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Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo,
ponúka pre chovateľov koní na Slovensku 

oldenburského žrebca Quinnus II.

Dvanásťročný hnedák Quinnus II je oldenburský žrebec 
športového typu, ktorý svoju kariéru začal s najlepším sko-
kovým hodnotením v 30-dňovom teste v Münster-Handorfe 
z 23 zúčastnených žrebcov. Nasledovala športová kariéra 
a víťazstvá i umiestnenia na parkúrových pretekoch (aj me-
dzinárodných) do 150 cm.

Jeho pravý brat Quinnus I pôsobil ako plemenník v Žreb-
činci Warendorf, a ďalšieho z bratov, Quinnus III, poznajú 
fanúšikovia medzinárodného parkúrového športu pod menom 
Tailormade Quinnus. Zo športovo úspešných súrodencov mô-
žeme tiež spomenúť Grand Prix drezúrneho valacha Santana 
(po Sandro Hit). 

Quinnus II je synom holštýnskeho žrebca Quidam´s Rubin 
(po Quidam de Revel), ktorý napriek svojmu krátkemu pôso-
beniu v chove zavinenému skorým úhynom zanechal v chove 
skokových koní viac než výraznú stopu.

Zo strany matky nesie Quinnus aj vďaka žrebcom Gran-
nus, Weltmeister a Löwen As ďalšie preverené športové gény 
najvyššej akosti. Jeho sestry sú úspešné chovné kobyly: La-
rika je matkou troch körovaných žrebcov Alicante, Albatros 
a žrebca po Toulon, a tiež babkou körovaných žrebcov Bon 
Balou, Quidam’s Sun a Coeur de Caramel. La Lune dala koby-
lu Liza Minelli, úspešnú „T“ skokanku a víťazku Majstrovstiev 
sveta skokových koní v Lanakene v roku 2004 v kategórii 
päťročných. Ani Monikas Lady, ďalšia Quinnova sestra, sa 
v chove nestratila, pretože je matkou v medzinárodnom 
parkúrovom športe úspešnej kobyly Quidam’s Cherie (po 
Quidam’s Rubin).

Quinnus II pochádza z cennej a preverenej trakénskej 
rodiny Masliebchen, z ktorej vzišlo tiež mnoho plemenníkov. 
Z tých najvýznamnejších môžeme menovať napr. žrebca 
Magister (úspešný drezúrny žrebec do Grand Prix), Malachit, 
Magnet, Maizauber („T“ drezúra) a Märchenstein. Pochádza-
jú z nej aj športové kone úspešné v najvyššom športe, ako 
sú Admirano a Maros (drezúra), Märchenspiel (všestrannosť) 
alebo C’est si bon a Goya S (parkúr).

Žrebec bude pôsobiť v IRC NŽ Topoľčianky, š. p.
Kontakty (MVDr. V. Naštický): tel. - 037/630 16 13-5, 
resp. 0908/718 931;  e-mail - irc@nztopolcianky.sk. 
Spôsob plemenitby: inseminácia čerstvou spermou.
Cena inseminačnej dávky: 60,- EUR (vrátane 20 % DPH) 
alebo 30,- EUR (vrátane 20 % DPH) pre člena ZCHKS 
(členstvo k 1. 3. 2017) + administratívne náklady spojené 
s distribúciou ID.

QUINNUS II

QUIDAMS RUBIN
Holš.

QUIDAM DE REVEL
Sel. franc.

JALISCO B
Sel. franc.
DIRKA
Sel. franc.

HELVECIA
Holš.

LANDGRAF I
Holš.
BETTY I
Holš.

MORIKA
Old.

GRANNUS
Han.

GRAPHIT
Han.
ODESSA
Han.

MONIE
Old.

WELTMEISTER
Han.
MELANIE
Old.


