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Dollom Double Surprice 2003 - Bornea, zlého hÅ™ebeÄ•ka, kterého jsem nezvládla, jsem darovala, a nemÄ›la jsem
dal&scaron;í rok Ä•ím pÅ™ipou&scaron;tÄ›t. MÄ›la jsem shetlandku Sametku, wel&scaron;anku Krásku a haflingu Loretu.
SprávnÄ› by kaÅ¾dá potÅ™ebovala odvézt za jiným hÅ™ebcem, ale to bych se asi nedoplatila, kdyÅ¾ nemám vlastní dopravu!
CoÅ¾ o to, LoretÄ› a Krásce by se dal dostupný hÅ™ebec vybrat nebo bych mohla zkusit inseminaci, ale co se Sametkou?
PoÅ™ád byl seznam licencovaných shetlandských hÅ™ebcÅ¯ zoufale krátký &ndash; Artur, Arlott, Arbony, Grand Kavalír
A (stejné jako je Sametka, byli to vÄ›t&scaron;inou její poloviÄ•ní bratÅ™i) a Borgis s Borneem z linie B. Jediný, který tedy
pÅ™icházel do úvahy z této nabídky, byl Borgis. HÅ™ebec, kterého jsem znala, ne moc velký, zvladatelný, se správnou ryzou
barvou &ndash; ale ve svém harému mÄ›l 4 klisny, já mÄ›la jedinou &ndash; patÅ™il tam, kde byl, do chovu kolegy
Nováka.
Budu muset Sametku pÅ™ipustit wel&scaron;em, rozhodla jsem se. Od toho uÅ¾ nebylo daleko k tomu, Å¾e mohu pÅ™ipus
v&scaron;echny 3 klisny vel&scaron;ským hÅ™ebcem a vzniknou hÅ™íbata welsh part bred rÅ¯zné velikosti. A tak jsem si
domluvila zapÅ¯jÄ•ení hÅ™ebce welsh moutain pony Dollom Double Surprice. Jeden mÄ› známý chovatel wel&scaron;Å¯ jej
odchoval (Mojmír Fiala), druhý, Pavel BlaÅ¾ek, vlastnil. PÅ¯jÄ•ování hÅ™ebcÅ¯ mi prostÄ› vÅ¾dycky docela &scaron;lo :-)))
&bdquo;Dablík&ldquo; mÄ›l 115 cm KVH (to je kohoutková vý&scaron;ka hÅ¯lková, tedy jak vysoko je kohoutek konÄ›, tj.
vyvý&scaron;ené místo mezi hÅ™betem a krkem, od zemÄ›), byl tedy o 20cm vÄ›t&scaron;í neÅ¾ Sametka a o 25 men&scaron
neÅ¾ Loreta. Zkou&scaron;ela jsem jej pou&scaron;tÄ›t z ruky, abych mu na vysokou Loretu pomohla, ale on o asistenci
nestál. PÅ™estal mít o klisnu zájem a z pÅ™ipu&scaron;tÄ›ní nic nebylo. HÅ™ebce prostÄ› nedonutíte, aby na klisnu skoÄ•il, kd
nechce. A neplatí to jen o hÅ™ebcích, Å¾e? Tak jsem v dobÄ› Å™íje klisen bÄ›hala na louku a kdyÅ¾ se zaÄ•alo nÄ›co dít, r
dovedla Loretku k nÄ›jaké prohlubni a postavila ji tak, aby stála zadníma nohama v ní. Nejlíp se osvÄ›dÄ•ila kolej vyjetá
traktorem, kde hÅ™ebec za Loretou stál v pohodÄ› vý&scaron;e neÅ¾ ona a velikostní handicap se srovnal. Sametka se
pÅ™ipou&scaron;tÄ›la po ohÅ™ebení, to se ohlídalo lépe. Kupodivu i s ní mÄ›l hÅ™ebec problémy, byla pro nÄ›j krátká, ale s m
nenápadnou pomocí se dílo podaÅ™ilo. Celkem byly pÅ™ipu&scaron;tÄ›ny 4 klisny, 1 cizí, 3 moje. U mÄ› se pak narodili dva
&scaron;imlíci Dante a Dakar, Kráska se ohÅ™ebila uÅ¾ prodaná a mÄ›la stejnÄ› jako 4. klisna, klisniÄ•ku. U porodu Sametky
se mi podaÅ™ilo asistovat, hÅ™íbÄ› bylo obvyklé &bdquo;shetty&ldquo; velikosti. Dakara jsem prodala jako odstávÄ•e, Danteho
skoro dvouletého. Byl totiÅ¾ nejdÅ™ív zamluvený, ale jen ústnÄ›, bez zálohy a v 8 mÄ›sících mi kupec odÅ™ekl.
Internet
inzerce je&scaron;tÄ› nefungovala jako nyní, takÅ¾e se inzerovalo v inzertních Ä•asopisech a Dante rychle
&bdquo;spadl&ldquo; do &scaron;patnÄ› prodejné vÄ›kové kategorie mladých koní. RoÄ•ka, co uÅ¾ není roztomilé hÅ™íbÄ›, an
s výcvikem Ä•i moÅ¾ností jej ihned obsedat, skoro nikdo nechce. Nakonec jsem Danteho prodala za cenu odstávÄ•ete,
pouÄ•ená, Å¾e pÅ™í&scaron;tÄ› radÄ›ji slevím výraznÄ› z ceny neprodaného odstávÄ•ete, neÅ¾ se zlobit s dorÅ¯stajícím hÅ™
hlavnÄ› &ndash; zájemci si od té doby u mne mohou zamluvit hÅ™íbátko jen kdyÅ¾ sloÅ¾í nÄ›jakou zálohu!
KdyÅ¾ uÅ¾ j
tÄ›ch welsh pony, tak malý dodatek - o nÄ›kolik let pozdÄ›ji (víc jak 10) jsem chtÄ›la zkusit návrat k chovu welsh pony a koupila
Ä•istokrevnou welsh moutain pony - klisnu s hÅ™íbÄ›tem. Docela levnÄ›, aÅ¾ podezÅ™ele. Ale mÄ›la být obsednutá, a jak já z
wel&scaron;e od BlaÅ¾kÅ¯, nebo moje kÅ™íÅ¾ence, povaÅ¾ovala jsem v&scaron;echny za pohodáÅ™e. BohuÅ¾el jsem se
pÅ™ivezla jsem si dva pla&scaron;any. Ne&scaron;li chytit, a pokud jsem to nÄ›jak dokázala, tak osedlání klisny bylo rodeo
a samozÅ™ejmÄ› nebyl nikdo, kdo by chtÄ›l na ni sednout. Ano, &scaron;lo by s klisnou pomalinku pracovat, ale nebylo by to
ani normální obsedání, ale nÄ›kolikaletá práce s nespolehlivým konÄ›m. A já chtÄ›la pohodového kliÄ•ase, který mi tak 1x
týdnÄ› povozí dÄ›ti z vesnice... Co teÄ•? Byly dvÄ› moÅ¾nosti - konÄ› odvézt zpÄ›t, a poÅ¾adovat vrácení kupní ceny, nebo k
prodat. V prvním pÅ™ípadÄ› bych musela je&scaron;tÄ› uhradit pÅ™epravu zpÄ›t, a ani jednu z cest by mi prodávající asi
nezaplatil, musela bych být ráda, Å¾e mi vrátí peníze za konÄ›. V druhém pÅ™ípadÄ› mi láce koní koupených dohromady dáva
jistou &scaron;anci neprodÄ›lat a tak jsem zvolila tuto moÅ¾nost. Zapsala jsem matku do plemenné knihy, zaregistrovala
hÅ™íbÄ›, poÄ•kala, aÅ¾ bude k odstavu, a nakonec jsem prodala klisnu i její dceru, kaÅ¾dou na jinou svÄ›tovou stranu. KdyÅ¾
udÄ›lala vyúÄ•tování, tak mi to pokrylo jak kupní cenu obou, pÅ™epravu k nám i náklady registrace. Náklady za pastvu na
na&scaron;ich loukách a trochu sena nepoÄ•ítám. NeprodÄ›lala jsem, nevydÄ›lala jsem, ale nakonec to dopadlo pro mne i
kobylky dobÅ™e. Mladá se ve stáji (já mám pouze volné ustájení) zklidnila a ochoÄ•ila, pomohlo i oddÄ›lení od mámy,
starou chtÄ›li do sportu zku&scaron;ení koÅˆáci a tak doufám, Å¾e tam byla nervozita klisny pozitivní, protoÅ¾e sporÅ¥ák by
mÄ›l mít hodnÄ› temperamentu, aby ho táhnul do skákání pÅ™es pÅ™ekáÅ¾ky na parkuru. MILENA
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