
 
 
 
 

12.ročník Jezdeckých her v Hipocentru PN Kosmonosy 
 

 Ve středu 24.6.2015 se konal již 12.ročník Jezdeckých her, které pořádalo Hipocentrum PN 
Kosmonosy. Letošní ročník se nesl v duchu Pirátů z Karibiku, takže terapeutky Hipocentra se 
proměnily v drsné mořské vlky, před kterými se třesou všechny světové oceány a přilehlé končiny. 
Po krátkém zahájení, které letos obstaraly Petra Černá-Rynešová a Kamila Petrová, následovala  
úvodní čtverylka, kterou zajely drsné pirátky a za svůj výkon si vysloužily velký potlesk a obdiv 
diváků. 
 A pak již následovaly soutěže, ve kterých závodili pacienti, kteří docházejí na lekce 
hiporehabilitace. Závodilo se v několika kategoriích, které byly přizpůsobeny schopnostem a 
dovednostem pacientů. Takže se závodilo na překážkové dráze v závodě vodič + poník, další 
soutěží byla jízda na koni, kterého vedl terapeut a jezdec musel plnit různé dovednostní úkoly( 
házení míčků na cíl, převezení panenky). V další soutěži závodili vodiči, kteří vedli velké koně v 
překážkové dráze bez jezdce na koni, poté následovala soutěž dvojic, kdy se závodníci navzájem 
vedli a ve druhém kole si pozice vodič – jezdec vyměnili. Závěrečnou soutěží byla samostatná jízda 
na koni. Tato soutěž je vždy napínavá až do konce a letošní ročník nebyl výjimkou. Až teprve 
poslední závodník strhl vítězství na svou stranu a získal zaslouženě pohár pro vítěze. 
 Vloženým závodem,kterého se letos účastnil kapitán Morgan a hrdinný kapitán Korkorán, 
bylo agility poníků Terezky a Elfa.Tento závod skončil spravedlivou remízou a oba kapitáni odpluli 
na svých korábech na širé oceány. 
 Letošní ročník Jezdeckých her byl velmi vydařený, i když počasí nám tentokrát úplně 
nakloněné  nebylo. Nepršelo, ale černé mraky se nad hlavami závodníků nepříjemně honily. 
Divácká kulisa byla početná a příjemná, i když vzhledem k počasí trošku slabší než jiné roky. 
Na konci her byla umožněna jízda na našich koních pro všechny zájemce, kteří vydrželi až do 
konce. 
  
 Velké poděkování patří všem, kdo se na zdárném průběhu Her podíleli. 
 Propagaci akce zajistila Česká hiporehabilitační společnost,koláče pro účastníky upeklo 
 Merhautovo pekařství z Benátek nad Jizerou, poháry a mašličky pro závodníky dodala 
 Centrální terapie PN Kosmonosy, občerstvení zajistil Fokus Mladá Boleslav, bramboráky a 
 výtěžek z jejich prodeje,který byl určen pro Hipocentrum, připravilo oddělení A16 PN 
 Kosmonosy, květiny pro drsné pirátky uvázalo zahradnictví PN Kosmonosy.  
 
 
   Kamila Petrová, Hipocentrum PN Kosmonosy 
 


