V. ročník jezdeckých her v JO Kněžmost.
Každý rok píši, jak nám počasí přálo a hry se nám vydařily, letos tomu bylo naopak. Počasí nám
nepřálo, v sobotu 27. 10. 2012 byl nejnevlídnější den, dovolím si tvrdit, z celého roku. Celou noc
pršelo a do toho začal padat i sníh. Ráno bylo zatažené, a stále padal déšť se sněhem a nevypadalo
to, že by se počasí umoudřilo.
Hry byly, ale připravené, tak se nedalo nic jiného dělat, než náš sportovní den odstartovat. K mému
údivu se těsně před desátou dostavily všechny nahlášené děti se svými rodiči, vyzbrojené teplými a
nepromokavými oděvy.
Jezdecké hry začaly již tradičně soutěží nejmenších dětí v překážkové dráze. Zvítězila nejmenší
účastnice závodů Barborka Kastnerová, které ještě nejsou ani dva roky, druhá se umístila Helenka
Švarcová a na 3. místě skončila Natálka Štěpánková.
Mezi soutěžemi se děti a rodiče zahřívali teplými nápoji a občerstvovali se dobrým gulášem či
párkem v rohlíku z našeho občerstvení.
Jezdecké hry pokračovaly soutěží pro větší děti v překážkové dráze s vodičem, kde bylo početné
startovní pole 11-ti závodníků. Zvítězila Anička Bradáčová, druhá byla Andrejka Pelikovská a na
třetí místě se umístila Lucka Volfová. Po té následovala soutěž s koněm na ruce, kde děti musely
zdolat překážkovou dráhu s koněm, kterého samy vedly. Byť byl pro děti pohyb v těžkém mokrém
písku na jízdárně velmi náročný, statečně bojovaly a všechny úspěšně závod dokončily. Na prvním
místě se umístila Lucka Volfová, druhé místo obsadila Kačenka Švarcová a 3. místo vybojovala
Terezka Volfová.
Po třetí soutěži následovala soutěž s tatínkem v sedle, kdy tatínkové vzali své ratolesti na záda a co
nejrychleji s nimi museli zdolat překážkovou dráhu. Byl to boj 7 dvojic, kdy někteří tatínci
startovali postupně se dvěma dětmi. Nakonec po rozběhu přes jízdárnu obhájili své vítězství
z loňského roku Marek Černý s Eliškou, druzí byli Pan Obrázek s Alenkou a třetí místo obsadili
Petr Bradáč s Kačenkou.
Pak již následovala trochu krize, děti se pomalu se svými rodiči celý promáčení rozcházely domů,
ale musím říci, že i přes nepřízeň počasí a promočené oblečení vypadly spokojeně, každý si odnášel
ceny a mašle za svá umístění. Na tomto místě patří velké poděkování Škoda Auto za věcné ceny pro
děti, O.K Oriens Karton s.r.o. z Mnichova Hradiště za nádherné ceny ve formě puzzlí a her pro
děti.
Poslední soutěží dnešního dne byla překážková dráha s koněm na ruce pro starší a pokročilé, kterou
vyhrála Anežka Krézková, druhé místo vybojovala Markétka Škodová a třetí místo obsadil Marek
Martinec.
Soutěže: překážková dráha v sedle koně a parkur musely být zrušeny pro nepřízeň počasí, všem
byla zima, byli promočení a jízdárna se stala s postupem přibývající vody a sněhu nepoužitelná pro
další závodní klání.
Tak tedy V. ročník jezdeckých her v JO Kněžmost sice neměl ideální klimatické podmínky, ale mě
osobně hřálo u srdce obrovské sportovní nadšení a vytrvalost všech děti, kteří se soutěží zúčastnily.
Tímto bych všem dětem ráda vyslovila velikánskou pochvalu za vytrvalost a statečnost.
Děkuji také všem organizátorům, členům JO Kněžmost a přátelům, kteří nám i v těchto podmínkách
s jezdeckými hrami ochotně pomáhali.
Za JO Kněžmost PhDr. Petra Černá Rynešová

