Milí příznivci jezdectví, jezdecké stáje Nowa či přátelé pana Wajtra (ať stávající či
budoucí :-) ),
ráda bych se podělila o zkušenosti, které jsme v Nowě načerpali tento víkend. Účastníky
vyprávění jsem já (jezdec, který již alespoň trochu tuší, o čem ježdění ve skutečnosti je) a Kuba
(začátečník).
Pan Wajtr vypsal na minulý víkend kurz základů správného ježdění a nutno dodat, že byl
skutečně intenzivní :) Chvíli jsme doma diskutovali, zda se na to oba cítíme, pak jsem zavolala
Břeťovi a bylo vymalováno.
V prvé řadě nás čekala teoretická část, která se ovšem zcela vymykala standardním suchým
všeobecným poučkám. Základní a 100% funkční principy nám byly vysvětleny s takovou
samozřejmostí, že mi pak zůstával rozum stát, proč jsem na některé věci nepřišla již dávno.
Ono to není jednoduché, když do vás každý trenér tlačí zaručeně nejlepší recept, který v
důsledku stejně funguje jen tak napůl.
No a šli jsme jezdit :) Musím říct, že za ten víkend jsme seděli na koních spousty hodin, přičemž
každá minuta v sedle znamenala posun, což je opravdu výjimečné. Není umění projezdit
hodiny, když se vám nikdo nevěnuje. Takto jsme ale byli neustále pod ostřížím dozorem a
veškeré chyby byly okamžitě napravovány.
Obrovským plusem pro nás bylo, že kurz nebyl žádnou masovou záležitostí, ale na jízdárně
jsme se vyskytovali většinou dva, maximálně 4. Je jasné, že tak má trenér možnost se vám
opravdu věnovat a zároveň i vy se můžete poučit z chyb či předností ostatních.Nutno dodat, že
celý kurz jsme oba, "jezdec" i začátečník:

absolvovali naráz, přičemž ani jeden z nás neměl dojem, že se nudí, či že je toho na něj moc.
Vše bylo připraveno perfektně a trenér (pan Wajtr osobně) vždy odhadl, kdy s námi může zkusit
něco nového.

Bez problémů fungovala i dvojice dospělý a tato:

desetiletá „slečna“.Dlužno dodat, že tam byla o dva dni déle.
Musím přiznat, že oběma nám tento kurz mnoho dal a nepochybně si budeme rozšiřovat obzory
i nadále. Ale již víme u koho :)
Aby bylo jasno, celý víkend jsme netrávili pouze na jízdárně. Každý den jsme vyráželi také do
terénu, kde jsme v praxi zkoušeli to, co jsme se naučili v jízdárně. Pan Wajtr nás rozhodně
nešetřil! Jezdili jsme opravdu zajímavými terény, cestou - necestou, polem nepolem, přičemž
mnoho z těch polí jsme krásně procválali.

Ano, i s Kubou, který toho dosud moc nenajezdil. Nejednalo se však o žádný úprk plný hrůzy.
Věděl přesně, co má dělat, takže to byl pro něj stejně super zážitek, jako pro mě.
Koně byli ve výborné kondici, takže i když bylo opravdu teplé počasí, hravě s námi zvládali
dlouhé cvalové pasáže, aniž by je to jakkoliv unavovalo. Ze zvířat je patrné zdraví a radost z
pohybu, což se přenáší i na jezdce. Ve výsledku to pak vypadá tak, že se krajinou ženou
postavy na koních a už z dálky je vidět, jak se všichni šťastně zubí (koníci tedy alespoň
spokojeně pravidelně odfrkují :)
A k celkové pohodě weekendu přispělo vynikající a přitom cenově velmi příznivé ubytování !!
Vy všichni, kteří dosud váháte, zda se něčeho takového v Nowě zúčastnit, neváhejte. Můžete
jen získat, jako my dva. Nemusíte projezdit celý víkend, ale i přesto budete odcházet s dobrým
pocitem, že jste se něco nového naučili.
Stáji Nowa a všem jejím obyvatelům přeji mnoho zdaru a hlavně zdraví. Již se těším, až se tam
u vás zase objevíme.
Díky!
Celá fotogaleriie z kursu je zde:
http://wiki5.rajce.idnes.cz/Letni_kurz_jezdeni_v_JK_NOWA_-_Studanky_16.7.2011/#

Hezký den
Jana a Jakub

