
Chovatelský den na Ptýrově - přehlídka tříletých teplokrevných klisen  
a v tomto roce narozených hříbat pod matkami 

 
 V letošním roce již po 4. se v areálu Farmy Ptýrov konal 18.7.2017 „Chovatelský den“, jehož 
součástí byl zápis 3letých klisen do plemenné knihy ČT, přehlídka 3letých klisen a přehlídka v letošním 
roce narozených hříbat s matkami. Podobné přehlídky jsou velice významnou součástí chovatelské 
činnosti, jelikož zde mohou chovatelé předvést veřejně své koně - pochlubit se, porovnat produkty 
vlastního chovu s ostatními, získají větší rozhled, nové vědomosti a zároveň mohou porovnat 
potomky po různých otcích. Je jenom veliká škoda, že se těchto přehlídek nezúčastní, co nejvíce 
chovatelů. Příčin je několik. Malá propagace podobných akcí. Malé sebevědomí chovatelů. Účelem 
chovatelských svazů je své členy - chovatele stmelovat, než je rozdělovat v osobních žabomyších 
sporech, kdy nakonec se ani neví, o co komu v zásadě jde - kromě peněz.  
 Přehlídky tříletých klisen se zúčastnilo sedm klisen. Na prvním místě se umístila bělka 7/733 
Curiosity, nar. 27.5.2014, po otci 1478 Cool Paradise, z matky 53/280 Coreta po 1003 Color of Love. 
Chovatelkou a majitelkou této klisny je paní Radka Kolomazníková, Zásadka 36, Mnichovo Hradiště. 
Jde o bělku v požadovaném typu mírně obdelníkového rámce, s dobrou horní linií, korektními 
končetinami v dobrém prostorném pohybu. Druhá se umístila klisna ryzka 43/661 Dračice, nar. 
23.4.2014, po KWPN otci 1053 Guidam Sohn, z polokrevné  matky 43/684 Drakona po plnokrevném 
664 Drak A1/1. Chovatelkou a majitelkou této klisny je Mgr. Alena Brixi, Osek 74, Sobotka. Tato ryzka 
klisna je velkého mírně obdelníkového rámce, v požadovaném typu jezdeckého koně. Klisna se 
vyznačuje energickým, prostorným pohybem, tak typickým pro potomky hřebce Guidam Sohn.  Na 
třetím místě se umístila klisna 43/660 Arwen, nar. 12.5.2014, po oldenburském otci 1879 Clin d ´Or, z 
matky 3/433 Abigail, po 623 Landprinz. Chovatelkou této klisny je Mgr. Alena Brixi, majitelka Tereza 
Jindrová z Prahy 9. Tyto tři klisny postupují na celostátní přehlídku do Zduchovic. 
 Dále následovala přehlídka letos narozených hříbat. Do této přehlídky bylo přihlášeno deset 
hříbat, která náležela podle původu k několika plemenným knihám. Pořadatel, účastníky rozdělil do 
dvou skupin podle stáří. Ze zúčastněných, komise ve složení ing. Jiří Holík, Karel Lacina a Václav 
Štěrba, vybrala tři zástupce do celostátní přehlídky. Hřebečka chovatele Jana Chýleho, nar. 4.5.2017, 
po 1003 Cool Paradise z matky 31/132 Bathory po 1069 Betthowen a dvě klisničky.  Klisničku 
chovatelky Petry Charvátové z Mohelnice n/J., po 1982 Diamond Hit, z matky Cordalme po Cordalme, 
nar. 14.2.2017. Druhá je klisnička Caramia, nar. 19.5.2017, po holštýnském hřebci 2225 Cola, z matky 
39/652 Badia, chovatelky a majitelky Zuzany Bártové z Ústí n/L.  
 Celá přehlídka byla výborně připravena a je škoda, že této akce nevyužilo více chovatelů, ale i 
diváků, aby si užili tento malý chovatelský svátek. Lze pouze doufat, že tato tradice bude pokračovat i 
v příštích letech.  
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