Povídání o letních táborech 2013 v JO Kněžmost.
Od 27.7 do 3.8.2013 proběhl v JO Kněžmost již IV. ročník pobytového tábora pro děti. V parném
počasí střídaném vydatnými letními bouřkami proběhl letní pobytový tábor v JO Kněžmost. Zúčastnilo
se ho 12 dětí ve věku 7-14 let. Náplní tábora bylo samozřejmě ježdění na koních, táborové hry, plnění
bobříků, celodenní výlet s koňmi na hrad Valečov, stezka odvahy a závěrečné jezdecké hry, kde měli
možnost rodiče dětí zhlédnout, co se děti za týden na koních naučily. Děti spaly sice zatím
v provizorních, ale již v nově rekonstruovaných prostorech klubovny. Již tradičně a opět výborně
vařila paní Drahomíra Černá, které tímto vyslovujeme velký dík. Poděkování patří také táborovým
vedoucím: o hry a veškerou zábavu se skvěle staraly Karolína Dlasková a Kateřina Josefíková, výcvik
na koních řídila Michaela Vitmajerová, za vydatné pomoci Andrey Blažkové a Terezy Hrubošové.

Od 19.8 do 23.8.2013 proběhl v JO Kněžmost první ročník příměstského tábora pro děti. Musím říci,
že se velmi vydařil. Zúčastnilo se ho 12 dětí, kteří dorazily do oddílu vždy na devátou ráno, dopoledne
probíhal jezdecký výcvik, pak se děti naobědvaly a poslechly si každý den jiný příběh o slavných
koních. Odpoledne měly na programu vždy jedno koňské téma. Děti si celý týden k jednotlivým
tématům lepily obrázky a poslední den jim z těchto listů vznikla knížka, kterou si odnesly domů.
Samozřejmě byly na programu i různé hry, například hod podkovou na cíl, hledání barevných koníků
v přírodě, nebo překážková dráha, kdy si děti hrály na koně. Poslední den děti absolvovaly v terénu
vědomostní hru, při které si zopakovaly všechny vědomosti, které se za týden naučily. Jezdecký výcvik
jsme zpestřili středeční vyjížďkou na Hrádek. S organizací tábora velmi pomohli Tereza Hrubošová,
Markéta Škodová, Kristýna Peterová a Jan Vobruba, za to jim patří velký dík. Příští rok pro velký zájem
a úspěch tábora počítáme, že uspořádáme příměstské tábory dva.

