Dne 29.10.2011, v pěknou podzimní sobotu, proběhl IV. ročník Jezdeckých her v JO
Kněžmost. Program byl připraven v podobě soutěží pro děti od nejútlejšího věku až po starší a
pokročilé jezdce, složen ze šesti sportovních disciplín, pěti soutěží v překážkové dráze různé
obtížnosti a jedné soutěže v parkurovém skákání. Program byl letos připraven i pro širší veřejnost,
přátele a milovníky koní, v podobě vožení dětí na koních, které nám pro tuto akci zapůjčilo CPK
Chrpa (sdružení pro přípravu koní pro hiporehabilitaci). Koně přijeli z nedaleké Psychiatrické
léčebny v Kosmonosích, kde celoročně pracují v hodinách hiporehabilitace s pacienty. Připravena
byla také jedna netradiční soutěž s poetickým názvem - Překážková dráha s osedlaným tatínkem.
Měla velkou diváckou odezvu, zúčastnilo se jí 10 soutěžních dvojic, kdy tatínek musel absolvovat
překážkovou dráhu s dítětem na zádech a splnit stejné disciplíny jako v soutěži s koněm na ruce.
Nejúspěšnější dvojicí byli zástupci domácí stáje, pan Marek Černý a Eliška ze mlýna, hned v
závěsu pak Libor Štěpánek s Karolínkou Štěpánkovou.
A nyní podrobněji k jednotlivým soutěžím: První soutěž, překážkovou dráhu pro nejmenší
děti skládající se z vlnovky, přenášení panenky, házení míčků, podjetí překážky, průchodu úzkou
uličkou, kde si děti trhaly přivázané bonbóny a na závěr uděláním kolotoče, vyhrála Eliška Černá,
druhá byla Karolínka Štěpánková a třetí Helenka Švarcová (nejmladší účastnice závodů, je jí pouze
2,5 roku). Druhou soutěž se stejnými překážkami, pro starší děti od 4 do 6 let, vyhrála Alenka
Obrázková, na druhém místě se stejným časem skončili Prokop Říha a Kačenka Švarcová a na
třetím místě Anička Bradáčová. Třetí soutěží byla překážková dráha pro malé děti s koněm na ruce,
kde měly děti za úkol provést koně překážkovou drahou stejnou jako v předchozích soutěžích, jen
s rozdílem záměny podjetí překážky za přeskočení či překročení nízké kavalety. Vítězství z
předchozí soutěže obhájila Alenka Obrázková, druhá byla Kačenka Švarcová, třetí Karolínka
Štěpánková. Pokračování sportovních soutěží zpestřilo ještě voltižní vystoupení dětí na poníkovi v
podání Karolínky Štěpánkové a Elišky Černé (obě věk 4 roky), které předvedly některé obtížné
cviky na madlech, klus a cval v dámském sedu, holubičku na hřbetě koně, stoj na kráčejícím koni a
kolotoč v klusu. Zbytek sportovního odpoledne naplnily tři soutěže pro starší a pokročilé jezdce.
Překážková dráha s koněm na ruce ztížená průchodem pod strašákem, přechodem s koněm přes
plachtu a otočením v úzké uličce, v níž zvítězila Petra Černá Rynešová, druhý byl Zdeněk
Knobloch, třetí Lucie Zachrdlová. Poté následovala překážková dráha s koněm v sedle. Lišila se od
předchozí soutěže pouze vynecháním strašáka. Zvítězila v ní Jitka Bartošová, druhá byla Markétka
Škodová (10 let), třetí Petra Černá Rynešová. Sportovní odpoledne uzavřelo parkurové skákání do 1
metru. Zvítězil Milan Šimun, druhý byl Marek Černý a třetí Jitka Bartošová.
Na závěr musím složit hold výbornému občerstvení, kterému šéfovaly paní Drahomíra
Černá a Lenka Škodová. Mnohým návštěvníkům zpříjemnilo podívanou na sportovní výkony
popíjení teplé dolské medoviny, svařeného vína či teplého jablkového džusu se skořicí. K jídlu byl
výborný medovník, domácí guláš nebo párek v rohlíku. Ráda bych také poděkovala našim
sponzorům (Finance MB, ALSAP s.r.o., QUINEX spol s.r.o.), kteří finančně přispěli na ceny pro
děti a firmě Pegasos s.r.o., která vyrobila pro jednotlivé překážky tabulky s čísly a finančně
podpořila aktivity jezdeckého oddílu. Děkujeme také paní Elišce Josifové za věnování nádherných
perníkových koní do každé soutěže. Stánek s prodejem perníkových koníků byl dalším milým
zpestřením sportovního dne v Jezdeckém oddíle Kněžmost.
Čtvrtý ročník Jezdeckých her se vydařil za vlídného podzimního počasí, v příjemné
sportovní atmosféře a příští rok se jistě v JO Kněžmost sejdeme u V. ročníku.
V závěru svého příspěvku bych chtěla informovat o vytváření projektu rekonstrukce
klubovny a sociálního zařízení v JO Kněžmost. Tento projekt by měl pomoci vytvořit kvalitní
sociální zázemí pro pořádání budoucích akcí jezdeckého oddílu a umožnit širší veřejnosti
plnohodnotné využití těchto aktivit.
Petra Černá Rynešová

