
Nutrie jako životní krédo

Z cyklu Náš venkov, Česká televize 2013
(Skryté titulky)

Tady na fotografii mám vyfocenýho prvního chovnýho samce nutrie, kterýho jsem 
měl ve svým chovu.
Ten samec pocházel z chovu někde z Pelhřimova.
Od něj jsem se dál odrazil k dalšímu, k dalším zvířatům.
My jsme měli nutrie a jako jsme je chovali. Na Moravě to chovali skoro v každým 
baráku nebo v práci.
No a teď teda chceme znova. Kvůli masu teď.
Teď kvůli masu. Pro vlastní potřebu a pro potřebu rodiny,
co jsou děti. A s rodinama.
Nutrie do České republiky přišla v roce 1925,
kdy dobrodruh Jiří Kincl ji dovezl z Argentiny.
Tři páry nutrií. A od té doby prakticky nutrie
funguje v Československu až do dnešní doby.
Právě tohle je bezpečný. Takhle  by se mělo s nutrií manipulovat.
To znamená, samozřejmě za ocas. Má to výhodu tu,
že nutrie visí, a nemá sílu v tý páteři,
aby se zvedla. A podložit ji mezi předníma nohama rukou.
To je nejbezpečnější způsob přenášení
ať už velkých zvířat nebo březích zvířat.
Tam nevzniká vůbec žádný problém.
Tady je převis pesíku z boku
a zatím nevyrovnaná délka pesíku na břiše.
Takže tam 1 bod. A 1 bod ve struktuře.
98.
Velice dobré zvíře.
Nutrie a chovatelství nutrií se nám může z jistého úhlu pohledu
jevit jako podobně výrazný příznak normalizace,
normalizační éry, jako jsou céčka nebo Škoda 100
a poté Škoda 105 a 120.  I to chovatelství nutrií
vlastně zapadá do takového toho socialistického konceptu
udělej si sám.
Na jedné straně navazuje na tradici chovatelství,
ale zároveň ji výrazně překračuje.
Navazuje na chování králíků, holubů a dalších,
ale ten dodatečný symbolický rozměr je rozměr exotismu.
Zvládnutí toho jihoamerického zvířete
a zároveň zvířete, které je skutečně hlodavcem
a divokým hlodavcem. Čili je tam ten aspekt
skutečně boje s tou přírodou, který vytváří ten rozdíl
oproti tomu roztomilému králíkovi.
Pesík hustota minus 1.
Je to tady prázdný na těch kalhotách.
Podsada hustota 1.



Každej pokrm je originál.
Játra, srdce, plíce, ledviny.
Brambor, gigant, mrkev, šrot.
Ale pařený i zrní.
A vše zamíchaný v takovou tu skladbu,
kterou mají ty nutrie ze všeho nejradši.
Nejdřív vyberou brambory, mrkev, giganti,
no, nakonec zbyde to, co jim asi nejmíň chutná,
to jsou řízky.
Nutrie je poměrně náročná na obsluhu
a náročná i na krmení.
Ta dávka krmná je proti králíkům a proti tomu daleko vyšší.
A když se to všecko má naskladnit, je toho moc.
A ten efekt potom z toho není zase tak vysokej,
aby se to vyplatilo. To dělají jenom takový ti,
který tím jsou trochu postižený, že v tom chovatelství jsou, no.
A jsou tam.
Nutrie máme převážně jako na maso.
Jsme rozvětvená rodina a všichni to můžou.
Z masa nutrií se dá připravovat cokoliv
jako z jinýho masa.
Záleží na vlastní fantazii.
Závitky, roládky.
Můžeme ho využít na výrobu klobás, šunky.
My se snažíme vůbec definovat,
jaké užitkové vlastnosti ta nutrie má,
protože jak se ukazuje, tak nutrií maso
má vysoký obsah bílkovin a nízkou koncentraci cholesterolu.
Sledujeme v pravidelném intervalu růst těch zvířat
a na konci výkrmu, což je někdy v období kolem 8 měsíců,
se u nutrií stanovuje jatečná hodnota,
kdy se sleduje jatečná výtěžnost,
to znamená podíl těch partií, které jsou vhodné pro konzum.
A dále potom také hodnotíme kvalitu masa,
zejména chemické složení, fyzikální vlastnosti
a senzorické vlastnosti masa.
VÝUKOVÉ VIDEO
Důsledná evidence zvířat je samozřejmou podmínkou
úspěšného chovu.
Tady třeba máme dvě nutrie.
Tohle je nutrie mladší, tahle je starší
a tady na první pohled třeba je vidět i na tom tuku,
že to starší zvíře má ten tuk takovej žlutší.
Co se týká etologie,
nutrie je původem z Jižní Ameriky,
kde víceméně byla ve volné přírodě na březích lagun.
Největší činorodost byla právě ve večerních a nočních hodinách,
kde se živila rostlinnou potravou, která rostla na březích těch lagun,
a vyhrabávala si tam nory.
Nutrie se chovaly v rodinách nebo chovají se dodnes v rodinách,



to znamená jeden samec a několik samic.
Kvalitní samec je schopen za tu sezónu připářit až 3 rodiny
postupně za sebou.
Ještě jednu zvláštnost nutrie má proti ostatním zvířatům.
Samičky mají umístěné struky na hřbetě.
Takže tady vidíte struk.
To jsou mlaďoši.
Ten box má i takovou symboliku.
Přeštická nutrie,
která byla teda vyšlechtěná v Přešticích na Plzeňsku,
součástí toho boxu je silueta města Přeštice,
na druhým je silueta Přibyslavi,
protože mezi těma organizacema je taková spolupráce.
A díky právě tý přibyslavský výstavě,
ta přeštická nutrie je dodneška zachována,
protože nebýt, dá se říct, mýho bláznovství
a přibyslavský výstavy,
tak přeštickou nutrii  bychom dneska neznali.
Na základě vlastně znalosti fyziologie trávení u těch nutrií
se nám podařilo sestavit kompletní krmnou směs.
Ta kompletní krmná směs,  která je v současné době,
tak jsou to vlastně granule, které jsou udělané na bázi
senné moučky a dále potom dalších komponentů.
A důležité u těch granulí je, že jsou dostatečně velké,
mají dostatečný průměr na to, aby nutrie si je mohla vzít
do předních končetin a podávat si je do dutiny ústní,
což je hlavní způsob přijmu krmiva.
Kožich je šitej ze zlatých nutrií.
Na kožich padlo 14 kůží.
Nenosím ho proto, protože není taková zima.
Musí bejt aspoň 15 stupňů, abych ho nosila,
protože je v tom strašnej hic. Chceš ho?
No, když je ti v něm teplo, tak mně ho dej.
Dřív se kožka prodávala ze standardní nutrie,
jako myslím si, v nejvyšší kvalitě, za 240 korun,
stříbrná za 290.
A to všechno kleslo na necelou stokorunu.
Ty trhy byly poměrně dost orientovaný na východ,
do Ruska a tam, protože tam přeci ty kožichy
a to se všechno nosilo. A tam se to přestalo vyvážet.
Když si uvědomíme, že třeba nákup obilí
vzrostl, dá se říct, o 100 procent,
tak si to umíte představit,
proč od toho chovatelé ustupujou.
Hrníčky sbírám, támhle ty porcelánový, to růžový sklo.
Prostě všechno. Co se mi líbí, tak koupím.
Já tomu nerozumím tomuhle, pardon. Tak ji tady nebudu přepínat.
Tady ty obrazy, to je zas můj koníček.
Tohle je první obraz. Tím jsem začínal.
Tímhle obrazem. Pak následovaly támhle ty.



To je vyšívaný vlnama.
Když to vemu, tak ten obraz je dělanej celou zimu.
Ale jak člověk k tomu sedne,  to jsou opravdu stovky hodin.
Když se přestaly vykupovat kožky,
tak někteří chovatelé to pustili, jak se řekne, po vodě.
No a tím se to dostalo na všechny takový ty potoky a toky,
což je do dneška.
A prostě lidi si je oblíbili a choděj je i krmit.
A zase toho využívají ti dobrodinci,
kteří tam zajdou, jako by je chtěli krmit,
a de facto je odchytnou a skončej na pekáči.
O maso nutrií je enormní zájem.
Ta naše civilizace, zdá se, funguje na takovém tom principu,
že čím krušnější časy  nastávají v té oblasti
té velké politické historie,
tak tím víc se ta historie každodennosti stahuje právě k tomu,
dělat si své věci,  stáhnout se dovnitř
a na tom minimalizovaném prostoru, si nějakým způsobem pohrávat.
Čili aspekt toho chovatelství spočívá i právě v tom
nejen rozvíjet ten chov, patřičně krmit a starat se,
ale být i tím pánem nad životem, ale i smrtí toho zvířátka.
Rozhodovat o tom, že teď zabijeme tady tyhle ty
nebo teď už toho mám dost a vymýtím celý svůj chov.
Většinou tahle ta rozhodnutí zase plynou z těch širších okolností,
ale jsou to rozhodnutí moje vlastní,
kdy já se stávám jakoby tím tvůrcem osudu
těchhle těch nebohých zvířat, a tím pádem, jakmile se rozhodnu,
tak ten daný chov mohu pozabíjet během krátké chvíle.
Tady v tom kotci jsou samičky, sice už jenom polovina,
který byly postižený asi 10 dní po narození,
že jedna ze samic jim zakrátila ocásky.
Asi před 15 lety se mi to stalo u rodiny,
kde to některá ze samic udělala taky,
ale ocásky ukousala komplet celý.
Takže se těžko s nima manipulovalo, protože se musely chytat
jenom za zadní nohy a to víte, že tam je riziko kousnutí
a všeho možnýho takovýhleho nepříjemnýho.
Kdyby šly potom, já nevím, na výstavu
i na jakýkoliv kouknutí, nevypadá to pěkně.
Především pro tu sféru, řekněme, konce 70., začátku 80.let
se nám ta nutrie začíná pojit i s těmi kulturními fenomény,
jako je nástup punku. A vlastně i ten punk
a nutrie jako punkové zvíře je podobný právě v tom aspektu
udělej si sám a překonávej ty svízele
a všechny tyhle ty aspekty. I v tom určitém jakoby hyzdění
nebo v tom vzít něco ošklivého
a prezentovat to jako něco krásného.
Tak, jako si ten punker propichuje dutinu ústní nebo nos
nebo alespoň propichuje kůži na svém oděvu.
Měl jsem holinky, modráky a zvíře nebo samec přišel ke mně,



zastavil se, po holince se zachytil o ten kraj nahoře,
a v klidu a pohodě se zakousl do těch modráků nad tou holínkou.
Druhou zkušenost, kterou mám, a ta byla poněkud horší,
byla, že jsem měl jednoho samce, kterýho vytloukli z tý skupiny ven,
tak jsem měl zhruba v ohrádce metr x metr
a krmení se tam dávalo shora.
To jsem oddělal, dával jsem tam seno
a nějak jsem jenom tak naznačil, takzvaně zapumpoval,
samec skočil a roztrhl mně v podstatě těmi zuby,
když to vezmu, tak to bylo nějak takhle, prst.
A tím, jak člověk vyrazil tou  rukou, tak jsem měl celý prst,
až na šlachu, jsem měl celý ten prst obnažený.
A zase ten výrazný exotismus toho, že jím něco cizího, zvláštního,
něco, co jiní nemají, kdy to maso té nutrie
mohlo hrát podobnou roli jako exotické ovoce nedostatkové.
Taky můžeme použít banán a dát dovnitř banán.
Auvajs!
Jak říkám, vaření je vlastní a fantazii se meze nekladou.
1, 2, 3. Šup!
-Takže tohle je 34. -34 je první.
-41. -41 je druhý.
Když napadne 10 centimetrů sněhu, ty nutrie to zašlapou tak,
že to je taková dřina s tím to odstraňovat.
Oni jako neomrznou, pokud máte v kotcích dost nastláno.
Když s těma mokrejma packama vyjdou ven
a jsou vysoký mrazy, tak to vidíte, našlapávaj,
klepou to a utečou do kotce.
Pro tu nutrii je podstatné to, že musí být ochraňována před zimou.
Je to přeci jen zvířátko, které patří víc do té sféry
subtropické a ten náš klimat mu úplně nevyhovuje.
Stejně jako ten náš typ stravy.
Čili i tady tenhle ten aspekt vlastně takové té komunity těch,
kteří vědí a sdílejí tohle vědomí,
což pochopitelně mělo i určitý politický osten.
Že je to jiný typ  znalostí a vědění,
než je ta oficiální ideologie.
Když jsem si jako vysokoškolák vydělával 3000 korun čistého,
když jsem založil rodinu, tak jsem měl o tisícovku víc,
tak nutrie, kterou jste, já nevím, za 7 měsíců vyprodukoval,
tak jste prodala kůži za 280 korun, tak krát, krát,
to bylo velice milé přilepšení a zlepšení té ekonomické situace.
Chovatelství nutrií tím, jak přišlo do toho československého prostoru
někdy na začátku 60.let, tak vlastně vyžadovalo to znalectví,
vyžadovalo tu komunitu, která sdílí to tajemství toho,
jak krmit, jak vychovávat a jak tam vytvářet tu aktivní roli.
Když vlastně začnu tím základem obecně,
tak v podstatě obvykle u těch králíků,
u těch nutrií se hovoří o tom, že výživa nebo požadavky na výživu
u nutrií jsou velmi podobné jako u králíků.
Nutrie stejně jako králík je zvíře takzvané cekotrofní.



Dříve se cekotrofii říkalo koprofagie.
Dneska rozlišujeme tyhle tyhle dva pojmy a říká se,
že koprofagie je jev patologický,
to znamená, je to patologický příjem výkalů,
zatímco tedy cekotrofie je přirozený fyziologický jev.
Ta nutrie fungovala tehdá jako to reprezentativní,
exotické zvířátko,
čili vám vytvářela takový ten statut toho podivína,
který tohle to dokáže zvládnout.
Čili fungovala podobně, jako v dnešní době už fungují
mnohem exotičtější zvířata typu tygrů nebo krokodýlů,
kdy ten statut toho výlučného jedince,
který zvládá tuhle tu divokou přírodu,
se dneska realizuje skrz tady tohle to.
Čili normalizační nutrie je jakýmsi ekvivalentem
toho dnešního krokodýla, který je tak oblíbený
u některých našich podnikatelů a dnes už i politických elit.
Bohužel tedy v současné době předpisy, které jsou,
tak nedovolují porážku nutrií ve speciálních porážkách,
pouze jako prodej ze dvora. Je to na jednu stranu paradox,
protože když máme v současné době vyhlášku na porážku krokodýlů,
tak v podstatě nutrie, která je u nás velmi tradiční,
tak by se mohla porážet na maso. A dává tedy maso velmi kvalitní.
VÝUKOVÉ VIDEO    Místnost pro zabíjení a stahování zvířat
musí splňovat podmínky základní hygieny práce
a nesmí být užívána k jiným účelům.
Zásadně se zabíjejí zvířata suchá a čistá.
Nutrie se zabíjejí silnou ranou obuškem na temeno hlavy.
Ránu je třeba vést přesně mezi oči a uši
a musí být dostatečně důrazná,
aby došlo k okamžitému omráčení zvířete.
Během pečení maso pak otočíme.
Do budoucna uvažujeme, když budeme znát velmi dobré
růstové schopnosti a chovaly by se nutrie ve velkém
na produkci masa, tak snahu vyšlechtit nutrii
brojlerového typu, která bude mít vysokou intenzitu růstu
a velmi dobré reprodukční schopnosti,
aby se dala využívat na tu produkci masa s tím,
aby byl vlastně veřejnosti nabízen produkt,
který bude velmi vysoké kvality.
Výsledkem perfektní řemeslné práce je umělecké dílo,
za nímž je však nutno vidět záslužnou práci chovatelů.
Tak, přátelé, máte pokrmy z nutrií, z jater nutrií připravené.
Zasedněte ke stolu a ochutnejte, co jsme připravili.
No a já bych vlastně přikročil k tomu poslednímu
nebo respektive k tomu nejdůležitějšímu.
Takže já si dovolím pozvat sem k převzetí čestné ceny za nutrii,
která se umístila na 2.místě, pana Jaroslava Klimeše.
Gratuluju.
A na prvním místě za chovatelskou skupinu



je oceněn pan Josef Kotfald.
-Gratuluju. -Děkuju.
Takže vidíte, že to je strašně jednoduchý,
to pak na konci okecat.
Horší je to na tu výstavu připravit.
Nutrie v této republice, i když není momentálně na výsluní,
bude pokračovat. Mě učili v tom, že počkejte, až vy budete starý,
tak musíte se pomalu uhnout z tý cesty,
protože ti mladí, perspektivní vás převálcujou,
když se včas neuhnete. A já každej rok poslouchám,
kdy se ten dupot a ten rachot začne ozývat,
abych včas stačil z tý silnice nebo z tý cesty vyskočit,
a mnohdy se mně zdá, že neslyším ani ojedinělý klapot
takových těch intimních střevíčků, jak někdo se tam plíží
a zkouší a podobně, že půjde dál.
A v tom já vidím určitý nedostatek toho chovatelství.
Protože chovatelství se nedá dělat přes internet,
ale chovatelství je řehole, kterou si každej
a pokaždé musí, jak se říká, odmakat.
Takže v tomto momentě si dovolím vám všem poděkovat.
Přeju šťastný dolet domů, aby zítra bylo lépe
a pokračovalo to ještě dál. Děkuju vám.
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