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Je to pár týdnÅ¯ dozadu, co jsem tu psala o svých milovaných konících. Pak jsem na jakékoliv psaní nemÄ›la Ä•as ani
pomy&scaron;lení, ale teÄ• bych ráda pokraÄ•ovala a seznámila vás je&scaron;tÄ› s dal&scaron;ími mými pÅ™ekrásnými
koníÄ•ky. Dnes vám tedy pÅ™edstavím hÅ™ebce PICO, konÄ›, který má opravdu pÄ›t "P".

Dnes vám pÅ™edstavím mého milého hÅ™ebeÄ•ka &ndash; Pica, 2009 &ndash; 2016 HÅ™ebec 1179 Pico, má ukonÄ•eno
osm pÅ™ipou&scaron;tÄ›cích sezon, Ä•ímÅ¾ se stal "sluÅ¾ebnÄ› nejdéle pÅ¯sobícím hÅ™ebcem v mém chovu. PÅ™ipu&sca
70 klisen a zatím se narodilo (výsledek sezony 2016 není je&scaron;tÄ› známý) 31 hÅ™íbat, z toho 21 v hÅ™ebÄ•ínÄ› Aslan.

Tolik Ä•ísla, která dokládají, Å¾e Pico má ze v&scaron;ech mých dosavadních hÅ™ebcÅ¯ nejvÄ›t&scaron;í vliv na mÅ¯j chov
DoloÅ¾it by se to dalo také tím, Å¾e po Goldan Cavalierovi jsem si do dne&scaron;ních dnÅ¯ v chovu ponechala jednu dceru
&ndash; Sametku z Aslanu, Borgise zastupuje vnuÄ•ka Gemini z Aslanu, a Pico jiÅ¾ má v mém chovu pÄ›t dospÄ›lých, velmi
kvalitních klisen &ndash; Amber z Aslanu, Grácii z Aslanu, Lociku z Aslanu, Fláji z Aslanu a Guineveru z Aslanu. A
dal&scaron;í roÄ•ník jeho hÅ™íbátek Ä•ekáme&hellip; ObjektivnÄ› musím pÅ™iznat, Å¾e jsem nikdy nedrÅ¾ela tolik chovných
jako nyní, proto srovnání ponÄ›kud pokulhává v neprospÄ›ch tÅ™eba právÄ› Borgise. Vlastnictví hÅ™ebce Pico podpoÅ™ilo mÅ
chov SHP v dobÄ›, kdy jsem ho znovu po útlumu kvÅ¯li dÄ›tem (tehdy jsem chovala postupnÄ› vÄ›t&scaron;í pony a konÄ›)
zaÄ•ala rozvíjet. JiÅ¾ jsem, o nÄ›co dÅ™íve, popsala, Å¾e jsem natolik stála o Pica, Å¾e jsem nejprve koupila po nÄ›m hÅ™
hÅ™ebeÄ•ka Prince Permoníka, a kdyÅ¾ jsem se dozvÄ›dÄ›la, Å¾e je na prodej sám Pico, neváhala jsem ani vteÅ™inu. Neby
kvÅ¯li tomu, Å¾e uÅ¾ mÄ›l na svém kontÄ› velmi pÄ›kné výstavní úspÄ›chy; já se do hÅ™ebce &bdquo;zamilovala&ldquo; uÅ¾
chvílích pÅ™ed jeho licentací, kdy jsem jej MagdÄ› takÅ™ka závidÄ›la. Ov&scaron;em plemeníka nikomu závidÄ›t nemusíte, lze
koupit pÅ¯lku jeho genÅ¯ v nÄ›jakém hÅ™íbÄ›ti, ale urÄ•itÄ› jsem ráda, Å¾e mám Pica, tedy originál, a nemusím se spokojit s
kopií. PÅ™evzala jsem ho na výstavÄ› ve ValÄ•i v roce 2009. Pico rok pÅ™edtím (2008), na výstavÄ› ve ValÄ•i, vybojoval titu
&scaron;ampiona plemene a vice&scaron;ampiona celé výstavy, Ä•ímÅ¾ zopakoval svÅ¯j úspÄ›ch na této výstavÄ› z roku 2007,
kdy ve ValÄ•i získal titul &scaron;ampiona SHP a &scaron;ampiona celé této výstavy. PÅ™ed svou tÅ™etí valeÄ•skou výstavo
roce 2009 vyhrál na jaÅ™e na výstavÄ› v Písku tÅ™ídu hÅ™ebcÅ¯ minitypu a titul vice&scaron;ampion celé výstavy. Magda
Skalická uÅ¾ nemÄ›la zájem Pica ve ValÄ•i do tÅ™etice a naposledy pÅ™edvést, a tak jsem jej pÅ™edvedla sama. Je jasné,
toto nebylo optimální, neznali jsme se navzájem. TakÅ¾e &scaron;est týdnÅ¯ od úspÄ›chu v Písku Pico se mnou ve ValÄ•i
svÅ¯j úspÄ›ch nezopakoval, podlehl konkurenci standardnÄ› velkých hÅ™ebcÅ¯. Získal pouze 3. místo ve tÅ™ídÄ› hÅ™ebcÅ¯. B
ohledu na to jsem se cítila jako vítÄ›z, protoÅ¾e jsem si ho vezla domÅ¯.. Vzala jsem ho sebou ten rok je&scaron;tÄ› na
výstavu do Plas, kde dosáhl na titul vice&scaron;ampiona typu, poraÅ¾en mojí vlastní klisnou. Pokud bych si hÅ™ebce
poÅ™izovala kvÅ¯li vyhrávání výstav, musel by mne tento výsledek zklamat, já jsem v&scaron;ak byla spokojená s
hÅ™ebcem jako plemeníkem. Lep&scaron;í plemenný hÅ™ebec v barvÄ› ryzáka v té dobÄ› v ÄŒR zcela jistÄ› nebyl.

V roce 2009 pÅ™ipustil sedm klisen &ndash; 5 mých a 2 klisny ze Zaváté samoty. Fientje zmetala v 8. mÄ›síci, dal&scaron;í
dvÄ› holanÄ•anky mÄ›ly klisniÄ•ky &ndash; Aletka Clair v. Kairos klisniÄ•ku Amber, Tirza v. t. Warebos klisniÄ•ku Trigu a klisny
&bdquo;aslanky&ldquo; mÄ›ly hÅ™ebeÄ•ky &ndash; SametÄ•ino Piafa a Geminino Priora jsem po odstavu prodala. Triga z
Aslanu se na II. Shetland pony show v ChomutovÄ› stala vice&scaron;ampionkou hÅ™íbat výstavy a zahájila tak krásné
období úspÄ›chÅ¯ Picovo potomkÅ¯ ve výstavních kruzích. V Plasích se &scaron;ampionem hÅ™íbat SHP stal standardní Piaf a
vice&scaron;ampionkou Amber, vítÄ›zka tÅ™ídy hÅ™íbat mini. V roce jejich narození &ndash; 2010 &ndash; pÅ™ipustil Pico
klisen, z toho opÄ›t 5 mých vlastních. PÅ™edvedla jsem ho na výstavÄ› v ChomutovÄ› &ndash; získal 1. místo ve tÅ™ídÄ› hÅ™
a v Plasích, kde byl Pico v téÅ¾e tÅ™ídÄ› poraÅ¾en legendárním Halstock Gobstopperem. Následující rok byl chovatelsky ve
smutný. V roce 2011 se z pÄ›ti cizích klisen dvÄ› klisny v poÅ™ádku ohÅ™ebily &ndash; narodila se klisniÄ•ka Tabby a hÅ™eb
jehoÅ¾ jméno nevím, jedna klisna v&scaron;ak uhynula bÅ™ezí a jedna potratila. Také u nás bylo hÅ™ebení pohroma s
podobným výsledkem &ndash; Tirza umÅ™ela bÄ›hem porodu i s hÅ™íbÄ›tem, Fientje byla jalová, o Å¾ivot SametÄ•ino hÅ™íb
Sparty jsme nÄ›kolik dní bojovali, ale marnÄ›. Jedinou radostí ten rok byla malá Grácie. Ov&scaron;em &bdquo;jelo se
dál&ldquo;, pÅ™ipustila jsem &scaron;est svých a Ä•tyÅ™i cizí klisny. NejsmutnÄ›j&scaron;í chovatelské jaro pÅ™ineslo krásn
výstavní úspÄ›ch &ndash; Pico se stal na III. Shetland pony show v ChomutovÄ› &scaron;ampionem celé výstavy. Tak jsem
ho pÅ™ece jen dokázala dovést aÅ¾ na stupeÅˆ nejvy&scaron;&scaron;í. MÄ›la jsem samozÅ™ejmÄ› radost, mimo to byl
&scaron;ampionem SHP minitypu a malinká Grácie vice&scaron;ampionkou SHP minitypu. Rozhodla jsem se vzít ho
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na národní výstavu do Pardubic, takÅ¾e v Plasích jsme mÄ›li jen mladé konÄ› &ndash; Triga z Aslanu získala 1. místo mezi
roÄ•ními minishetlandy (Amber byla druhá) a titul vice&scaron;ampion mladých. BohuÅ¾el Pardubice se nám nevydaÅ™ily,
Pico byl utlumený celodenním uvázáním mezi diváky (box na nás nezbyl) a tak byl ve tÅ™ídÄ› hÅ™ebcÅ¯ typu mini opÄ›t jen
tÅ™etí. Nastaly problémy s mým pÅ™edvádÄ›ním tohoto hÅ™ebce bez udidla, které není potÅ™eba zde rozepisovat, jen pÅ™
Å¾e pokud chodil jen na ohlávce, byl ovladatelný úplnÄ› v pohodÄ›, stejnÄ› jako jiný hÅ™ebec s udidlem. Moc se mi nelíbilo, Å¾
ve&scaron;kerá benevolence poÅ™adatelÅ¯ výstav konÄ•í a pÅ™í&scaron;tÄ› bych mu to udidlo, kdybych ho chtÄ›la nÄ›kde vys
musela do huby &bdquo;narvat&ldquo; (nepouÅ¾ívali jsme ho ani pÅ™i vyuÅ¾ívání hÅ™ebce pod sedlem a v tahu).
Rozh
jsem se, Å¾e uÅ¾ tedy Pico na Å¾ádnou výstavu nepÅ¯jde a je to &bdquo;vyÅ™e&scaron;eno&ldquo;. Usoudila jsem, Å¾e má
získaných umístÄ›ní vlastnÄ› dost, mÄ› staÄ•í ke spokojenosti ten titul &scaron;ampiona Chomutov 2011 a je naÄ•ase, aby za nÄ
bojovali jeho potomci. V roce 2012 se cizím klisnám narodili hÅ™ebeÄ•ci, v mém hÅ™ebÄ•ínÄ› Aletce klisniÄ•ka Aura, Sametc
hÅ™ebeÄ•ek Pi&scaron;kot a Gemini mÄ›la hÅ™ebeÄ•ka PiroÅ¾ka. V&scaron;echna hÅ™íbata jsem prodala. Ale nejprve se p
na výstavách &ndash; PiroÅ¾ek vyhrál tÅ™ídu hÅ™íbat v ChomutovÄ› na IV. Shetland pony show, Pi&scaron;kot byl 2. v
Pardubicích na národní výstavÄ›, daÅ™ilo se i mladým koním &ndash; roÄ•ní Grácie získala 2. místo ve tÅ™ídÄ› mladých v Cho
a 1. místo v téÅ¾e tÅ™ídÄ› v Pardubicích! Dvouletá Triga tamtéÅ¾ 2. ve tÅ™ídÄ› mladých standardních SHP. Pico pÅ™ipust
2012 celkem dvanáct klisen, posléze se v roce 2013 narodilo 6 hÅ™íbat. Sametka po tÄ›Å¾kém porodu porodila mrtvého
hÅ™ebeÄ•ka, ale mÄ›li jsme tÅ™i klisniÄ•ky &ndash; od Aletky Agru, od nové klisny Tawna Firefly Fláji a od Gemini jako srpnov
pÅ™ekvapení malinkou Guineveru. Agra byla prodána a naopak odkoupena Picovo dcera Locika s tím, Å¾e její matka bude u
nás znovu pÅ™ipu&scaron;tÄ›na &ndash; takÅ¾e Locika vyrÅ¯stala v na&scaron;em stádÄ›. Locika nám udÄ›lala radost
ziskem titulu &scaron;ampion hÅ™íbat v ChomutovÄ›, a vítÄ›zstvím ve tÅ™ídÄ› hÅ™íbat v Lysé, Fláje získala titul &scaron;amp
hÅ™íbat v Plasích. Star&scaron;í potomci Pica byli úspÄ›&scaron;ní také &ndash; Grácie vyhrála v ChomutovÄ› a Plasích tÅ™íd
mladých, Amber nejprve ChomutovÄ› tÅ™ídu tÅ™íletých klisen a následnÄ› titul vice&scaron;ampiona minitypu, a tutéÅ¾ tÅ™íd
pozdÄ›ji také vyhrála v Lysé.

V roce 2013 bylo Picem pÅ™ipu&scaron;tÄ›no deset klisen. Z toho bylo 6 bÅ™ezích, ale 2 hÅ™íbátka uhynula krátce po por
V roÄ•níku 2014 tedy zbyla standardní, velmi mohutná klisniÄ•ka Slávia,v minitypu to byla &scaron;ampionka hÅ™íbat na
výstavÄ› v Plasích Árie a nejlep&scaron;í hÅ™íbÄ› z národní výstavy v Lysé Ping Pong. U poslední Å¾ijící klisniÄ•ky, narozené
chovu, jméno neznám. Picovo potomstvo si dobÅ™e vedlo také ve star&scaron;ích kategoriích &ndash; napÅ™. Grácie
vyhrála v Plasích tÅ™ídu klisen 3letých a star&scaron;ích a v Lysé tÅ™ídu 3 letých klisen. ÄŒtyÅ™letá Picovo dcera Triga poro
hÅ™ebeÄ•ka Tristana (po Bon Ami), stejnÄ› staré Amber se porod nevydaÅ™il a s velkými problémy jsme zachránili alespoÅˆ ji
samotnou. Co se týÄ•e pÅ™ipou&scaron;tÄ›cí sezony 2014, zÅ¯stal Pico na úrovni pÅ™edcházejících let &ndash; celkem 10
pÅ™ipu&scaron;tÄ›ných klisen, následnÄ› se v na&scaron;em hÅ™ebÄ•ínÄ› narodila 4 hÅ™íbata - dvÄ› klisniÄ•ky Sakura a Ast
hÅ™ebeÄ•ci - Pierot a Pixel. V roce 2015 pÅ¯sobil Pico Ä•ást sezony u kamarádky na MoravÄ›, kde pÅ™ipustil 2 klisny, u nás
na konci sezony také dvÄ›. Letos se mu tedy narodila pouze 2 hÅ™íbata - v Aslanu to byl hÅ™ebeÄ•ek Perun, a na MoravÄ›
klisniÄ•ka Narnie ze Zaváté samoty. ProtoÅ¾e uÅ¾ jsem mÄ›la 5 star&scaron;ích dcer hÅ™ebce Pico, byl roÄ•ník 2014 i 2015
prodán. KlisniÄ•ky vypadaly velmi dobÅ™e, mohla jsem si s nimi uÅ¾ít výstavy v následujících letech v tÅ™ídách mladých, ale
zku&scaron;enost mÄ› nauÄ•ila, Å¾e je lépe prodat klisniÄ•ky, které nepotÅ™ebuji, radÄ›ji pÅ™i odstavu, neÅ¾ pozdÄ›ji, kdyÅ¾
nim více pÅ™ilne&hellip;

MILENA pÅ™ekrásné fotky: VÄ›ra Marková

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 24 June, 2019, 15:00

