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Allegro &ndash; rok 2000 - V tomto pÅ™ípadÄ› &scaron;lo o mÅ¯j první pokus "vrátit krev do hÅ™ebÄ•ína" , tj. vyuÅ¾ít pro
plemenitbu hÅ™ebce, kterého jsem sama odchovala. KaÅ¾dý chovatel, aÅ¥ uÅ¾ chová konÄ›, psy, králíky Ä•i nÄ›co jiného, ted
chová, nejen Å¾e nÄ›jaké zvíÅ™e vlastní, ani Å¾e chová ve smyslu odchovává od svých zvíÅ™at potomstvo, ale chová, protoÅ
chce kvalitu vybraného plemene posunout dál, a proto si ponechává potomstvo a to nadále páÅ™í mezi sebou.
Co je jednoduché u králíkÅ¯, kde bez problémÅ¯ drÅ¾íte více samcÅ¯ v rÅ¯zných kotcích jedné králíkárny, je
sloÅ¾itÄ›j&scaron;í u koní, takÅ¾e obvyklej&scaron;í je nechávat si v chovu vlastní odchované klisny a k nim poÅ™izovat
nepÅ™íbuzné hÅ™ebce, ov&scaron;em nÄ›kdy chovatel chce pouÅ¾ít liniový chov a tedy hÅ™ebce pÅ™íbuzného, z vlastního
V dal&scaron;ím roce jsem si dojednala pronájem hÅ™ebce Allegro. Potomka Goldan Cavaliera a Almy, kterého jsem
kdysi, kdyÅ¾ byl roÄ•ek, prodala p. Chocholovi ze Sokolova. Po nÄ›m jej vlastnil p. PÄ›chouÄ•ek z Tachovska a nyní byl zpátky
v na&scaron;em okrese u p. Karpí&scaron;ka. Na Å¾ádné své &scaron;taci nemÄ›l k sobÄ› klisny a tak jsem k jeho vyuÅ¾ití
v mém chovu mÄ›la tÅ™i motivace &ndash; 1. byl momentálnÄ› nejbliÅ¾&scaron;ím hÅ™ebcem, kterého jsem si mohla na pár
týdnÅ¯ zapÅ¯jÄ•it, 2. lákalo mne, Å¾e bude na stanici Málkovice pÅ¯sobit zde odchovaný hÅ™ebec a za 3. jsem tím mohla zajist
aby po hÅ™ebci bylo aspoÅˆ nÄ›jaké potomstvo.
HÅ™ebce jsem mÄ›la doma asi 10 týdnÅ¯, pÅ™ipustil u nás 6 klisen, polovina zabÅ™ezla, narodily se tÅ™i klisniÄ•ky &nd
(matka klisna Dá&scaron;a p. Kavky), BorÅ¯vka (matka BarÄ•a p. JakovljeviÄ•e) a Sally od na&scaron;í Sametky.
HÅ™íbÄ› Ä•ekala i dal&scaron;í klisna - Kassiopeia, ta ale byla pÅ™ipu&scaron;tÄ›ná u kamaráda jeho wel&scaron;ským
hÅ™ebcem a narodila se jí klisniÄ•ka Kráska. HÅ™íbátko mÄ›la je&scaron;tÄ› pÅ™ed narozením slíbené star&scaron;í dcera, t
mlad&scaron;í jsem pÅ™islíbila hÅ™íbÄ› od Sametky, Å¾e bude "její". Chyba, prosím, nedÄ›lejte to, jak jsem to v dobré víÅ™e
já. O Sally jsme totiÅ¾ pÅ™i&scaron;li a tak jedna dcera hÅ™íbÄ› mÄ›la a pro druhou jsem Å¾ádné nemÄ›la. Odchod Goldan
Cavaliera a smrt Sally jí poníky znechutilo a uÅ¾ s námi chodit na vyjíÅ¾Ä•ky moc nechtÄ›la.

A co se hÅ™íbátku stalo? Bylo to SametÄ•ino první a tak jsme do té doby netu&scaron;ili, Å¾e trpí zhor&scaron;eným
vstÅ™ebáváním selenu, Ä•i jak tedy rozumÄ›t tomu, Å¾e zatímco ostatní klisny mÄ›ly hÅ™íbata v poÅ™ádku, SametÄ•ino, pÅ™
stejné krmení i minerální doplÅˆky, trpÄ›lo nutriÄ•ní svalovou dystrofií, která se vyskytuje pÅ™edev&scaron;ím u jehÅˆat, telat a
prasat. Jak se to projevovalo? HÅ™íbÄ› bylo jakoby "gumové", stálo jen, kdyÅ¾ jsme ho podpírali, nedokázalo se dostateÄ•nÄ›
napít od matky. PÅ¯jÄ•ili jsme si dokonce kozu, abychom mléko nadojené od Sametky doplnili tak, aby ho mÄ›lo hÅ™íbátko
dostatek, napájela jsem Sally lÅ¾ící, protoÅ¾e z cucáÄ•ku nesála - lÅ¾íce poslouÅ¾ila k odmÄ›Å™ení tro&scaron;ky mléka, to
drobkovi nalila do tlamiÄ•ky a poÄ•kala, aÅ¾ polkne. Chvíli uÅ¾ to vypadalo, Å¾e hÅ™íbÄ› vypipláme, uÅ¾ jsme bojovali o jeh
a pÅ¯l týdne, ale onemocnÄ›ní sebou nese i sníÅ¾ení imunity a tak nám malá ode&scaron;la na zápal plic.

Po cca 10 letech jsem pÅ™i&scaron;la je&scaron;tÄ› o jedno SametÄ•ino hÅ™íbÄ›, o Spartu. Ani tu jsme nevypiplali... Moje
chyba, podcenila jsem po tolika zdravých hÅ™íbatech situaci a nebyla s podáváním selenu peÄ•livá. Je fakt, Å¾e je to sloÅ¾ité,
nemÅ¯Å¾ete ho dát moc, to také &scaron;kodí, musíte dávat pravidelnÄ›, a dávky pro poniÄ•ky nikdy nikdo nestanovil; takÅ¾e
je odhaduji jak v mnoÅ¾ství 1 dávky, tak v Ä•etnosti a tenkrát to prostÄ› bylo málo. Myslela jsem si, Å¾e to staÄ•í - a nestaÄ•ilo.
zaplatila smutkem nad dal&scaron;ím umírajícím hÅ™íbÄ›tem.

TÄ›ch neodchovaných hÅ™íbat mám více, nÄ›kdy jde o &scaron;patnou polohu pÅ™i porodu, nebo potrat pÅ™íli&scaron;
vyvinutého hÅ™íbátka (inkubátor pro konÄ› je nesmysl, kÅ¯Åˆ se musí hýbat), nÄ›kdy hÅ™íbÄ› uhyne kvÅ¯li vadÄ› srdce, nÄ›kd
odlouÄ•í lÅ¯Å¾ko dÅ™ív, neÅ¾ se hÅ™íbÄ› dostane z porodních cest, a nÄ›kdy se pÅ™íÄ•inu Ä•lovÄ›k nedozví - hÅ™íbÄ› je Ä
hodinu ho najdete mrtvé.
Ov&scaron;em jsem tímto tak pouÄ•ená, Å¾e uÅ¾ mi staÄ•í k dobrému porodu, kdyÅ¾ ho aspoÅˆ pÅ™estojí ve zdraví ma
jednu klisnu jsem bÄ›hem porodu pÅ™i&scaron;la. Ta uÅ¾ mi radost nedá, ani nebude mít &scaron;anci na jiné hÅ™íbÄ›, zatím
po tÄ›Å¾kém porodu se klisna mÅ¯Å¾e zotavit a dal&scaron;í rok mít jiné hÅ™íbÄ›. Klisny jsou bÅ™ezí v prÅ¯mÄ›ru 333 dní,
zabÅ™ezávají dost Ä•asto v 1. Å™íji po porodu, tedy 10. - 15. den. Chovná klisna nic jiného nezná, neÅ¾ "tÄ›hotenství". Ale
zkuste ji nepÅ™ipustit a nechat ve stádÄ›, kde jiné klisny hÅ™íbata mají! Bude jim je závidÄ›t... - jako závidí klisny, které o hÅ™
pÅ™i&scaron;ly. Zoufale ho hledají, kdyÅ¾ ho chovatel odstraní ze stáje a chtÄ›ly by místo nÄ›j nÄ›jaké jiné&hellip; MILENA
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