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Nekorunovaná královna cuttingu:
ROYAL BLUE BOON
Na jiném místě jsme se zmínili, jak je osud ke klisnám nespravedlivý co se popularity týká.
Proto vám v rámci dnešního tématu představíme aspoň jednu klisnu, která se hřebcům
v mnohem vyrovnala a která je považována za jednoznačnou královnu cuttingu.
Její jméno je Royal Blue Boon. Dalo by
se přeložit jako Královské modré požehnání a rozhodně nelže. Klisna má zbarvení
blue roan, takže je opravdu světle modrá,
její krev lze bez nadsázky označit jako královskou a na to, že pro cutting byla požehnáním, se shodují naprosto všichni odborníci.
Nahlédneme-li do původu klisny, najdeme tam tři linie vedoucí k zakládajícímu
hřebci King P-234. Jejím otcem byl Boon
Bar ( po Doc Bar z Teresa Tivio po Poco
Tivio) a matkou malá red roan klisna Royal
Tincie po Royal King ( měřila něco málo
přes 140 cm). Majitel Royal Tincie říká:
„Byla modelem dokonalého quartera, jenže
v malém, a o krávách toho věděla víc než
kdejaký bejk. Kamarád říkával, že by
dokázala prohnat krávu sudem. Byla skvělá, skvělá! Nikdy nebyla doceněna. Já jsem
tehdy vážil skoro sto kilo, takže na soutěžích to vypadalo, jako když jezdí gorila na
vlčákovi.“
Ke spojení této klisny s hřebcem Boon
Bar došlo zcela náhodou. Majitel klisny
Curt Donley působil jako pomocník při
jedné soutěži a našel ve stájích hřebce se
záchvatem koliky. Sehnal majitele a hřebce
se podařilo zachránit. Peníze za svou službu odmítl, ale připuštění klisny ne. Tak se
v roce 1974 narodila Royal Blue Boon.
Jako roček byla prodána. Původní majitel svého kroku však nelituje: „ Koně si trénuju sám, ale nikdy bych ji sám nedokázal
přijezdit a dostat ji tam, kam se dostala.
Jsem rád, že šla dál a stala se z ní tak
výborná klisna.“
Royal Blue Boon dokazovala už v tréninku, že to s dobytkem umí. při prvním

Její jedinečnost se projevila hlavně
v chovu. Ještě dnes vede žebříček stovky
nejlepších cuttingových klisen, a to šest let
po sobě. Do dnešního dne dala Royal Blue
Boon 18 hříbat, všechna až na jednu výjimku pocházela z embryotransféru. Ačkoli
klisna je podle slov majitelky Elaine Hallové výborná máma, v zájmu šíření jejích
genů zůstává v programu embryotransféru.
Z jejích potomků uveďme jen některé
(v závorce je pohlaví, jméno otce hříběte,
rok narození a suma dosažených výher).
Celkové výhry jejích hříbat dávno překročily dva miliony dolarů.
Lightning Bar
Doc Bar
Dandy Doll
Boon Bar
Poco Tivio
Teresa Tivio
startu na NCHA Futurity skončila osmá
a vydělala své první peníze. O rok později
se se dvěma hřebci v téže soutěži podělila
o 2. - 4. místo se skóre 216,5 bodu. V cuttingové Futurity atlantského pobřeží dosáhla vítězství a podělila se o titul Bonanza
šampióna s Peppy Playmate. Ještě téhož
roku stačila získat třetí příčku v NCHA
Finals a osmé místo v NCHA Derby. Sezónu uzavřela se ziskem přes čtvrt miliónu
dolarů. Další rok vyhrála dalších téměř
devadesát tisíc. Když se podíváte do přehledu nejlepších cuttingových koní všech
dob, najdete Royal Blue Boon na 24. místě,
obklopenou samými hřebci.

Saylor´s Little Sue
Royal Blue Boon (QH)
King
Royal King
Rocket laning
Royal Tincie
Royal Texas
Texas Dottie
Dottie Black
Peppys From Heaven
(K, Peppy San Badger, 1987, 143 000)
Royal Red Boon
(K, Smart Little Lena, 1987, 126 000)
Smartest Little Lena
(V, Smart Little Lena, 1989, 20 000)
Bet Yer Blue Boons
(K, Freckles Playboy, 1990, 254 000)
Royal Blue Dually
(K, Dual Pep, 1991, 86 393)
Peptoboonsmal
(H, 1992, 180 500)
Royal Red Peppy
(K, Peppy San Badger, 1992, 112 000)
Autumn Boonb
(K, Dual Pep, 1994, 255 000)
Royal je v dnešní době krásnou připomínkou toho, jak důležité jsou klisny v chovu
koní. Curt Donley to vystihl slovy svého
otce: „Klisna je nejdůležitější, protože do
toho dává polovinu svých genů a všechno
mlíko. Bez dobrých klisen to nejde.“
Sylvie Lečíková, foto archiv
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