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ROBIN 1988-1992 - Po ukonÄ•ení V&Scaron;Z jsem takÅ™ka souÄ•asnÄ› nastoupila do svého prvního zamÄ›stnání a poÅ™íd
jezdeckého konÄ› &ndash; klisnu Sonetu (pÅ™esnÄ›ji koupila jsem si konÄ› 3 dny pÅ™ed nástupem do zamÄ›stnání a jaksi
nastoupila i s ním. V té dobÄ› &ndash; r.1985 &ndash; nebyl chov soukromého konÄ› jednoduchý, nebylo moÅ¾né koupit
oficiálnÄ› oves, ne&scaron;lo si pronajmout louku - seno jsme su&scaron;ili po pÅ™íkopech&hellip;

NÄ›jak jsem zvládla postarat se o svou klisnu, kdyÅ¾ se mi narodila první dcera, ale kdyÅ¾ jsem Ä•ekala druhou, zaÄ•alo být
vlastnictví velkého konÄ› za tÄ›chto podmínek neúnosné. Dali jsme inzerát, Å¾e ji vymÄ›níme za pony, objeli pár nabídek, ale
jednou nás klisna vyprovodila z výbÄ›hu zuby, podruhé nám nabídli konÄ›, Å¾e jsem od té doby vidÄ›la jen jednoho podobnÄ›
o&scaron;klivého a nesouladného, a tÅ™etí nabídka byla výmÄ›na za strakatého shetlandského hÅ™ebeÄ•ka. PÅ¯vodnÄ› jse
chtÄ›la poníka aspoÅˆ 120 cm KVH, abych se kromÄ› dÄ›tí mohla obÄ•as svézt také, ale Bobe&scaron; se mi dost líbil. NechtÄ›l
jsme mÄ›nit kus za kus, uÅ¾ kvÅ¯li tomu, Å¾e majitelé hÅ™ebce se netajili s tím, Å¾e vlastnÄ› chtÄ›jí hÅ™ebeÄ•ka prodat a ko
jejich známý, tak jsme se domluvili, Å¾e my prodáme kobylu tomu známému a oni nám prodají svého hÅ™ebeÄ•ka. JenÅ¾e známý nemÄ›l na kobylu peníze. MÄ› tlaÄ•ila rodina do prodeje Sonety, majitelé hÅ™ebeÄ•ka také naléhali, tak jsem nakonec
prodala kobylu na splátky, ale kdyÅ¾ mi kupec dal v první splátce dost, abych mÄ›la na Bobe&scaron;e, byl hÅ™ebeÄ•ek uÅ¾
bohuÅ¾el prodaný. NechtÄ›la jsem být bez nÄ›jakého koníka, tak jsem hledala náhradu a tentokrát jsem se rozhlíÅ¾ela i po
moÅ¾nosti koupit shetlanda. Na&scaron;la jsem inzerát na Ä•erného hÅ™ebeÄ•ka, nabízeného i s vozíkem a postrojem.
Nejprve jsem se na nÄ›j jela podívat, vidÄ›la chlupatou Ä•ernohnÄ›dou kouli ochotnou k tahu a tak jsme si s prodávajícím
plácli. PÅ™edesílám, Å¾e v té dobÄ› bylo poníkÅ¯ v ÄŒR málo, prodávající dostal na inzerát 40 dopisÅ¯, my byli na&scaron;tÄ
nejblíÅ¾e, tak vybral nás. Jeli jsme si pro DÅ¾onyho pÅ¯jÄ•enou podnikovou Avií, do které jsme naloÅ¾ili koníka, vozíÄ•ek i pos
Cestou jsem konÄ› pÅ™ejmenovala na Robina, stejnÄ› nemÄ›l Å¾ádné papíry, tenkrát nebyly povinné prÅ¯kazy koní. Robin m
být sedmiletý&hellip; kolik mu skuteÄ•nÄ› bylo, nikdo neví. S vozíkem a postrojem stál 7 000,- KÄ•, tedy asi 2,5 manÅ¾elovo p
(já byla v té dobÄ› na mateÅ™ské). Na&scaron;tÄ›stí jsem rodinný rozpoÄ•et nezruinovala, za Sonetu se sedlem jsem dostala
12 tisíc (na ni jsem na&scaron;etÅ™ila bÄ›hem dlouhého studia z prázdninových brigád a z prospÄ›chového stipendia).
Krátce po poÅ™ízení Robina jsem byla hospitalizovaná kvÅ¯li rizikovosti svého tÄ›hotenství a tak bylo dobÅ™e, Å¾e se manÅ¾
mohl v klidu starat o na&scaron;i nejstar&scaron;í dcerku a nemÄ›l na krku Sonetu, ale mnohem ménÄ› nároÄ•ného
Robina. Já poté s dvÄ›ma dÄ›tmi vyuÅ¾ila poníka lépe, neÅ¾ jezdeckého konÄ›. Vozík mÄ›l vpÅ™edu sedátko a vzadu nákladn
korbiÄ•ku, do které &scaron;lo posadit obÄ› dÄ›ti a tak se spoleÄ•nÄ› vydat na nákupy a jiné pojíÅ¾Ä•ky. Pravidelnými místy, kd
jste v té dobÄ› mohli vidÄ›t Ä•erného poníka zapÅ™aÅ¾eného do zeleného vozíku, bylo zdravotní stÅ™edisko, po&scaron;ta,
obchod, babiÄ•Ä•in dÅ¯m nebo domy na&scaron;ich pÅ™átel &ndash; Du&scaron;kovi a TintÄ›rovi. NedokáÅ¾i si pÅ™edstavit
bych to bez poníka vlastnÄ› mohla zvládnout &ndash; Pernarec je vzdálen od Málkovic 3 km a nedá se jít jinudy, neÅ¾ po
krajnici relativnÄ› ru&scaron;né silnice. V korbiÄ•ce si dÄ›ti bÄ›hem jízdy mohly hrát, nebo podÅ™imovat, ve&scaron;el se tam
velký nákup (hypermarkety nebyly), balík z po&scaron;ty i cokoli jiného a nedÅ™ela jsem se s tím já, ale nechala jsem to
koÅˆovi. Sama jsem se dílem vezla, dílem &scaron;la pÄ›&scaron;ky podél vozu tak, abych byla v kontaktu s dÄ›tmi na
korbiÄ•ce.
Jaký tedy Robin byl? Koupila jsem hÅ™ebce, ale bylo to vlastnÄ› jedno. &Scaron;iroko daleko v té dobÄ› jiný kÅ
nebyl a tak se Robin jako hÅ™ebec neprojevoval. Na jaÅ™e po vylínání zimní srsti bylo vidÄ›t, Å¾e je na shetlandského poníka
málo mohutný, Å¾e zimní srst jeho postavu velmi vylep&scaron;ila. Na jedné zadní noze mÄ›l vytoÄ•enou spÄ›nku, kopýtko mu
na ní divnÄ› dorÅ¯stalo a museli jsme mu ho nechávat Ä•asto strouhat. &Scaron;majdání mu ale vÅ¯bec nevadilo ve výkonu
&ndash; utáhl v&scaron;e, co se dalo na vozík naloÅ¾it, nakonec jsme vyrobili k vozíku pÅ™ívÄ›snou káru na trávu, se kterou
jsem jezdila i pro seno nebo dÅ™evo. UÅ¾ Å¾ádný ná&scaron; kÅ¯Åˆ tolik práce nedostal, pozdÄ›ji jsme mÄ›li traktory a nebyl
potÅ™eba. Ale také s Å¾ádným poníkem jsme tak neÅ¾ili &ndash; bÄ›hal po dvoÅ™e, skoro kdykoli, kdy jsem dvÅ¯r
opou&scaron;tÄ›la, &scaron;el s námi. S vozíkem, nebo jen na vodítku, aby se popásl u rybníka bÄ›hem koupání dÄ›tí nebo
u pole neÅ¾ jsem vyplela Å™epu&hellip; Ve voze byl Robin dostateÄ•nÄ› ovladatelný, ale sám vozík mÄ›l chybu &ndash; dop
zatáÄ•el v pohodÄ›, doleva jen kousek a pokud jsme rejd pÅ™ehnali, otoÄ•ila se oj (byla jen jedna) sice více, ale zasekla se
otoÄ•ená. Postroj byl poprsák pÅ¯vodnÄ› vyrobený na vÄ›t&scaron;ího konÄ› a upravený. Moc dobÅ™e tedy útlému poníkovi
nesedÄ›l, coÅ¾ vadilo hlavnÄ› ve chvíli, kdy bylo potÅ™eba, aby kÅ¯Åˆ jízdu brzdil &ndash; místo, aby postroj pÅ™enesl pÅ™e
oj snahu konÄ› pÅ™ibrzdit, koník postrojem proklouzl dozadu bez brzdícího úÄ•inku. Dnes, v dobÄ› internetu a volnosti
podnikání, není problém koupit na poníka vhodný postroj &ndash; ale za totality i kdybych sehnala sedláÅ™e, nemÄ›l by mi z
Ä•eho postroj u&scaron;ít. NÄ›jaký poník nebyl pro socialismus dÅ¯leÅ¾itý&hellip; DÄ›tem jsme na Robina koupili sedélko &ndas
nejobyÄ•ejnÄ›j&scaron;í placku z jednoho kusu kÅ¯Å¾e - vlastnÄ› aÅ¾ po revoluci. Robin se choval pod sedlem skvÄ›le, byl
ideálním jezdeckým poníkem. Dcera (nar. 1987) se na nÄ›m zaÄ•ala vozit jako dvouletá, pozdÄ›ji jej zvládala sama vyÄ•istit a
jezdila buÄ• samostatnÄ› po dvorku, nebo jsem ji jistila vodítkem. Netajila jsem se s tím, Å¾e mám poníka, takÅ¾e jsem
nedokázala odmítnout dva zájemce o pÅ™ipu&scaron;tÄ›ní klisny. BÄ›lku Cindy zkou&scaron;eli pÅ™ipustit ve dvou letech po
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sobÄ›, a pozdÄ›ji i u Goldan Cavaliera, hÅ™íbÄ› z toho nebylo nikdy. AÅ¾ pÅ™i posbírání více zku&scaron;eností vím, Å¾e u
star&scaron;í klisny (nad asi 6-7 let) uÅ¾ je pokus o hÅ™íbátko, pokud dosud hÅ™íbÄ› nemÄ›la, takÅ™ka zbyteÄ•ný, jen málo
klisen dokáÅ¾e zabÅ™eznout.
Pou&scaron;tÄ›li jsme z ruky a Robin mÄ›l opravdu zájem, i kdyÅ¾ klisna nechtÄ›la. Bylo zná
mnoho let, ne-li celý Å¾ivot, proÅ¾il v samotÄ›, neumÄ›l dát neÅ™íjící klisnÄ› pokoj. JedinÄ› v té dobÄ›, co tu byla klisna v dosa
hÅ™ebÄ•il, snaÅ¾il se pÅ™ekonat hrazení, domÅ¯ táhl jak &scaron;ílený, aby uÅ¾ byl s kobylkou. MÄ›la jsem výhodu, Å¾e jse
mnohaleté zku&scaron;enosti nejenom s chovem vlastní kobyly (a jejím pÅ™ipou&scaron;tÄ›ním na stanicích), ale i z chovÅ¯,
kde jsem chodila do jezdeckého klubu (napÅ™. Háje, DÄ›poltovice) a kde se plemenný hÅ™ebec drÅ¾el a pouÅ¾íval. NÄ›jaký
tedy na mne nepÅ™i&scaron;el, i kdyÅ¾ byl fakt hodnÄ› roztouÅ¾ený!
Druhá &bdquo;nevÄ›sta&ldquo;, klisna &Scaron;ár
(také bez pÅ¯vodu), zabÅ™ezla a porodila klisniÄ•ku Libu&scaron;i. Se &Scaron;árkou, kdyÅ¾ u nás v Å™íji pobývala, jsme si
docela uÅ¾ívali &ndash; mohla jsem ji také zapÅ™ahat, nebo ji Lucinka vyzkou&scaron;ela pod sedlem. Také Eli&scaron;ka
uÅ¾ se hrnula do sedýlka a tak jsme zaÄ•ali plánovat koupi druhého poníka. PodaÅ™ilo se nám koupit dvouletou Korinu a
protoÅ¾e jsem nechtÄ›la zaÄ•ínat svÅ¯j chov s hÅ™ebcem s vadami (i kdyÅ¾ mi Robina byli plemenáÅ™i ochotní zlicentovat),
mi jeden plemenáÅ™, aÅ¥ si poÅ¾ádám o státního hÅ™ebce. Povedlo se (viz dal&scaron;í díl tohoto seriálu), ale tím se stal
Robin pÅ™ebyteÄ•ný. Pou&scaron;tÄ›la jsem ven do výbÄ›hu hÅ™ebce na stÅ™ídaÄ•ku, ale uhlídat se v&scaron;e nepodaÅ™
dvakrát se mi hÅ™ebci servali. Oba ryÄ•eli, kousali se, kopali, hrÅ¯za. Goldan Cavalier Robina snadno pÅ™emohl, povalil a
pÅ™idrÅ¾el na zemi, ale kdyÅ¾ soupeÅ™e pustil, Robin zaÄ•al nanovo. Neuznal poráÅ¾ku, nechtÄ›l se podÅ™ídit.

Dlouho jsem se nerozmý&scaron;lela, a rozhodla se neriskovat zdraví pronajatého státního hÅ™ebce &ndash; Robin musel
z domu. Koupila jej kamarádka pro syna a u ní také Robin doÅ¾il. Jak uÅ¾ jsem napsala, Robin nebyl plemenným hÅ™ebcem
Ale pÅ™es jeho bujnost v blízkosti klisen jsem si ovÄ›Å™ila, Å¾e se nemusím bát drÅ¾et doma plemenného hÅ™ebce, pÅ™es
malé dÄ›ti. Prokázal neskuteÄ•nou pracovitost, která mi poskytla nový pohled na zdánlivÄ› pouze dÄ›tské vyuÅ¾ití poníkÅ¯ a
pÅ™estoÅ¾e nebyl typickým zástupcem plemene, díky jemu jsem se do chovu shetlandÅ¯ po tÅ™ech letech opravdu pustila, a
okouzlení potenciálem skrytým v malém tÄ›le mne dosud neopustilo. Potomstvo u nelicencovaného hÅ™ebce je vlastnÄ›
neÅ¾ádoucí. MÅ¯j hÅ™ích je po více jak 20 letech dávno promlÄ•ený, takÅ¾e mohu pÅ™iznat jednu klisnu z Ä•erné plemenitby
otce nezdÄ›dila. Omlouvám se v&scaron;em, které povídání o jakémsi poníkovi bez pÅ¯vodu nebavilo. Já osobnÄ› dobÅ™e
vím, Å¾e pokud bych si tenkrát koupila vÄ›t&scaron;ího poníka, nikdy bych nezjistila, kolik uÅ¾iteÄ•né práce mÅ¯Å¾e poskytno
malý shetland. Vprosinci to bylo 27 let, co jsem si tohoto svého prvního poÅ™ídila a vÅ¯bec nelituji. MILENA (ty obrázky
jsou souÄ•asné, tedy jen ilustraÄ•ní)
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