Hubertova jízda v Kozojedech

Společenská kronika
V říjnu slaví významné životní jubileum
81 let paní Alena Jičínská z Lánů,
85 let paní Anna Málková z Lánů a
93 let paní Jiřina Stará z Kozojed.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

Dne 18. 10. 2014 uspořádala
Jezdecká společnost Kozojedy
tradiční Hubertovu jízdu na
závěr jezdecké sezóny. Za nádherného podzimního počasí se
sjelo na Kozojedském kolbišti
24 sedlových koní a čtyři kočáry. Potěšila nás i hojná účast
diváků, kterou po trati Hubertovy jízdy vozily kočáry a vozy
tažené traktory.
Dopolední program byl zahájen v 11 hodin nástupem
všech zúčastněných, poté se
jezdci vydali za vedení tzv. lišky, kterou byla Ing. Renča Doležalová, překonávat terénní
skoky. Následně bylo odstartováno Halali o vítěze Hubertovy
jízdy. Letos se liščí ohon podařilo utrhnout Ele Doležalové.
Odpolední část začala v 13:45
hod honebním parkurem, kterého zúčastnilo 14 jezdců. Vítězem se stal MUDr. Michal

Haltuch s koněm Luna, druhé
místo obsadil Karel Brandstein s Bertíkem a třetí byl
Martin Novotný s Natíkem.

Dále program pokračoval vozatajským parkurem, zde se
zúčastnilo pět vozatajců. První
se umístil pan Horák se svými

Huculkami, druhé místo obsadil Tomáš Wimmer (autor vozatajského parkuru), třetí byl
Standa Hrubý, čtvrtý Mirek
Gotwald ze Stolan a páté místo
obsadil pan Lankaš z Jezbořic.
Pořadatelé opět zajistili výborné občerstvení. Na jídelníčku se objevily srnčí speciality, které připravili Radek Doležal a Radek Mareš (šéfkuchař
od Tlusté Matyldy). A naše
hospodyňky jako každý rok
napekly výborné zákusky.
Závěr dne byl ukončen netradičně posezením u táboráku. Akce byla velmi zdařilá,
pořadatelé děkují zúčastněným jezdcům i divákům za
účast a těší se na další shledání při konání další akce pořádané Jezdeckou společností
Kozojedy.

Za JS Kozojedy
předsedkyně Miluše Doležalová

Kozojedské „vinobraní“ aneb Romka nebo selka, rodina jsme velká
V sobotu 11. října 2014 uspořádalo Občanské sdružení Kozojedská tvrz v kulturním domě v Bylanech v pořadí už páté „vinobraní“. V sále byly nad
celým parketem zavěšeny
hrozny vína, které pozorně
hlídala kozojedská policie a
kdo byl chycen při trhání
hroznů, musel se i s policistou
dostavit do „šatlavy“ a vykoupit se burčákem pro policistu i pro sebe. Na všechny
čekalo dostatečné množství
červeného a bílého burčáku
přímo z moravského sklípku.
K tanci i poslechu tradičně vý-

borně hrála osvědčená skupina COMBI z Rychnova nad
Kněžnou. Všichni si také
mohli zkusit svoje štěstí. Kdo
ho měl, vyhrál některou z cen,
které věnovali sponzoři a také
členové občanského sdružení.
U těch, kteří nic nevyhráli, je
předpoklad štěstí v lásce, takže také výhra. U nás zkrátka
vyhrává každý. Ani letos návštěvníci nepřišli o každoročně očekávanou předpůlnoční
kulturní vložku v podání tanečně recesistického souboru
Vnadná koza, tentokrát s tancem nazvaným „Romka nebo

selka, rodina jsme velká „.
Soubor Vnadná koza vznikl v
lednu 2010 na počest I. společenského plesu pořádaného
sdružením, je složený ze členů
i nečlenů a jeho složení je flexibilní. Po tanci následovala
dražba věnce s obrovským
hroznem vína. Úkolem vydražit věnec se skvěle zhostila
vnadná Romka z výše uvedeného tanečního souboru (viz
foto) se svým speakrem. Vinobraní se opět vydařilo.
Všichni si dobře zatančili a
pobavili se, z doslechu víme, že
aleje zůstaly čisté a to je hlavní. Srdečně vás zveme na další
naši akci, kterou bude „Strašidelný les“. Koná se 1. listopadu 2014 v Kozojedech na louce pod lesíkem a začíná po
setmění, tudíž v závislosti na
počasí je začátek flexibilní.
Naše sdružení je vůbec velice
flexibilní. Takže přijďte se
svými ratolestmi, těšíme se na
vás.

