Appaloosy na severu
Na čtyři desítky příznivců
westernového ježdění, z toho
11 majitelů koní amerických
plemen appaloosa a paint horse,
se v polovině srpna sjelo na
Appaloosa Farm G. H.
v Dolních Habarticích na
Děčínsku.
Zamířili sem na první kurs, který se
v severních Čechách uskutečnil s elitní jezdkyní, chovatelkou appaloos a instruktorkou
Esther Weberovou (na oválném snímku).
Kurz byl zahájen
ukázkou halteru. Esther
seznámila přítomné
s jeho pravidly a na jednom z koní názorně
popsala, jak by měl
správný halterový kůň
vypadat (úprava hřívy,
ohonu i kopyt, správný postoj
halterového koně). V neposlední řadě zdůraznila sice ne hlavní, přesto
neméně důležitou roli jezdce při soutěži:
v ní totiž nejde jen o správné předvedení
koně, ale i vhodné oblečení soutěžícího
a jeho dobrou náladu!
I přes vysoký počet zvířat se Esther
snažila každému koníkovi věnovat individuálně a všem předat maximum ze svých
bohatých zkušeností. Kurs dále pokračoval
výcvikem mladých koní v kruhové ohradě
a následně prací v jízdárně pod sedlem.
Přestože výměna zkušeností po prvním
dnu kursu, posezení u živé muziky i další
zábava v příjemném prostředí nedaleké

restaurace u Hruštinců se protáhly téměř až
do svítání, druhý den v 9 hodin byli všichni opět na nohou a se zaujetím sledovali
práci s mladými koňmi v kruhové ohradě.
Odpoledne bylo věnováno opět výcviku
koní pod sedlem a oficiální program byl
zakončen nácvikem a předvedením jednotlivých koní v halterové úloze.
Ani poté se však jeho účastníci ještě
nerozprchli. Následující den pobytu se
nemalá část z nich vydala i s Esther na
společnou,
téměř
osmihodinovou
vyjížďkou, kterou po kopytě absolvovalo 15
jezdců. Vedla z Dolních Habartic přes
louky i lesy do skalami zkrášlené CHKO
Labské pískovce a vesnice Všemily.
Nakonec se všichni shodli, že je těší nejen
získané poznatky, ale i to, že v současné
hektické době existují nadšenci, kteří svůj
volný čas věnují tak krásným a ušlechtilým
tvorům, jakými koně bezesporu jsou.
Spokojena mohla být i organizátorka
kursu Gabriela Horáčková z hostitelské
Appaloosa farm G. H. „Všichni společně
vytvořili perfektní atmosféru a Esther
Weberová patří poděkování za odborné,

Esther Weberová předala účastníkům
kursu mnoho ze svých jezdeckých i chovatelských zkušeností
trpělivé a příjemné vedení kurzu. Vše bylo
také vzorně zdokumentováno díky mladé
začínající fotografce Andree Soldánové
a zapomenout se nebude dát ani na skvělé
pohostinství manželů Hruštincových. Zvlášť
však musím poděkovat celé mojí rodině, bez
které by uspořádat něco podobného nebylo
možné: za trpělivost, ochotu a podporu, jimiž
mi vydatně pomohli při přípravě i chodu
akce,“ řekla Gabriela při loučení. Radost
a spokojenost v její tváři však značily, že
první kurs v malebných Dolních
Habarticích nebyl určitě posledním!
(ww)
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