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Kobylka Hera (Helga Old), americký klusák, přibyla do našeho sdružení 1. července 2001 
jako posila a typový protiklad zakladatelky našeho čtyřnohého hiporehabilitačního týmu – 
Jasavy. Měla v té době sedm let a malé hříbě – hřebečka Harlema. Na podzim téhož roku 
zahájila spolu s Jasavou naši první hiporehabilitační sezónu. Prožila jich s námi patnáct. 
Její energický relaxační krok pomáhal hlavně malým dětem se spastickou formou dětské 
mozkové obrny, ale také dětem se skoliózami. Při aktivitách s využitím koní, vodění, čištění, 
zdolávání překážkové dráhy byla dětem trpělivou a spolehlivou průvodkyní. 
Heruška byla krásně vybarvená tmavá hnědka, podle ročního období a osvětlení skoro 
černá, jindy zase v odstupňovaných odstínech hnědé jako čerstvě vyloupnutý kaštan, 
s červenými tóny na spodní straně těla, na nose. Byla temperamentní, živá, vnímavá, citlivá 
v komunikaci s lidmi, měla ráda rychlou chůzi, rychlý pohyb, užívala si dlouhých výletů do 
okolí, kdy chodívala v čele a „táhla“ ostatní koně. Již od mládí neviděla po zranění na pravé 
oko, ale svůj handicap se naučila vyrovnávat tak, že se mohla účastnit veškeré práce 
s klienty. Byla nejlepší Jasavinou kamarádkou, zpočátku se jí podřizovala, postupně 
s přibývajícím věkem přebírala spíše ochranitelskou roli. Po příchodu Sluníčka do našeho 
stádečka s ním vytvořila dominantní pár a byla Sluníčkovi věrnou partnerkou třináct let.
Přechod na volný chov a naboso jí šel k duhu, ve vyšším věku byla zdravější než v době, 
kdy jí bylo sedm, osm let. Byla to pro nás velká rána, když tak náhle odešla – 29. dubna 
2016 ráno bez sebemenších potíží vesele spěchala na pastvu a odpoledne byla stižena 
hrozným záchvatem nejasného původu, který brzy vedl k selhání životně důležitých 
orgánů. Heruška statečně bojovala – s pomocí přátel a veterinářů do druhého dne, pak 
na koňské klinice, kde se jí však po dalších třech dnech přitížilo, a tak byla 4. května uspána. Ze dne na den jsme přišli o dlouholetou přítelkyni a zůstal jen 
velký smutek a strach o ostatní koně, protože příčina jejího skonu zůstala nevysvětlená. Na ztrátu své milé Hery reagoval Sluníčko mnohaměsíční hlubokou 
skleslostí a zdravotními obtížemi. 
Přestože je nám líto, že jí nebylo vyměřeno více pěkných let, prožila určitě krásný bohatý život a pomohla a byla blízká mnoha lidem, o čemž svědčí i to, kolik 
lidí se jí v posledních dnech života snažilo pomoci. Děkujeme. Alice Walaská


