Smart
Dualy
- nová ozdoba v chovu
westernových koní u nás

K

dyž jsem poprvé navštívila PB Ranch v Mořině, který se
nachází nedaleko Prahy, byla jsem velmi mile překvapena.
Taková koncentrace koní se špičkovými cuttingovými původy, to snad není ani možné! Ale, jak jsem se přesvědčila, možné
to je! Mezi všemi těmi výbornými quartery ovšem září jeden, jež
stojí za zmínku.
Oním koněm je nádherně stavěný tmavý ryzák Smart Dualy.
Je přesně takovým typem quartera jakého bychom si jistě všichni
přáli mít ve své stáji. Je malý, pevný, souměrný, ale rychlý… Zkrátka takový akorát.
Ale není to jen dokonalá stavba těla co nás na tomto hřebci
upoutá. Smart Dualy se narodil ve Spojených Státech, kde příliš
dlouho nepobýval. Ještě jako hříbě se stěhoval z Bar H Ranche do
Evropy. Zde se jeho domovinou na mnoho let stal maďarský Rainbow Valley Ranch, kde byl později trénovaný pro reiningové
a cuttingové soutěže.
Smart Dualy byl svým původem předurčený k tomu, aby se stal
cuttingovým šampiónem. Jeho otcem není nikdo jiný než Dual Pep
(Peppy San Badger x Miss Dual Doc), který je již mnoho let na seznamu nejlepších otců cuttingových koní. Jeho potomci na soutěžích NCHA vydělali již více než 12 miliónů dolarů a tato částka každým rokem narůstá. Mezi
cuttingovými šampióny pravidelně najdeme jeho syny
jakými jsou Kit Dual, Dualin Jewels, Dual Reward,
Duals Blue Boon, Hyadualin. Úspěch sklidily i jeho
dcery, například Roayl Blue
Dualy nebo Lilly Dual. Není
tedy divu, že seznam klisen
čekajících na připuštění je
beznadějně zaplněný na
několik let dopředu a že připouštěcí poplatek činí
12 000 USD.

Matkou Smart Dualyho je klisna z neméně úspěšné rodiny Smart Little Flit (Smart Little Lena x Flits Wichita). Jejím otcem je
jeden z nejlepších hřebců National Cutting Horse Association. Je
několikanásobný cuttingový šampión. Kromě toho Smart Little Lena
není neznámý mezi reinery. V roce 1994 se stal šampiónem NRHA
Futurity. Je dosud jediným držitelem „trojkoruny“ - je šampiónem
NCHA Futurity, NRHA Futurity a NRCHA Futurity! Seznam jeho
úspěšných synů a dcer je velmi dlouhý. A v současné době koluje
jeho krev v žilách všech nejlepších cuttingových a reiningových
koní. Za zmínku například stojí jeho nejznámější syn Smart Chic
Olena nebo Smart Like Juice, Chex That Out, Lean With Me a jiní.
Seznam jeho úspěšných synů a dcer je neuvěřitelně dlouhý.
Sportovní kariéra Smart Dualyho se začala odvíjet velmi slibně.
Bohužel, tak jak tomu někdy bývá, osud nepříjemně ovlivnil jeho
sportovní začátek. Přišlo zranění a z tohoto důvodu začal soutěžit
velmi pozdě. I přes to však pouhé dvě soutěže mu stačili na vybojování titulu ROM za reining, což svědčí o jeho výkonnosti. Jeho dokonalý exteriér potvrzuje i vítězství na DQHA Hengstbuch 1.
V loňském roce se Smart Dualy znovu stěhovat. Tentokráte na
již zmiňovaný PB Ranch. Jako plemenný hřebec je svými geny
předurčený k tomu, aby produkoval dokonalé atlety. Majitel hřebce mimo jiné nabízí individuální ceny za připuštění
pro klisny se sportovními
výsledky (například, ROM,
AQHA body, NCHA umístění, NRHA umístění a podobně, nebo pro klisny
s chovatelskými výsledky).
Smart Dualy je věrnou kopií svého otce a děda
a všichni věří, že bude ozdobou zdejšího chovu quarterů, paintů a appaloos.
Ing. Lada Tauferová

Jaký otec, takový syn ...
Vlevo: Smart Dualy a Pavel Mališ, vpravo Dual Pep
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