Výstava Koně v akci oslavila 20. výročí
Na sklonku prázdnin, konkrétně ve dnech 25. – 26. srpna, se v Pardubicích konal jubilejní
20. ročník mezinárodní výstavy Koně v akci. Dvoudenní akce nabídla rozmanitý program
jak odborné, tak i laické veřejnosti. Součástí výstavy jsou totiž nejen chovatelské přehlídky
a sportovní soutěže, ale také ukázky všemožných dovedností různých plemen koní.
Výstava Koně v akci je každoročně tematicky zaměřena, letos se držela historického milníku
100. výročí založení samostatného Československa. Program každého dne otevíral sám první
československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk v doprovodu československých legionářů.
Pony show
Chovatelskou část letošní výstavy Koně v akci otevřela znovuobnovená výstava Shetland
pony show. Novinkou byla komentovaná přehlídka plemenných hřebců a chovných klisen
s rodinami. Připraveno bylo mnoho zajímavých výstavních tříd na ruce, kromě ocenění
šampionů v jednotlivých kategoriích a ceny Supreme šampiona svého adresáta našly i ceny
speciální výstavní třídy Mladý vystavovatel. A nemůžeme vynechat ani zmínku o Letní
výstavě mladých koní a plemenných hřebců welsch pony a cob.
Chladnokrevný program
Prakticky v sousedství výstavy shetlandských pony se prezentovaly klisny s hříbaty.
V paddocku totiž byly předvedeny klisny do národního šampionátu tříletých klisen plemen
norik, slezský norik a českomoravský belgik. Chladnokrevná plemena se už potřinácté
předvedla také v soutěži v orbě, a to jak klasickým, tak otočným pluhem v „Ceně o ruchadlo
bratranců Veverkových“, resp. v „Ceně Agrodružstva Klas Křičeň“. Soutěžilo se také v těžkém
tahu a soutěže vyvrcholily Mistrovstvím ČR v ovladatelnosti s kládou.
Český teplokrevník
Výstava Koně v akci hostila také celostátní přehlídku tříletých klisen českého teplokrevníka a
přehlídku hříbat letošního ročníku. Mohly se jí účastnit klisny, které se umístily do třetího
místa na některé z oblastních výstav nebo s hodnocením 7,5 a více bodů.
Největší setkání koní a lidí
Jubilejní 20. ročník výstavy Koně v akce během dvou dnů navštívilo více než pět tisíc lidí.
Kromě chovatelských přehlídek a soutěží měli příležitost blíže se seznámit například
s westernovými disciplínami, s vozatajským sportem nebo s parkurovým skákáním. Viděli
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zblízka práci s koňmi a jejich výcvik. Nechyběly ani
jezdecké hry pro děti. V hlavním „nechovatelském“
programu se divákům představili například brněnští Štvaci
s ukázkou výcviku koní jezdecké kavalerie, z Německa přijel Miloslav Simadl se šesti koňmi ve
volnosti, představila se skupina Falconia s dravci, diváky bavil cowboy Jimmy Magura a bylo
toho mnohem více. Letošní výstava Koně v akci tak znovu potvrdila, že je největším setkáním
lidí a koní v domově Velké pardubické a že je místem, kde se potkávají koně všech plemen a
velikostí při různých pracovních a sportovních disciplínách a dovednostech.
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