Meridian Team Chotěbuz –

návrat „na začiatok"

Ako si možno niektorí čitatelia pamätajú, predstavovali sme už
Meridian Team Chotěbuz v minuloročnom vydaní časopisu Životný štýl a kôň. Meridian Team sústreďuje rozmanité štýly jazdeckého športu – parkúrový, dostihový, voltížny a drezúrny, na
okraj aj vozatajský.

V

minulom roku sme sa rozhodli
vrátiť sa „na začiatok“ nášho súžitia s koňmi a vrhli sme sa späť na chov
anglického plnokrvníka. Je nutné podotknúť, že niektorí z našich odchovancov už brázdili a brázdia dostihové
dráhy dodnes. Ide hlavne o päťročného
prekážkového Guillerma (Two-TwentyTwo [IRE] – Genevelle [IRE]) (Bob Back
[USA]). Guillermo ukazoval svoju triedu
už v minulom roku, kedy sa umiestňoval na popredných miestach v prekážkových dostihoch, či už v Česku alebo
na Slovensku v Bratislave. Tohtoročný
štart do sezóny sa mu síce v Pardubiciach nevydaril, avšak o tri týždne
neskôr si v takmer totožných dostihoch
v Pardubiciach dobehol po prvé miesto
so žiakom Adamom Eliášom v sedle.
Potom, čo sme z dostihovej prevádzky pre zdravotné problémy „stiahli“
kobylu Criostal (Teofilo [IRE] – Crystal
Ballet [USA]) (Royal Academy [USA]) –
okrem iného víťazku rakúskeho 1000
Guineas – ARQANA-GRAND PRIX z roku
2012, rozhodli sme sa ju uchovniť. Ako
prvého partnera sme jej vybrali koňa
Next Deserta (IRE) a z toho spojenia sa
v minulom roku narodila kobylka Cristabel. Na druhého potomka sme na
odporúčanie pána riaditeľa Závodiska
Bratislava JUDr. Mariána Šurdu oslovili
nemecký Gestut Auenquelle a pripustili Criostal nemeckým plemenníkom
Soldier Hollowom. Otec novej nádeje
stajne Meridian Soldier Hollow (In The
Wings) dvakrát zvíťazil v Grosser Dallmayr-Preis Bayerisches Zuchtrennen
(Gr.1, 2 000 m) a dvakrát tiež v Premio
Roma (Gr.1, 2 000 m), vyhral tiež Prix
Dollar (Gr.2, 1 950 m) či Euro Cup (Gr.2,

2 000 m), z umiestnení spomeňme napríklad tretie miesto v Arlington Million
Stakes (Gr.1, 2 000 m) v USA. Výborne si
vedie aj v chove, kde dal víťaza Deutsches Derby Pastoriuse či dvojnásobného Gr. 1 víťaza Ivanhowa. Tento rok
Criostal napriek pôvodným plánom
využitia Age of Japa nebola pripustená. Chovná hodnota Criostal v minulom roku stúpla zásluhou úspechov jej
pravého brata Chance to Dancea, ktorý
zvíťazil v Írsku v Carlingford Stakes (L)
a dobehol tretí v Kilternan Stakes (Gr.
3). Rodokmeň narodeného žriebäťa, ktoré bolo pomenované Captain
Hollow (nar. 18. 5. 2015), je postavený
na spojení jedincov z dvoch vetví línie
Sadler's Wells, na ktorého je žriebätko
3 x 4 prechované. Ďalší vplyv Northern
Dancera vnáša do pedigree Nijinsky,
na ktorého je žriebätko prechované
4 x 5, v pedigree matky tiež nájdeme
zaujímavé prechovanie na úspešného
materského otca Crimson Satana. Ďalšími zaujímavými matkami „českého
chovu“ sa po ukončení dostihovej kariéry stali kobyly Eastern Light (IRE) (Danehill Dancer [IRE] – Nellie Nolan [USA])
(Storm Cat [USA]), ktorá porodila svoje
prvé žriebä po Prince Ecosse – kobylku
Eastern Girl, nar. 28. 2. 2015, a v tomto
roku bola partnerkou Soldier Hollowa
v nemeckom Gestut Auenquelle. Kobylka Francais Balle (Kheleyf [USA] –
Perg [FR]) (Bering [GB]), ktorá síce na
dráhe neslávila úspechy, ale jej rodina
dáva predpoklad dobrých potomkov,
bola v tomto roku pripustená „českým
plemenníkom“ Age of Japom. Francais Balle sme pre prvé žriebä vybrali
tiež poľského plemenníka Ecossa, po

ktorom 3. 3. 2015 porodila kobylku Feé
Bonne. Kobyly Meridian´s Hope (IRE)
(Teofilo [IRE] – Centifolia [FR]) (Kendor
[FR]) a L`ormaraine (ITY) (Look Honey
[IRE] – La Violetta [FR]) (Big Shuffle
[USA]) boli tento rok ďalšími partnerkami Age of Japa. Na budúci rok sme teda
v očakávaní „boomu po Age of Japovi“
a ďalšom potomkovi po Soldier Hollow.
Všetky kobylky sú ustajnené u nás v
Meridian Teame v Chotěbuzi a užívajú si pohodu a pastviny. Podporili sme
teda „český chov“ a dúfame, že nám tu,
na severnej Morave, vyrastú šampióni
dostihových dráh.
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