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Odlet z Prahy v pátek 12. června v 7,15. Po přistání v Hamburgu před letištěm přestup do autobusu Kielius a dle dispozic 

cesta do Kielu, cca hodinová. Již za chvíli telefonát od pana Udo Weisse, kde jsme a v kolik dorazíme, že na nás čeká v 

Kielu. Zde přestup do luxusního Audi a cesta do Futterkampu u Severního moře. Zde pěkné a čisté ubytování (na úrovni VŠ 

kolej, každý jsme měli vlastní jednolůžkový pokoj), oběd a začíná se prohlídkou Futterkampu. To je školící zařízení zemské 

vlády Šlesvicka-Holštýnska, učí se zde středoškoláci a též praktikují, jsou zde modelové a výzkumné chovy prasat a dobytka. 

Ovce pro nerentabilitu zrušeny. 

Po kávě začíná školící část "Fit pro budoucnost". První přednáška Dr. Volker Sill, o distančním ježdění, vzhledem k faktu, že 

se jím už dlouho zabýváme, nic nového (naopak se zdá, že zde Němci spíše objevují nový sport, viz dále). Dále úvod A. Al 

Samaraie a témata "je "shagya" značka? Jestli jo, jak zvýšit její prodejnost" a p. Dále šlo vlastně o propagaci (jak propagovat 

výhody) shagya araba. Tato úvaha byla velmi zajímavá a jistě stojí za úvahu, zda se vždy dokážeme chovat jako chovatelé a 

majitelé "značkových koní" včetně propagace plemene (značky), důrazu na kvalitu (značky) a pod. Poslední přednášku měl 

Diether von Kleist "Qualitätsmanagement". Přednáška navazovala na předchozí úvahu A. Al Samaraie. Šlo o zachování stopy 

po chovatelských rozhodnutích – párování, selekce, krmení, výchova – dokumentace a vyhodnocení). Následovala večeře a 

pokud víme, žádný společenský večer. 

V sobotu po snídani začaly již v 9 hodin přednášky. První Dr. Reinecke "ZuchtWertSchätzung" (zkoušky výkonnosti. To 

bylo pro nás Čechy dosti zajímavé, oni to  Němci asi dělají dosti poctivě a pak takové zkoušky mají smysl), pak Peter Pracht 

ze ZSAA "Horsebase" (o veliké databázi koní, kterou když správně nakrmíte, tak Vám pro připouštění vypadne třeba 

"nejvhodnější otec pro vysokou skokovou výkonnost" či "pro silnou holeň" a pod., místo chovatelské alchymie se navrhuje 

vláda computerů. S tím, že "chovatel" chová dle databáze, ostatní jsou "množitelé". V diskusi navrhuje pan Adensamer, aby 

se nadějným hřebcům udělal již v mládí ohromný odběr spermatu a na desítky let se zamrazil a pak se tito vykastrovali, neb 

"držení hřebce je velmi prodražující".  

Po kávě přednáška sl. doktorandky Mählmannové (veterinární nemocnice Hannover) o melanomech (ta byla velmi zajímavá), 

připravuje se vakcína, pro psy ji již mají,  ovšem melanomy jsou i dědičné, nyní ale není jiná obrana, než připouštět bílé koně 

(s melanomem) barevnými. Pravděpodobnost, že bílý kůň má melanom, je po 15 roce věku 60%. Melanom "hodný" je 

problém při připouštění ve volnosti, nebezp. zranění na hlavě či pod sedlem. Melanom zhoubný - metastáze do organismu. 

Vždy melanom snižuje prodejní hodnotu koně. Výzkum ZSAA (86 dotazníků) "Našli jste někdy na koni melanom vel. hrášku 

a větší" - odpověď ze 46 ShA 18 ano (41%), z toho 1 hnědák a ost. bělouši. Řešení: Postiženou klisnu pouštěj barevným 

hřebcem. Opatření pro budoucnost: Šlechtění + genotypizace + DNA test. Následoval Peter Pracht, zabýval se přímo 

melanomem u ShA. 

Následoval oběd a odpolední program v kryté jízdárně ve Futterkampu. Zde nutno poznamenat: Pěkné koně a pěkné ukázky. 

Koně byli předvedeni na ruce, ve volnosti a při skocích ve volnosti, jediná chyba byla, že šli "od tribuny", tedy všechny 

skokové fotky jsou "zadkem do objektivu". Pak další ukázky, drezura, skoky, rovněž "hra na distanční dostih" (ukázka, jak 

vypadá veterinární kontrola). Nebyl důvod kritizovat a není důvod Němci i Seveřany a jejich koňmi pohrdat. Večer přesun do 

hotelu Genuesser Schiff přímo na břehu Severního moře, zde raut a povídání ad libitum, přerušení hezkým představením 

andalusanů a poníka "jako ve Španělsku". Opravdu hezkým a bylo neuvěřitelné, co oba koně předváděli. 

V neděli jednání ISG. Zde se vše točilo kolem "amerického konfliktu" - paní Furby upozorňuje, že má-li Německo 2 svazy, 

pak je může mít každá země, tedy i USA. Též žádost paní Furby, aby z úsporných důvodů (drahá cesta) reprezentoval každý 

svaz pouze 1 delegát. Proti tomu pan Hugo Nagel vystoupil s návrhem, aby se oba německé svazy spojily. Já jsem představil, 

kdo jsme my dva, ujistil jsem přítomné o  zdraví pana Dlaboly, sdělil jsem počet koní (tuším 184, dohodli jsem se, že v 

příštím roce bychom již "přiznali barvu" naplno), odcitoval jsem zprávu p. Dlaboly o registraci a evidenci, představil jsem 

dva významné chovy, co se zasloužily o ShA u nás - Jeníkov a Petra Hájka a zmínil jsem se o tabulkách úspěšnosti ShA ve 

vytrvalosti, co dělá paní Machková (a něco odcitoval). Nakonec jsem pozval všechny do Tlumačova na národní přehlídku. 

Pan Meindl z Rakouska vystoupil se zprávou o velkém chovu (hřebčín Ederhof) v Rakousku, který je ve velikých potížích a 

velmi levně rozprodává koně. Jednání přerušeno obědem, pak návrat do sálu, zakončení, rozloučení a díky zpoždění během 

přesunu na farmu manželů Weissových rozhodnuto, že tam již nepojedeme a jeli jsme rovnou na bus do Kielu, odtud na 

letiště a za pár hodin  letadlem ATR 72 v Praze. 

  

Poznatky a poznámky: 

 Výborně zorganizované, přesnost, dochvilnost, ozvučení, návaznost, jídlo, ubytování atd... Laťka je velice vysoko. 

 Všichni se ptali na pana Dlabolu, neustále jsem musel vysvětlovat "kde je Otto", i mladí vzpomínají na projev pana 

Dlaboly. Vždy jsem tvrdil, že je zcela zdráv, připomněl jsem loňské narozeniny, ale už se mu nechtělo trmácet tak 

daleko. 



 Byl zájem dělat nám rozhodčího, ptal se pan Furrer a pan Conradty, řekl jsem "že přehlídku připravují Moraváci a 

nevím, jaké rozhodčí pozvou". 

 Pan Al Samarai je příjemný a nekonfliktní člověk. Carin Weiss je velmi schopná a milá dáma a tohle dítě se jí 

opravdu povedlo. 

 Novými mezinárodními rozhodčími byli jmenováni pan Meindl z Rakouska a Peter Görözdi ze Slovenska. 

 S velkou pravděpodobností došlo v ISG ke generační obměně a celé předsednictvo i mnoho účastníků jsou spíše 

"naši vrstevníci". 

 Účast je přínosem jenom člověku, který umí jazyk. Ovšem stejně tak má pro ISG smysl jen účastník, který umí 

jazyk. 

 Styk s ISG by neměla být rozdroben mezi mnoho lidí "za odměnu" - kontinuita + odpovědnost + čitelný a známý 

partnej pro ISG. 

  

Vypracoval: Robert Blíženec 

 

 


