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2 290 km púť jazdcov
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Sila myšlienky
Organizačne zabezpečoval celú túto
akciu Riccardo Scorsone v spolupráci
s Alessandrom Silvestrim, prezidentom
FITETREC-ANTE. Táto myšlienka u neho
skrsla približne pred rokom. Sadol si za
počítač a začal študovať mapy, kade by
viedol túto trasu. Začal komunikovať s
jazdeckými federáciami štátov, cez ktoré
trasu plánoval. Pomaly sa všetko začalo
nabaľovať, cesta sa začala predlžovať a
organizačný štáb rozrastať. Ako to všetko
realizoval a čo všetko pri tom zažil, som si
vypočul pri viacerých talianskych kávičkách pri návšteve našej ekipy v jednom
z rímskych hotelov. Je úžasné, akú silu
má myšlienka jedného človeka. Dokázala
spojiť nielen jazdcov zo zúčastnených
krajín, ale aj nadchnúť verejnosť pre túto
ušľachtilú myšlienku.

Vojenské kasárne v Ríme prichýlili 300 koní
Kasárne v Ríme sa 1. – 3. júla zmenili na obrovskú maštaľ pre kone, ktoré
ponúkli jazdcom zúčastnených štátov
jazdecké školy z Ríma, ale aj súkromní
majitelia zo širšieho okolia. V sobotu 2.
júla sme navštívili pridelené kone a mnohí
si hneď vyskúšali jazdecké kolbište v
kasárňach. Všetci sa rýchlo spriatelili so
svojimi novými štvornohými  súputníkmi.
Po odchode z kasární sa všetci
jazdci presunuli do veľkej reštaurácie. Na
bezmála sedemsto účastníkov, organizátorov, podporovateľov čakalo výborné

Michal Pekelský, Martin Miňo, Denisa
Bolfová dostali prvý rad, a tak viedli
jazdcov do Vatikánu.

Je úžasné, akú silu má
myšlienka jedného človeka. Dokázala spojiť nielen
jazdcov zo zúčastnených
krajín, ale aj nadchnúť verejnosť pre túto ušľachtilú
myšlienku.
občerstvenie s talianskymi špecialitami
a so zábavným programom. Na záver sa
všetkým zúčastneným prihovoril hlavný
organizátor Riccardo Scorsone. Zhrnul
túto bezmála štvormesačnú púť naprieč
Európou a odovzdal ďakovné plakety
organizátorom priechodov zúčastnených

Pred Námestím sv. Petra

9. marca 2016 sa začala štafetová púť jazdcov z
Krakova do Ríma „Via Della Misericordia a cavallo 2016“. O jej priebehu cez Slovensko vás náš
časopis podrobne informoval v aprílovom čísle.
Putovania sa zúčastnili stovky jazdcov z piatich
štátov – z Poľska, zo Slovenska, z Rakúska, zo Slovinska a z Talianska. Slovenskí jazdci absolvovali
druhú najdlhšiu trasu 434 km. V priebehu našej
trasy sa pridávali k základnej ekipe aj sprievodní
jazdci. Celkovo sa nášho úseku zúčastnila bezmála päťdesiatka jazdcov. Napokon dorazili talianski
jazdci po poslednom úseku do Ríma

Plaketa s trasou púte a menami
zúčastnených jazdcov
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štátov. Súčasťou posedenia bol aj futbalový prenos zápasu Taliansko – Nemecko.
Škoda, že to domácim nevyšlo.

300 jazdcov ukončilo 2 290 km púť na
Námestí svätého Petra vo Vatikáne
V nedeľu v skorých ranných hodinách sa kasárne začali napĺňať jazdcami. Boli rozdelení na tri skupiny po 100
jazdcoch. Každú skupinu viedli uniformovaní jazdci z miestnych kasární. Dostalo
sa cti našej ekipe, naša trojica jazdcov‚
Denisa Bolfová, Martin Miňo a Michal
Pekelský – vytvárala prvý rad tristočlennej
skupiny jazdcov, ktorú priviedli asi po
dvojhodinovej jazde Rímom na Námestie
sv. Petra vo Vatikáne. Organizátor odovzdal pápežovi Františkovi pamätnú plaketu tejto púte a na obedňajšej omši sme
si na námestí vypočuli aj jeho príhovor k
jazdcom púte Via delle Misericordia.

Večerné stretnutie s Riccardom Scorsonem s jazdcami zo Slovenska,
z Poľska, Rakúska a Talianska.

Riccardo Scorsone potvrdzuje
spokojnosť s priebehom záveru púte.
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