
WESTERNOVÝ PROGRAM KONÍ na volné ploše A

ČTVRTEK 23. 6. 2011

09.30  -  09:35 Zoologická zahrada města Brna 
09:35  -  09:55 Equipoint komunikační hry - kůň versus divák
09:55  -  10:00 Parawestern - sdružení Šemík
10:00  -  10:10 Western Riding - ukázka ovládání koně ve cvalu
10:10  -  10:30 Trail a Western Pleasure - ukázka soutěžních disciplín
10:30  -  15:00 Výstava koní  - program ASCHK 
15:00  -  15:10 Nástup koní Westernového ranče a Farmy JOHN DEERE
15:10  -  15:15   Hunter - aneb američtí koně v anglickém stylu
15:15  -  15:25 Trail speciál - jizda zručnosti
15.25  -  15:35 Komunikace s koněm ze země
15:35  -  15:50 Koňská záchranka
15:50  -  17:00  Lasování, team sorting (třídění), team penning (zahánění 

do ohrady) - práce jezdce s dobytkem 

PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE 24. - 26. 6. 2011

09.30  -   09:35 Zoologická zahrada města Brna
09:35  -  09:55 Equipoint komunikační hry - kůň versus divák
09:55  -  10:00 Parawestern - sdružení Šemík
10:00  -  11:30 Výstava koní  - program ASCHK 
11:30  -  11:40 Nástup koní Westernového ranče a Farmy JOHN DEERE
11:40  -  11:45 Hunter - aneb američtí koně v anglickém stylu
11:45  -  11:55 Trail speciál - jízda zručnosti
11:55  -  12:05 Komunikace s koněm ze země
12:05  -  12:20 Koňská záchranka
12:20  -  13:00 Lasování a team sorting (soutěž týmů John Deere, 

Budvar) - práce jezdce s dobytkem
13:00  -  16:00 Výstava koní  - program ASCHK 
16:00  -  16:05 Equiteam a koně na ruce
16:05  -  16:25 Trail a Western Pleasure - ukázka soutěžních disciplín
16:25  -  16:40 Equipoint komunikační hry - kůň versus divák
16:40  -  16:50 Vanda Hybnerová a poník Pijon - minishow
16:50  -  17:00 Western Riding - ukázka ovládání koně ve cvalu
17:00  -  17:05 Zoologická zahrada města Brna
17:05  -  17:15 Koňská záchranka
17:15  -  18:00 Lasování a team penning (soutěž týmů John Deere, 

Budvar) - práce jezdce s dobytkem

Změny vyhrazeny.



Westernový ranch a Farma John Deere

Milí návštěvníci, 
westernový program a americká plemena koní už mají na veletrzích svoji  
tradici.  V letošním roce vás čeká programová inovace.  Ve spolupráci  s  
Appaloosa Horse Club CZ, Rančem u Soudného potoka,  Galloway Farm  
Roupov a členy EQUITEAM jsme pro vás připravili ukázky dobytkářských  
soutěží, které byly k vidění na brněnském výstavišti poprvé na Brno Trophy  
v roce 2000. Od té doby uplynulo mnoho vody a tento sport si získal více a  
více příznivců, stejně jako westernové ježdění. Zpřísnila se také pravidla a  
proto veškeré předvedené ukázky budou v souladu s řádem ochrany zvířat  
pod  záštitou  ApHC  CZ.  Těšit  se  můžete  na  lasování,  třídění  telat  či  
zahánění do ohrady v týmech tří jezdců. Kromě ukázek práce s dobytkem  
vás  čeká  také  ochutnávka  sportovních  westernových  disciplín  v  podání  
amerických plemen koní.   Celkem dvacítka hřebců, klisen a valachů na  
ranči  bude  reprezentovat  skvrnité  "indiánské"  appaloosy,  strakaté  
"malované"  paint  horse  i  rančerské  koně  quarter  horse.  Jelikož  jde  o  
plemena  všestranná,  uvidíte  je  také  v  anglickém  stylu  v  tzv.  Hunteru.  
Chybět nebudou ani oblíbené komunikační hry Equipoint pro diváky, práce  
s  koňmi  ve  volnosti,  parawestern  či  představení  nových  přírůstků  
Zoologické zahrady města Brna. Hostem programu bude naše patronka,  
herečka  Vanda  Hybnerová  s  rodinou  a  maskotem  poníkem  Pijonem.  
Děkujeme všem účinkujícím a také partnerům za spolupráci a jsme moc  
rádi,  že  naše farma a ranč má na výstavě koní  své místo.  Věříme,  že  
doplníme již tak pestrý a bohatý program, který pro vás připravila Asociace  
svazu chovatelů koní ČR. A k dobrému zážitku jistě patří i něco dobrého do  
žaludku, takže neváhejte a navštivte nás na volné ploše A.

Za pořadatele Míša Zachová

Partneři programu:
Veletrhy Brno, a.s.
JOHN DEERE (STROM Praha)
Budějovický budvar a BM servis
Westernové městečko Šiklův mlýn
Restaurant Pizzan
EQUIFARM s.r.o.
EQUIDOMUS
Ranč u Soudného Potoka
Galoway Farm Roupov
WRC JUJU Brno a Tony Hostěrádky

Pořadatel westernového programu: 
EQUICom s.r.o. pod záštitou Appaloosa Horse Club CZ

Více info www.equifarm.cz, www.equicom.cz, Facebook


