Den koní v JO Kněžmost
Dne 19.5.2012 proběhl v JO Kněžmost již druhý ročník Dne koní. Tentokrát byly v programu
soutěže pro děti: 1.Překážková dráha s koníkem na tyči, 2. Skládaní koňských puzzlí různé
obtížnosti, 3. Spojovačky, z kterých samozřejmě vyšel kůň a 4. Hod podkovou. Za každou splněnou
soutěž dostávaly děti razítka s motivem koně do průkazu s názvem Jezdecká licence. Doplňkem
byla již z loňska oblíbená trampolína a vození dětí na koních, na které se celý den stála dlouhá
fronta.
Na kolbišti od 10.45 probíhal pestrý program. Show zahájily členky Klubu žen JO Kněžmost, které
předvedly na 4 koních zdařilou čtverylku (koně synchronně do rytmu hudby předvádí různé
obrazce). Dále následovalo vystoupení Markétky Škodové, která předvedla na svém poníkovi
Maxovi, co vše děti potřebují znát a umět, aby mohly složit zkoušky základního výcviku na pony.
Pak následovalo dechberoucí kaskadérské vystoupení Honzy Šobora na valachovi Sunnym, který
předvedl lasování, práskání bičem na ležícím koní, stojku na cválajícím koni. První část
dopoledního programu zakončilo předvedení kladrubského koně v podání klisny Salfíny se svou
majitelkou Terezou Paříkovou a vystoupení vloni křtěných hříbat, kobylek Almarion a Roni, která
mezi sebou závodila v překážkové dráze.
V polední pauze měli diváci k dispozici bohaté občerstvení v podobě domácího guláše, uzené kýty,
klobásy a dalších dobrot. K pití bylo rohozecké pivo, točená limonáda, pravá dolská medovina.
Pivovar Rohozec nám ochotně a bezúplatně zapůjčil stánek, výčepní zařízení, velký slunečník a
jako sponzorský dar věnoval sud točené limonády.
Po 30minutové pauze se představilo CPK Chrpa v podání Ing. Tomáše Ditrta, který představil
sdružení zabývající se přípravou koní pro hiporehabilitaci. Sdružení zastupovali dva koně, Barny a
Ferda, působící v nedaleké Psychiatrické léčebně v Kosmonosích, kteří neúnavě a s klidem sobě
vlastním vozili celý den nejen dětské účastníky. Následovalo vystoupení Kláry Leiskové s koněm
Colorádo, kteří předvedli schopnosti wersternových koních honit dobytek. Po té nám předvedly
nejmenší členky oddílu, Karolínka Štěpánková a Eliška Černá, voltižní cvičení na klisně Rozárce.
Předváděly kolotoč, stoj na koni, cval v dámském sedu a další náročné cviky, které tyto čtyřleté
holčičky již hravě zvládají. Závěrečným bodem programu bylo předvedení parkurového skákání v
podání Milana Šimuna na klisně Bali, kteří divákům předvedli základní připravenost koně do
parkurového skákání. Při úplném zakončení programu před slosováním vstupenek, přidal ještě
vystoupení Honza Šobor se Sunnym a ukázal divákům základy přirozené komunikace s koněm a
ještě jednou Sunnyho položil na zem, aby si měli dětští diváci možnost pohladit ležícího koně.
Poslední částí Dne koní v JO Kněžmost bylo losování vstupenek. Tombola byla opravdu bohatá,
kde vedle autíček ze Škoda auto a krásných her a puzzlí, které věnovala společnost O.K.Oriens
Karton s r.o., vévodil celému slosování chlazený krocan, kterého věnovalo Zemědělské družstvo
Sever Loukovec. Dále věnovali ceny do tomboly manželé Fidlerovi a Psí salón Klára Leisková.
Odpoledne po ukončení programu na kolbišti ještě pokračovalo vozením dětí na koních,
konzumováním občerstvení a prohlídkami stájí.
Celý den se vydařil a velký dík paří všem členům oddílu, kteří přispěli k jeho organizaci vlastníma
rukama a také sponzorům Finance MB, ALSAP s r.o., QUINEX spol. s r.o. a Pegasos s r.o., kteří
věnovali finanční dary.
Na tomto místě ještě musím velmi poděkovat Honzovi Šoborovi, který své náročné kaskadérské
vystoupení pro JO Kněžmost předvedl bezúplatně a s jistou nostalgií, protože jeho první jezdecké
kroky začínaly právě v JO Kněžmost.
Velký dík patří také SDH Kněžmost, kteří nám již poněkolikáté ochotně půjčili stoly a lavice. A den
před pořádáním akce zavlažili pískovou jízdárnu.
Za JO Kněžmost Petra Černá Rynešová

