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Chovatelský den patří k 
významným akcím v Třebíči.

� Antonín Zvěřina 

Chovatelský den patří k tradičním 
akcím v Třebíči, vždyť se letos konal 
po osmadvacáté. Pořadatelé zvolili 
termín neděli 8. září. Ráno se zdá-
lo, že to nebyl šťastný nápad. Počasí 
hrozilo deštěm a to by prostranství 
za plaveckým areálem Polanka roz-
hodně neprospělo.  

Nakonec se počasí umoudřilo a 
později dokonce vysvitlo sluníč-
ko. Areál nabídl pestrý program, 
my prohlídku zahajujeme u stánku 
s regionálními potravinami. 

V dalším stánku nám dívčí obslu-
ha nabízí výrobky z kozího mléka, 
ale s díky odmítáme. Přece jen chce-
me v areálu strávit nějakou dobu bez 
žaludečních potíží. 

Míříme do kouta, kde jsou k vidě-
ní domácí zvířata. Přitahují zejména 
děti, je to vlastně taková malá zoolo-
gická zahrada. 

Terén přece jen poznamenal déšť, 
a tak se boty obalují blátem, ale to 
se dá přežít. Obdivujeme parkurové 

skákání a to nás utvrzuje v tom, že je 
to převážně dívčí záležitost. 

Míříme do západního sektoru, kde 
jsou k vidění nejen koně, ale i nád-
herné povozy. Z toho je vidět, že 
koňáci prostě mají k svému koníčku 

vřelý vztah a ke všemu, co k tomu 
patří.

 Slavnostní zahájení začíná v pravé 
poledne, zaznívají slavnostní fanfáry 
a následuje dekorování vítězů par-
kurů i majitelů nejlepších koní. Pak 

už následuje pestrý program až do 
pozdních odpoledních hodin. 

Na cestě z areálu neodoláme a pře-
ce jen kozí mléko ochutnáme. A je to 
opravdová pochoutka. A světe div se, 
naše obavy ze střevních potíží jsou 
naprosto liché, možná i díky tomu, 
že regionální potravinu špek obdivu-
jeme jen očima. 

Co bude dál
„Letošní Chovatelský den byl spojen 

s Krajskou výstavou ovcí a koz. Nabízí 
se otázka kam směřovat další ročník. 
Na jaře škola pořádala Den školy, kde 
se prezentovalo celé spektrum země-
dělských činností společně s aktivita-
mi druhého oboru - zdravotnictvím. 
Již nyní ve škole bezplatně působí vž-
dy první středu v měsíci od patnác-
ti hodin pro veřejnost Školní centrum 
zdraví a Školní veterinární poradna. 
Rádi bychom akce propojili a umož-
nili vícedenní prezentaci školy a všech 
jejich partnerů pro veřejnost, mateřské 
a základní školy regionu,“ okomen-
tovala den ředitelka pořádající Vyšší 
odborné školy a Střední školy vete-
rinární, zemědělské a zdravotnické 
Lenka Havlíková.

K Chovatelskému dnu se také 
vyjádřil hlavní organizátor Ladislav 
Svoboda. Upozornil, že Chovatelák, 
jak se akci lidově říká, se uskutečnil 
již po osmadvacáté. „Pomalu, ale jis-
tě, se v pořadí třebíčských chovateláků 
blížíme ke kulatému jubileu,“ naznačil 
a pokračoval. 

Tak jako každý rok, hlavní pořa-
datel Vyšší odborná škola a Střed-
ní škola veterinární, zemědělská a 
zdravotnická Třebíč a další spolupo-
řadatelé, se snažili zajistit pro pravi-
delné návštěvníky, chovatele, příz-
nivce hipologie a majitele ostatních 
druhů a plemen hospodářských a 
domácích zvířat zajímavý a poutavý 
program.

Součástí chovatelského dne byla 
prezentace „Regionální potravi-
na Kraje Vysočina, kterou připravi-
la Okresní agrární komora (OAK) 
Třebíč, Krajská výstava ovcí a koz, 
kterou se prezentoval Svaz chovate-
lů ovcí a koz, ukázka plemen ostat-
ních druhů a plemen hospodářských 
a domácích zvířat, chovatelské a 
jezdecké práce, skot Zemědělské 
a obchodní družstvo Čáslavice, 
Dubinka s.r.o., soukromý zemědě-
lec Antonín Kovář, prasata majitel-
ky Lenky Kovačevičové, koně mini 
appalossa majitele Antonína Růžič-
ky, expozice drůbeže vystavovate-
lů Karla Koudelky, Marka Svobo-
dy, Jakuba Fukala a ukázka kuřic 
nosného hybrida Dominant z Líh-
ně Studenec. Zemědělskou techni-
ku včetně služeb pro zemědělství 
vystavovala společnost Agrotec a.s. 
z Trnavy, dále byl pro návštěvníky 
připraven zajímavý program spojený 
s projížďkami v sedle pro děti, který 
si připravily žákyně školy a v bryč-
kách pro starší návštěvníky. 

Již v sobotu 7. září tradičně dopo-

ledne projížděl po třebíčském Kar-
lově náměstí průvod sedlových koní 
v doprovodu koňských zápřeží v ale-
gorickém voze a v bryčkách, kterým 
pořadatelská škola zvala přízniv-
ce na nedělní program a současně 
představovala účastníky slavnostní-
ho průvodu. 

Hodnocení koní
Nedělení program zahrnoval 

dopolední hodnocení chladnokrev-
ných koní plemene Českomoravské-
ho belgického koně, kde v katego-
rii klisny s hříbaty byla předvedena 
klisna 59/867 LINDA s hřebečkem 
59/324 BLESK chovatele Jose-
fa Nevorala z Častohostic a klisna 
59/20 ASTRA majitele Svatoslava 
Rygla z Chlistova s letošním hřebeč-
kem po 2447 – KURT a dvouletka 
59/275 MINKA po 2460 – ARTUR 
a roční 59/300 GRETINA rovněž 
po stejném otci.

V dopoledních skokových par-
kurech zvítězila v parkuru stupně 
„ZM“ Erika Vejmělková s NANCY 
3 z Jezdeckého klubu  Hipo Jihla-
va, na dalších místech se umístila 
Anežka Šebková s JUROU a Jana 
Hutařová s VENY. V druhé skoko-
vé soutěži parkuru stupně „Z“ bylo 
pořadí Jana Hutařová s VENY z Jez-
decké stáje Granus z.s., Šebková 
Anežka s JISKROU 13 a Jana Huta-
řová s MORGANEM 5. 

Odpoledního slavnostního zahá-
jení CHD ředitelkou školy Lenkou 
Havlíkovou se za slunného dne jako 
hosté zúčastnili Kamil Ubr, vedou-
cí odboru školství Kraje Vyso-
čina, radní Kraje Vysočina Pavel 
Franěk a Martin Kukla, senátorka 
Hana Žáková a poslankyně Moni-
ka Oborná, starosta Třebíče Pavel 
Pacal, ředitel TTS  energo, s.r.o.  

Ing. Richard Horký a koordinátor-
ka Celostátní sítě pro venkov kraje 
Vysočina Ing. Lucie Sýsová. 

Hlavními zápřahovými soutěžemi 
se staly Memoriál Ladislava Svo-
body (MLS), letos po dvaadvacáté, 
a honební parkury. V MLS obhá-
jil loňské prvenství Milan Růžič-
ka s klisnami ČMBK Lindou a 
59/840 Lídou, za ním se umísti-
li zkušený Martin Prokš ze Štoků 
( JURA a BAK), a Radek  Kocmá-
nek (KAROL a MAX). 

V honebním parkuru o pohár ředi-
tele TTS Třebíč, který byl vypsán pro 
chladnokrevná plemena koní domi-
noval opět Martin Prokš ( JURA a 
BAK), který za sebou nechal Zdeň-
ka Kalu (2066 BURBON, 13/75 
BEN) a Radka Kocmánka ze Starče 
s (KAROLEM a MAXEM). 

V dalším honebním parkuru o 
pohár předsedy OAK Třebíč – dvoj-
spřeží vypsán pro teplokrevná ple-
mena koní s kladrubskými vraný-
mi valachy ze stáje Nové Dvory 
majitele p. Ing. Richarda Horkého  
(SACRAMOSO EVERA XLIX – 28 
a SIGLAVI P. BRAGANCA) zvítě-
zil Josef Dobeš, druhé místo obsadil 
Martin Prokš a na třetí místo doved-
la spřežení „kladrubáků“ Josefova 
dcera Šárka Dobešová. 

V posledním honebním parku-
ru jednospřeží vypsaný pro všech-
na plemena koní si nejlépe a nej-
rychleji poradila Šárka Dobešová, 
která obsadila první a druhé místo 
(SACRAMOSO EVERA XLIX – 28 
a SIGLAVI P. BRAGANCA), tře-
tí místo si na Znojemsko odvezl Jiří 
Votoupal s hřebcem plemene COB 
BEATRICE BUTTERFLY. ¨

Působivou a pro návštěvníky zají-
mavou ukázku jezdecké práce a 
ovladatelnosti fríských koní před-

vedli manželé Novotní z Ptáčova, 
na jejich vystoupení navázal ovlada-
telností v kládě Josef Jurko z Prešo-
va. Poprvé v historii můžeme hovo-
řit o mezinárodním Chovatelském 
dnu s ČMBK valachem Princem, 
což byla téměř dokonalá  dosud 
nevídaná přirozená komunikace 
s chladnokrevným koněm z hledis-
ka jeho ovladatelnosti bez pomů-
cek. V těžkém tahu předvedl jeho 
syn Lukáš mohutného, poměrně 
harmonického FALKA, tažného 
francouzského percherona, kterého 
pravidelní návštěvníci viděli poprvé.

Vládly ženy
Dostih chladnokrevných koní 

ovládly Marie a Adéla Bláhovy ze 
Skorkova s velmi robustními shir-
skými valachy (Denis Norseman a 
Cowerslane True Form – Šár), vel-
kého výrazně obdélníkového rám-
ce v původní anglické výstroji, mezi 
které se vklínil Lukáš Jurko s Fal-
kem. Jistě líbivou byla ukázka kyno-
logického kroužku školy v agility a 
sportovní kynologii.

„Jsme rádi, že chovatelák proběhl 
bezpečně, s příznivým počasím, dob-
rou návštěvností, zajímavým progra-
mem, v přátelské atmosféře a potěšil 
stálé účastníky a diváky.

Doufáme, že se tato akce stane moti-
vujícím prvkem pro mládež, jak aktiv-
ně a účelně využít volný čas, a že se 
tímto způsobem zájmově směrovaní 
mladí lidé stanou potencionálními žá-
ky naší školy a také nositeli budouc-
nosti českého zemědělství.

Závěrem bych rád poděkoval všem 
pořadatelům a žákům školy za přípra-
vu, chovatelům i majitelům hospodář-
ských zvířat a především pravidelným 
návštěvníkům za účast,“ ohodnotil 
Chovatelský den Ladislav Svoboda. 
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Chovatelský den brzy oslaví jubileum

Počasí se nakonec umoudřilo

JEZDECKÉ koně opanovala převážně děvčata.  Foto: Antonín Zvěřina


