
CESTA ZA SALERSY
  Naše cesta začala v Jižních Čechách po půli srpna. Cestou se 
Seat Ateca s nezaměnitelným označením na boku. Pod žlutou 
vlajkou Salers se posádka postupně doplňovala. Vepředu naše 
šéfová Věrka(Vondrušková), navigátorka Růža(Kramlová), 
vzadu moje maličkost Kata(Loosová),nepostradatelná lednička
a poslední členka výpravy Mirka(Kolafová).

  První cesta vedla na Moravu do Veletin k p.V.Orlovskému. 
Čekaly jsme na něj v parčíku moc hezké vesničky. 





Chovatel se měl čím pochlubit. Klidné vyrovnané stádo, které 
jsme na pastvě viděly. Dostaly jsme informaci o jednotlivých 
zvířatech i o tom jaká je organizace v jeho chovu. V ohradě 
bylo vidět, že i tady je málo srážek, naštěstí bylo dost stínu 
pod stromy a keři. P.Orlovsky krmí pouze v zimovišti seno, 
senáž. Jádro dostávají pouze býci, které má na jiném místě. 
Moc se nám líbilo nové zimoviště kde byla i naháňecí ulička.  
Jako každý z nás i Věrek vidí, že je stále co zlepšovat a 
dodělávat. Nakonec nám ukázal samčí část jeho stáda. Byl 
právem pyšný na jeho odchované kusy i na dovezeného býka 
z Francie.





Všechno jsme ještě probrali u občerstvení a pak už jen 
nastavit navigaci na Turie na Slovensku a jedem.

  Cesta ubíhala a nálada byla prima. Malé zdržení kousek před 
Žilinou v nás zanechal opravdu silný pocit. Dálnice měla tři 
pruhy, začaly se tvořit kolony, které se postupně odkláněly 
doprava nebo doleva. Prostřední pruh zůstal v délce několika 
km volný. V pohodě projely hasičské vozy k místě havárie. 
Přestože kolony byly opravdu dlouhé, princip zipu fungoval 
výborně, za chvíli se jelo bez problémů dál. Okolo Žiliny jsme 
projížděly upravenými vesničkami a navečer jsme  dorazily do 
Turie na Biofarmu.

Večer jsme strávily v příjemné společnosti paní Magátové, 
děkujeme ještě jednou za Váš čas.  Byly jsme ubytováni 
v penzionu přímo na farmě. Nádherné prostředí 
s pohádkovým výhledem na pastviny i na hory.  





Ráno po snídani byla prohlídka farmy, kde chovají salerse a 
limousiny. Prováděl nás zaměstnanec farmy, který se choval 
velice odpovědně. Rozhovory se točily okolo krmení, porodů, 
chovaných zvířat, technologie chovu na farmě. Z poznámek 
jsme se dověděly, že mají zvířata i z našich farem.

Přejeme jim ať se daří, ať mají stále tak pěkné krmení, zvířata 
v kondici i  praktické zázemí a hlavně tak pečlivé zaměstnance.

    Další zastávka v naší cestě za salersy vedla za p.Daníškem do
Trnové na jeho Ekofarmu. Tam prodávala p. Vondrušková své 
jalovičky. 

V malé vesničce u kostela nás přivítal otec chovatele, ten byl 
bohužel mimo republiku.





 Po krátké cestě klikatým terénem a  procházkou jsme přišly 
na pastvinu kam salersové opravdu patří.

Kopcovitý terén se spoustou stromů a keřů a opět klidné 
stádo. Zvířata pouze na pastvě bez příkrmu. Je vidět,že sem 
chovatel pravidelně chodí. Stádo nerozrušilo ani naše 
početnější návštěva. Opět jsme našly zvířata z našich farem.



To nás potěšilo. Po fajn návštěvě v rodinném prostředí jsme 



jely do Podhájské , kde jsme se ubytovaly.



Den plný zážitků a všude přítomné horko i 36 st. udělalo svoje.
Někdo šel relaxovat na pokoj a někdo do lázní. Před námi byla 
sobotní cesta do Nitry na zemědělskou výstavu.

   Je tady sobota a opět vedro. Po menším zdržení 
s parkováním jsme se prošly na výstaviště. Prostor věnovaný 



zvířatům jsme našly poměrně snadno. Není to tak velké jako 
naše výstavy, ani počet vystavovaných dní není tak dlouhý, ale 
nadšení vystavovatelů je stejné. Setkání se slovenskými 
chovateli bylo srdečné, obzvlášť s p.Magátem, u kterého jsme 
byly na farmě. Prošli jsme společně vystavovaná zvířata a 
podívali se do zázemí výstavy. Kvůli vysokým teplotám byla 
prezentace plemen předváděna v malé ohradě hned u kotců. 
Vše pro pohodu zvířat. I představitel skotského náhorního 
skotu byl předváděn na ohlávce, salerský býk  a dva býci 
plemene limousine z Biofarmy Turie si vysloužili potlesk.













Nadšení stejné jako u velkých výstav.  Náš Svaz se prezentoval 
pozvánkou do Českých Budějovic, velkým plakátem s plemeny,
které jsou u nás chovány a brožurou v anglickém jazyce.

   Z Nitry jsme odjížděly plné různých dojmů před námi 
poslední nocleh na Slovensku. 

  Nedělní dopoledne patřilo po několika denním dostihu 
odpočinku. V tom samém duchu byla i zpáteční cesta krásnou 
krajinou.

   Byl to poučný čas strávený s přáteli, které spojuje plemeno 
salers. Nenáročné, klidné, odolné, s vynikajícími mateřskými 
vlastnostmi a navíc dobrou masnou užitkovostí.

Tak někdy příště……………….




