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Aktivity JO Kněžmost v roce 2012
Jezdecké hodiny s dětmi a mládeží:
V jezdeckém oddíle Kněžmost v roce 2012 probíhaly jezdecké
hodiny pro děti a mládež od března do listopadu. Během roku
2012 proběhlo 216 jezdeckých hodin.
Program aktivity s koňmi pro klienty s mentálním
handicapem z Domova pod Skalami.
Od začátku
dubna 2012 byl
v JO Kněžmost
zahájen aktivizační program s koňmi pro klienty
s mentálním handicapem z Domova pod Skalami
v Kurovodicích. Během roku 2012 každý pátek
dojíždělo do JO Kněžmost zhruba 12 klientů, kteří
se účastnili programu z koňmi v podobě čištění,

krmení a i ježdění na nich. Celý program byl zaměřen
na komplexní aktivizaci organismu po stránce emoční,
poznávací, tělesné i sociální. Vše probíhalo pod
vedením zkušeného terapeuta z oblasti hiporehabilitace.

Proběhlo několik jednorázových akcí:
Brigáda14.4.2012. Jarní brigáda byla tradičně zaměřena
na úklid stájí a prostor JO Kněžmost po zimě.

Exkurze pro děti z Mateřské školky Kněžmost 19.4.2012. Dne 19.4.2012 proběhla již poněkolikáté
exkurze v JO Kněžmost pro děti z Mateřské školy Kněžmost. Děti v jezdeckém oddíle absolvovaly asi
2 hodinový program složený z povídání o koních a prohlídky stájí. Celé setkání bylo zpestřena
naučnou soutěží o správné odpovědi, za každou správnou odpověď děti dostaly malou sladkost. Po
prohlídce stájí a koní ve výběhu následoval program na jízdárně, tam děti měly možnost svézt se na
koni a zahrát si na koně při překonávání překážkové dráhy. Při odchodu děti dostaly malý dárek
v podobě spojovačky s motivem koně. Myslím, že se dětem na exkurzi v jezdeckém oddíle líbilo a
určitě podobnou uspořádáme i v příštím roce.
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Den koní 19. 5. 2012. Dne 19.5.2012 proběhl v JO Kněžmost již
druhý ročník Dne koní. Tentokrát byly v programu soutěže pro
děti: překážková dráha s koníkem na tyči, skládaní koňských
puzzlí různé obtížnosti, spojovačky, ze kterých samozřejmě vyšel
kůň a 4. Hod podkovou. Za každou splněnou soutěž dostávaly děti
razítka s motivem koně do průkazu s názvem Jezdecká licence.
Doplňkem byla již z loňska oblíbená trampolína a vození dětí na
koních, na které se celý den stála dlouhá fronta.
Na kolbišti od 10:45 probíhal pestrý program. Show zahájily
členky Klubu žen JO Kněžmost, které předvedly na 4 koních
zdařilou čtverylku (koně synchronně do rytmu hudby předvádí
různé obrazce). Dále následovalo vystoupení Markétky Škodové,
která předvedla na svém poníkovi Maxovi, co vše děti potřebují
znát a umět, aby mohly složit zkoušky základního výcviku na pony. Pak následovalo dechberoucí
kaskadérské vystoupení Honzy Šobora na valachovi Sunnym, který předvedl lasování, práskání bičem
na ležícím koni a stojku na cválajícím koni.
První část dopoledního programu zakončilo
předvedení kladrubského koně v podání
klisny Salfíny se svou majitelkou Terezou
Paříkovou a vystoupení vloni křtěných hříbat,
kobylek Almarion a Ronji, která mezi sebou
závodila v překážkové dráze.
V polední pauze měli diváci k dispozici
bohaté občerstvení v podobě domácího
guláše, uzené kýty, klobásy a dalších dobrot.
K pití bylo rohozecké pivo, točená limonáda
a pravá dolská medovina. Pivovar Rohozec
nám ochotně a bezúplatně zapůjčil stánek,
výčepní zařízení, velký slunečník a jako
sponzorský dar věnoval sud točené limonády.
Po 30 minutové pauze se představilo CPK
Chrpa v podání Ing. Tomáše Ditrta, který představil sdružení zabývající se přípravou koní pro
hiporehabilitaci. Sdružení zastupovali dva koně, Barny a Ferda, působící v nedaleké Psychiatrické
léčebně v Kosmonosích, kteří neúnavě a s klidem sobě vlastním vozili celý den nejen dětské účastníky.
Následovalo vystoupení Kláry Leiskové s koněm Colorádo, kteří předvedli schopnosti westernových
koní honit dobytek. Poté nám předvedly nejmenší členky oddílu, Karolínka Štěpánková a Eliška
Černá, voltižní cvičení na klisně Rozárce. Předváděly kolotoč, stoj na koni, cval v dámském sedu a
další náročné cviky, které tyto čtyřleté holčičky již hravě zvládají. Závěrečným bodem programu bylo
předvedení parkurového skákání v podání Milana Šimuna na klisně Bali, kteří divákům předvedli
základní připravenost koně do parkurového sportu. Při úplném zakončení programu před slosováním
vstupenek, přidal ještě vystoupení Honza Šobor se Sunnym a ukázal divákům základy přirozené
komunikace s koněm a
ještě jednou Sunnyho
položil na zem, aby si měli
dětští diváci možnost
pohladit ležícího koně.
Poslední částí Dne koní v
JO Kněžmost bylo
losování vstupenek.
Tombola byla opravdu
bohatá, kde vedle autíček
ze Škoda auto a krásných
her a puzzlí, které
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věnovala společnost O.K.Oriens Karton s r.o., vévodil celému slosování chlazený krocan, kterého
věnovalo Zemědělské družstvo Sever Loukovec. Dále věnovali ceny do tomboly manželé Fidlerovi a
Psí salón Klára Leisková.
Odpoledne po ukončení programu na kolbišti ještě pokračovalo svezením dalších zájemců z řad dětí
na koních, konzumováním občerstvení a prohlídkami stájí.
Tábor 29.7 až 4.8.2012. Již třetí ročník tábora v JO Kněžmost letos proběhl od 29.7 do 4.8.2012.
Z důvodů plánované a již částečně připravované rekonstrukce klubovny
proběhl letošní tábor pouze v skromnějším duchu. Tábora se zúčastnilo 7 členů
JO Kněžmost. Denně se jezdilo na koních, podnikli jsme výlet v sedlech na
Valečov, pěší výlet
Plakánkem na hrad Kost,
kde jsme navštívili vystoupení historické skupiny
šermířů. V rámci tábora jsme již tradičně měli
jeden večer letní kino. Dále jsme uskutečnili
drobné práce na údržbě prostor oddílu a vybavení
ke koním. I když tábor proběhl v méně početném
složení, dovolím si zhodnotit za všechny
zúčastněné, že jsme si ho všichni užili a za rok
snad se sejdeme již v nově vybudovaných
prostorech klubovny.

Dne 27. 10. 2012 proběhl v JO Kněžmost V. ročník jezdeckých her. Každý rok píši, jak nám počasí
přálo a hry se vydařily, letos tomu však bylo naopak. Počasí nám
nepřálo, v sobotu 27. 10. 2012 byl nejnevlídnější den, dovolím si
tvrdit, z celého roku. Celou noc pršelo a do toho začal padat i
sníh. Ráno bylo zatažené a stále padal déšť se sněhem a
nevypadalo to, že by se počasí umoudřilo. Hry byly ale
připravené, tak se nedalo nic jiného dělat, než náš sportovní den
odstartovat. K mému údivu se těsně před desátou dostavily
všechny nahlášené děti se svými rodiči, vyzbrojené teplými a
nepromokavými oděvy. Jezdecké hry začaly již tradičně soutěží
nejmenších dětí v překážkové dráze. Zvítězila nejmenší účastnice závodů Barborka Kastnerová, které
ještě nejsou ani dva roky, druhá se umístila Helenka Švarcová
a na 3. místě skončila Natálka Štěpánková. Mezi soutěžemi se
děti a rodiče zahřívali teplými nápoji a občerstvovali se
dobrým gulášem či párkem v rohlíku z našeho občerstvení.
Jezdecké hry pokračovaly soutěží pro větší děti v překážkové
dráze s vodičem, kde bylo početné startovní pole jedenácti
závodníků. Zvítězila Anička Bradáčová, druhá byla Andrejka
Pelikovská a na třetí místě se umístila Lucka Volfová. Po té
následovala soutěž s koněm na ruce, kde děti musely zdolat
překážkovou dráhu s koněm, kterého samy vedly. Byť byl pro
děti pohyb v těžkém mokrém písku na jízdárně velmi náročný,
statečně bojovaly a všechny úspěšně závod dokončily. Na
prvním místě se umístila Lucka Volfová, druhé místo obsadila
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Kačenka Švarcová a třetí místo vybojovala Terezka Volfová. Po třetí soutěži následovala soutěž s
tatínkem v sedle, kdy tatínkové vzali své ratolesti na záda a co nejrychleji s nimi museli zdolat
překážkovou dráhu. Byl to boj 7 dvojic, kdy někteří tatínci startovali postupně se dvěma dětmi.
Nakonec po rozběhu přes jízdárnu obhájili své vítězství z loňského roku Marek Černý s Eliškou, druzí
byli Pan Obrázek s Alenkou a třetí místo obsadili Petr Bradáč s
Kačenkou. Pak již následovala trochu krize, děti se pomalu se
svými rodiči celí promáčení rozcházely domů, ale musím říci, že
i přes nepřízeň počasí a promočené oblečení vypadly spokojeně,
každý si odnášel ceny a mašle za svá umístění. Na tomto místě
patří velké poděkování Škoda Auto za věcné ceny pro děti a
firmě O.K Oriens Karton s.r.o. z Mnichova Hradiště za nádherné
ceny ve formě puzzlí a her pro děti. Poslední soutěží dnešního
dne byla překážková dráha s koněm na ruce pro starší a
pokročilé, kterou vyhrála Anežka Krézková, druhé místo
vybojovala Markétka Škodová a třetí místo obsadil Marek
Martinec. Ze sportovního odpoledne byly vyškrtnuty soutěže,
překážková dráha v sedle koně a parkur, pro nepřízeň počasí.
Všem byla zima, byli promočení a jízdárna se stala s postupem
přibývající vody a sněhu nepoužitelná pro další závodní klání. Ačkoliv V. ročník jezdeckých her v JO
Kněžmost sice neměl ideální klimatické podmínky, ale mě osobně hřálo u srdce obrovské sportovní
nadšení a vytrvalost všech děti, které se soutěží zúčastnily. Tímto bych všem dětem ráda vyslovila
velikánskou pochvalu za vytrvalost a statečnost. Děkuji také všem organizátorům, členům JO
Kněžmost a přátelům, kteří nám i v těchto podmínkách s jezdeckými hrami ochotně pomáhali.
Dne 6.11.2012 se konal III. ročník odborné konference Hiporehabilitace – psychoterapie pomocí
koní pořádaný Psychiatrickou léčebnou Kosmonosy ve spolupráci s JO Kněžmost.
Konference byla letos poprvé součástí vzdělávacího projektu od NAEP - Národní agentury pro
evropské vzdělávací programy, v programu Leonardo da Vinci – projekty partnerství. Mezi
přednášejícími jsme letos přivítali Mgr. Stanislavu Tílešovou, PhD z Polska, a ze Slovenska Mgr.
Lenku Kňazovickou, PhD, které nám přednesly zajímavé poznatky z oblasti práce s dětskou klientelou
v duchu principů montessori pedagogiky a velice zajímavou oblast pohybového dialogu s koněm.
Znovu přijela se svými poznatky z oblasti etologie koní paní Ing. Jitka Bartošová, PhD. Krátký vstup
také přinesly zástupkyně hiporehabilitačního centra Pirueta z PL Havlíčkův Brod, které účastníkům
přiblížily poutavý workshop s Gundulou Hauser, který PL Havlíčkův Brod pořádala v říjnu 2012. Dále
velmi přehlednou přednáškou přispěla Pavla Vitmajerová, která hovořila o základních principech
relaxace v psychoterapii pomocí koní. Konference se opět vydařila a v dalším roce se budeme snažit
uskutečnit IV. ročník.
Vánoční posezení 15. 12. 2012. V příjemné
předvánoční atmosféře proběhlo tradiční vánoční
posezení pro členy a příznivce JO Kněžmost. U čaje,
svařeného vína, cukroví a chlebíčků se projednával
plán aktivit na rok 2013. Všichni příchozí dostali
drobné dárečky s logem JO Kněžmost, letos to byly
praktické termohrnečky.
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Vánoční setkání s Rozárkou a Ronjou pro děti 16. 12. 2012
Poslední akcí v roce 2012 bylo vánoční
setkání dětí s koňmi Rozárkou, Ronjou a
letos i novou členkou pony stáda klisnou
Calypso. Děti měly za úkol zazpívat koním
koledu či vánoční píseň. Každý účastník dostal perníkového
koně se jménem Rozárky, Ronji nebo Calypso. Perníčky
vyrobila paní Eliška Josifová. Děti koním přinesly mnoho
dobrot v podobě mrkve, jablek a tvrdého pečiva, kterými koně
v průběhu vánočního setkání hojně krmily. Musím říci, že na
závěr setkání byly všechny děti spokojené a koně odcházeli
s bříšky plnými koňských dobrot. Letos setkání proběhlo
v prostorech nově vybudované hříbárny, protože bohužel
vydatně pršelo. „Posledním dvěma akcím letošního roku počasí
moc nepřálo“.

Aktivity Klubu žen JO Kněžmost
Náplň v roce 2012:
Pravidelné společné víkendové vyjížďky do
okolí.
Výlety v roce 2012:
-

18.3.2012 společný výlet
k branžežskému rybníku

-

2.8.2012 společný výlet ke hradu
Valečov

-

17.11.2012 společný výlet ke hradu
Valečov, uzavření sezóny
Výpomoc při průběhu a přípravách akcí
JO Kněžmost:

jezdecké hry
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-

14.4.2010 příprava organizace
brigády v JO Kněžmost dne

-

12.5.2011údržba výstroje na
koně (sedla, uzdečky)

-

7.4, 14.4, 22.4, 29.4, 1.5, 3.5,
9.5, 11.5, 15.5 a 17.5.2012
příprava vystoupení na Den
koní

-

13. a 20.10.2012 šití kokard na

-

14. a 15.12.2012 příprava vánočního posezení

-

Pravidelná společná posezení u kávy a čaje.

Účast v parkurových soutěžích v roce 2012.
Na oficiálních parkurových soutěžích pořádaných pod záštitou České jezdecké federace v roce 2013
reprezentovali JO Kněžmost oficiálně čtyři jezdci - Marek Černý, Petra Černá Rynešová, Milan
Šimun, a teprve jedenáctiletá Markétka Škodová. S koňmi Bali, Alba, Bricko, Arven, Areno a Max.
Všichni koně podávali celou sezónu velmi vyrovnané výsledky. Dvojice Petra Černá Rynešová – Alba
startovaly do stupně obtížnosti ZL, přičemž jednou zvítězily, jednou byly druhé, ze sedmi startů mají
za celou sezónu na svém kontě pouze 2 chyby. Dvojice Markéta Škodová a Max reprezentují Jezdecký
oddíl Kněžmost v kategorii děti na pony a zúčastnili se několika oficiálních pony soutěží do stupně S
obtížnosti. Všechny parkury zvládli s velmi dobrými a vyrovnanými výsledky. Nejlepšími umístěními
jsou třetí místo v soutěži obtížnosti L a 7. místo v soutěži obtížnosti S. Tento rok reprezentovala náš
oddíl i dvojice Milan Šimun a Areno a to i v zahraničí, a to ve Slovenském Pezinku na mezinárodních
závodech CSI 1* a CSI YH. V národních soutěžích se dostali do finále celorepublikového Šampionátu
mladých koní. Bohužel ve finálové soutěži nešťastnou náhodou nedokončili. V letošní sezóně
startovali do stupně obtížnosti ST. Dvojice Marek Černý a Bali, startovali do stupně obtížnosti ZL
s vyrovnanými výsledky a mají na svém kontě jedno první místo. Koně Arven a Bricko byli letos
úplnými nováčky na parkurových soutěžích a vstup do sportu zvládli velmi dobře. Klisna Arven
v závěru sezóny úspěšně složila výkonnostní zkoušky v kategorii malý sportovní kůň s velmi dobrým
hodnocením 8,3 bodů, čímž spadá do kategorie elita a získává akcelerační program pro případnou
plemenitbu. V úplném závěru roku 2012 absolvovala Markéta Škodová třídenní jezdecké soustředění
pro děti na pony v Mělníku.
Někteří členové JO Kněžmost nás letos reprezentovali i na neoficiálních tzv. hobby soutěžích.
Jmenovitě Jitka Bartošová, Soňa Bobková obě s koněm Roy, Tereza Hrubošová s Frenkem, Klára
Leisková s Coudym a Lenka Škodová s Marlonem.

Členská základna:
K 31. 12. 2012 má JO Kněžmost celkem 56 členů, 6 řádných a 50 čestných.

Projekty a zvelebování oddílu:
JO Kněžmost letos získal 2 projekty:
1. Projekt pro rekonstrukci klubovny, přes SZIF, projekt se celý rok 2012 připravoval a od února
2013 by měla odstartovat vlastní rekonstrukce prostor klubovny.
2. Vzdělávací projekt, přes Národní agenturu pro vzdělávání, zaměřený na hiporehabilitaci
v oblasti vzdělávání terapeutů pomocí vlastní sebezkušenosti
Směrová cedule do našeho oddílu:
Umístění směrové cedule do Jezdeckého oddílu. Na návsi v Žantově, byla umístěna nová směrová
cedule, která umožňuje všem příchozím, dobře se zorientovat kudy se k nám dostat.
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Ekologický program pro třídění odpadů:
Na podzim byl spuštěn v našem oddíle ekologický
program třídění odpadů. Byly zakoupeny barevné
popelnice, do kterých všichni členové JO Kněžmost
třídí odpad. Nálepky na popelnice nám zdarma poskytla
firma ECO COM.
Tímto bych chtěla poděkovat za spolupráci všem
členům JO Kněžmost. Myslím si, že třídit odpad je
důležitá myšlenka údržby naší země a podpoříme tím
ekologii i třídění odpadu v obci Kněžmost.

Dotace a sponzorské dary:
V roce 2012 Obec Kněžmost kladně vyhověla naší žádosti na osvětlení přístupové cesty do
Jezdeckého oddílu a osvětlení jízdárny pro prodloužení odpolední činnosti na podzim a na jaře.
V listopadu 2012 bylo zavedeno veřejné osvětlení až do Jezdeckého oddílu a na počátku roku 2013
doproběhne montáž světel pro osvětlení jízdárny. Jezdecký oddíl se podílel na realizaci tohoto záměru
vyhloubením děr, vybudováním betonových patek a opatřením,
natřením 10 m železných sloupů a jejich vztyčením.
Dále nás podpořila firma Pegasos s.r.o., tato firma nám zdarma
vyhotovila směrovou ceduli do Jezdeckého oddílu, která je
umístěna na návsi na Žantově, Dále nám vyhotovila nálepky
s logem JO Kněžmost, které využíváme pro označení oddílových
předmětů a cen pro děti.
Sponzorský dar ve výši 23 tisíc na nákup ponyho pro rozšíření
jezdeckých hodin s dětmi od pana Jiřího Jandy. Byla zakoupena
klisna Calypso, která se velice dobře zadaptovala v našich stájích
a již na říjnových jezdeckých hrách se zapojila do závodění
s dětmi. Panu Jandovi velice děkujeme za jeho velkorysou
finanční podporu.

Plánované akce pro rok 2013:
Brigáda: 13.4.2013
Workshop: 27.4.2013
Den koní: 25.5.2013
Tábor: 27.7.-3.8.2013
Jezdecké hry: 12.10.2013
Konference a workshop: 4.11.- 5.11.2013
Vánoční posezení: 14.12.2013
Vánoční setkání s dětmi: 15.12.2013
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