Pálení čarodějnic v Lánech 2014

Ve středu 30.dubna 2014 se na
prostranství před hasičskou
klubovnou v Lánech konalo
pálení čarodějnic na hranici
dřeva, kterou připravili členové Sboru dobrovolných

hasičů Lány. Současně s vlastním pálením proběhlo opékání špekáčků na malém ohništi
u klubovny. Každý účastník
akce obdržel špekáček zdarma od hasičského sboru. Po-

časí po celý průběh akce bylo
velmi přívětivé a přilákalo
velké množství návštěvníků,
kteří využili možnosti občerstvení v hasičské klubovně.
Děti které přišly na pálení ča-

rodějnic v čarodějnickém
ústroji byly odměněny malými dárky. Mezi děti se nám
vloudila i jedna dospělá čarodějnice, která byla také po zásluze odměněna.

Stoupající zájem diváků o Den koní v Kozojedech

Dne 8. 5. 2014 uspořádali JS
Kozojedy a Spolek chovatelů
koní Chrudimska na kozojedském kolbišti Den koní. Dopoledním programem bylo
parkurové skákání, kterého se
zúčastnila zhruba 20 jezdců a
koní. Po obědě od 13. hod následovala přehlídka plemen
koní s výkladem o jejich využití. Sešla se zde velká škála
plemen chovaných na Chrudimsku. Přehlídku zahájily
Bc. Renča Doležalová a Vlasta
Marešová barokní jízdou na
hudbu z Popelky v dobových
kostýmech. Předváděly koně
plemene českého teplokrevníka z chovu paní Miluše Doležalové. Manželé Wimmerovi zajeli krásnou čtverylku na
Vídeňský valčík se svými Starokladrubskými vrankami,
Iva Smetánková přivezla ukázat Fríského valacha a předvedla na něm drezúrní úlohu
Kür na hudbu z pohádky „S
čerty nejsou žerty“, byl to

opravdu zážitek. Pan Stejskal
dorazil s párem Haflingů i s
tříměsíčním hříbátkem, pan
Mirek Gottwald přijel s párem
Noriků, Michaela Kvísová
přivedla nádherné plemenné
hřebce Irského Coba. Pan Horák jako vždy ukázal svoje Huculky, Mirka Hyblbauerová
předvedla šibalského poníka
Pepíka a další.
Na závěr tohoto povedeného dne proběhl vozatajský
parkur, kterého se zúčastnilo 8
spřežení, a bylo se opravdu na
co dívat.
Po celý den se mohli diváci
i účastníci občerstvovat u Jirky Bochníčka, který jim zaháněl žízeň, nebo u Radka Doležala, který se svými kolegy
připravil opět výborné menu.
Naše hospodyňky Boženka
Balčáková, Jiřinka Bochníčková, Danča Šmídová, Renča a
Míša Doležalovi napekly vynikající zákusky a koláčky ke
kávičce, po kterých se jen za-

prášilo.
Velmi nás těší stoupající
zájem diváků a příznivců koní. Díky pěknému počasí se
jich zde v Kozojedech sešlo na
několik desítek. V tomto příspěvku bych ráda poděkovala
našim sponzorům, bez kterých bychom takovouto akci
nemohli uspořádat. Děkuji také všem pořádajícím i divákům a budeme se těšit na další
akci s koníčky. Za JS Kozojedy
předsedkyně Miluše Doležalová

