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VYPRÃ•VÄšNÃ• O SAMETCE
ÄŒtvrtek, 09 duben 2015

Jak jsem pÅ™i&scaron;la k Sametce? Jednodu&scaron;e &ndash; odchovala jsem si ji; Sametka se narodila u nás v
Málkovicích. Ale svÅ¯j pÅ™íbÄ›h to také má. Od kamarádky jsem se dozvÄ›dÄ›la, Å¾e ZOO PlzeÅˆ rozprodává svÅ¯j chov
shetlandských pony. Neváhala jsem a kontaktovala zamÄ›stnance ZOO, který mÄ›l prodej na starosti, abych byla první, kdo
si zamluví malou ryzku Samanthu.

Domluvili jsme se na cenÄ›, sehnala jsem si pÅ™epravu a jeli jsme si pro ni. Kobylku jsem vidÄ›la pouze na fotografii
kamarádky Evy, vÄ›dÄ›la jsem, Å¾e je trochu svérázná, ale naÅ¾ivo jsem ji vidÄ›la aÅ¾ po zaplacení, kdyÅ¾ mi mého konÄ
pÅ™edávali. Tak jsem získala pro svÅ¯j chov shetlandských pony svého prvního minishetlanda, klisniÄ•ku vysokou v
kohoutku jen 84 cm.
MinishetlandÅ¯ je nyní v ÄŒR spousta, i mnohem men&scaron;ích, ale v roce 1995 byli shetlandi s
pÅ¯vodem vzácní, a klisna takto malá byla velká rarita. A tato klisniÄ•ka kromÄ› toho mÄ›la barvu, která se mi dodnes
velmi líbí, tedy byla ryzka s odznakem a Ä•ervenou hÅ™ívou.
Brzy se nám ohÅ™ebila, narodila se klisniÄ•ka Sindy, ale ta
otci nebyla rezavá a tak jsme si ji nenechali. Dal&scaron;ím hÅ™íbÄ›tem byl hÅ™ebeÄ•ek a tak jsme se doÄ•kali rezavé
klisniÄ•ky aÅ¾ v roce 1997 &ndash; zprvu malinkatá klisniÄ•ka Sametka sice nakonec minísek po mamince není, je z ní
krásný shetlandský pony standardního typu, v podstatÄ› je svou velikostí pÅ™esnÄ› na prÅ¯mÄ›ru vý&scaron;ky rodiÄ•Å¯, ale
odznak na hlavÄ› &ndash; krásnou hvÄ›zdu i odstín srsti a zbarvení hÅ™ívy, jí rodiÄ•e pÅ™edali z obou stran. Otcem Sametky
hÅ™ebec importovaný z Velké Británie, legendární Goldan Cavalier, kterého Sametka pÅ™ipomíná více neÅ¾-li svou
maminku.

ProÄ• jsem si nechala z mnoha hÅ™íbat právÄ› Sametku? V dobÄ› SametÄ•ino narození jsem uÅ¾ 12 let chovala konÄ› a
Sametka byla mým 13. hÅ™íbÄ›tem. Poníky jsme zprvu poÅ™ídili dÄ›tem a Sametka se narodila v období, kdy uÅ¾ jsme poz
pÅ™echázeli od shetlandÅ¯ na wel&scaron;e, napÅ™íklad ten samý rok se u nás narodila také Bondova maminka Kráska
Koré po hÅ™ebci plemene welsh moutain pony. Po odstavu Sametky jsem proto Samanthu prodala stejnÄ› jako
dal&scaron;í shetlandy, nechala jsem si pouze Sametku a drÅ¾eli jsme zapÅ¯jÄ•eného plemenného hÅ™ebce.
Byla bych
bývala nechala právÄ› malinkatou Samanthu, jenÅ¾e ta nám Ä•asto utíkala z ohrady ven. Alternativou bylo pouze celodenní
zavírání do stáje, pokud Ä•lovÄ›k nechtÄ›l riskovat, Å¾e kobylku srazí auto. Ráda se totiÅ¾ po útÄ›ku procházela stÅ™edem
blízké silnice... Dlouho jsem s prodejem váhala, nakonec jsem se rozhodla, Å¾e kobylku neodsoudím na doÅ¾ivotí do boxu
stáje, ani nebudu Ä•ekat, aÅ¾ o ni pÅ™ijdu pÅ™i dopravní nehodÄ›. RadÄ›ji aÅ¥ je Å¾ivá jinde, neÅ¾ pÅ™ejetá u nás, nechá
ní Sametku.

PÅ™estoÅ¾e setrvání Sametky v rodných Málkovicích tak nÄ›jak vyplynulo z okolností, nelituji. Stále si pamatuji, jak jsem
mÄ›la ohromnou radost z jejího narození. Byla od maliÄ•ka výraznÄ› typickým pÅ™edstavitelem plemene, po otci dostateÄ•nÄ
mohutná, na rozdíl od jemnÄ›ji stavÄ›né matky; po matce má hlavnÄ› krásné, výrazné, inteligentní oko. Bezpochyby je to
z mého prvního chovatelského období shetlandských pony mÅ¯j nejlep&scaron;í odchov a dosud mi rozhodnÄ› nedÄ›lá
ostudu. Z roztomilého hÅ™íbátka vyrostla zdatná chovná klisna. Na to, Å¾e bude po patnácté matkou, je stále ve
skvÄ›lé kondici.

Sametka se narodila v roce, kdy se konala první národní výstava pony v&scaron;ech plemen. &Scaron;anci zazáÅ™it
vyuÅ¾ila, vyhrála tÅ™ídu hÅ™íbat SHP a poté na speciální výstavÄ› hÅ™íbat se stala &scaron;ampiónkou hÅ™íbat pony. Da
krásným výstavním úspÄ›chem bylo v roce 2000 získání titulu &scaron;ampiona plemene ve ValÄ•i a titulu
vice&scaron;ampiona plemene v ManÄ›tínÄ›, v roce 2001 byla Sametka vice&scaron;ampionem plemene na národní
výstavÄ› v Pardubicích. PozdÄ›ji uÅ¾ se &bdquo;pouze&ldquo; umisÅ¥ovala ve tÅ™ídÄ› klisen, ale napÅ™. v roce 2006 tuto
vyhrála ve ValÄ•i.
Sametku jsme v jejích tÅ™ech letech obsedli i zatahali. Zprvu je&scaron;tÄ› po boku wel&scaron;Å¯ také svÅ¯j díl práce
pod sedlem odvádÄ›la, ale dÄ›ti potÅ™ebovaly stále rok po roce vÄ›t&scaron;í konÄ› a Sametka uÅ¾ se jim pod sedlo nehodi
a tak se tedy stala talismanem na&scaron;í malé &bdquo;sportovní stáje&ldquo;. Sedlali jsme wel&scaron;e, jezdecké
poníky, haflinga, aÅ¾ se kruh uzavÅ™el a chovali jsme zase teplokrevníky, jako jsem je chovala za svobodna.
BohuÅ¾el,
dÄ›ti vyrostly, pÅ™estával je jezdecký sport bavit, dostaly se do svÄ›ta, na&scaron;ly si jinou zábavu, jiné sportovní aktivity.
Koní pod sedlo nebylo potÅ™eba tolik, aÅ¾ uÅ¾ nechtÄ›l jezdit vÅ¯bec nikdo. KonÄ› jsme postupnÄ› dávali pryÄ• a mezitím z
prostor zase shetlandi. DÄ›tí Sametka povozila dostatek, vyzkou&scaron;ely ji i v rÅ¯zných hobby soutÄ›Å¾ích pro pony, ale v
posledních letech uÅ¾ ji nesedláme.
Sametka Ä•eká patnácté hÅ™íbÄ›, je to moÅ¾né? ProÄ• ne? Vím o klisnÄ›, která jich dala 25, máme je&scaron;tÄ› co
dohánÄ›t. Sametka od svých tÅ™í let zatím kaÅ¾dý rok zabÅ™ezla. BohuÅ¾el je tato klisna citlivá na dostatek selenu v potra
(patrnÄ› porucha jeho vstÅ™ebávání), a tak se nám nepodaÅ™ilo v&scaron;echna narozená hÅ™íbata odchovat a pÅ™edvés
na výstavách. Nedostatek selenu u matky zpÅ¯sobí narození hÅ™íbÄ›te trpícího nutriÄ•ní svalovou dystrofií, coÅ¾ se nám sta
hned s prvním SametÄ•ino hÅ™íbátkem.
Druhé hÅ™íbÄ›, hÅ™ebeÄ•ek Bon Ami (po Borgis), se narodil zdravý a byl
nejlep&scaron;ím shetlandským hÅ™íbÄ›tem na výstavÄ› v ManÄ›tínÄ›. Tento úspÄ›ch zopakovala jeho pravá sestra Salome
pozdÄ›ji, na výstavÄ› v ChomutovÄ›. Jako &scaron;está se narodila v roce 2006 klisniÄ•ka Sasanka, to uÅ¾ bylo na zaÄ•átku
období, které bych mohla nazvat svým návratem k chovu shetlandských poníkÅ¯. ZazáÅ™ila na výstavÄ› ve ValÄ•i &ndash;
nejlep&scaron;í hÅ™íbÄ› shetland pony, vice&scaron;ampion plemene, podobnÄ› o rok pozdÄ›ji vyhrál soutÄ›Å¾ hÅ™íbat v P
hÅ™ebeÄ•ek Bonsaj.

Dal&scaron;í vítÄ›zství ve hÅ™íbatech zajistila klisniÄ•ka Selaví ve ValÄ•i 2008, po nÄ›m v roce 2009 hÅ™ebeÄ•ek Bon B
v Plasích, v roce 2010 hÅ™ebeÄ•ek Piaf v Plasích, &scaron;ampion hÅ™íbat této výstavy a jen hÅ™íbÄ› z roku 2012, hÅ™eb
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Pi&scaron;kot, získal "pouze" 2. místo ve hÅ™íbatech. Velmi nadÄ›jná klisniÄ•ka Slávia, narozená v roce 2014, se kvÅ¯li
zranÄ›ní krátce pÅ™ed výstavou ve výstavním ringu neprezentovala, Bonton narozený 2005 nejel na výstavu, protoÅ¾e jsem
ní byla posuzovatelem, a dvÄ› klisniÄ•ky nám uhynuly krátce po porodu, na jiÅ¾ zmiÅˆovaný (relativní) deficit selen. Jeden
hÅ™ebeÄ•ek se narodil mrtvý kvÅ¯li odlouÄ•enému lÅ¯Å¾ku a jedno hÅ™íbátko, kterému dala Sametka Å¾ivot, bylo po
vel&scaron;ském hÅ™ebci, takÅ¾e jsem ho na výstavu nevezla. TakÅ¾e kdyÅ¾ to spoÄ•ítáte, vyjde vám, Å¾e Sametka nyní
opravdu Ä•eká své 15. hÅ™íbÄ›.
Nejen vlastními výstavními úspÄ›chy, nebo úspÄ›chy hÅ™íbátek, se mÅ¯Å¾e prezentovat chovná klisna. Sametka má
hlavní plemenné knize zapsané obÄ› Å¾ijící dospÄ›lé klisny &ndash; Salome a Selaví (Sasanka uhynula ve 2 letech), a její
syn Bon Ami, jediné SametÄ•ino hÅ™íbÄ› v typu minishetlanda, je licencovaným plemenným hÅ™ebcem a pÅ¯sobí v chovu na
Tachovsku.

Jaké asi bude to patnácté hÅ™íbÄ›? Loni mÄ›la Sametka klisniÄ•ku, tak letos oÄ•ekáváme hÅ™ebeÄ•ka, otcem bude hÅ™
Pico, nÄ›kolikanásobný &scaron;ampion shetlandských pony. Po ohÅ™ebení bude Sametka pÅ™ipu&scaron;tÄ›na hÅ™ebce
Quiri. Patnácté hÅ™íbÄ› bude ryzák, protoÅ¾e dva rodiÄ•e ryzáci nic jiného na svÄ›t nepÅ™ivedou, neÅ¾ zase ryzáka. PÅ™e
kaÅ¾dé hÅ™íbÄ› pÅ™ekvapením &ndash; bude mít odznak na hlavÄ›? ZdÄ›dí barvu hÅ™ívy po otci nebo po mamince? Jak
povahu? Jak se mu bude daÅ™it na výstavách, jakého majitele pro nÄ›j po odstavu najdu?
Ale nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í
otázku jsem jiÅ¾ zmiÅˆovala &ndash; dopadne porod dobÅ™e, narodí se nám zdravé hÅ™íbátko? SamozÅ™ejmÄ› konÄ› maj
minerální liz s nejvy&scaron;&scaron;ím obsahem selenu na trhu, pÅ™idávám i dal&scaron;í krmné doplÅˆky se selenem.
Ale - mÅ¯Å¾e se pokazit zase nÄ›co jiného&hellip;

Sametka se dle mých pÅ¯vodních pÅ™edstav mÄ›la stát prostÅ™ednictvím svých hÅ™íbat základem obnoveného chovu S
tedy Å¾e si z jejích dcer a vnuÄ•ek zaloÅ¾ím nové chovné stádo. Prvním naplnÄ›ním této my&scaron;lenky se zdála být velm
nadÄ›jná SametÄ•ino dcera Sasanka. Ta mi bohuÅ¾el jako dvouletá v pÅ™edjaÅ™í uhynula. Nejlep&scaron;í lék na bolavé
srdce je koupÄ› jiného konÄ›. Navíc jsem uÅ¾ nechtÄ›la spoléhat jen na SametÄ•ino hÅ™íbata. Proto jsem pÅ™ikoupila k Sa
klisniÄ•ku Gemini, dceru úÅ¾asného hÅ™ebce Halstock Gobstoppera paní Magdy Skalické.
PozdÄ›ji uÅ¾ jsem chov
roz&scaron;iÅ™ovala dílem ze zahraniÄ•ních importÅ¯, dílem vlastními odchovy, pÅ™iÄ•emÅ¾ pouze Sametka a Gemini nejso
minishetlandky, ale klisny standardního typu, i kdyÅ¾ ne moc nad hranicí rozdÄ›lující oba typy SHP (v podstatÄ› nyní mají obÄ
klisny rozdÄ›lené povinnosti, Sametku vyuÅ¾ívám v zápÅ™ahu a Gemini pro voÅ¾ení docházejících dÄ›tiÄ•ek). Rozhodnutí
postavit chov nikoli na SametÄ•ino potomstvu, ale na nakoupených koních mi umoÅ¾nilo zamÄ›Å™it se na chov minishetland
jako bych tu&scaron;ila, Å¾e SametÄ•ina dal&scaron;í hÅ™íbata budou standardní velikosti, a Å¾ádné si do chovu nenechám
NevyluÄ•uji v&scaron;ak, pokud bude nÄ›která její dcera v minitypu (Å¾e je to moÅ¾né, dokazuje SametÄ•in syn Bon Ami), Å
si ji nechám.

Shetlandy chovám v podstatÄ› jen pro radost z hÅ™íbátek. Není nic hezÄ•ího, neÅ¾ sledování vydaÅ™eného hÅ™íbátka
prvních krÅ¯Ä•kÅ¯ po dovádÄ›ní ve stádÄ›. O to smutnÄ›j&scaron;í je, kdyÅ¾ narozené hÅ™íbÄ› nemá pro skotaÄ•ení dost sil
nÄ›kolik dní aÅ¾ týdnÅ¯ bojujete o jeho Å¾ivot, jako se nám to stalo se Sally a Spartou. Nevzdáte to, vstáváte v noci, aby
hÅ™íbátko bylo nakrmené, i kdyÅ¾ nemá sílu pít pÅ™ímo od matky, pak smrtka zvítÄ›zí a Ä•lovÄ›k se ptá: má to smysl, pÅ™i
kobylu, kdyÅ¾ pak vám pÅ™inese hÅ™íbátko jen zklamání?
BohuÅ¾el ne vÅ¾dy to dopadne tak, Å¾e chovatel pÅ™ijde
Jednou jsem bÄ›hem porodu pÅ™i&scaron;la o oba, o hÅ™íbátko i o jeho nebohou matku, klisniÄ•ku Tirzu. Dva roky po tomto
záÅ¾itku, který opravdu nikomu nepÅ™eji, se zase jako kaÅ¾dý rok hÅ™ebila Sametka. Po velmi tÄ›Å¾kém porodu mrtvého
jsem si myslela, Å¾e nepÅ™eÅ¾ije ani Sametka. Zvedli jsme ji na nohy, kymácela se, nakonec jsem ji dílem opÅ™ela o
krmelec, dílem z druhé strany drÅ¾ela sama (je&scaron;tÄ› Å¾e je to malý shetland!) a doufala v zázrak. V té chvíli nemyslíte
na jiné své povinnosti, jen si Å™íkáte - ona mÄ› potÅ™ebuje, a pokud jsou to její poslední chvíle, chci být u ní. Pomalinku, jak
jsem ztrácela síly, klisniÄ•ka naopak získávala jistÄ›j&scaron;í postoj, aÅ¾ bylo jisté, Å¾e mÄ› je&scaron;tÄ› neopustí.
V roce 2015 je Sametce 18 let. V&scaron;echna ta léta proÅ¾ila s námi. Za tu dobu Ä•lovÄ›k s konÄ›m zaÅ¾ije spous
záÅ¾itkÅ¯, aÅ¾ si nedovedete pÅ™edstavit, Å¾e by tu ten kÅ¯Åˆ uÅ¾ nebyl. Sametka nikdy nezmÄ›nila majitele, i kdyÅ¾ v je
období jsem jí tím, Å¾e ji prodám, vyhroÅ¾ovala :-))), bylo to v dobÄ›, kdy k nám chodilo hodnÄ› dÄ›tí &bdquo;na poníky&ldqu
a brali jsme na výlety pod sedlo v&scaron;echny obsednuté shetlandy, tedy také Sametku. A aÄ•koliv v mládí dÄ›ti
ochotnÄ› vozila, v té dobÄ› ji to z nÄ›jakého dÅ¯vodu nebavilo a byla protivná pÅ™i nasedání.
DÄ›ti se v sedle stÅ™ídaly a
moÅ¾ná Sametka nemÄ›la uÅ¾ dost trpÄ›livosti nechat se od nich okopávat. RadÄ›ji po nich také kopnu? Nevím, v Ä•em byl
problém, já nakonec uzavÅ™ela se Sametkou, která uÅ¾ dospÄ›la k tomu, Å¾e se bránila dÄ›tem, i kdyÅ¾ jen kolem ní chod
úmluvu &ndash; nebudu tÄ› uÅ¾ sedlat, a ty se bude&scaron; chovat ve stádÄ› slu&scaron;nÄ›.
PÅ™edpokládám, Å¾e ste
jako já jí, ani Sametka asi tak rok úplnÄ› nevÄ›Å™ila, Å¾e je z povinností vozit dÄ›ti navÅ¾dy osvobozena, ale nyní, po nÄ›ko
letech, je znovu v pohodÄ›. Dokonce se ani netlaÄ•í kolem mne jako mnohé ostatní klisny, kdyÅ¾ se rozdávají dobroty
&ndash; stojí opodál a Ä•eká, aÅ¾ jí její díl donesu. Nebo, zatímco podÄ›luji ostatní, stojí decentnÄ› za mnou. Jen u krmelce j
vidÄ›t, Å¾e stádu &scaron;éfuje &ndash; moc klisen si vedle ní Å¾rát netroufne. Ale nebezpeÄ•ná uÅ¾ dÄ›tem není, mohou s
kolem ní motat bez obav. Úmluvu tedy dodrÅ¾uji nejen já, ale i Sametka.

Sametka pracuje tedy jen v zápÅ™ahu, ona toho tedy moc nenapracuje, ale kdyÅ¾ si chci zapÅ™áhnout, vyberu ji. PÅ™e
jen je z mých shetlandÅ¯ nejvÄ›t&scaron;í, tak v sulce nebo Ä•tyÅ™koláku nejlíp vypadá a také nejvíc utáhne &ndash; nebo
je pro ni poÅ¾adovaná práce nejsnaz&scaron;í.
V posledních letech Sametku zapÅ™ahám bez udidla. Zprvu jsem si
nebyla jistá, jestli je to dobré rozhodnutí k jízdÄ› na silnici, ale dÅ¯vÄ›ra se mi zatím vyplatila. NezapÅ™ahám moc Ä•asto
&ndash; v zimÄ› na snÄ›hu jezdíme po pastvinách, aby stádo mohlo bÄ›hat s námi. Je to úÅ¾asný pocit, kdyÅ¾ nás
doprovázejí ostatní poníci, sdílíme radost z pohybu&hellip;
V únoru jsme pravidelnou souÄ•ástí masopustních prÅ¯vodÅ¯.
Znamená to, Å¾e Sametka musí celý den vydrÅ¾et popojíÅ¾dÄ›t od domu k domu, ale vidím na ní, Å¾e ji baví být mezi lidmi
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obÄ•as dostat mrkviÄ•ku Ä•i kÅ¯rku chleba).
Nakupování s poníkem je samozÅ™ejmÄ› pomalej&scaron;í, neÅ¾ skoÄ•it do auta a tÄ›ch pár kilometrÅ¯ si do obchodu
Jenom neÅ¾ Ä•lovÄ›k dovede konÄ› z pastviny, neÅ¾ ho trochu opucuje, aby nedÄ›lal ostudu, a neÅ¾ ho postrojí&hellip; ale
taková cesta má jiný rozmÄ›r, neÅ¾ pouze Å¾e déle trvá. MoÅ¾ná cestujeme nejen z jedné vesnice do druhé, ale jistým
zpÅ¯sobem zpátky v Ä•ase, kdy Ä•as utíkal pomaleji, v rytmu koÅˆských nohou?

KdyÅ¾ pÅ™ijdu ke stádu, nÄ›kdy jen rozdÄ›lím pohlazení a podrbání v&scaron;em rovným dílem, jindy se u nÄ›kterého ko
zdrÅ¾ím a jen tak s ním souzním. Pokládám pÅ™itom v duchu ke koni rÅ¯zné otázky &ndash; co z tebe vyroste,
bude&scaron; hezká?, kdy koneÄ•nÄ› dolíná&scaron;?, kdy pÅ™estane&scaron; být pla&scaron;an?, jsi v poÅ™ádku?, jsi
bÅ™ezí, nebo ne?, kdy se asi ohÅ™ebí&scaron;?
U Sametky vÄ›t&scaron;inou mám otázku jedinou &ndash; bude&scaron
tu se mnou dal&scaron;ích 18 let? SamozÅ™ejmÄ› nevím, co má osud pro ni pÅ™ipraveno, ale mám radost ze
v&scaron;ech dní, kdy ji vidím kralovat ve stádÄ›. A myslím, Å¾e ona si to uÅ¾ívá také.
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