Dne 24. 5. 2014 proběhl v JO Kněžmost již IV. ročník Dne koní zorganizovaný jako den
otevřených dveří v jezdeckém oddíle pro širší veřejnost, rodiče s dětmi, milovníky koní a
příznivce Jezdeckého oddílu Kněžmost.
Opět počasí přineslo své vrtochy, ráno to vypadalo, že mraky dosáhnou až na zem, ale
jako zázrakem se během dopoledne vyčasilo a déšť nás skropil jen malinko. Dětští
návštěvníci si mohly opět užít soutěže s koňskou tématikou (hod podkovou, skládání
koňských puzzlí, překážkovou dráhu s koníkem na tyči a vybarvování omalovánek či
spojovačky s motivem koní. Dále svezení na koních, které zajišťovali koně z Psychiatrické
nemocnice v Kosmonosích, 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 členky Klubu žen JO Kněžmost,
které předvedly čtverylku (jezdecké vystoupení, kdy jezdci s koňmi jezdí na hudbu a společně
vykonávají různé cviky). Po té se představili koňští kaskadéři, kteří během celého programu
měli tři vstupy, nejzajímavější asi byl kůň, který si na povel leh a děti s řad diváků ho mohly
pohladit. Opět celý program oživily členky klubu Agillity Mladá Boleslav a.s., které se svými
pejsky předvedly ukázky agility - překážkové dráhy pro psy a sportovní disciplínu flyball.
Letošní program oživila i ukázka nádherného Fríského koně a jeho zmenšeniny koně
Fellského, byla to nádherná podívaná na tyto krásně syté černé koně. Dopolední program
uzavřely nejmenší členky oddílu Eliška Černá a Laura Bartošová, které předvedly voltižní
cvičení na pony Rozárce a Calypso. Před polední pauzou ještě Kamila Petrová ve zkratce
představila hiporehabilitační koně z Hipocentra PN Kosmonosy a sdružení CPK Chrpa, které
je připravilo pro tyto účely. 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 z kávovaru, domácí zákusky z kuchyně
našich tet a babiček, vynikající uzená kýta, guláš a na zapití se točilo rohozecké pivo a točená
rohozecká limonáda.
Odpolední program zahájila Markéta Škodová na naší nejmenší koňské slečně
jezdeckého oddílu klisně Calypso. Markéta předvedla základní přiježděnost ponyho a
parkurové skákání na pony. Pak následovala ukázka parkurového skákaní v podání Milana
Šimuna s Arénem, v závěru svého vystoupení zdolala tato dvojice výšku překážek 140 cm.
Po té program ukončilo losování bohaté tomboly, které korunoval již po třetí 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: Zemědělské družstvo Sever Loukovec, průmyslové zboží
manželé Kobrdlovi, obec Kněžmost, pivovar Rohozec, řeznictví a uzenářství Pavel Kobrdle.
Poděkování patří také Miroslavu Koprnickému za zajištění aparatury a SDH Kněžmost za
zapůjčení vybavení pro občerstvení. Poděkování patří také všem členům a přátelům oddílu,
kteří se na přípravě a realizaci našeho Dne koní podíleli.
Za Jezdecký oddíl Kněžmost Petra Černá Rynešová

