Povídání o letních táborech v JO Kněžmost:
Letos proběhly tři letní tábory v JO Kněžmost. Dva příměstské, jeden na začátku července a druhý
na konci srpna. Jeden pobytový, již tradičně v termínu na přelomu prázdnin.
Od 7.7 do 12.7.2013 proběhl v JO Kněžmost příměstský tábor pro děti. Zúčastnilo se ho 12 dětí, ve
věku 5-10 let, dopoledne probíhal jezdecký výcvik, pak se děti naobědvaly a poslechly si každý den
pohádkový příběh o koních. Odpoledne měly na programu vždy nějaké koňské téma o kterém se
dozvěděly podrobnosti a pomocí her, kvízů a výtvarných činností jsme toto téma vždy procvičily a
ukládaly do paměti pro závěrečnou vědomostní hru, která proběhla v pátek na konec tábora.
Samozřejmě byly na programu i jiné hry, například hod podkovou na cíl, hledání barevných koníků
v přírodě, nebo překážková dráha, kdy si děti hrály na koně. Tento tábor byl trochu deštivější, což
ale vůbec neubarlo na zábavě. Děti se jedno odpoledne na jízdárně radostně cachtaly v kalužích a
stavěly jezera a přehrady. Velkou zábavou se stalo hraní na balících slámy, tato radostná aktivita se
nakonec prolnula všemi třemi letošními tábory. S vedením a organizací tábora pomohla Romana
Cirkrajová a Tereza Hrubošová. A i starší děti z oddílu pomáhaly, jmenovitě Markéta Škodová,
Kristýna Peterová a Žaneta Cenefelsová. Všem za to patří velký dík.
Od 25.7 do 2.8. 2014 proběhl již V. ročník pobytového tábora pro děti. Letos v klimaticky velmi
příjemném počasí, které dopřávalo, jak koupání v bazénu, tak i aktivitám s koňmi, proběhl letní
pobytový tábor v JO Kněžmost. Zúčastnilo se ho 12 dětí ve věku 7-10 let. Náplní tábora bylo
samozřejmě ježdění na koních, táborové hry, 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 v krásných prostorech nově zrekonstruované klubovny, kde měly po
mnohal letech již příjemné zázemí. Tradičně a opět výborně vařila paní Drahomíra Černá, které
tímto vyslovujeme velký dík. Poděkování patří také táborovým vedoucím letos v podání Michaely
Vitmajerové, která měla na starost organizaci her i jezdeckého výcviku a Tereze Hrubošové s
Kateřinou Holou, které byly jejím výborným týmem. Dálší poděkování patří starším dětem z
oddílu, které pomáhaly – Michaela Klainová, Anežka Krezková a Anna Baliczová. Tábor proběhl
ve velmi poklidném a příjemném duchu.
Od 18.8 do 22.8. 2014 proběhl druhý příměstský tábor. Zůčastnilo se ho 12 dětí ve veku 5-11 let.
Náplň byla podobná jako u předchozích táborů. Počasí bylo příjemnější, tolik nepršelo, tak jsme se
s dětimi vydaly i na delší výlet s koňmi na hrad Valečov a zvlády jsme i plavení koní v rybníku. Na
táboře si děti užily i výtvarné tvoření - soutěž o nejkrásnější obrázek na téma koně a vánoce, či
lepení koňských desek na ukládání svých výtvorů. S dětmi jsme zvládly i nauku o koních a
následnou vědomostní soutěž v terénu a nechyběly samozřejmě ani oblíbené hry – překážková
dráha na čas, hledání barevných koníků, hod podkovou. Za vydatnou pomoc při pořádání tábora
děkuji Tereze Hrubošové, dále starším dětem – Markétě Škodové, Anně Baliczové a Žanetě
Cenefelsové.
Všechny letošní tábory proběhly v příjemné atmosféře a společně jsme si je všichni užili.
Příští rok pro velký zájem a úspěch příměstských táborů počítáme, že uspořádáme příměstské
tábory tři a jeden pobytový.
V závěru svého sdělení musím s trochou nostaligie říci, že si během táborů s dětmi užívám tuto
neopakovatelnou atmosféru - výlet na Valečov, plavení koní, noční bojovku, nebo večerní ukládání
ke spánku s pohádkou o koních. Na druhé straně si velmi odechnu, když děti předáme zdravé a v
pohodě rodičům a máme zase na rok klid:-)
Petra Černá Rynešová

