Krásnou slunnou sobotu dne 21.5.2011 se uskutečnil v Jezdeckém oddíle Kněžmost se sídlem v
Loučném mlýně v Žantově první ročník „Dne koní“, věnovaný široké veřejnosti, dětem a
příznivcům koní. Program zahájil po desáté hodině předseda oddílu Marek Černý, seznámil diváky
s historií jezdeckého oddílu a plánovaným programem. Děti měly možnost, mimo svezení na
koních, vyzkoušet velkou trampolínu, malování perníků s paní Eliškou Jozifovou nebo několik
disciplín (hod podkovou, skládání puzzle, skákání v pytli či přenášení balónků na lžíci), které
připravily a velmi pěkně s dětmi vedly Kateřina Jozefíková a Karolína Dlasková. Součástí
programu bylo i vystoupení dětského souboru mažoretek z Kosmonos, dívky předvedly velmi
profesionální výkon. Dále mohli diváci shlédnout paralelní ježdění na hudbu v podání Soňi
Bobkové a Petry Černé Rynešové. Vystoupení dětí na pony, Elišky Černé a Karolínky Štěpánkové,
které předvedly základní voltižní cviky na pony, kterými děti začínají své jezdecké umění.
Následovala ukázka překážkové dráhy s psem Artušem v podání Markétky Škodové. Pes Artuš je
využíván ke canisterapeutické činnosti, jak s dětmi, tak i s dospělými. Velký úspěch mělo u diváků
předvedení parkurového skákaní v podání Marka Černého, který se svým koněm Baltikem před
diváky překonal výšku skoku 160 cm. Zlatým hřebem celého programu byly křtiny letos
narozených hříbat Roni a Almarion, kterým byl v době křestu pouhý měsíc. Po ukončení programu
následovalo ještě vození dětí na koních, trampolína, soutěže i malování perníků. Pokud se pokusím
alespoň trochu objektivně zhodnotit první ročník „Dne koní v Jezdeckém oddíle Kněžmost“ myslím
si, že dopadl velmi dobře, dokonce nad očekávání unavených pořadatelů. A i z ohlasů veřejnosti zní
mnoho pochvalných zpětných vazeb. Příští rok plánujeme druhý ročník a doufáme, že budou diváci
spokojeni alespoň tak, jako letos. V závěru svého sdělení bych ještě ráda prostřednictvím
zpravodaje poděkovala panu Pavlu Černému za jeho mnoholetou usilovnou práci, kterou JO
Kněžmost věnuje.
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