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Beluš, nar. 12.4.2012, VKH 174, Holsteiner 

 

Caracas je mladý štvorročný žrebec 

plemena holštýnsky teplokrvník.Uchovnený 

bol na základe výkonnostných skúšok 

v Národnom žrebčíne Topolčianky v roku 

2015 s výslednou triedou ELITA. Je synom 

fenomenálneho Cachasa a vnuk Corofina I. 

Žrebec je moderného typu s priestrannými 

chodmi, veľkou skokovou potenciou a silou odrazu. Prednosťou tohoto žrebca 

je najmä výborná jazditeľnosť a charakter. V jeho žilách koluje krv špičkových 

svetových žrebcov ako Caretino a Corofino I. Tento mladý plemenník je na 

fenomenálneho Cor de la Bryere prechovaný nesmierne výrazne a to až štyri 

krát. Otcom Caracasa je už spomínaný zväzový plemenník Cachas, ten sa 

prezentuje v chove veľmi dobre, je to korektný, moderný, sympatický žrebec 

s veľmi dobrým výrazom plemenníka, tak ako ho chrakterizuje hodnotenie 

Clausa Scherideho. V nedávnej dobe bol Cachas veľmi úspešný v sedle s Jane 

Frederike-Meier a to hlavne v súťažiach Bundeschampionátu.     
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Ryšiak, nar. 15.5.2011, VKH 127, Welsh pony 

 

 

 

 

Weston Sharp je mladý päť ročný žrebec plemena welsh pony. 

Uchovnený bol na základe výkonnostných skúšok v jazdeckom areáli JK 

Equinox Modrová v roku 2015 s výslednou triedou ELITA. Weston je vnukom 

fenomenálneho žrebca Shalom, na ktorého je prechovaný aj zo strany matky. 

Žrebec je moderného typu s veľmi kvalitným pohybom. Jeho veľkou 

prednosťou je najmä výborná jezditeľnosť a charakter čo je veľmi dôležité 

keďže je ošetrovaný a jazdený deťmi. V sezóne 2015 sa veľmi dobre 

prezentoval na kolbiskách s juniorkou Luciou Petríkovou kedy sa dostali až na 

úroveň L v kategórii pony A. V sezóne 2016 bude možné tohto žrebca sledovať 

ako na kolbiskách, tak aj v drezúrnych obdĺžnikoch.  
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Vraník, nar. 1.3.2005, VKH 11O, Pony  

                          

 

 

 

Calimero je plemenný žrebec 

plemena pony. Uchovnený bol v roku 

2013 a ako plemenník pôsobí od 

februára 2014. Je to pony výrazného 

temperamentu no s výbornou 

jazditeľnosťou. Vyniká veľmi pružným 

pohybom, silným odrazom skoku a 

výbornou mechanikou chrbta a 

končatín. V sezóne 2014 sa predstavil  

s jazdkyňou Luciou Petríkovou na 

kolbiskách kedy dosiahli nemalé 

úspechy. Táto dvojica sa dostala až 

na úroveň ST pony v kategórii A. 

Calimero sa umiestnil celkove na 

4.mieste v súťaži Celoslovenský pony 

pohár kde konkuroval poníkom o výške do 147cm VKH. Calimero pri svojej 

výške len 110 cm svojimi výkonmi dvíhal divákov z tribúny v Záhorskej 

Bystrici. V kategórii pony A mu zaslúžene patrilo 1. miesto v PONY TROPHY A. 

V sezóne 2015 dostal do sedla novú jazdkyňu Ninku Mešterovú, ktorá zbierala 

svoje prvé skúsenosti na kolbiskách. Pre sezónu 2016 bude naďalej tvoriť 

dvojicu s Ninkou Mešterovou na kolbiskách ale aj v drezúrnych obdĺžnikoch. 
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Podmienky  plemenitby 2016             Katalóg plemenných žrebcov 2016 

Pripúšťacia sezóna začína 1. Februára a končí 

30. Septembra 2016.  

Caracas 

Spôsob pripustenia: Inseminačne, čerstvou alebo     mrazenou 

spermou.  

Cena : za čerstvú inseminačnú dávku 

poplatok A 80 euro +manipulačný poplatok 25 euro 

+ poplatok B 200 euro 

poplatok A – poplatok za inseminačné dávky v jednej          

pripúšťacej sezóne pre jednu kobylu. 

Manipulačný poplatok – uhrádza sa pri každej ďaľšej 

poskytnutej inseminačnej dávke. 

Poplatok B – poplatok za gravidnú kobylu. Majiteľ kobyly je 

povinný oznámiť dodávateľovi ID do 70 dní od poslednej 

inseminácie výsledok vyšetrenia kobyly, na formulári, ktorý 

obdržal s prvou ID. 

Pripúšťací lístok bude zaslaný chovateľovi doporučene po 

vyrovnaní všetkých finančných záväzkov. 

          za mrazenú inseminačnú dávku (obsahuje 3 pejety) 

 poplatok : DOHODOU 

          

          

 

 

Weston Sharp 

Spôsob pripustenia: prirodzená plemenitba 

Cena : 100 eur, zahŕňa pripúšťací poplatok na celú 

sezónu  2016 pre jednu zapúšťanú kobylu. 

 

  

 

 

 

 

Calimero 

Spôsob pripustenia: prirodzená plemenitba 

Cena : 100 eur, zahŕňa pripúšťací poplatok na celú sezónu 

2016 pre jednu zapúšťanú kobylu. 
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JK Equinox ponúka:  

Ustajnenie koní 

Prepravu koní 

Strihanie koní 

Prenájom jazdeckej haly 

Pripúšťanie kobýl  

Predaj inseminačných dávok 

Možnosť inseminácie kobyly priamo u nás na stanici 

Možnosť vyšetrenia gravidity pripustenej či inseminovanej 

kobyly 

A iné podľa dohody 

 

Cenník služieb nájdete na našej webovej 

stránke www.jkequinox.sk 



                                                     

 

 

 

                                               

        

        


