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Mám jako mazlíky konÄ›, tak vám napí&scaron;u ne o psech, nebo jiných mazlíÄ•cích, ale o koních... ZaÄ•nu vzpomínkou na
Goldana. Jednou jsme se vraceli z dÄ›tského dne, poÅ™ádaného ve vzdálenÄ›j&scaron;í vesnici. ProtoÅ¾e hrozil
dé&scaron;Å¥, poslala jsem dcerku, doprovázející nás v sedle Almy, aÅ¥ jede napÅ™ed zkratkou pÅ™es pole, zatímco já ten
lán musela s hÅ™ebeÄ•kem ve vozíku objet. Na nÄ›jakou terénní jízdu s miminem v náruÄ•í nebylo pomy&scaron;lení&hellip;

Malý MareÄ•ek mi totiÅ¾ usnul na klínÄ› a nemohla jsem s ním nic dÄ›lat, neÅ¾ ho dál jednou rukou pÅ™idrÅ¾ovat a dr
opratÄ›. Goldan o samotÄ› táhl jak Ä•ert, mÄ›la jsem ho co drÅ¾et, aby s náma &bdquo;nezdrhl&ldquo;, a tak jsem se docela
fest obávala, jak doma na dvoÅ™e zvládnu sesednout s Markem na rukou. Goldan se zatím plnou silou opíral do opratí a
nejradÄ›ji by to vzal tryskem, takÅ¾e do dvora jsme zatáÄ•eli, Å¾e nám byla málem dokoÅ™án otevÅ™ená vrata malá. Tak se
dalo Ä•ekat, Å¾e obvyklé zlobení hÅ™ebce po jeho návratu domÅ¯ ke klisniÄ•kám, bude s ním, takhle rozjaÅ™eným, je&scaron
nÄ›co výraznÄ›j&scaron;í. OÄ•ekávala jsem, Å¾e jakmile povolím opratÄ›, nastane známé popocházení a cukání s vozíkem, jak
to koník pÅ™edvádÄ›l jindy. Zastavila jsem tedy poblíÅ¾ dveÅ™í a Goldan mne pÅ™ekvapil: najednou se pÅ™epnul do stavu
&bdquo;jsem opatrný na tvoje baby&ldquo; a stál, jako kdyby mu nÄ›kdo Å™ekl &bdquo;&scaron;tronzo. A tak se problém,
nad kterým jsem pÅ™emý&scaron;lela bÄ›hem jeho velmi energické cesty domÅ¯, vyÅ™e&scaron;il jeho empatií. Já v pohodÄ
sestoupila, aniÅ¾ se syn probudil, odnesla ho do pokoje a pak teprve &scaron;la vypÅ™ahat Goldana, který na mne nehnutÄ›
Ä•ekal. Pochopil nÄ›jak, Å¾e tentokrát musí zastavit na dvoÅ™e tak, jak jsem ho to uÄ•ila. (Mj. ale nikdy dosud ani poté se mu t
takhle bájeÄ•nÄ› nepovedlo.) ProtoÅ¾e se vÅ¾dy choval k malým dÄ›tem jinak neÅ¾ ke vÄ›t&scaron;ím, byl vÅ¾dy opatrný, a
neublíÅ¾il, vÄ›Å™ím tomu, Å¾e vycítil, Å¾e je dÅ¯leÅ¾ité, aby pÅ™i tomto sesedání z vozíku bral ohled i na mne, kdyÅ¾ mám
rukou; zatímco cestou domÅ¯ o nic moc ne&scaron;lo, nic klukovi nehrozilo a tak mohl la&scaron;kovat a spÄ›chat.
Trochu odboÄ•ím - kromÄ› koní chováme i krávy. Ty mi svým chováním pÅ™ipomínají dÄ›ti (které mám tÅ™i), protoÅ¾e kaÅ¾d
mne zkou&scaron;ejí, jestli by se dnes nemusely dojit, dÄ›lají, Å¾e nevÄ›dí, co se od nich chce a i kdyÅ¾ dvakrát dennÄ› trénuj
cestu do dojírny, poÅ™ád jsou mezi nima zvíÅ™ata, co se schovávají aÅ¾ doposledka za druhé a jako kdybych od nich
sly&scaron;ela &bdquo; já nechci &ndash; aÅ¾ potom, aÅ¥ jde rad&scaron;i nÄ›kdo jiný&hellip;&ldquo;.

KonÄ› se chovají víc &bdquo;dospÄ›le&ldquo; &ndash; spí&scaron; jako vtipálkové, co vám klidnÄ› &scaron;lápnou na
nohu, shodí vás ze sedla, uteÄ•ou z výbÄ›hu. Ale také poznají, kdy konÄ•í legrace a hrozí velmi váÅ¾ný úraz.
Dal&scaro
pÅ™íklad, kdy kobyla svým jednáním zabránila zlému úrazu, je z doby mého jeÅ¾dÄ›ní v oddíle. Vraceli jsme se z vyjíÅ¾Ä•ky a
prakticky dojeli aÅ¾ ke stáji; staÄ•ilo ji jen objet a sesednout. Kamarádka jela pÅ™ede mnou a tak jsem to mÄ›la dobÅ™e pÅ™e
oÄ•ima. Její kobyla se nÄ›Ä•eho polekala a nepÅ™ipravenou jezdkyni shodila a pÅ™ebÄ›hla po ní do stáje. AlespoÅˆ tak se to n
to ostatním, ztuhlým zdÄ›&scaron;ením, jevilo. Alena skuteÄ•nÄ› mÄ›la na tváÅ™i blátivý otisk podkovy &ndash; kobyla
v&scaron;ak dokázala pÅ™íslu&scaron;nou nohu i ve svém spla&scaron;eném bÄ›hu odlehÄ•it, plnÄ› vahou
nedo&scaron;lápnula a tak to skonÄ•ilo neuvÄ›Å™itelnÄ› - jen malou modÅ™inou od hrany podkovy.
MÅ¯j osobní záÅ¾ite
vlastní klisnou Sonetou, zapÅ™aÅ¾enou do saní, je asi nejprÅ¯kaznÄ›j&scaron;í. Jely jsme po silnici a jakýsi vÅ¯l v autÄ› za nám
na nás zatroubil. Kobylka se spla&scaron;ila, a Å¾e byly zaváté pÅ™íkopy, netrefila se správnÄ› na odboÄ•ku polní cesty, ale
vzala to pÅ™es pÅ™íkop... Drncnutí mÄ› vyhodilo do snÄ›hu pÅ™ed sánÄ›. Zoufalé a naléhavé hou! v&scaron;ak zastavilo Son
na místÄ›, sanicemi saní snad centimetr od mého obliÄ•eje a bÅ™icha... Zcela urÄ•itÄ› nezastavila proto, Å¾e by metrákové s
pÅ™ese mne neutáhla, tahali jsme s ní mimo jiné i dÅ™íví z lesa, a uÅ¾ se nám stalo, Å¾e táhla tak poctivÄ›, Å¾e kdyÅ¾ se jí
zaklesl a nemohla ho povytáhnout, nepovolila ona, ale spí&scaron; postroj. Nevím, jak by to dopadlo, kdyby tenkrát
Soneta nepochopila, Å¾e její okamÅ¾ité zastavení, prakticky uprostÅ™ed kroku, fakt potÅ™ebuji.
Byla jsem tenkrát v 7. mÄ
tÄ›hotenství. MÄ›kký sníh, do kterého jsem spadla, a koÅˆské pochopení situace nám umoÅ¾Åˆují se jiÅ¾ 21 let radovat z dcery
Lucie... ObÄ•as si Å™íkám - mÄ›lo tenkrát vliv, Å¾e Soneta sama byla také &bdquo;v nadÄ›ji&ldquo; a tedy vnímavÄ›j&scaron;í
ke mnou vykÅ™iklému povelu a skuteÄ•nÄ› okamÅ¾itému splnÄ›ní?
Pro dal&scaron;í zamy&scaron;lení mám vztah Asky, plnokrevné kobyly s poniÄ•kou Sametkou, letos na jaÅ™e. Asku
jsme dávali do výbÄ›hu pouze pÅ™es den, mezi 10. a 16. hodinou (Ä•as byl dán tím, Å¾e dopoledne bylo odvedení Asky do
výbÄ›hu ukonÄ•ením práce u zvíÅ™at, odpoledne jsem odvedením Asky do stáje naopak zaÄ•ala). Tak to fungovalo, dokud se
Sametka neohÅ™ebila. V&scaron;imla jsem si, Å¾e se obÄ› nastávající maminy drÅ¾í Ä•asto pospolu, aÄ• jsou v podstatÄ› z o
krajÅ¯ spektra plemen &ndash; urozený anglický plnokrevník a primitivní aÅ¾ pravÄ›ký shetlandský pony&hellip; KdyÅ¾ se nar
malý Bonsaj, Aska mu dÄ›lala &bdquo;tetiÄ•ku&ldquo; a pomáhala Sametce hlídat hÅ™íbÄ› pÅ™ed zvÄ›davostí ostatních
pÅ™íslu&scaron;níkÅ¯ stáda. Sametka tuto spolupráci pÅ™ijímala a Asku jako jedinou k hÅ™íbÄ›ti pustila. Ov&scaron;em odv
Asky do stáje nepÅ™icházelo v úvahu &ndash; odmítla se nechat odvést a zaÄ•ala jí tedy sezona nocování venku trochu
dÅ™ív, neÅ¾ jsme plánovali.
Vzpomínám, jak jsme se rozhodli koním nechat vystrouhat kopyta (uÅ¾ pár let dÄ›láme
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oÄ•kování koní, odbÄ›r krve i strouhání na pastvinách, pro veterináÅ™e konÄ› pÅ™idrÅ¾ím za hÅ™ívu, pro kováÅ™e k nÄ›Ä•e
dovedla jsem Asku a Sametku ke krmelci a uvázala kaÅ¾dou z jedné strany. Aska byla ale najednou velmi neklidná a tak
nervózní, Å¾e jsem ji musela pÅ™ivázat k Sametce. AÅ¾ pak, kdyÅ¾ jí oÄ•ichala záda a zjistila, Å¾e její malá pÅ™ítelkynÄ› je
zase uklidnila.
Aska se posléze venku i ohÅ™ebila. Ani se nenechala pak odvést (s hÅ™íbÄ›tem) do stáje. A tak se stalo, Å¾e se její Merc
omylem dostala za ohradník do druhého výbÄ›hu. Aska jen stála za páskou, hlavu nataÅ¾enou do toho druhého výbÄ›hu a
snaÅ¾ila se uklidnit malou Merci, která nevÄ›dÄ›la, jak se dostat zpátky k matce. &Scaron;la jsem jim pomoci, ale nevÄ›dÄ›la
jsem, zda se nechá Aska odvést k brance &ndash; v podstatÄ› od hÅ™íbÄ›te, kdyÅ¾ se pár dní pÅ™edtím nenechala odvést an
s hÅ™íbÄ›tem. Ale byla jsem pÅ™ekvapená &ndash; Aska mne najednou velmi poslu&scaron;nÄ› následovala a tak jsme spolu
do&scaron;ly pÅ™es branku na druhou pastvinu, a pak uÅ¾ s hÅ™íbátkem zpátky k ostatním koním.
Jak poznala, Å¾e jedin
mohu pomoci a jedinÄ› tím, Å¾e ji povedu pryÄ•? MILENA
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