÄ› pÅ™ed uzávÄ›rkou pÅ™ihlá&scaron;ek vybrat k úÄ•asti kteréhokoliv z nich
- podle aktuální kondice, Ä•i podle zámÄ›ru, se kterým na výstavu pojedu.
Vloni jsem se tedy rozhodla pÅ™ihlásit na Regionální výstavu shetland pony, která se konala 29. 8. 2015 v Plasech.
V&scaron;echno ale naru&scaron;il výskyt infekÄ•ní anémie koní v NÄ›mecku a zpÅ™ísnÄ›ní veterinárních podmínek pro pÅ™e
&ndash; &bdquo; výsledky krve&ldquo; platí pouze 6 mÄ›sícÅ¯, takÅ¾e lednové vy&scaron;etÅ™ení mezitím propadlo&hellip;
NechtÄ›lo se mi novým odbÄ›rem krve potýrat celé stádo, takÅ¾e jsem strategii zmÄ›nila &ndash; nejprve vyberu konÄ› na
výstavu a tÄ›m pak nechám odebrat krev. Vybrala jsem nakonec kobylky pohodáÅ™ky, o které se v pohodÄ› postarají dÄ›ti a
kobyly jejich celodenní péÄ•i psychicky vydrÅ¾í&hellip;

SnaÅ¾ím se sestavu na kaÅ¾dou výstavu obmÄ›Åˆovat, nemám ráda opakování výstavy se stejnými,
nejúspÄ›&scaron;nÄ›j&scaron;ími koÅˆmi. Recept: &bdquo;NaloÅ¾ to nejlep&scaron;í, co má&scaron; doma, aÅ¥ soupeÅ™e co
nejvíc &bdquo;pobije&scaron;, a voz tyto konÄ› v&scaron;ude, aÅ¥ je pohárÅ¯ co nejvíce&ldquo;, tak tohle mi v chovatelské
práci nijak nepomÅ¯Å¾e. PÅ™íprava zaÄ•ala uÅ¾ v pátek, tedy den pÅ™edem. Nejprve bylo potÅ™eba vyÅ™e&scaron;it us
výstavou &ndash; bohuÅ¾el uÅ¾ stará stáj dosluhuje natolik, Å¾e spadla Ä•ást stropu a nocování koní zde bezpeÄ•né není,
nikdo neví, kdy povolí dal&scaron;í Ä•ást. Postupné opravy farmy v&scaron;ak mají na programu naléhavÄ›j&scaron;í
problém &ndash; uskladnÄ›ní obilí - takÅ¾e stáj pouÅ¾ívaná pár dní v roce, rozhodnÄ› prioritu nemá. Zahrada je obsazená,
takÅ¾e jediné Å™e&scaron;ení bylo ohradit Ä•ást nÄ›které stodoly pomocí coral-systému. Jednodu&scaron;&scaron;í bylo vyuÅ
toto Å™e&scaron;ení ve stodole na dvoÅ™e, neÅ¾ v té u silnice. Vznikla vcelku prostorná spoleÄ•ná ohrada pro &scaron;est
poníkÅ¯. Nastlat, nanosit seno a pÅ™estÄ›hovat tam i napájecí maltník bylo snadné. Samotné
&bdquo;pony&ndash;ohrádky&ldquo; veÄ•er poslouÅ¾ily jako mycí box na panelech pÅ™ed mléÄ•nicí, ráno pak jako pastevní
ohrádka, neÅ¾ byl Ä•as konÄ› naloÅ¾it. Následovala pÅ™íprava vÄ›cí s sebou &ndash; ohlávky, vodítka, kyblíky na vodu,
&bdquo;výstavní obleÄ•ek&ldquo;, prÅ¯kazy koní, apod. PoÅ™ád jsem nena&scaron;la na cestování nic lep&scaron;ího, neÅ¾
svou, sice prasklou, ale pouÅ¾itelnou bedýnku, která s námi cestuje uÅ¾ roky a dá se na ní i pohodlnÄ› sedÄ›t, stolovat, a
hlavnÄ› hodnÄ› se do ní vejde&hellip; Nakonec jsme s Katkou, která mi v roce 2015 oddanÄ› s poníky chodila pomáhat, po
dvou vodily konÄ› z výbÄ›hu a Ä•istily je, tedy hlavnÄ› Katka, protoÅ¾e já je&scaron;tÄ› drhla od mu&scaron;incÅ¯ hrádÄ›. Gem
jsem vyprala ocas v keÄ•upu (opravdu to na zaÅ¾loutlé Å¾ínÄ› funguje), GuineveÅ™e jsem vydrbala zablácené nohy&hellip;
Ráno uÅ¾ jsme jenom pÅ™estÄ›hovaly konÄ› ze stodoly do ohrádky na trávníku poblíÅ¾ silnice, a kdyÅ¾ pÅ™ijela obÄ› auta,
&scaron;lo to ráz na ráz &ndash; naloÅ¾ení koní, rozebrání a naloÅ¾ení ohrady &ndash; a jedeme! KonÄ› jsme naloÅ¾ili do
koÅˆského pÅ™ívÄ›su kamaráda Petra, hrádÄ›, pouÅ¾ité v Plasích na postavení ohrady, do korbiÄ•ky malého vleku Viktora a
&Scaron;árky. PÅ™ijeli jsme hodinu pÅ™ed zaÄ•átkem, tak správnÄ› vÄ•as na veterinární pÅ™ejímku. Taky vÄ•as na to, pÅ™
Gemini do lead reinu, kterým výstava obvykle zaÄ•íná. Ov&scaron;em na louce uÅ¾ bylo plno úÄ•astníkÅ¯, takÅ¾e chvíli trvalo,
jsem si na&scaron;la svoje ideální místo: abychom to nemÄ›li k ringu daleko, ale koníci mÄ›li i trochu klidu, aby aspoÅˆ Ä•ást
dne mohli být ve stínu, aby dÄ›ti, pokud s nimi budou &bdquo;blbnout&ldquo; (vodit, jezdit) nikomu nepÅ™ekáÅ¾ely,
neru&scaron;ily jiné chovatele, a aby se poníci i napásli &ndash; a takové místo v Plasích se najít dá. Neznám jiný
areál, kde by bylo tolik prostoru, aby si vybral kaÅ¾dý své místeÄ•ko. DÄ›ti si rozebrali poníky pro Ä•i&scaron;tÄ›ní a já
&scaron;la zaÅ™izovat jiné vÄ›ci.
Lead rein A - Gemini SloÅ¾ili jsme ohrádku, sloÅ¾ili jsme konÄ› a já se snaÅ¾ila sejí
které jsem slíbila pÅ¯jÄ•it Gemini. Nepomohlo ani vyvolávání v rozhlase a Ä•as startu v lead reinu se blíÅ¾il a blíÅ¾il&hellip;
BohuÅ¾el jsem zapomnÄ›la vymÄ›nit si s Janou W. telefonní Ä•ísla a tak jsem netu&scaron;ila, zda a proÄ• úÄ•ast vzdali, ale Å¾
nepÅ™ijedou, se minutu po minutÄ› zdálo jisté a jistÄ›j&scaron;í. Netu&scaron;ila jsem, Å¾e se bude opakovat situace se
startem Sametky (pÅ™ed lety) v LR se Sa&scaron;enkou, kdy tedy jezdkynÄ› Ä•ekala, ale klisna dorazila na poslední chvíli
(nasedlali jsme a uhánÄ›li tenkrát k pÅ™edvadi&scaron;ti). Tentokrát dorazila na poslední chvíli jezdkynÄ› a sedlo. A navíc ani
sedlo, ani uzdeÄ•ky kobylce nepasovaly. Se sedlem toho moc udÄ›lat ne&scaron;lo (pÅ™í&scaron;tÄ› tedy jedinÄ› vlastní
sedlo,ovÄ›Å™ené na malé SHP a jejich kohoutek), uzdeÄ•ku jsem pouÅ¾ila na&scaron;i, i kdyÅ¾ úplnÄ› nejlep&scaron;í pro LR
není. Ale uÅ¾ nebyl Ä•as nÄ›jak uzdeÄ•ky zkombinovat&hellip; Chudák malá Kristýnka &ndash; sedlo se v zadní Ä•ásti zvedalo
a lezlo Gemini dopÅ™edu na krk! Jako kdybychom se vrátili v Ä•ase o víc jak 15 let zpÄ›t, kdyÅ¾ Eli&scaron;ka jela ve
HvoÅ¾Ä•anech na Zlaté podkovÄ› na SamantÄ› a také jí sedlo podobnÄ› zlobilo &ndash; pozdÄ›ji uÅ¾ jsme vÄ›dÄ›li, jaká sedla
na&scaron;e konÄ› kupovat&hellip; NicménÄ› si myslím, Å¾e &scaron;anci porazit dÄ›ti, které startovaly na svém
shetlandovi, Kristýnka nemÄ›la, ani kdyby jela na na&scaron;em sedle, ale hlavní dosaÅ¾itelný cíl byl splnÄ›n &ndash; malá se
&bdquo;svezla&ldquo;.
Mladý vystavovatel &ndash; Grácie, Locika, Fláje ProtoÅ¾e Filip ani &Scaron;árka letos u nás
vodÄ›ní koní nijak netrénovali, zvolila jsem pro nÄ› konÄ›, které uÅ¾ znají a pÅ™edvádÄ›li je loni &ndash; &Scaron;árce Grácii a
Filipovi &bdquo;jeho&ldquo; Lociku. Pro Katku jsem vybrala Fláji. SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e oproti dÄ›tem, které se svými poníky
pracují pravidelnÄ›, a hlavnÄ› k nim jsou velikostnÄ› pÅ™imÄ›Å™ené, mají tyto dÄ›ti handicap, kdyÅ¾ pÅ™edvádÄ›jí minishetla
pro nÄ› welsh pony prostÄ› nemám! DÄ›ti úÄ•ast v této soutÄ›Å¾i mají za odmÄ›nu, Å¾e mi pak pÅ™edvedou konÄ› i v chova
tÅ™ídách, navíc je výhodné, Å¾e si vyzkou&scaron;ejí pÅ™edvádÄ›cí systém (ten bývá na kaÅ¾dém pÅ™edvadi&scaron;ti jiný
také na posuzovateli) a v chovatelských tÅ™ídách je uÅ¾ nic nepÅ™ekvapí.

Dopadlo to bez pÅ™ekvapení - dÄ›ti se neumístily, ale dostaly drobné dárky za úÄ•ast.
Standardní SHP &ndash; 4 let
star&scaron;í klisny &ndash; Gemini 3. místo Podruhé se Gemini v ringu objevila ve své tÅ™ídÄ› standardních klisen SHP.
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Byla jsem vcelku ráda, Å¾e jsem mohla úÄ•ast standardních shetlandÅ¯ posílit &ndash; klisny se se&scaron;ly jen tÅ™i. ObÄ›
soupeÅ™ky byly o tÅ™ídu jinde neÅ¾ drobná Gemini a samozÅ™ejmÄ› lépe odpovídaly typu. VítÄ›zná Morgenster je také stan
jen o málo vy&scaron;&scaron;í neÅ¾ hranice minitypu, ale váÅ¾ila asi o polovinu více neÅ¾ na&scaron;e
&bdquo;DÅ¾imi&ldquo; a oprávnÄ›nÄ› se nakonec stala i &scaron;ampiónkou SHP standardního typu! Gemini pÅ™edvádÄ›la
Katka a já za nimi vodila Pierota (hÅ™íbátko). Jak uÅ¾ jsem psala vý&scaron;e, Gemini je &bdquo;pÅ™erostlý minísek&ldquo;,
coÅ¾ potvrzuje i tím, Å¾e dává souladná hÅ™íbata minitypu; ale znamená to, Å¾e mezi minishetlandy na výstavu nesmí a mez
standardními klisnami mnoho &scaron;ancí nemá. TakÅ¾e její tÅ™etí místo ve výsledkové listinÄ› bylo víc, neÅ¾ jsem oÄ•ekáv
jsem spokojená.
Minishetlandi &ndash; 4 leté a star&scaron;í klisny &ndash; Grácie 3. místo V této tÅ™ídÄ› jsem doufala
v lep&scaron;í umístÄ›ní, ale soupeÅ™ky byly &scaron;Å¥astnÄ›j&scaron;í, vítÄ›zka tÅ™ídy Login Yelow Rose se pozdÄ›ji pÅ™
výstavy stala vice-&scaron;ampionkou celé plaské výstavy, a druhá Titania oplatila Grácii loÅˆskou poráÅ¾ku. ObÄ› klisny
pÅ™itom na rozdíl od Grácie mÄ›ly pod sebou hÅ™íbÄ› a tedy o to víc oceÅˆuji, Å¾e to Grácii &bdquo;nandaly&ldquo;. Sice ne
v Ä•em byly lep&scaron;í, protoÅ¾e mÄ› osobnÄ› se ani jedna z nich aÅ¾ tak nelíbí (bez ohledu na jejich barvu), ale úÄ•astník s
na vodítku jiného konÄ› nebo divák za ohrazením vidí vÅ¾dy ménÄ› neÅ¾ posuzovatelé, a já rozhodnutí posuzovatelky
respektuji. Pokud dejme tomu byla Titania srovnatelná s mou klisnou, pÅ™estoÅ¾e je opakovanÄ› matkou, asi by toto mohlo
být rozhodujícím faktorem&hellip;a tedy si Titania své 2. místo zaslouÅ¾í. ZaÄ•alo to vypadat, Å¾e si letos budeme v ringu chod
jen pro tÅ™etí místa &hellip;
Minishetlandi &ndash; hÅ™íbata pod matkou &ndash; Pierot 2. místo V této tÅ™ídÄ› se se&sc
tÅ™i hÅ™íbata a na rozdíl od pÅ™ede&scaron;lé tÅ™ídy klisen se mi soupeÅ™i líbili velice a odhadovala jsem, Å¾e tedy opÄ›
pÅ™evezmeme Ä•ervenou kokardu (tj. bronz). Pierot nepatÅ™il k nejpovedenÄ›j&scaron;ím hÅ™íbatÅ¯m roÄ•níku, mÄ›li jsme
hezÄ•í, takÅ¾e jsem nakonec byla pÅ™ekvapená, Å¾e bereme 2. poÅ™adí!

Pierota uÅ¾ Katka doma nauÄ•ila na vodítko a v Plasích tedy dostal závÄ›reÄ•nou lekci. Ani nebylo potÅ™eba jej vodit za
matkou, jak se pozdÄ›ji ukázalo v &scaron;ampionátu hÅ™íbat. PÅ™ed nÄ›kolika lety se pÅ™edvádÄ›la hÅ™íbata na volno ved
matek, nyní uÅ¾ jen na vodítku, coÅ¾ se mi moc nelíbí, ale pravidla jsou pravidla.
MiniSHP &ndash; dvouletí pony &ndas
Fláje 1. místo, Locika 2. místo, Guinevera 3. místo Tato tÅ™ída byla sólem pro hÅ™ebÄ•ín Aslan, jiní úÄ•astníci s dvouletými m
nepÅ™ijeli. MÄ› osobnÄ› se také Fláje jeví jako zatím nejlep&scaron;í Picovo dcera, Locika z hÅ™íbÄ›cí sympatické mohutnosti
vyrÅ¯stá do mohutnosti na minísky pÅ™íli&scaron; hrubé, má i hrub&scaron;í hlavu a také na ní bohuÅ¾el nalézám
známky podobnosti s matkou Lotte, která se mi moc nelíbila. Guinevera jako pozdní hÅ™íbÄ› zaÄ•ala mohutnÄ›t aÅ¾ v posled
dobÄ›, ale kostru má stále viditelnÄ› jemnou. Je v tomto opakem Lociky &ndash; Ä•eho ona má hodnÄ›, má
&bdquo;Ginny&ldquo; málo a naopak. Byla jsem zvÄ›davá, jestli posuzovatelka bude klisniÄ•ky vidÄ›t jako já, navíc díky
tomu, Å¾e jsem zatím Å¾ádnou z nich neprodala, mohly se poprvé spolu oficiálnÄ› porovnat a tak jsem toto vyuÅ¾ila a
pÅ™ihlásila do Plas v&scaron;echny tÅ™i. PÅ™edvádÄ›la jsem (= mÄ›la jsem na vodítku) Guineveru. Tím jsme mÄ›li úÄ•ast
v základních tÅ™ídách splnÄ›nou. Do &scaron;ampionátu typu postoupil Pierot, Fláje a Locika, nÄ›jak jsem nahonem
shánÄ›la dostatek vodiÄ•Å¯ (dÄ›ti se mi nÄ›kde zapomnÄ›ly s jinými poníky) a tak nakonec Fláji nouzovÄ› pÅ™edvedl Jirka od D
&Scaron;ampionem typu se stala ten den neporazitelná Login Yelow Rose, vice-&scaron;ampionem Ivysen Madlenka
(loÅˆská &scaron;ampiónka minitypu v Plasích a junior-&scaron;ampionka v Pardubicích, a leto&scaron;ní &scaron;ampiónka
typu a vice-&scaron;ampiona výstavy z Kadova).
Následoval &scaron;ampionát hÅ™íbat &ndash; a zisk titulu vice&scaron;ampion hÅ™íbat SHP pro na&scaron;eho Pierota. HÅ™ebeÄ•ek uÅ¾ byl prodaný (= závaznÄ› zamluvený), takÅ¾e mn
titul aÅ¾ tak nebere, to pÅ™iznávám, ale dÄ›tem to udÄ›lalo radost. No, tÅ™ebas s ním po dal&scaron;ích výstavách budou jez
jeho noví majitelé?
&Scaron;ampionát mladých se letos poÅ™ádal v Plasích podle pozmÄ›nÄ›ných pravidel. KromÄ› tÅ™íd p
roÄ•ní a dvouleté pony byla novÄ› vypsána samostatná tÅ™ída tÅ™íletých klisen a &scaron;ampionát mladých byl otevÅ™en ne
pro vítÄ›ze a 2. umístÄ›né v tÅ™ídách roÄ•kÅ¯ a dvouletých, ale i pro tÅ™íleté pony. Znamenalo to, Å¾e Fláje jde do boje o
&scaron;ampiona mladých s Ivysen Madlenkou, jiÅ¾ nÄ›kolikrát ocenÄ›nou klisnou (viz vý&scaron;e), za kterou se pÅ™ed pÅ¯l
hodinou umístila v &scaron;ampionátu typu. Zdálo by se, Å¾e poÅ™adí bude jasné bez velkého rozmý&scaron;lení
posuzovatelky.

OK, nevadí, tentokrát mám Fláji na vodítku já, a pokusím se být Madlence dÅ¯stojným soupeÅ™em. Po poÄ•áteÄ•ním
náskoku do cvalu na zaÄ•átku klusového úseku rozbíhám Fláji v klusu a zrychluji, aniÅ¾ by znovu do cvalu naskoÄ•ila.
Fláje jde nádhernÄ› a já se usmívám &ndash; nedáme to Madlence lacino! Ringstevard nás za chvíli posílá
s Madlenkou do stÅ™edu, coÅ¾ jsem doufala, ale k mému údivu nás rovná &bdquo;&scaron;patnÄ›&ldquo;, Fláji na první
místo. To pÅ™ece není moÅ¾né, nebo ano? Stává se to málokdy, ale stává. Je moÅ¾né porazit v jeden den konÄ›, který
vás pÅ™ed chvílí porazil, podaÅ™í-li se pÅ™edvedení a to se mi tedy povedlo a Fláje na rozdíl od Madlenky ukázala prostorné
chody. Dá se to také Å™íct tak, Å¾e moje Fláje je stejnÄ› kvalitní jako Madlenka a v rozhodující chvíli byla ta
&scaron;Å¥astnÄ›j&scaron;í. A také se dá konstatovat, Å¾e pokud mÄ›ly tyto klisny mít jednou poÅ™adí takové a pak
obrácené, vybrala si to Fláje správnÄ›. Za vice-&scaron;ampiona typu byla jen kokarda, za &scaron;ampiona mladých
kromÄ› kokardy také veliký pohár. A navíc, porazit uÅ¾ ocenÄ›ného konÄ› chutná více! AÅ¥ tak nebo tak, po získání titulu
&scaron;ampion hÅ™íbat Plasy 2013, Fláje získává titul &scaron;ampion mladých Plasy 2015! Mám radost. Velikou
radost.
Bylo to neÄ•ekané, nenaplánovatelné, nebylo to &bdquo;za úÄ•ast&ldquo;, ale vybojované s velkou soupeÅ™kou,
kvalitní a výstavnÄ› provÄ›Å™enou klisniÄ•kou. UÅ¾ nemusím litovat, Å¾e po svém hÅ™ebci Llanshiver Baggins Å¾ádnou pod
jako je Madlenka, nemám. Já od nÄ›j Å¾ádné hÅ™íbÄ› nestihla odchovat, ale jak vidno, starý dobrý Pico má také dobré,
kvalitní dcery. (poznámka &ndash; otec Madlenky, tj. zmínÄ›ný Llanshiver Baggins, byl mÅ¯j vlastní plemenný hÅ™ebec, impo
z Velké Británie. ZapÅ¯jÄ•ila jsem ho hned po jeho uchovnÄ›ní kamarádce, protoÅ¾e jsem v té dobÄ› mÄ›la málo chovných
klisen na to, abych je dÄ›lila mezi 2 hÅ™ebce, a tak dostal v mém chovu pÅ™ed 8 letým Bagginsem pÅ™ednost 15 letý Pico.
Netu&scaron;ila jsem, Å¾e osud se mi vysmÄ›je, Å¾e hÅ™ebce Pico budu mít dodnes a naopak mladý Baggins uhyne, aniÅ¾ b
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po nÄ›m mÄ›la nÄ›jaké své hÅ™íbÄ›. Tak jsem vlastnÄ› pomohla konkurenci k narození Madlenky&hellip;)
LouÄ•ení a návr
Zbyl Ä•as na nÄ›jaký pokec s pÅ™áteli, na sledování finálového zápolení ve vel&scaron;ském kruhu, a nakonec jsme se
je&scaron;tÄ› zúÄ•astnili finálového &scaron;ampionátu výstavy se &scaron;ampiónkou mladých Flájí a vice&scaron;ampionem hÅ™íbat Pierotem. SamozÅ™ejmÄ›, jeden neÄ•ekaný výsledek uÅ¾ jsme mÄ›li, s dal&scaron;ím zázrakem
nepoÄ•ítalo. V &scaron;ampionátu výstavy soutÄ›Å¾ili shetlandi s vítÄ›zi z posouzení plemen welsh moutain pony, welsh pony a
welsh cob. ProstÄ› dost velká konkurence.

NaloÅ¾ili jsme konÄ›, ohrádky a v&scaron;echny vÄ›ci vÄ•etnÄ› kokard (kaÅ¾dý kÅ¯Åˆ si nÄ›jakou vezl domÅ¯, není to prim
v náruÄ•í jsem drÅ¾ela Flájin pohár. Za pár dní se na nÄ›j bude prá&scaron;it ve vitrínÄ›, ale zatím jásám &ndash;
potvrzuje, Å¾e se mi odchovy daÅ™í. Po pÅ™íjezdu domÅ¯ vypou&scaron;tíme konÄ› do ohrad, kaÅ¾dého kam patÅ™í. Pico
Gemini Ä•eká u branky, také druhé stádo postává u vchodu a oÄ•ekává návrat výletníkÅ¯. Uklízíme s Katkou vÄ›ci, a
odpoÄ•íváme. Byl to horký, ale úspÄ›&scaron;ný den! MILENA
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