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Den koní:
Dne 25. 5. 2013 proběhl v JO Kněžmost již III. ročník Dne koní zorganizovaný jako
den otevřených dveří v jezdeckém oddíle pro širší veřejnost, rodiče s dětmi, milovníky koní a
příznivce Jezdeckého oddílu Kněžmost.
Nebylo sice tak krásné počasí, jako při minulých ročnících, ale celkově celý den
proběhl jen s malými dešťovými přeprškami. Dětští návštěvníci si mohly užít soutěže
s koňskou tématikou (hod podkovou, skládání koňských puzzle, překážkovou dráhu s
koníkem na tyči a vybarvování či spojovačky s motivem koní. Dále svezení na koních, které
zajišťovali koně z Psychiatrické léčebny Kosmonosy, které zde prezentovali sdružení přípravy
koní pro hiporehabilitaci CPK Chrpa. Sdružení CPK Chrpa, věnovalo také drobné ceny pro
děti do soutěží.
Na kolbišti probíhal od 10:45 program, který zahájily Dámy v sedle, které předvedly
velmi působivé vystoupení pod vedením a komentářem Petry Krnošové. Po té se představila
nejmenší koňská slečna jezdeckého oddílu klisna Calypso s 11-letou Markétkou Škodovou.
Markétka předvedla základní přiježděnost ponyho a parkurové skákání. Celý program po té
oživily členky klubu Agillity Mladá Boleslav a.s., které se svými pejsky předvedly ukázky
překážkové dráhy pro psy. Pejsci byli velmi pestře zvoleni od nejmenších plemen až po velké
královské pudli. Dopolední program uzavřely naše členky oddílu v převleku za pirátky, Jitka
Bartošová na Bali a Soňa Bobková s Rojem při velmi rytmickém a elegantním předvedení
paralelního ježdění na hudbu z filmu Piráti z Karibiku. Po té následovala krátká polední
pauza, která umožnila návštěvníkům plně využít bohaté občerstvení, které jezdecký oddíl pro
tuto příležitost připravil. V sortimentu byla mimo jiné výborná káva s kávovaru cappuccino
nebo presso, domácí medovník, vynikající uzená kýta a na zapití se točilo rohozecké pivo a
točená rohozecká limonáda.
Odpolední program zahájila Kristina Kolomazníková se svým koněm Indiánem
s ukázkou přirozené komunikace, pak následovalo voltižní vystoupení nejmenších členek
oddílu v podání Elišky Černé a Karolínky Štěpánkové, které ukázaly, jak vypadá výcvik dětí
na pony od nejútlejšího věku. Program na kolbišti uzavřel Milan Šimun s Bali, který předvedl
ukázku parkurového skákání.
Po té program ukončilo losování bohaté tomboly, které korunoval chlazený krocan,
který nám jako hlavní cenu věnovalo Zemědělské družstvo Sever Loukovec.
V závěru svého sdělení bych ráda poděkovala všem sponzorům, kteří přispěli
k úspěšnému zrealizovaní naší akce: ZZN Polabí a.s, Zemědělské družstvo Sever Loukovec,

průmyslové zboží manželé Kobrdlovi, obec Kněžmost, Škoda auto a.s, pivovar Rohozec,
Josef Trojan, řeznictví a uzenářství Pavel Kobrdle. Poděkování patří také všem členům a
přátelům oddílu, kteří se na přípravě a realizaci našeho Dne koní podíleli.
Celou akci také podpořil Eko-Kom a.s., který věnoval ceny dětem do soutěží v rámci podpory
ekologického programu, který Jezdecký oddíl Kněžmost dodržuje.
Za Jezdecký oddíl Kněžmost Petra Černá Rynešová

