Rebelové nejen ve filmovém muzikálu, ale i na hiporehabilitačních koních aneb letošní 16. ročník
Jezdeckých her Hipocentra byl zároveň Dnem otevřených dveří v Hipocentru PN Kosmonosy,
Máte někdy pocit, že už je toho na vás nějak hodně a že někdy míň je vlastně víc? Přesně tohle
jsme cítili při plánování akcí v Hipocentru. A tak jsme se rozhodli pro letošní rok spojit dvě akce v
jednu a plni očekávání se vydali na dosud neprošlapanou cestičku.
Možná proto jsme jako hlavní téma celé akce zvolili hudbu z muzikálu Rebelové. Přeci jen malé
rebelanství v tom bylo.
A protože člověk míní a (nejen) pánbůh mění, změnili jsme také tradiční datum, ve kterém se v
minulých ročnících Jezdecké hry konaly. To už byla moc velká troufalost a tak přišel trest v
nejteplejším červnu za dobu, kdy se měření teplot v českých zemích provádí.
I přes tento fakt byly 12.6.2019 úderem 13 hodiny zahájeny již 16. Jezdecké hry Hipocentra PNK,
které již tradičně zahájily Ing. Dana Kolářová, MBA ředitelka PN Kosmonosy, prim. MUDr.
Veronika Kotková, náměstkyně pro léčebnou péči PNK a Martin Macoun, člen zastupitelstva města
Kosmonosy. Komentování celé akce měla pod svým velezkušeným dohledem PhDr. Petra Černá
Rynešová, odborná garantka Hipocentra PNK.
A i když bylo opravdu vedro k padnutí nic nebránilo tomu aby na plochu jízdárny vjely rebelky z
Hipocentra na báječných koních Simka, Rebeka, Navar a Britney, aby zajely úvodní čtverylku na
hity Sugar Town ( ŠŠŠ) a Pátá. Jezdecké hry tak byly slavnostně zahájeny a jako každý rok měla
čtverylka velký úspěch a tvrdý trénink všech zúčastněných byl oceněn velkým potleskem a
kytičkou od Báry Dlaskové ze zahradnictví PNK .
Po úvodní čtverylce proběhly první soutěže ve vodění poníků Terezky a Elfa v překážkové dráze.
Této soutěže se účastní naši nejstarší účastníci lekcí hiporehabilitace,ale jejich závodní a soutěžní
nasazení by jim mohli závidět i závodníci o několik generací mladší. Na každého závodníka čekala
odměna ve formě výborných koláčků z Merhautova pekařství z Benátek nad Jizerou, diplom,
barevná mašlička a pro první tři umístěné keramický pohár z keramické dílny Centrální terapie
PNK .
Po soutěži vodění poníků následovala soutěž v jízdě na koni vedeném terapeutem. V této disciplíně
je pacient veden a na překážkové dráze plní různé úkoly ve formě házení míčků a míčů na cíl,
převážení panenky atd. I tato disciplína měla hojné obsazení a závodníci navzdory vedru ze sebe
vydali to nejlepší co v nich bylo.
Přestávku na spočítání výsledků prvních disciplín jsme využili k voltižnímu vystoupení našich
nejmladších rebelek Lucinky a Terezky ( obě 5 let) na koni Bárným. Holky krásně cvičily ,
publikum nadšeně aplaudovalo jejich výkonům a i Bárný se nechal unést rytmem písniček Mě se
líbí Bob a Oliver Twist.
Po této krásné a místy i dojemné chvíli, pokračovalo soutěžní odpoledne nejprve soutěží ve vodění
velkých koní v překážkové dráze na ruce a pak ve vodění koní na dvou lonžích. Tato soutěž byla
zařazena do programu nově a byla určena speciálně pro závodníky, kteří vzhledem ke své vyšší
hmotnosti nemohou na koních jezdit, ale jsou natolik šikovní a schopní, že zvládnou koně ovládat
nejen rukama, ale i pomocí hlasových povelů jako správní kočí.
A co by to bylo za Hry, kdyby nebylo v jejich programu překvápko?! A tak se u nás na svých
cestách zastavili známí motorkáři Irčák, Kamčák, Mates a Klárka, aby se Terkou a Elfem účastnili
sázky o to jestli je to rychlejší z Brna do Dejvic či naopak a zda je pravda, že můžete být v 5 v
Dejvicích a v Brně před šestou. Závod byl nakonec po podání protestu všech zúčastněných uznán
jako nerozhodný a tak se asi nikdy nedozvíme co a kdo je rychlejší.
Když motorkáři opustili plochu jízdárny došlo na poslední soutěže, které jsou jako vždy
vyvrcholením Jezdeckých her. Nejdřív došlo na soutěž dvojic, kdy jeden z dvojice na koni jede a
druhý ho vede a v druhém kole si úlohy vymění. Tato soutěž je určena těm, kteří si ještě netroufnou
na samostatnou jízdu, ale jsou natolik samostatní a šikovní, že zvládnou vodit koně na kterém sedí
jezdec.

Každoroční nejprestižnější soutěží je samostatná jízda a i letos tomu nebylo jinak. Soutěž, která má
v sobě do poslední chvíle napětí, atmosféru velkých závodů a zdravé hecování od fanoušků byla
nádherným ukončením horkého, ale přesto krásného dne.
A tak ani vlastně nevíme jestli se víc povedly Jezdecké hry nebo Den otevřených dveří. Možná, že
byste se o tom mohli přijít přesvědčit i vy v příštím roce. Ještě nemáme jasno zda obě akce necháme
spojené nebo uděláme každou zvlášť. Ale i tak jsou vám dveře Hipocentra otevřené a rádi vás u nás
uvidíme.
Za celý tým Hipocentra PN Kosmonosy srdečně zve Kamila Petrová

