SLOVENSKÁ SPOLUPRÁCE S ČESKOU ZEMĚDĚLSKOU
AKADEMIÍ V HUMPOLCI POKRAČUJE
Nová zkušenost, dobrodružství, legrace - každý si pod tímto názvem představí něco
jiného. U naší skupiny to bylo tak nějak smíšené, protože nikdo nevěděl, do čeho jdeme. Když
nám bylo oznámeno, že je možnost jet do zahraničí na výměnný pobyt, a ještě k tomu do
Ivanky pri Dunaji ke koním, to se nedalo se nepřihlásit!
První den jsme se po cestě stihli jen ubytovat a prohlédnout si školu a internát. Oboje
je v jediném komplexu budov na okraji Ivanky. Spojená škola – Střední odborná škola
v Ivance při Dunaji nabízí studijní i učební obory jako Agropodnikání, Chov koní, Rybářství,
Kynologie, Lesnictví a Krajinotvorba. Každý všední den dopoledne (až na výjimky) jsme
odjeli školním mikrobusem do Zálesí, kde je středisko praktické výuky pro zemědělské obory
zdejší školy, zejména ty „koňařské“. Tam jsme dělali stejnou každodenní práci jako u nás
v Humpolci – místování, zametání, vodění koní do výběhu apod. Nutno říci, že práce bylo
méně, protože zde stojí méně koní než na našem školním statku. Po práci zpravidla
následovalo ježdění.
První den odpoledne jsme jeli do Cetuny na bonitaci hříbat. Tam jsme pomáhali
s vyčištěním hřebečků, aby mohla skupina porotců ze svazu chovatelů slovenského
teplokrevníka (ZCHSK) posuzovat exteriér, a následně dle výsledků ty nejlepší doporučit k
zařazení do chovu. Bylo zajímavé sledovat jak chování jednotlivých hřebečků, tak i vlastní
posuzování.
Druhý den odpoledne jsme absolvovali velice krásný výlet do Národního hřebčína
Topoĺčianky, kde nám ukázali stáje hřebců plemen slovenského teplokrevníka, lipického
koně, arabského koně a huculského koně, u kterého bylo možné vidět vazné stání, které se
v této době už nepoužívá. Zanechali to tam tak proto, aby zachovali historickou památku
hřebčína. Po prohlídce nás paní průvodkyně ještě vzala do muzea hřebčína. Tam byla k vidění
spousta historických medailí, pohárů, fotografií, kočárů, postrojů a dalších, v tehdejších
dobách používaných, věcí.
Nenudili jsme se ani o víkendu. V sobotu jsme pomáhali připravovat parkur na
oblastní mistrovství v jízdě na koni a v neděli jsme se (jako diváci) této akce zúčastnili.
Zatímco v sobotu zbyl čas na ježdění, v neděli jsme všichni pospíchali, abychom stihli
televizní přenos z Velké Pardubické.
V pondělí jsme pomohli uklidit Zálesí po závodech a samozřejmě zase jezdili.
V dalších dnech jsme kromě každodenní práce ve školní stáji navštívili drezurní stáj Drepech.
Podívali jsme se do Polo Clubu pana Allardyho, kde jsme měli poprvé možnost seznámit se
s pravidly a přípravou koní pro tuto náročnou disciplínu. Hostitelé z Ivanky nás rovněž vzali
do Bratislavy. Nejdříve jsme šli s paní průvodkyní na Hrad, a pak obhlédnout prezidentskou
alej, kde každý prezident, princ, král nebo císař který navštívil Slovensko, zasadil strom. Poté
jsme vyrazili jsme do nákupního centra Eurovea. Byli jsme i v bratislavské ZOO, která se
z velké části opravuje, ale stejně je tam hodně zvířat k vidění.
Historie na nás dýchla i v informačním centru v Ivance, kde jsme si vyslechli
přednášku o životě Milana Rastislava Štefánika, doplněnou výletem ke Štefánikově mohyle,
postavené v místě jeho tragického skonu.
Také jsme se jeli podívat za jednou paní, která provozuje hiporehabilitační centrum.
Všichni jsme se zapojili do práce s dětmi a koňmi. Děti se doslova hrnuly k tomu, aby mohly
nakrmit nebo vyčistit koně. Viděli jsme i trénink voltižního družstva v Zálesí a žasli nad tím,

co vše tato disciplína vyžaduje.
Úžasná byla sobotní návštěva výstavy drobných hospodářských zvířat, která se konala
v areálu EL RANCHO, postaveném ve westernovém stylu. Kromě prohlídky stájí a koní jsme
pomáhali při posuzování králíků, drůbeže a holubů, což byla někdy docela legrace.
Poslední den pobytu jsme si užili ježdění o to víc, že nás trénoval pan Eichler.
Nakonec bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že jsme mohli na
Slovensko vyjet. Poznali jsme nový kolektiv, nasbírali spoustu zkušeností a znalostí, ale
hlavně jsme si to užili!
Vážíme si toho, že jsme mohli být právě my účastníky projektu Erasmus. Děkujeme!!!
Kolektiv účastníků stáže z České zemědělské akademie v Humpolci.

