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Jak se žije po boku generála Custera
Memoriál generála Custera jsem vidûla poprvé vloni. A pﬁi pohledu na 140 koní, kteﬁí se
tryskem ﬁítili pﬁes louku, jsem si ﬁíkala: „Kdepak, to není nic pro mû.“ Ale rok se s rokem
se‰el a uÏ jsem sledovala Westovu flekatou zadnici v pﬁepravníku míﬁícím do Hnûv‰ína.

J

akoÏto poslu‰n˘ kadet jsem podle
rozkazu dorazila jiÏ v pátek, abych se
zúãastnila páteãního nácviku. Do
Hnûv‰ína jsem cestovala s vûdomím, Ïe
West není zcela nejvhodnûj‰ím konûm na
takovouto akci, protoÏe pﬁi vût‰ím poãtu
koní neÏ jeden, my‰leno pouze West, chce
b˘t v‰ude první a nesná‰í konkurenci.
A tudíÏ jsem pﬁedpokládala, Ïe aÏ uvidí
tûch koní 170 a je‰tû k tomu bude muset
udrÏovat jakousi formaci, asi ho trefí ‰lak.

Proto jsem se vybavila portugalskou uzdou
s pomûrnû ostrou pákou a doufala, Ïe si
neudûlám moc velkou ostudu. Jak jsem
pﬁedpokládala, Westíãek nezklamal.

Není nad pû‰í trénink
Trubka svolávající vojsko ke zku‰ebním
manévrÛm zaznûla kolem ãtvrté hodiny
a generál Vydra rozdûlil v‰echny do ãtyﬁ
‰vadron. Já jsem se stala hrdou kadetkou
druhé ‰vadrony. Nejprve si vojsko pro‰lo
trasu manévrÛ pû‰ky, coÏ nûkteré znaãnû
zmohlo. Já jsem zbabûle dezertovala tûsnû
pﬁed koncem, kdy zaãal puch˘ﬁ na noze
takﬁka nesnesitelnû bolet a já do‰la k názoru, Ïe smrt je pouze za dezerci z bitvy a ne
ze cviãi‰tû. Ale jistá jsem si moc nebyla.

âtyﬁi ‰vadrony

UdrÏet Westa ve dvojici s klisnou
appaloosa byl tûÏk˘ úkol

Po pû‰ím nácviku si v‰ichni do‰li pro konû
a sranda mohla zaãít. V‰ichni opracovávali
konû na obrovské louce a West nejprve
s poklidem pozoroval hemÏení, které znal
z pracovi‰tû na parkúrech. Skoro jsem
usnula na vavﬁínech, kdyÏ velmi kultivovanû cválal mezi ostatními koÀmi a neproje-

K akci patﬁí dobové uniformy
i generálská ‰avle

voval Ïádné vût‰í úmysly pokoﬁit v‰echny
konû okolo nezvladateln˘m tryskem. Mezi
mé první problémy patﬁil fakt, Ïe jsem
nemohla najít svou ‰vadronu. Bylo zajíma-
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Váleãná vﬁava
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Vûhlasn˘ velitel Václav Vydra vehementnû
verbuje vojáky, v˘cvik vychytral˘ch vojákÛ
vytáãí velitele. Vytrubuje, vﬁíská, vyje:
“Vystﬁídat, vyrovnat, v˘pad, vytoãit vûtrník!“
Vtom vrto‰iv˘ valach vyrazí vpﬁed, voják
vysedl. Vylomeniny valacha vidí vyãerpan˘
velitel Václav, valach vryje vrásky Vydrovi.
Vzápûtí volá: “Vyvádí‰ voloviny, vypadni!“
Vojsko vyrovnáno, Václav Vydra vystﬁelí,
vykﬁikne:“Vyjeìte vyrovnanû vpﬁed!“ Vojáci
vyjíÏdûjí, vlasy, vousy, vlajky vlají. Vidíme
vzácn˘ v˘jev, voje vyjíÏdûjí vpravo, vlevo,
vprostﬁed, v‰e víﬁí, vzduch vibruje.
Vrãící vlk vymyslí v˘pad, Vanoucí vûtry vû‰tí

vítûzství, Vﬁe‰tivá vrána vydává váleãn˘
v˘kﬁik, Vy‰isovan˘ vlas vﬁíská…
Váleãná vﬁava vrcholí!
Veﬁejnost vskutku v‰e vidí, vlastní vynikající
v˘hled, VIP vykukují. Vzlétá vrtulník,
vrtule vyjí, vylétá vysoko. „Vojsko,
v˘bornû!“, volají v‰ichni, vládne veselí.
Vpodveãer vláãné vojsko vyjíÏdí,
vyjíÏìka vede ve vyprahlé v˘bûhy.
Veãer vrchní velitel vojsk Václav Vydra
vojákÛm velí:“Vyãistit valachy,
vykartáãovat v˘stroj, vidlemi vykydat
v˘kaly, vykoupat, vejít ve v˘ãep!“
Vychlazené víneãko, v˘borná vodka, voÀavé
vuﬁtíky, vypeãená vajíãka voní vstﬁíc
vyhládl˘m vojákÛm. Vojáci v‰e vypijí, vyjedí,
vyzpûvují, vytrubují, vládne veliké veselí.
Vitální velitel vydává vyznamenání, vysl˘chá,
vû‰í vzbouﬁence, vesel˘ veãírek vrcholí.
V‰ichni volají :“Vivat, velik˘ veliteli Va‰íku
Vydrísku!“ Vynikající vojsko vyválãilo vavﬁíny
vítûzství, v˘jimeãné v˘kony v˘mluvnû
vylíãila va‰e v‰ímavá Renáta Koláﬁová

vé, jak se najednou z chaotického shluku
hromady koní zaãaly tvoﬁit dvoustupy
a jednotlivé ‰vadrony. Nakonec jsem i já
na‰la své místo a zaﬁadila se po bok hezké
appaloosa kobylky.

Westova osobní bitva
Seﬁazení probûhlo bez problémÛ a v‰ech
170 koní stálo v dvouﬁadu. West se spokojenû rozhlíÏel z první ﬁady a poslu‰nû se
zaﬁadil na své místo, kdyÏ ‰vadrony vyrazily. První problémy nastaly, kdyÏ se naklusalo. West do‰el k názoru, Ïe je správn˘ okamÏik k vyraÏení vpﬁed. Ov‰em narazil na
páku, která mu tento úmysl hodlala pﬁekazit. Ale West je vynalézav˘ koník, a tak kdyÏ
páka nedovolí postup vpﬁed, je‰tû zb˘vá
moÏnost do stran a dozadu. Za urputného
boje jsme se pﬁesunuli na obzor, odkud
mûly v‰echny ‰vadrony provést pﬁehlídku
v klusu seﬁazené vedle sebe. ProtoÏe ve
‰vadronách pﬁi nácviku pﬁece jen zavládl
chaos, vojáci nezvládli udrÏet pﬁesné formace. Tím vznikly ve ‰vadronách díry
a v‰ichni nacválali. To byla pro Westa v˘zva.
Vyrazil stateãnû vpﬁed a opûtnû musel kapitulovat pﬁed pákou. Ov‰em pouze v pohybu pﬁed. Páka nebyla vpravo a vzadu, a tak
Westíãek pﬁedvedl ukázkov˘ cval vzal a do
strany bez ohledu na v‰echny konû okolo.
Projel dvûma ‰vadronami jako útok tûÏkoodûncÛ a octl se na konci louky u lesa. Po
krátkém, ale rázném domluvení rezignoval
a zaﬁadil se na své místo. Rezignace mu
na‰tûstí vydrÏela i do druhého dne a pﬁedvádûl hodného a poslu‰ného koníãka.

své místo a mohlo se zaãít. Diváci spokojenû obdivovali 170 koní, kteﬁí poslu‰nû klusali ve dvojicích a jezdili rÛzné obrazce.
Tro‰ku komplikovan˘ byl kruh ze v‰ech
170 koní, protoÏe koní bylo o dost více neÏ
minule a kruh se na boji‰tû málem neve‰el.
A jako kámen úrazu se ukázala neschopnost seﬁadit se do ﬁad proti sobû pﬁed
manévrem, kdy se ﬁady mûly rozjet proti
sobû a prolnout se. Generál Vydra musel
pouÏít dokonce svÛj kolt a jeho slovník,
kter˘m ãastoval protûj‰í ﬁadu, je nereprodukovateln˘. Ukázalo se totiÏ, Ïe tﬁetí
a ãtvrtá ‰vadrona, které stály proti nám,
nesly‰ely kvÛli vûtru hlas z amplionÛ,
a nevûdûly tudíÏ, co se dûje. Ale generál
pobídl svého oﬁe Démona, pﬁetryskal boji‰tû a v‰e pﬁetlumoãil osobnû.

TûÏko na cviãi‰ti, lehko na boji‰ti
Nácvik manévrÛ byl nároãn˘ pro celé vojsko, ale asi nejvíc pro samotného generála Vydru, kter˘ po celou dobu vytrvale
vydával do mikrofonu rozkazy a se zoufalstvím hledûl, jak jsou vytrvale ignorovány.
Nedá se ﬁíct, Ïe by jej nûkdo ignoroval
úmyslnû. Ale konû pﬁece jen nedûlali pﬁesnû to, co by si jejich majitelé pﬁedstavovali. A obãas se zapomnûli i vojáci, takÏe
nácvik vypadal v‰elijak. Ov‰em staﬁí mazáci, kteﬁí se memoriálu generála Custera jiÏ
nûkolikrát zúãastnili, s poklidem mávli
rukou: „Na vostro to bude lep‰í, jako
vÏdycky.“ A mûli pravdu.

Jedna z pﬁekáÏek v jízdû zruãnosti
– tradiãní barevné fáborky

Do útoku
Závûreãn˘ útok je vÏdy nejoblíbenûj‰í
podívanou. Letos poprvé se konû neseﬁadili do jedné ﬁady, protoÏe tûch 170 koní by
se na celou louku neve‰lo. Útoãilo se tedy
ve ãtyﬁech ﬁadách. West se vãerej‰ího zku‰ebního útoku nezúãastnil, protoÏe jsem si
nebyla jistá, jestli by jej to nepodnítilo
k vût‰í neposlu‰nosti. Ov‰em pﬁímo z bit-

Nástup na bitvu
Brzy ráno zaznûl hlas trubky a zahrál budíãek. Na statku se podávala pravá vojenská
snídanû v podobû párkÛ, vajíãek a fazolí.
Na‰tûstí generál myslel na blaho sv˘ch
vojákÛ a dobﬁe vûdûl, Ïe pouze spokojenû
najeden˘ voják odvede v bitvû svoji práci.
Po poradû, zaznûl kolem desáté hodiny
povel sedlat a v pÛl jedenácté se vojsko pﬁesunulo na boji‰tû. A také se zaãali hrnout
diváci, kter˘ch se letos se‰lo poÏehnanû.

Manévry
âtyﬁi ‰vadrony se se‰ikovaly, kaÏd˘ si na‰el

Sekání melounÛ – V. Vydra to
vyzkou‰el i ze ãtyﬁkolky
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Na Memoriál
generála Custera
dorazili i tﬁi indiáni

vy jsem samozﬁejmû nedezertovala a vyrazila v druhé vlnû útoku. West byl ve svém
Ïivlu a upﬁímnû ﬁeãeno, uÏ dlouho jsem
takhle rychle nejela. PﬁestoÏe jsme vyrazili
do útoku v pÛlce druhé ‰vadrony, na konci boji‰tû jsme byli jiÏ skoro v pÛlce první
‰vadrony. West by zjevnû byl platn˘m partnerem nejen v bitvû, ale hlavnû pﬁi strategickém ústupu.

samozﬁejmû tomahawk. A trefit se do
melounu tomahavkem vyÏaduje daleko
vût‰í pﬁesnost neÏ trefit se dlouhou ‰avlí.

KÛÀ versus ãtyﬁkolka
·est˘ roãník Memoriálu generála Custera
se pomalu blíÏil ke konci. Poslední zájem-

Sekání melounÛ
Po manévrech se v‰ichni mohli zúãastnit
terénní jízdy pod názvem soft military, kterou jsem ale radûji zavrhla, protoÏe uÏ loni
mi název soft pﬁi‰el ponûkud nepﬁípadn˘.
Pro vojáky se sportovními koÀmi byl pﬁipraven parkúr a v‰ichni se mohli zúãastnit
jízdy zruãnosti, ale pouze na ohlávce. Já
s Westem sem zvolila jízdu zruãnosti, kterou jsem jiÏ v pátek tro‰ku natrénovala.
I pﬁes to West dlouho váhal, neÏ pro‰el
bazénkem, ale nakonec zvládl lávku i fáborky a dostalo se mu velké pochvaly. A já se
velmi tû‰ila na oblíbenou disciplínu sekání
melounÛ. Pﬁihlásila jsem se i do vyﬁazovací
soutûÏe, kde dva jezdci vystartují souãasnû
a jejich úkolem je setnout jako první
meloun. V první rozjíÏìce jsme byli úspû‰ní, ale v druhé jsme byli vyﬁazeni rud˘m
muÏem na drobnûj‰ím strako‰ovi, kter˘
mûl lep‰í start. Ale musím hluboce smeknout svou kavaleristickou ãepici, jelikoÏ
indiáni nepouÏívali na sekání ‰avli, kterou
povaÏovali za nehodnou své hrdosti, ale

KdyÏ sedmá kavalerie
vyráÏí, stojí to za to

Do útoku!

ci si je‰tû zkou‰eli jízdu zruãnosti. Já jsem
je‰tû chvíli zevlovala na boji‰ti, kdyÏ jsem
zahlédla generála Vydru s dvûma kumpány na ãtyﬁkolce a kdosi ﬁekl, Ïe by mohl
sekat melouny také ze ãtyﬁkolky. JelikoÏ
jsem nebyla vítûzem vyﬁazovací soutûÏe
v sekání melounÛ, nemûla jsem právo
generála vyzvat na souboj. Ale nikde
nebylo ﬁeãeno Ïe jej nemohu vyzvat na
souboj na ãtyﬁkolce. JelikoÏ generál Vydra
je vÏdy pro kaÏd˘ blázniv˘ nápad, samozﬁejmû v˘zvu pﬁijal. A tak se uskuteãnil
historicky první souboj konû se ãtyﬁkolkou v sekání melounÛ. Vítûze neznáme,
protoÏe v˘sledek byl nerozhodn˘ a mimoto bych stejnû já jako kadet nemûla právo
generála porazit. Ale kaÏdopádnû se
v‰ichni notnû pobavili.

Z kadeta vojínem
Poslední akcí dne bylo taÏení na Kobylníky, pﬁed kter˘m se v‰echny ‰vadrony
seﬁadily a vyrazily za obãerstvením. Po
odjezdu koní se na Hnûv‰ínû odehrála bitva indiánÛ proti kavalerii se stﬁelbou
a díky tomu, Ïe vût‰ina koní odjela, byli
indiáni koneãnû v pﬁesile a zaslouÏenû
sedmou kavalerii rozprá‰ili.
Veãer se v‰ichni se‰li na veãeﬁi a koneãnû
byl dostatek prostoru probrat ve‰keré
záÏitky z celého dne a vûnovat se i spoleãensk˘m povinnostem. Také se konalo
povy‰ování a já se stala hrd˘m vojínem
sedmé kavalerie.
■
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