
Veletrh For Horse na výstavišti v Letňanech 

 
Ve dnech 4.-7.4.2019 se na výstavišti v Praze Letňanech konal již druhý ročník veletrhu For Horse. 

Myslím, že tato jarní akce má velký potenciál zařadit se po bok podzimních stálic, kterými jsou 

výstavy v Lysé a Pardubicích. Vzhledem k jarnímu termínu si navzájem nekonkurují a návštěvníci 

si i zde mohou přijít na své. Veletrh se navíc koná souběžně s dalšími (For Kids, For Pets) a může 

tak k návštěvě lákat i laickou veřejnost. 

Obdobně, jako na podzimních výstavách, měli návštěvníci možnost spatřit širokou škálu plemen 

chovaných v ČR a to jak v plemenných přehlídkách, které se konaly ve všední dny dopoledne, tak v 

doprovodném programu, který běžel ve čtvrtek a pátek v odpoledních hodinách, o víkendu pak po 

celý den. 

 

Zástupci Národní pony společnosti si pro diváky představili ukázku shetlandských pony. Osobně 

mě těší, že mezi prezentovanými pony byly rovnoměrně zastoupeny oba chované typy.  Standartní 

typ prezentovali valaši Moonshine of Kadov a Modřín of Kadov z Jezdeckého klubu dětí a mladých 

jezdců Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Mini typ klisna Lea Domino (laskavě zapůjčená 

Veronikou Musilovou Náměstkovou) a valach Amor of Magic Star. Všichni čtyři poníci se 

předvedli jak v přehlídce plemen, tak v doprovodném programu. 

Samotná ukázka byla koncipována jako představení plemene a různých způsobů jeho využití od 

historie až po současnost a také to, že shetland může být koněm pro celou rodinu (od nejmenších 

dětí až po dospělé). Vzhledem k možnostem dětí (a dospělých kolem nich) bylo nutné ukázku v 

průběhu trvání veletrhu obměňovat a přizpůsobit schopnostem předvádějících. Každý den byla tedy 

trochu jiná. V jednospřeží byli představeni valaši Amor of Magic Star předváděný Karlem Jindrou a 

Moonshine of Kadov, kterého předváděl nadějný junior Ferdinand Ritter. S košíkovým sedlem se 

předvedla Lea Domino vedená Terezou Horvátovou. Leu jsme mohli vidět také při práci na oprati, 

při které byla předváděna Ferdinandem Ritterem. V ukázkce Lead Rein se představil Modřín of 

Kadov a team Stříškových, kterého v dalším vystoupení jako soumara předvedla Lucka 

Vaňousková . V ukázce First Ridden se oba standartní valaši vystřídali a Eliška Perlíková předvedla 

jednou Moonshina a podruhé Modřína. 

 

Ráda bych zde poděkovala Národní pony společnosti za možnost prezentovat plemeno shetland 

pony na této akci, PVA EXPO Praha a ASCHK i jejich realizačním týmům za uspořádání veletrhu, 

Viktoru Královi za poskytnutí fotografií a všem účastníkům, bez kterých by se tato akce nemohla 

uskutečnit. 
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