Karel Vokurka je naším spolužákem v sextě, který se nedávno odstěhoval z daleké
vesnice v Libereckém kraji sem do Hořovic. Bydlí tu sám, 160 km od rodičů. Zajímá se
hlavně o koně a je také jejich ošetřovatelem a jezdcem.
Odkud vlastně pocházíš?
Pocházím z Minkovic, to je kousek od Liberce. Chodil jsem tam do školy do Frýdlantu, který jsem
měl blízko, asi přibližně 8 km od domova v Minkovicích.
Proč ses odstěhoval a proč zrovna Hořovice?
Já se takhle brzo neplánoval stěhovat vůbec, ale přišla mi skvělá nabídka z Hořovic od majitele
ranče, pana Opatrného, že bych tady mohl jezdit na koních. To mi přišlo jako skvělá nabídka, a
tak jsem ji nemohl odmítnout.
Kde bydlíš v Hořovicích?
Bydlím přímo na ranči sám bez rodičů, protože ti zůstali v Minkovicích. Bydlím v penzionu v bytě,
kde mám vlastní pokoj, obývák, kuchyň, koupelnu a všechno, co potřebuju, a je to dostačující.
Co na to tvoji rodiče, že bydlíš takhle daleko sám?
Moji rodiče jsou s tím naštěstí v pohodě a jsou za mě a za tuto příležitost velmi vděční.
Mají ve mně velikou důvěru, což opravdu oceňuji.
Jakou máš práci na ranči?
Moje práce na ranči je hlavně jezdit na koních. Jezdím na nich každý den, a když mám školu, tak
po škole. Také jezdím na závody, ale tam jezdím hlavně jako ošetřovatel koní a starám se o to,
aby měli všechno potřebné.
Staráš se o sebe sám a nebo tam máš někoho, kdo se o tebe stará?
Starám se o sebe sám, ale hodně mi pomáhá Natálka, což je přítelkyně Aleše Opatrného a to je
syn majitele ranče. Natálka také jezdí na koních a já se starám o její koně a ona se na oplátku
stará o mě. Pomáhá mi prakticky se vším, dokonce i se školou.
Jsi tady spokojený? A jak dlouho tu plánuješ zůstat?
Jsem tady hodně spokojený a vyhovuje mi to tady. Beru tohle jako velikou příležitost, a nelituji
toho, že jsem se kvůli tomu přestěhoval. Koně mám opravdu rád a věnuji se jim už asi 6 let, a tak
mi to tady na ranči mezi koňmi přináší každodenní dobrou náladu. Chtěl bych tu zůstat
minimálně až do maturity, teda pokud to psychicky zvládnu.
Dobře, to zní rozumně. Děkujeme za rozhovor a doufáme, že se ti bude nadále líbit
jak na ranči, tak i u nás ve škole.
Rozhovor připravily Terka Dongová a Marie Holakovská.

