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MARNÃ• TOUHA PO KOÅ‡SKÃ‰M HÅ˜BETÄš NeÅ¾ila jsem nikdy jen
s koÅˆmi a pro konÄ›. MoÅ¾nÃ¡ bych byla
Å¡Å¥astnÃ¡, kdybych skuteÄ•nÄ› vÄ›novala konÃ-m vÅ¡echen svÅ¯j volnÃ½ Ä•as, ale bohuÅ¾el to
vÅ¾dy nebylo moÅ¾nÃ©. Nebo moÅ¾nÃ¡ bohudÃ-k? Ale Å¾ivot nemÅ¯Å¾e bÃ½t jen o konÃ-châ€¦ MÃ¡m
rÃ¡da konÄ›. ProÄ•? To se tÄ›Å¾ko zdÅ¯vodnÃ-.
ZdÄ›dila jsem snad lÃ¡sku ke konÃ-m po svÃ©m dÄ›dovi? Jmenoval se Jan Korbel,
mÄ›l konÄ› rÃ¡d a touÅ¾il nÄ›jakÃ©ho mÃ-t, ale byl vÅ¾dy pÅ™Ã-liÅ¡ chudÃ½, aby si ho mohl
dovolit.

Jeho
chalupa, kam jsme Ä•asto jezdili s bratry na prÃ¡zdniny, uÅ¾ivila jen menÅ¡ÃzvÃ-Å™ata â€“ drÅ¯beÅ¾, krÃ¡lÃ-ky, kozu a prase, a jejich chov naopak Å¾ivil rodinu. KÅ¯Åˆ
by byl luxus â€“ a ponÃ-kÅ¯ tenkrÃ¡t mnoho nebylo, coÅ¾ je Å¡koda; dovedu si radost
dÄ›dy, s chovem aspoÅˆ jednoho ponÃ-ka, pÅ™edstavit. DÄ›da se bohuÅ¾el nedoÅ¾il
doby, kdy jsem si jÃ¡ koupila jezdeckÃ©ho konÄ›, potÄ›Å¡ilo by ho, Å¾e jsem si
alespoÅˆ jÃ¡ sen o koni splnila.
KonÄ›
jsem milovala od nejÃºtlejÅ¡Ã-ho dÄ›tstvÃ-. Dokonce uÅ¾ v dobÄ›, kdy jsem byla
ÃºplnÃ½ prcek, kterÃ©ho obalamutili pÅ™i jÃ-dle â€“ to maso je z konÃ-Ä•ka, a jÃ¡
â€žkonÃ-Ä•kaâ€œ snÄ›dla, protoÅ¾e jsem mÄ›la rÃ¡da vÅ¡e koÅˆskÃ©, a byla jeÅ¡tÄ› hloupÃ¡ na to,
Å¾e bych jako milovnÃ-k konÃ- zrovna koninu jÃ-st nemÄ›la!
NejradÄ›ji
jsem si hrÃ¡la s hraÄ•kami â€“ konÃ-ky. V mÃ© pamÄ›ti zÅ¯stal Ä•ervenÃ½
plastovÃ½ konÃ-k s koleÄ•ky (fungoval i jako odrÃ¡Å¾edlo), dÃ¡le Å¾lutÃ½
molitanovÃ½ konÃ-k, kvÅ¯li kterÃ©mu jsem si od maminky vyÅ¾Ã¡dala koÄ•Ã¡rek a pak
v nÄ›m tohoto konÃ-ka vozila mÃ-sto panenky, a rÅ¯znÃ© malÃ© figurky
z umÄ›lÃ© hmoty (dvÄ› mÃ¡m dodnes ve svÃ© sbÃ-rce koÅˆskÃ½ch figurek).
MojÃprvnÃ- knÃ-Å¾kou, kterou jsem pÅ™eÄ•etla, byla â€žJasavaâ€œ, pÅ™Ã-bÄ›h o chlapci, kterÃ½
vychovÃ¡ osiÅ™elÃ© hÅ™Ã-bÄ›. ZajÃ-mal mne kaÅ¾dÃ½ obrÃ¡zek s konÄ›m, pÃ-seÅˆ, ve kterÃ©
se objevilo slovo kÅ¯Åˆ, kÅ¯Åˆ bylo jedinÃ©, co jsem umÄ›la namalovat, protoÅ¾e jsem
to fakt usilovnÄ› â€žtrÃ©novalaâ€œ.
Na
konÄ› jsme si hrÃ¡li â€“ se Å¡vihadlem mÃ-sto opratÃ- - s bratrem jsme si hrÃ¡li
vlastnÃ- verzi DostihÅ¯ a sÃ¡zek, kdy jsme malÃ½m figurkÃ¡m konÃ-kÅ¯ namalovali drÃ¡hu
na Ä•tvrtku, a vymÃ½Å¡leli jim jmÃ©na, rodokmeny a zapisovali jejich dostihovou
kariÃ©ru (kterÃ¡ ovÅ¡em zÃ¡visela na hodech kostkou). StÃ¡do konÃ-kÅ¯ jsem dokÃ¡zala
vyrobit z drÃ¡tkÅ¯ nebo staniolu, pak jsem pro nÄ› tvoÅ™ila postroje, stÃ¡je,
ohrady.
HrÃ¡li
jsme si v blÃ-zkÃ©m lese pochopitelnÄ› takÃ© na indiÃ¡ny a kovboje, milovali
jsme Poklad na StÅ™Ã-brnÃ©m jezeÅ™e a dalÅ¡Ã- indiÃ¡nky a takÃ© westerny.

SamozÅ™ejmÄ›
jsem touÅ¾ila jezdit na opravdovÃ©m koni a jednou mÃ-t svÃ©ho vlastnÃ-ho. JenÅ¾e celÃ©
dÄ›tstvÃ- to zÅ¯stalo jen pouhÃ½m snem. NaÅ¡i mi konÄ› nepoÅ™Ã-dili, a mÄ› nikdy ani
nenapadlo, Å¾e by mi konÄ› mohli koupit, nebyly na to penÃ-ze ani prostory. ChtÄ›la
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jsem chodit do jezdeckÃ©ho oddÃ-lu. RodiÄ•e mi sice slibovali, Å¾e mi domluvÃdochÃ¡zenÃ- do oddÃ-lu, ale nikdy to nenastalo. PrÃ½ Å¾e berou aÅ¾ od 12, 13 let a
kdyÅ¾ jsem se doÄ•kala, nedostala jsem svolenÃ- od maminky.
KoneÄ•nÄ›
mi vysvÄ›tlila, proÄ• nechce, abych jezdila na koni. SlyÅ¡ela nÄ›kde, Å¾e holky, co
jezdÃ- na koni, nemohou mÃ-t dÄ›ti a tak jsem svou touhu po kontaktu se Å¾ivÃ½mi
opravdovÃ½mi koÅˆmi nemohla realizovat.
Svezla
jsem se tedy na koni z jÃ-zdÃ¡rny jen na MDD kolem 1. Ä•ervna, obdivovala
jsem je v prvomÃ¡jovÃ½ch prÅ¯vodech, nÄ›kdy jsem na toulkÃ¡ch lesem za naÅ¡Ã-m
domem potkala jezdce na vyjÃ-Å¾Ä•ce, nebo alespoÅˆ nalezla otisky kopyt
v blÃ¡tÄ›.
NejvÃ-c
jsem si tedy konÃ- uÅ¾ila, kdyÅ¾ jsem nejela na prÃ¡zdniny k babiÄ•ce a dÄ›dovi
do jiÅ¾nÃ-ch ÄŒech, ale ke strejdovi MandÃ¡tovi na Moravu.

S mladÅ¡Ã-m bratrem v ZOO Praha, jÃ¡ uÅ¾
byla na shetlanda moc velkÃ¡

Vesnice,
ve kterÃ© Å¾il, mÄ›la kolem nÃ¡vsi deset stavenÃ- a v jejich hospodÃ¡Å™skÃ½ch
budovÃ¡ch chovalo druÅ¾stvo nejen krÃ¡vy, ale takÃ© konÄ›. PÅ™Ã-mo ve dvoÅ™e, kde
bydlela strejdova rodina, byla stÃ¡j s plemennÃ½mi hÅ™ebci a taÅ¾nÃ½ pÃ¡r konÃ-,
mohla jsem tedy pozorovat pÅ™ipouÅ¡tÄ›nÃ- klisen nebo zapÅ™ahÃ¡nÃ- konÃ- do vozu, a ve
vÃ½bÄ›hu za zahradou dovÃ¡dÄ›nÃ- hÅ™Ã-bat v ohradÃ¡ch.

Do
stÃ¡jÃ- jsem nakukovala pÅ™es otevÅ™enÃ© hornÃ- Ä•Ã¡sti pÅ¯lenÃ½ch dvÃ-Å™ek a tÄ›Å¡ila se, Å¾e
mÄ› sestÅ™enice sveze. Jednou mÄ› koÄ•Ã- posadil na konÄ› pÅ™Ã-mo ve stÃ¡ji, takÃ© AnÄ•a
se nade mnou smilovala, a kdyÅ¾ jsem na nÃ- poÄ•kala u kapliÄ•ky, tak, kdyÅ¾
odjÃ-Å¾dÄ›la z trÃ©ninkovÃ© louky zpÄ›t do stÃ¡je, svezla mÄ› na Baronovi.
V mÃ½ch
oÄ•Ã-ch byla AnÄ•a tÃ-m, Ä•Ã-m jsem touÅ¾ila bÃ½t, jezdkynÃ- schopnou ovlÃ¡dat konÄ› tak,
Å¾e si ze zÃ¡vodÅ¯ vozÃ- vyhranÃ© stuÅ¾ky.
Snad
jsem jÃ- i trochu zÃ¡vidÄ›la jejÃ- Å¾ivot mezi koÅˆmi, ale nakonec se i mÄ› podaÅ™ilo
se ke konÃ-m dostat a zaÄ•Ã-t sbÃ-rat zkuÅ¡enostiâ€¦
pokraÄ•ovÃ¡nÃ- co
nevidÄ›t!

https://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 28 September, 2022, 17:33

