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Dne 18.10.2014, v krásnou a teplou podzimní sobotu, proběhl VII. ročník Jezdeckých her v
JO Kněžmost. Počasí bylo skorem letní, v poledním čase jsme chodili v tričkách, hřálo sluníčko a
jízdárna rychle vysychala po uplynulých deštivých dnech. 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 i letos připraven pro širší veřejnost, přátele a milovníky koní, v podobě vožení dětí na koních a
bohatého občerstvení pro všechny příchozí. Nechyběla ani velmi divácky oblíbená soutěž tatínků se
svými ratolestmi na zádech. V této soutěži opět vyhrál pan Marek Černý, tentokrát s malou
Aničkou, která byla ve svých 17 měsících nejmladší účastnicí sportovního odpoledne.
Soutěže pro malé děti do 10 let zajišťovaly naše tři pony klisny Calypso, Rozárka a letos už i Ronja,
která teprve sbírá zkušenosti při práci s dětmi. Moc se jí nechtělo běhat, ale soutěže zvládla a příští
rok již bude větším profíkem.
A nyní podrobněji k jednotlivým soutěžím: První soutěž, překážkovou dráhu pro nejmenší
děti skládající se z vlnovky, přenášení medvěda, házení míčků, podjetí překážky a průchodu úzkou
uličkou, kde si děti trhaly přivázané bonbóny, vyhrál Radim Svoboda, druhá byla Nela Pánková a
třetí Nela Uhrová. Druhou soutěž s totožnými překážkami jen děti s poníky nepodjížděly překážku,
ale překračovaly a závěru soutěže před projejím cíle musely udělat na hřbetě svých poníků kolotoč.
Soutěž byla určená starším dětem do 10 let, vyhrál Radek Housa, na druhém místě Kristýna
Vacková, a na třetím místě Tereza Volfová. Třetí soutěží byla překážková dráha pro děti do 10 let s
koněm na ruce, kde měly děti za úkol provést koně překážkovou drahou stejnou jako v předchozí
soutěži. Vítězkou se stala Eliška Černá, druhá byla Kristýna Vacková, třetí Radek Housa. Zbytek
sportovního odpoledne zaplnily tři soutěže pro děti nad 10 let a pokročilejší jezdce. Překážková
dráha s koněm na ruce, obohacená o průchod brankou, uličkou do L a otočením v klíčové dirce, v
níž zvítězila Tereza Hrubošová, druhá byl Žaneta Cenefelsová, třetí Jana Reslová. Poté následovala
překážková dráha s koněm v sedle, která měla podobný kurz jako předchozí soutěž, lišila se pouze
tím, že jezdci neprocházeli brankou. Zvítězila v ní Veronika Nedomová, druhá byla Markéta
Škodová, třetí Tereza Reslová. Sportovní odpoledne uzavřelo parkurové skákání do 1 metru, ve
kterém zvítězila Soňa Bobková, druhá Markéta Škodová a třetí Veronika Nedomová.
Na závěr musím složit hold výbornému občerstvení, kterému perfektně šéfovaly již tradičně
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 obci Kněžmost za finanční podporu na ceny pro děti. Děkujeme také paní Elišce
Josifové za stánek s prodejem perníkových koníků a ručně vyrobeného mýdla, který byl dalším
milým zpestřením sportovního dne v Jezdeckém oddíle Kněžmost. V neposlední řadě patří
poděkování i našemu místnímu hasičskému sboru za opětovné ochotné zapůjčení párkovače, lavic a
stolů.
Sedmý ročník Jezdeckých her se vydařil za krásného podzimního počasí, v příjemné
sportovní atmosféře a příští rok se jistě v JO Kněžmost sejdeme u VIII. ročníku.
V závěru svého příspěvku bych chtěla informovat o dokončení letošního projektu na
zavlažování jízdárny a nákupu vybavení pro činnost spolku.
Za Jezdecký oddíl Kněžmost
Petra Černá Rynešová

