
 

Sobota 13. června: 

 

9.30 Otevření a zahájení slavností, představení účinkujících a partnerů  

10.00 Ukázka jizdy ve španělském stylu - stáj Yeguada La Amazona - Lucie Pešková 

10.30  Předání cen dětem z MŠ a ZŠ, vyhodnocení 6. ročníku keramické soutěže, 
vystoupení dětí MŠ a pěveckého sboru ZŠ Kunštát 

11.00 Vše o kočárech a cestování aneb Peníze nebo život - Kočárové divadlo Equipáž 
ve spolupráci s muzeem kočárů 

11.30 S koňmi ve volnosti- Dáša Rozsívalová 

12.00 Mušketýři a mylady – šermířské divadlo Štvanci 

12.20 Mušketýrské soutěže pro děti – Libor Olšan (představení pro rodiče s dětmi) 

13.00 Mušketýři a šašek - jezdecká show Štvanci (představení pro rodiče s dětmi) 

14.00 Working Equitation – zábavný způsob jak jezdit vážně – statek Všechovice – 
Vladimíra Sůvová 

15.00 Ukázky voltižního ježdění – gymnastika na koni –TJJ LUCKY Drásov 

15.45 Show ve volnosti se čtyřmi koňmi – Miloslav Simandl 

16.30 Ukázka barokního ježdění - stáj Yeguada La Amazona - Lucie Pešková 

17.00 Vystoupení folkové skupiny Meron 

17.30 Vystoupení dětské rockové kapely Blackstars Band 



 

Neděle 14.června 

 

9.30 Otevření a zahájení slavností, představení účinkujících a partnerů  

10.00 Černobílá fantazie  –  jezdecká show Štvanci 

11.00 Zajatá krása aneb krásné ženy na ušlechtilých koních 

  Ukázka drezurního ježdění na španělském hřebci – Dagmar Příhodová 
  Ukázka barokního ježdění - stáj Yeguada La Amazona - Lucie Pešková 
  Westernové ženy na koních – Equiteam 

11.30 S koňmi ve volnosti - Dáša Rozsívalová  

12.00 Ukázky westernových disciplín – Equiteam 

12.30 Vznešené umění lovu – sokolnictví na koni – Falconia 

13.00 Show ve volnosti se čtyřmi koňmi – Miloslav Simandl 

13.30 Vyhlášení a udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského 
kraje  

14.00 Pohádka v sedle – Ranč Hothill (představení pro rodiče s dětmi) 

14.30 Zapřažená krása - ukázky koňských spřežení a historických kočárů - Muzeum 
kočárů Čechy pod Kosířem 

16.00 Velkolepý rytířský turnaj na koních - jezdecká show Štvanci 

 
 
 
 
 

 

 


