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Jezdecké koně lákají zejmé-
na dívky, na kozlíky ale usedají 
v drtivě většině muži.

 Antonín Zvěřina

Tradiční chovatelský den se konal 
po šestadvacáté v jezdeckém areálu 
Polanka za koupalištěm v sobotu 10. 
září. Nabídl spoustu podívané a také 
možnost si zavzpomínat na doby ještě 
nedávno minulé. 

Po vstupu se pozornost návštěvní-
ků mohla zaměřit na traktory. A ihned 
se ozvala nostalgie, při vzpomínce na 
všechny ty Zetory, na ty nejprimitiv-
nější až po ty nejmodernější, z pohle-
du vzpomínek, Zetor 8011. Tady jsem 
na kapotách hrdou značku Zetor mar-
ně hledal, nahradila je značka zahra-
niční. 

Vzpomínal jsem, v kolika traktorech 
jsem seděl za volantem, ale u těch-
to mašin bych se toho neodvážil ani 
náhodou. Nevím proč mi na mysli 
vytanul naprosto ojedinělý traktor, no 
traktor, říkalo se tomu nosič nářadí.

Byl to eresák
Měl označení RS 09 a lidově se tomu 

říkalo eresák. Pokud mě paměť nekla-
me, dováželo se to k nám z NDR, kde 
se tenhle příšerný stroj vyráběl. Nemě-
lo to kabinu, a to už tehdy toto vybave-
ní Zetory měly. 

Přední nápravu a zadní nápravu spo-
jovala traverza, celé to vypadalo jako 
obrovský brouk, nebo nějaká předpo-
topní příšera. Vždycky jsem si říkal, že 
potkat toto monstrum v lese, zahodím 
peněženku a uteču.

Naštěstí se jednalo o, řekněme, mód-
ní výstřelek, který v zemědělské techni-
ce nenašel příliš dlouho uplatnění. Měl 
jsem čest tento nosič nářadí řídit při 
sběru brambor. To znamená, že jsem 
k tomuto nepříliš povedenému zařízení 
připojil vlek s nosností pěti tun. 

Když ho brigádníci naplnili po okraj, 
musím upozornit, že stroj měl velice 
úzká zadní kola, a to se ví, žádný před-
ní náhon, což by přes traverzu nešlo ani 
učinit. A tak jsem zahrabal traktor hlu-
boko do země. Jak jsme ho pak vykopa-
li, si opravdu nevzpomínám. 

Tatínkové ochotně vyzvedávají dítka 
na novodobé moderní traktory a stejně 
ochotně si je fotí. Kdoví, třeba v nich 
vyvolají nadšení pro zemědělskou 
výrobu a ony se stanou nástupnickou 
generací dnešních farmářů.

Nadšené děti 
Koutek s domácími zvířaty 

nemůžeme žádný rok minout. A nedi-
víme se nadšení dětí, zvlášť když si 
mohou jednotlivá zvířátka nakrmit. 
A opět rodiče neváhají a svoje dítka 
s nimi fotí, inu - vždyť se možná jedná 
o exotičtější tvory, než ty v zoologic-
ké zahradě, nehledě k tomu, že tam se 
exponáty krmit nesmí. 

A určitě tam není k vidění třeba pra-
se domácí. A mysl se opět noří do 
nostalgie, vzpomíná na dětství, kdy 
se po našem dvorku rodného domku 
proháněly všechny druhy těchto zví-
řátek, káčata, housata, kuřata, v chlívku 
chrochtali pašíci a z vedlejšího hrazení 
vystrkovala hlavu vousatá koza. 

Měl  jsem  za úkol vepřům a koze 
vždy v sobotu dopoledne čistit chlív-
ky, a vězte, že to byla práce nelehká. 
Prasátka si patrně myslela, že jim jdu 
ujíst z koryta potravu a bránila ji ze 
všech sil. 

Koza byla v klidu do té chvíle, než 
jsem na ni vystrčil neprozřetelně zad-
nici. Pak vystartovala, byla to rohatá 
potvora, a nabrala mě takovou silou, 
že jsem přes hrazení přeletěl hlavou 
rovnou sousednímu prasátku do kory-
ta s pomejemi. 

To si to samozřejmě nenechalo líbit, 
a tak jsem v letních měsících spěchal 
k blízkému rybníku, abych ze sebe 
všechnu tu potupu smyl. 

Hlavně dívky
Do areálu přicházíme v době, kdy 

vrcholí jeden z parkúrů. Mladé jezd-
kyně s bravurou přeskakují překážky 
a marně mezi nimi hledáme nějakého 
chlapce. Ale ano, v areálu se nacházejí, 
dokonce je vidět, že někteří mají něk-
teré neohrožené závodnice za partner-
ky, ale že by vsedli na kůň a brázdili 
trošku omezenou prérii na Polance, to 
ani náhodou. 

Patrně v nich nic nezanechal duch 
Vinetoua a Old Shatt erhanda, dokon-
ce se nabízí otázka, zda to nebyly ženy, 
tito bájní hrdinové, tedy hrdinky, že 
odlovily tolik děvčat a mizivý počet 
chlapců. 

Bavíme se o tom s jedním známým, 
a ten si myslí, že mužům voní spíš ben-
zin než koňské lejno, je to také teorie. 
Zní to velice nadneseně, že se cítím být 
také tak trochu koňákem. V mém rod-
ném domě vystřídali drobné zvířectvo 
dva koníci. 

Můj vztah k nim je založený na tom, 
že občas utrhnu hrst trávy a opatrně 
jim ji dám sežrat s napětím v duši, zda 
mě nekousnou chrupem se značným 
předkusem. Stejné opatrně jim podá-
vám ztvrdlý rohlík, který jsem jim při-
vezl na vylepšení stravy. 

Ale abych se zase tak nepodceňoval, 
jednou v životě jsem na koni mé nete-
ře jel. Bylo to ve chvíli, kdy jsem docí-
lil Abrahamovin a přemýšlel, jak bych 

se měl z rodného domku přemístit do 
kulturního domu, aby to bylo jaksi tro-
chu netradiční.

Za Bohúša
Nenapadlo mě nic jiného, než že se 

převleču za Bohúša z fi lmu Dědictví, i 
s nezbytnou rádiovkou, a cestu absol-
vuji koňmo, v sedle. Nutno říct, že už 
dostat se do sedla byla částečně potíž. 
Nejel jsem samozřejmě sám, koně 
vedla jeho majitelka, moje neteř, jinak 
bych se k takovému aktu neodhodlal. 

Po cestě jsem řval všechny ty repli-
ky z fi lmu k potěše obyvatel vesni-
ce, a bylo to poprvé, a v mém životě 
určitě naposledy, kdy jsem viděl svět 
z koňského hřbetu. Na druhou stranu 
nemohu nevzpomenout na jinou koň-
skou příhodu. 

Jsem absolventem třebíčské střední 
zemědělské školy, předchůdce dnešní 
školy. Když jsem na školu nastupoval, 
měřil jsem 141 centimetrů a vážil asi 
30 kilo, a to oblečený. 

Moji rodiče na mě marně sháněli 
pracovní oděv, modráky, v dětském 
nic takového nevedli.  

A teď si představte, že jsme nastou-
pili na praxi, což byly hodiny, kdy 
jsme se měli zdokonalovat v jednot-
livých zemědělských činnostech. 
A vedoucí praxe praví, ty půjdeš 
pomoci s koňmi, a ukáže prstem na 
mě. Co jsem měl já nebohý, bojící 
se o svůj holý život, učinit? Zazpí-
val jsem Já se koňů bojím, neb jsem 
maličký. Pomohlo to.

Výsada mužů 
Pokračuji v cestě do míst, kde jsou 

shromážděni vozatajové. A mé srdce 
se zatetelí, tak tady ženy nemají vůbec 
žádnou převahu. Naopak se ukazuje, 
že řídit potah je téměř výsadou mužů, i 
když ženy tam samozřejmě nechybí. 

Čekáme na slavnostní nástup, nestor 
pořadatelů Ladislav Svoboda nemá jed-
noduchou úlohu, ale zhošťuje se se jí se 
ctí. Sledujeme promenádu koní, deko-
raci vítězů parkúru, líbí se nám fanfáry 
v podání Petra Matouška a Josefa Kud-
láčka. 

Pokud jsem někoho zklamal, že jsem 
chovatelský den nerozebral z odborné-
ho hlediska, velice se mu omlouvám. 
Ale bylo by to ode mne příliš troufa-
lé, tyhle věci ponechám odborníkům. 
Když dovolíte, jen jsem si tak zavzpo-
mínal.     

FOCENÍ na moderním traktoru se tomuto chlapci příliš nelíbilo. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Chovatelský den se opět vydařil
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NAKRMIT živou kozu byl pro děti zážitek.
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