
Cena ASCHK ČR pro nejlepšího Mladého vystavovatele   

Lysá nad Labem 2016 

 

Poslední zářijový víkend byl v Lysé nad Labem již tradičně ve znamení výstavy Kůň 2016. 
Součástí této největší a nejstarší koňské výstavy v ČR byl v letošním roce i I. Mountain and 
Moorland šampionát speciálních výstavních tříd a finále Lead Rein poháru 2016. Akci pořádal 
Svaz chovatelů Shetlandských pony ve spolupráci s ASCHK ČR a výstavištěm Lysá nad Labem. 
Posuzování se laskavě ujali paní Denisa a pan Jan Frits Vegterovi z hřebčína Marah. Děti 
a junioři se svými shetlandskými a velšskými svěřenci měli možnost porovnat své umění 
ve třech speciálních výstavních třídách: Lead Rein, Mladý vystavovatel a First Ridden. Program 
doplňovaly dvě sportovní soutěže a to jízda zručnosti s vodičem pro děti do 9 let a novinka 
letošní sezóny – jízda zručnosti na oprati, která v letošním roce přilákala mnoho nových 
zájemců. Mladý vystavovatel je speciální výstavní třída zaměřená na děti a juniory do 16 let, 
ve které předvádějí své vystavovatelské umění.  Posuzovatel hodnotí zejména správnou práci 
dítěte s poníkem s ohledem na korektní předvedení poníka v kroku, klusu a výstavním postoji. 
Vede soutěžící k tomu, aby byli schopni korektně a bezpečně svého svěřence předvést a děti 
připraví na předvádění jejich čtyřnohých partnerů v klasických chovatelských třídách. ASCHK 
ČR se proto v rámci šampionátu rozhodla podpořit děti a juniory účastnící se této třídy 
vypsáním „Ceny ASCHK ČR pro nejlepšího Mladého vystavovatele – Lysá nad Labem 2016“. 
Ze čtyř vypsaných tříd, do kterých byly děti rozděleny dle věku, se kvalifikovalo celkem 
8 finalistů. Děti od 4 do 7 let reprezentovala šestiletá Lucka Robková a WMP Limetree Quick 
Silver (Stáj U Sepíka, Lysá nad Labem) společně se čtyřletou Rebekou Loukotkovou s WMP 
valachem Prigo's Flic Flac (stáj Three Princess), za kategorii dětí od 8 do 9 do finále postoupila 
Anička Krakovská s WMP klisnou Saharou (Salazarův dvůr, Telce) a Anička Dušková s WMP 
klisnou Withymead Honeysuckle (Farma Zaječice). Mladé vystavovatele od 10 do 12 let 
reprezentovala Terezka Hamerníková s WMP klisnou Abercriban Olivií (Ranč Mallwenn) 



a Lucka Nováčková vystavující SHP valacha Tymen v.d. Sluissesteeg (stáj Mamamerch Žichlice) 
a za nejstarší skupinu mladých vystavovatelů (13-16 let) se do finále kvalifikovali Jonáš 
Dušánek s WPBr valachem Mago (hřebčín Amerika, Votice) a Natálka Hofmanová, vystavující 
WMP klisnu Llanfrechfa Pippa (stáj Mamamerch, Žichlice). Posuzování finále bylo mimořádně 
náročné, protože všichni kvalifikovaní podali vynikající výkony a pracovali se svými svěřenci 
velice profesionálně. Ve finále nakonec zvítězila Terezka Hamerníková s klisnou Abercriban 
Olivia, která obdržela z rukou viceprezidenta ASCHK ČR, ředitele Zemského hřebčince v Písku 
a senátora pana Ing. Karla Kratochvíleho a tajemníka ASCHK ČR pana Blahoslava Políčka krásný 
pohár a flotu a získala tak „Cenu ASCHK ČR pro nejlepšího Mladého vystavovatele – Lysá nad 
Labem 2016“. Vítězce srdečně blahopřejeme a děkujeme ASCHK ČR za podporu dětí a juniorů. 
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