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       Moravskoslezský kraj 

 

 Z á p i s 

 
 

ze setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov a propagace CSV a PRV na téma: Víkend koní 

 

 

 

Řádný program – víkend 12.7.2014 + 13.7.2014 

 

 

 
Program - sobota: 

od 9.00 – 24.00 hodin „Soutěž o šerifa obce Úvalna“ 7. ročník 

Westernový parkur „Trail“ a drezura „Horsemanship“ 

od 14.00 hodin Slavnostní nástup (drezura s hudbou) 

Westernová rychlostní disciplína – tyče, barely, závod, crusking – závod na laně na čemkoli 

od 19.00 – 24.00 hodin Country bál 

 

Program - neděle: 

Jízda zručnosti pro děti do 15 let, křížový parkur, parkury s žolíkem (70 a 90 cm), drezura Lipicán 

a anglická drezura s hudbou 

MINI-MAXI „O pohár Ladislava Drozda“ 

Ukázka sokolnictví, agility, prezentace CSV a PRV a ochutnávka regionální potraviny, ukázka skoků 

ve volnosti, voltižní vystoupení JK Chotěbuz 

-   Závěr 

 

 

 Průběh jednání:  

  

Akce „Víkend koní“ byla zahájena soutěží 7. ročníku s názvem „Soutěž o šerifa obce 

Úvalna.“ Celou akcí provázelo Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov a propagace 
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formou stánku CSV, kde byli veřejnosti rozdávány, propagační materiály a informace o 

činnosti CSV, probíhaly soutěže a atrakce pro děti, prodej produktů lidových řemesel a 

výrobců potravin a ochutnávka regionálních potravin MS kraje. V 14.00 hodin proběhl 

Slavnostní nástup a drezurní vystoupení s hudbou v choreografii Jany Blažejové. Po tomto 

vystoupení probíhaly rychlostní soutěže koní kolem tyčí a okolo barelů, a crusking – 

rychlostní závod jízdy na čemkoliv na laně za koněm. Tato disciplína je velmi oblíbená. Od 

19.00 hodin k poslechu a tanci hrál COUNTRY a WESTERN kapela O. K. BAND. V neděli 

probíhali jízda zručnosti na koních pro děti do 15-ti let, křížové parkury a anglické drezury 

s hudbou. V soutěži MINI-MAXI o pohár Ladislava Drozda zvítězila Miroslava Žitníková na 

koni Le Grande. 

Velmi úchvatná byla ukázka sokolnictví pana Jaroslava Oszeldy a ukázka agility v parkuru 

koně se psem.   Doprovodné akce, které provázely slavnosti, byly věnovány především dětem: kolo 

štěstí, malování na obličej, dětské atrakce, jízda na ponících aj. 

Účelem této akce bylo seznámení veřejnosti a zemědělských subjektů s CSV a PRV 

s podporou a informovanosti spolupráce CSV s  obcemi a veřejnosti. Výsledkem byla 

spolupráce jak obce, zemědělského subjektu i veřejné správy, kde byla vidět spolupráce CSV 

s vesnicí a občany. Zpráva o této akci se objevila v tisku, před i po akci se spoustou 

fotodokumentace, pozvánka na tuto akci byla vyvěšena na e-Agri. Odhadem se zúčastnilo 

akce minimálně 2 800 lidí. Finanční náklady na tuto akci poskytla CSV, byla to akce na klíč 

s kompletním zajištěním akce. Položky budou rozepsány podrobně k faktuře. Celou akcí 

provázel kulturní bohatý program. Akce byla velmi vydařená i díky přízni počasí. 

    

Závěr a poděkování účastníkům akce. 

 

Zpracovala : Bc. Markéta Bubíková 

 

 

Schválil: Ing. Bittner Ladislav 


