
Koštice žily o víkendu poutí a zábavou

Kostel v Košticích je zasvě-
cen sv. Antonínu Paduán-
skému, proto se během ví-
kendu 18. a 19. června konala
koštická pouť.

Sobotní odpoledne zahájil
starosta obce Jaroslav Vla-
sák, který přivítal přítomné,
uvedl malé koštické mažoret-
ky a poděkoval a odměnil
koštické děti, které svým dob-
rým skutkem pomohly ostat-
ním.

Tím začal bohatý program,
během kterého si přišly na
své všechny generace - téměř
dvě hodiny bavili přítomné
kouzelník a jeho host - zpě-
vačka Miluška Voborníková,
děti tvořily ve výtvarné dílně
a zvídaví přítomní si mohli v
mobilním muzeu vyzkoušet
jízdu na historických kolech
či jiných vozítkách.

Od 18 hodin začalo další
představení místních ochot-
níků Lucerna aneb Boj o lípu,
večer se rozproudila očeká-
vaná taneční zábava s místní
kapelou Paťáci.

Neděle byla zasvěcena

sportování - dopoledne si za-
soutěžili otcové s dětmi v
rámci oslavy Dne otců, pak už
se hrál fotbal. Žáci si zahráli
poslední zápas sezony, násle-
doval mírně nerovný boj žen
proti mužům - dvojnásobek
žen nakonec zcela přesvědči-
vě vyhrál nad muži, i když že-
ny občas využily své zbraně a
nedržely se příliš pravidel. U
diváků však sklidily velký
aplaus.

Nakonec si zahráli místní
muži, tentokrát už podle pra-
videl.

Celou pouť samozřejmě
provázely kolotoče a další
atrakce, nechyběla dobrá ná-
lada a dokonce i počasí se nad
námi smilovalo - zřejmě se za
nás přimluvil i sám svatý An-
tonín.

Celá akce v Košticích byla
součástí projektu Rok na vsi a
byla spolufinancována Ús-
teckým krajem.

Petra Karfíková,
Koštice Tatínek Olivier Thiebaut se synem Marcem běží slalom.

Milan Beneš na vysokém kole z mobilního muzea. K vidění bylo zajímavé mobilní muzeum.

Jezdci a koně se předvedli
na severočeském poháru

V krásném jezdeckém areá-
lu v Židovicích u Libčevsi
proběhlo neděli 19. června 2.
kolo Severočeského drezur-
ního poháru 2011. Na startu se
prezentovalo přesně 50 dvojic,
což je na severočeské poměry
slušná účast. Večer těsně před
závodní nedělí se omluvila
největší hvězda startovního
pole Hana Vašáryová, což by-
la velká škoda.

Za proměnlivého a větrné-
ho počasí se soutěžilo celkem
v pěti kategoriích. Všem vé-
vodily tentokrát Severočešky,
které ve všech zvítězily.

Jela se i kategorie PONY. V
ní 1. místo získala 13letá Míša
Pavlisová na poníkovi Van
Gogh (64 %). 2. místo obsadila
Alžběta Kraupnerová s Trin-
kou (obě reprezentovaly JS u
Ryzáčka Straškov). 3. místo
vybojovala zástupkyně JK
Větrný Ranč Rychnov – Děčín
Veronika Krejčová na poní-
kovi Medik.

V soutěži stupně obtížnosti
Z se jela úloha DU/2009. Na
startu bylo celkem 10 dvojic a
opět zvítězila talentovaná
Míša Pavlisová, tentokrát na
koni Baron Trenk (65,200 %),
s kterým v minulých dnech
excelovala na mezinárodních
závodech v německé Horka
e.V. Ze severočechů se umísti-
la na pěkném 3. místě Simona
Bozděchová na koni Ryzlink
(JS u Ryzáčka) a na 9. místě
Veronika Gažovičová s ko-
něm Newado (JK R.I.Z. Cho-
mutov).

Krásným „hattrickem“ by-
lo další 1. místo Míši Pavliso-
vé s koněm Baron Trenk v
soutěži obtížnosti L (úloha
DJ/2009 a krásných 64,643 %).
Z dalších severočechů zmí-
níme 7. místo Karolíny Vě-
trovské na koni El Paso II z JS
Javorník, 8. místo M. Pavli-
sové na Van Goghovi, 10. mís-
to Simony Bozděchové na
Ryzlinkovi, 12. místo Jany
Samešové na Grantě a 13. mís-
to Jany Cejnarové na Libret 2
(obě JS Javorník).

Žezlo vítězek v další soutěži
obtížnosti S (úloha JD/2009)
převzala Miloslava Šlambo-
rová (JS Letní stráň Velká Ve-

leň) s koněm Pampalini, která
se ziskem 64,595 % překonala
i několikanásobnou mistryni
ČR a účastnici ME mladých
jezdců Libušku Půlpánovou s
koněm Semiramis (62,613 %) z
JS Equus Kinsky. Loňský ob-
jev severočeské drezury Pa-
vel Macek na koni Calet z JS
Javorník skončil kvůli dvěma
omylům na 9. místě (58,198
%), což jej stálo jinak 3. místo.
Zde se představila i Michaela
Pavlisová s koněm Baileys 20
– 11. místo (57,297 %).

Nejvyšší obtížnost, kterou
představovala na závodech
úloha St. George/2009, před-
vedlo celkem 7 dvojic. Seve-
ročeská reprezentantka Milo-
slava Šlamborová nenechala
nikoho na pochybách, že její
forma s koněm Pampalinim je
po „německé exkurzi“ výbor-
ná a ziskem krásných 61,053
% zvítězila. Na pěkném dru-
hém místě se umístila parku-
rová specialistka Petra Char-
vátová s koněm Cincinnati z
JS Strážiště (58,421 %), která
jde všem „skokanům“ příkla-
dem a drezurnímu výcviku
svých koní věnuje opravdu
velkou pozornost, což zcela
jistě přispělo i k jejímu celko-
vému vítězství ve Skokovém
poháru 2010. Premiéru si v té-
to obtížné úloze zažila M. Pa-
vlisová a s koněm Baileys 20
získala celkově 4. místo a
57,018 %.

Zajímavostí závodů v Žido-
vicích bylo i to, že disciplína
drezura se na místním závo-
dišti jela vůbec poprvé. Pořa-
datelé se této premiéry ale
zhostili opravdu se ctí a při-
pravili všem účastníkům pří-
jemné a kvalitní prostředí. Je
třeba ocenit i kvalitu povrchu
v soutěžním obdélníku a vel-
mi praktickou plachtovou ha-
lu, která sloužila k přípravě a
opracování koní před úlohou.
V areálu závodiště je i mož-
nost ustájení více koní, což
vytváří podmínky pořádání i
vícedenních závodů, což vy-
hlašovatel SČDP zcela jistě
využije v příštím ročníku .

M. Šlambor

RECEPT
Tvarůžková
pomazánka
Potřebujeme:
250 g měkkého tvarohu, 40 g
másla, balíček olomouc-
kých tvarůžků, 1/2 lžičky
drceného kmínu, 1 lžička
mleté papriky, 1 mladá ci-
bulka, pažitka a sůl podle
chuti

Příprava:
Změklé máslo utřete s tva-
rohem, přidejte vidličkou
rozmačkané tvarůžky, jem-
ně nakrájenou cibulku i se
zelenou natí, kmín, papri-
ku, sůl a pažitku.
Dobře rozmíchejte.

Roztírejte na celozrnný
chléb či jiné pečivo.

Podělte se
s ostatními

čtenáři o vaše
zajímavé

příběhy, zážitky
a postřehy.

Napište nám,
pošlete foto!
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