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Je&scaron;tÄ› vám dnes dopovím v&scaron;e o Picovi - stále Å™íkám, Å¾e dobrý kÅ¯Åˆ musí mít svých pÄ›t &bdquo;P&ldquo;:
pÅ¯vod, postavu, povahu, pracovní pouÅ¾itelnost a plodnost. A jak je na tom mÅ¯j hÅ™ebeÄ•ek Pico? VýbornÄ›, to mi vÄ›Å™te

PÅ¯vod a postava, o tom není Å¾ádná pochybnost. Pico by nebyl vybrán k chovu, kdyby jisté minimální parametry
nesplÅˆoval. A Å¾e je kvalitou exteriéru naplÅˆuje víc neÅ¾ dostateÄ•nÄ›, svÄ›dÄ•í krásná umístÄ›ní z výstav.

Povaha souvisí s pracovní pouÅ¾itelností. Respektive vyuÅ¾íváním konÄ› pro práci si povahu provÄ›Å™íte &ndash; je sna
mazlíkem, kdyÅ¾ vám lidi jenom nosí Åˆamky a nic jiného od vás nechtÄ›jí. Ale pokud konÄ› sedláte a vozíte na nÄ›m dÄ›ti, neb
zapÅ™aháte, vodíte od kobyl a zase zpÄ›t, velmi si provÄ›Å™íte nejen povahu konÄ›, jeho ovladatelnost, ochotu pracovat, ale i
drobnosti &ndash; klidné stání pÅ™i sedlání, voditelnost jen na ohlávce, ale také jen pomocí vodítka lehce omotaného
kolem krku, kdyÅ¾ Ä•lovÄ›k nic jiného po ruce nemá, pÅ™esné rozli&scaron;ování lidí od koní (tím myslím, Å¾e ani ve vypjatýc
koÅˆských situacích &ndash; rvaÄ•ka s jiným hÅ™ebcem &ndash; si vás hÅ™ebec nesplete a ani se na vás
&bdquo;nezamraÄ•í&ldquo;&hellip;), pozornost vÅ¯Ä•i malým dÄ›tem apod. Pico obstál na jedniÄ•ku s hvÄ›zdiÄ•kou. Jediné
drobné problémy jsou nÄ›kdy pÅ™i strouhání, kdyÅ¾ nohou dlouho zvednutou zkou&scaron;í zacukat, nebo musí být o zvednut
nohy poÅ¾ádán 2x, neÅ¾ vyhoví.

NejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í vlastností chovných zvíÅ™at je plodnost. ExteriérovÄ› prÅ¯mÄ›rné, ale plodné zvíÅ™e, které dá d
20 hÅ™íbat (u hÅ™ebcÅ¯) a 10 hÅ™íbat (u klisen) vám dává moÅ¾nost vybrat si z nich jedince alespoÅˆ o malý kousek
kvalitnÄ›j&scaron;ího neÅ¾ je pÅ¯vodní chovný kus. TakÅ¾e sice pomalu, ale mÅ¯Å¾ete dojít v chovu dál a vý&scaron;e.
SebekvalitnÄ›j&scaron;í &scaron;ampion, který Å¾ádného potomka nezanechá, sice vyhrál spoustu pohárÅ¯, ale pro chov
byl zbyteÄ•ný&hellip; Ideální je samozÅ™ejmÄ› docílit obojího &ndash; mít kvalitního plemeníka a odchovat od nÄ›j dostatek
hÅ™íbátek. Nemusí jich být stovka, v na&scaron;í Ä•eské populaci je, úspÄ›chem jeden aÅ¾ dva synové v chovu a cca deset
dcer. Pico si svého syna zplodil uÅ¾ v hÅ™ebÄ•ínÄ› Permoník &ndash; Prince Permoníka. Z hÅ™ebeÄ•kÅ¯, které zplodil v
Málkovicích, zatím pÅ™ed licentaÄ•ní komisi Å¾ádný nepÅ™edstoupil. Velmi nadÄ›jným se jeví tÅ™eba Perun z Aslanu.

KlisniÄ•ek se Picovi narodilo, jestli dobÅ™e poÄ•ítám (a poÄ•ítám pouze dochované k odstavu), 17 (11 v Málkovicích), z nich
pokud je mi známo, je zatím zapsáno do plemenné knihy 9 (6 jsem nechala zapsat já, a 5 z tÄ›chto klisen stále
mám), Ostatní klisniÄ•ky zápis teprve Ä•eká nÄ›kdy v budoucnu, vÄ›t&scaron;inou jde o klisniÄ•ky na zápis do PK
pÅ™íli&scaron; mladé. Pico má tedy &scaron;anci mít jednou tÄ›ch Å¾ádaných 10 dcer v PK mít a tím si úkol plemeníka splnit
dokonale. Pico si nejradÄ›ji klisny ve stádÄ› vyhledá k pÅ™ipu&scaron;tÄ›ní sám, nebo se jimi nechá vyhledat.

Z hlediska dotací splÅˆuje Pico podmínky akceleraÄ•ního programu, do kterého byl zaÅ™azen prostÅ™ednictvím kval
potomstva. Budu moc ráda, kdyÅ¾ vydrÅ¾í pÅ™ipou&scaron;tÄ›t klisny zaÅ™azené do AP je&scaron;tÄ› hodnÄ› let!
H
má dal&scaron;ích 5 P, které mi také velice vyhovují:
Jedním z nich je, kdyÅ¾ to tedy napí&scaron;u tak, aby to zaÄ•ínalo
písmenem P &ndash; pouÄ•enost ohradníkem. Ano, v nynÄ›j&scaron;í dobÄ› zná ohradník skoro kaÅ¾dý kÅ¯Åˆ. Ale respektová
ohradníku, kdyÅ¾ mám v nÄ›m pastvu, vodu a kamarády, a nic mÄ› nenutí probÄ›hnout ven, a dokonalé respektování
nataÅ¾ených lanek, i kdyÅ¾ je za nimi jiný hÅ™ebec, Å™íjná klisna Ä•i nÄ›co jiného, je jiný &bdquo;level&ldquo;. Pica mohu od
jeho stáda ohradníkem, aby se stádo klisen mohlo spojit s mladými klisniÄ•kami &ndash; a hÅ™ebec bude v klidu pozorovat
ostatní konÄ›, aÄ•koliv zÅ¯stal za plotem sám. Takový opravdu kaÅ¾dý poník není&hellip;

Pobyt ve stádÄ› &ndash; jak uÅ¾ jsem napsala, Pico své klisny sexuálnÄ› neotravuje. Má tedy za toto u mÄ› plus. Ale je
hÅ™ebcem, je &scaron;éfem svého stáda a dokáÅ¾e si ho dirigovat podle okolností &ndash; jsou vedle v ohradÄ›
vala&scaron;i? Tak holky, ne abyste mi chodily k dÄ›licímu ohradníku! Pico, kdyÅ¾ nÄ›kde kobylky mít nechce, tak je zahání
náznakem, nebo aÅ¾ velmi agresivnÄ›, shání si stádo dohromady a netrpí v nÄ›m vetÅ™elce. ÄŒlovÄ›k by Å™ekl, Å¾e kdyÅ¾
vbÄ›hnou odvedle klisny ÄŒT, Å¾e je uvítá jako roz&scaron;íÅ™ení harému&hellip;
Omyl. Klisny, co zná a ví, Å¾e byly ved
výbÄ›hu, k sobÄ› nikdy nepÅ™ijal! Do harému pÅ™ijal nové klisny, jen pokud tedy byly uÅ¾ souÄ•ástí jarního stáda, ke kterému
pÅ™i zahájení pÅ™ipou&scaron;tÄ›cí sezony vpu&scaron;tÄ›n, nebo pÅ™ijely na pÅ™ipu&scaron;tÄ›ní s tím, Å¾e se hned pÅ™
ostatním jeho kobylkám. Kobyly vnímané, Å¾e patÅ™í za plot, honil tak dlouho, aÅ¾ je zahnal zpátky! PÅ™iÄ•emÅ¾ klisny se s
snaÅ¾ily zaÅ™adit se do stáda, Pico v&scaron;ak nepolevil a vyhánÄ›l je pryÄ•&hellip; PonÄ›kud despotické chování ohlednÄ›
toho, kde smí jeho stádo odpoÄ•ívat nebo se pást, patrnÄ› pozitivnÄ› pÅ¯sobí na odrostlá hÅ™íbata. Je dobré, Å¾e hÅ™ebeÄ•c
zaÄ•ínají seznamovat s nÄ›jakými pravidly, a pokud vzdorují, jsou potrestáni. MILENA pÅ™ekrásné fotky: VÄ›ra Marková
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