Výroční zpráva
Jezdeckého oddílu Kněžmost
za rok 2014

Zpracovala: PhDr. Petra Černá Rynešová
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Aktivity JO Kněžmost v roce 2014
Jezdecké hodiny s dětmi a mládeží:
V jezdeckém oddíle Kněžmost v roce 2014 probíhaly jezdecké hodiny
pro děti a mládež od března do listopadu. Letos jsme jezdecký výcvik
odstartovali 10.3. Během roku 2014 proběhlo 550 jezdeckých hodin.
Trénovaly: Tereza Hrubošová, Romana Cikrajová, Klára
Kohoutová, Aneta Bucharová, Petra Černá Rynešová a Barbora
Jašeková.
Program aktivity s koňmi pro klienty s mentálním handicapem
z Domova pod Skalami.
Od začátku dubna 2014 pokračoval v JO Kněžmost aktivizační program s koňmi pro klienty
s mentálním handicapem z Domova pod Skalami v Kurovodicích. Během roku 2014 dojíždělo do JO
Kněžmost zhruba 7-12 klientů, kteří se účastnili programu s koňmi v podobě čištění, krmení a ježdění
na koních. Celý program byl zaměřen na komplexní aktivizaci organismu po stránce emoční,
poznávací, tělesné i sociální. V letošním roce tuto činnost vedla Mgr. Klára Kohoutová s koňmi
Dajána a Roden.
Canisterapie
Celý rok 2014 pokračovaly canisterapeutické aktivity týmu Petra Černá Rynešová a Artuš 1x týdně v
Domově Modrý kámen v Mnichově Hradišti, který zajišťuje péči seniorům.

Proběhlo několik jednorázových akcí:
Skákání do nového roku 1.1.2014 - 6 koní a 9 jezdců se sešlo po
novoročním obědě na jízdárně JO Kněžmost a uctili tak novoroční
tradici parkurových jezdců skokem do nového roku 2015.

Soutěž pro oddílové děti 12.1.2014 – Byla vypsána sooutěž pro děti docházející do jezdeckého
kroužku. Kdo bude mít nejpravidelnější docházku, získá na začátku prázdnin jednu tréninkovou
jezdeckou hodinu a tričko s logem JO Kněžmost. Vyhrála Michaela Klainová.
Schůzka členů oddílu 1.2.2014 - k plánovanému projektu
zavlažování jízdárny a nákupu vybavení pro JO Kněžmost. Projekt
byl na konci února získán.
Setkání členů mezinárodního projektu v JO Kněžmost 28.2 –
2.3.2014 – pracovní schůzka. Náplň setkání práce na realizaci filmu a
brožůry.
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Zahájení jezdeckých hodin 10.3. 2014 – Byly zahájeny pravidelné jezdecké hodiny pro děti, mládež
a dospělé. Hodiny probíhaly od 10.3.2014 – konce listopadu 2014.
Závěrečná kontrola projektu rekonstrukce klubovny 13.3.2014 – Úspěšně proběhla závěrečná
kontrola projektu rekonstrukce klubovny.
Výjezd do Polska 21.3-23.3.2014 – V rámci projektu LDV, proběhlo setkání účastníku projektu v
Polsku, kde probíhaly další úpravy na dokončování filmu a brožůry.
Brigáda12.4.2014 - Jarní brigáda byla tradičně zaměřena na úklid stájí a prostor JO Kněžmost po
zimě. Udělalo se mnoho úklidových prací kolem stájí. Letos byla menší účast, ale přesto všem
děkujeme, kteří měli chuť přiložit ruku k dílu.
Mezinárodní workshop zaměřený na sebezkušenost pomocí koní 26-27.4.2014 – Workshop s
Norikou Vidovou zaměřený na přístup přirozené komunikace s koňmi, který
je založený na důvěře a respektu. Její způsob práce je inspirován Klaus
Ferdinand Hempflingem a hlavne JEAN FRANCOIS PIGNONEM, jehož
semináře se také zúčastnila a pomocí tohoto způsobu práce také dosahuje
dobré výsledky své práce s koňmi. Workshop proběhl v rámci projektu Self
experience in European qualification
framework for practice and training in
AMAT.
Projekt je podpořen Národní agenturou
pro evropské vzdělávací programy v
programu Leonardo da Vinci - projekty
partnerství.
IV. ročník Dne koní 24. 5. 2014 - proběhl v JO Kněžmost již IV. ročník Dne koní zorganizovaný jako
den otevřených dveří v jezdeckém oddíle pro širší
veřejnost, rodiče s dětmi, milovníky koní a příznivce
Jezdeckého oddílu Kněžmost.
Opět počasí přineslo své vrtochy, ráno to vypadalo, že
mraky dosáhnou až na zem, ale jako zázrakem se během
dopoledne vyčasilo a déšť nás skropil jen malinko. Dětští návštěvníci si
mohly opět užít soutěže s koňskou tématikou (hod podkovou, skládání koňských puzzlí, překážkovou
dráhu s koníkem na tyči a vybarvování omalovánek či spojovačky s motivem koní. Dále svezení na
koních, které zajišťovali koně z Psychiatrické nemocnice v Kosmonosích, které zde prezentovali
sdružení přípravy koní pro hiporehabilitaci CPK Chrpa. Sdružení CPK Chrpa, věnovalo také drobné
ceny pro děti do soutěží.
Na kolbišti probíhal od 10:45 program, který zahájily členky
Klubu žen JO Kněžmost, které předvedly čtverylku (jezdecké
vystoupení, kdy jezdci s koňmi jezdí na hudbu a společně vykonávají
různé cviky). Po té se představili koňští kaskadéři, kteří během celého
programu měli tři vstupy, nejzajímavější asi byl kůň, který si na povel
leh a děti s řad diváků ho mohly pohladit. Opět celý program oživily
členky klubu Agillity Mladá Boleslav a.s., které se svými pejsky předvedly ukázky agility překážkové dráhy pro psy a sportovní disciplínu flyball. Letošní program oživila i ukázka nádherného
Fríského koně a jeho zmenšeniny koně Fellského, byla to nádherná podívaná na tyto krásně syté černé
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koně. Dopolední program uzavřely nejmenší členky oddílu Eliška Černá a Laura Bartošová, které
předvedly voltižní cvičení na pony Rozárce a Calypso. Před polední pauzou ještě Kamila Petrová ve
zkratce představila hiporehabilitační koně z Hipocentra PN Kosmonosy a sdružení CPK Chrpa, které
je připravilo pro tyto účely. Po té následovala krátká polední pauza, která umožnila návštěvníkům
plně využít bohaté občerstvení, které jezdecký oddíl pro tuto příležitost připravil. V sortimentu byla
mimo jiné výborná káva z kávovaru, domácí zákusky z kuchyně našich tet a babiček, vynikající uzená
kýta, guláš a na zapití se točilo rohozecké pivo a točená rohozecká limonáda.
Odpolední program zahájila Markéta Škodová na naší nejmenší koňské slečně jezdeckého
oddílu klisně Calypso. Markéta předvedla základní přiježděnost
ponyho a parkurové skákání na pony. Pak následovala ukázka
parkurového skákaní v podání Milana Šimuna s Arénem, v závěru
svého vystoupení zdolala tato dvojice výšku překážek 140 cm.
Po té program ukončilo losování bohaté tomboly, které korunoval
již po třetí chlazený krocan, který nám jako hlavní cenu věnovalo
Zemědělské družstvo Sever Loukovec.
V závěru svého sdělení bych ráda poděkovala všem sponzorům, kteří přispěli k úspěšnému
zrealizovaní naší akce: Zemědělské družstvo Sever Loukovec, průmyslové zboží manželé Kobrdlovi,
obec Kněžmost, pivovar Rohozec, řeznictví a uzenářství Pavel Kobrdle. Poděkování patří také
Miroslavu Koprnickému za zajištění aparatury a SDH Kněžmost za zapůjčení vybavení pro
občerstvení. Poděkování patří také všem členům a přátelům oddílu, kteří se na přípravě a realizaci
našeho Dne koní podíleli.
V jarním čase proběhly v JO Kněžmost 3 Exkurze pro děti z Mateřské školky (2 x pro děti z MŠ
Mnichovo Hradiště, 1 pro děti z MŠ Dobrovice)
Při exkurzích děti v jezdeckém oddíle absolvovaly přibližně dvouhodinový program složený
z povídání o koních a prohlídky stájí. Celé setkání bylo zpestřeno naučnou soutěží o správné
odpovědi. Za každou správnou odpověď děti dostaly malou sladkost. Po prohlídce stájí a koní ve
výběhu následoval program na jízdárně, kde měly děti možnost se svézt na koni a zahrát si na koně při
překonávání překážkové dráhy. Při odchodu dostaly malý dárek v podobě
omalovánky s motivem koně. Myslím, že se dětem exkurze v jezdeckém
oddíle líbily a určitě podobné budeme plánovat i v příštím roce.
Závěrečné setkání projektu LDV v Polsku od 12.7 do 13.7.2014 Závěrečné setkání, prezentace filmu. Pracovní setkání - strategie
diseminace výstupů projektu. Strategie tvoření společné části závěrečné
zprávy a vkládání výstupů do databáze EST, závěrečná evaluace. Exkurze
do stáje Wawszkowizna.
Letní tábory 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.
První příměstský tábor od 7.7 do 11.7.2014 - 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
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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.
Pobytový tábor od 26.7 do 2.8. 2014 proběhl již V. ročník pobytového tábora pro děti. Letos v
klimaticky velmi příjemném počasí, které dopřávalo, jak koupání
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.
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Druhý příměstský tábor - 18.8 do 22.8. 2014. 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:-)
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Polní den ZZN Polabí 5.9.2014 – se zúčastnil JO Kněžmost Polního dne organizovaného firmou
ZZN Polabí, která poskytla v roce 2014 jezdeckému oddílu finanční podporu na pořádání akcí pro
děti. Na Polním dnu svezly naše klisny Ronja a Calypso řadu dětí, které se nadšeně střídaly na jejich
hřbetě.
Kolaudace klubovny pro všechny kteří se aktivně podíleli na projektu rekonstrukce klubovny
4.10.2015 – Odpolední akce s promítáním vývoje rekonstrukce a slavnostním přípitkem. Pozvání byli
všichni kdo s projektem jako-li pomohli.
Jezdecké hry 18.10.2014 - VII. ročníkDne 18.10.2014, v krásnou a teplou podzimní sobotu, proběhl
VII. ročník Jezdeckých her v JO Kněžmost. Počasí bylo skorem letní,
v poledním čase jsme chodili v tričkách, hřálo sluníčko a jízdárna
rychle vysychala po uplynulých deštivých dnech. Program byl
připraven v podobě soutěží pro děti od nejútlejšího věku až po starší a
pokročilé jezdce, složen ze šesti sportovních disciplín, pěti soutěží v
překážkové dráze různé obtížnosti a jedné soutěže v parkurovém
skákání. Program byl i letos připraven
pro širší veřejnost, přátele a milovníky
koní, v podobě vožení dětí na koních a bohatého občerstvení pro všechny
příchozí. Nechyběla ani velmi divácky oblíbená soutěž tatínků se svými
ratolestmi na zádech. V této soutěži opět vyhrál pan Marek Černý,
tentokrát s malou Aničkou, která byla ve svých 17 měsících nejmladší
účastnicí sportovního odpoledne.
Soutěže pro malé děti do 10 let zajišťovaly naše tři pony klisny Calypso,
Rozárka a letos už i Ronja, která teprve sbírá zkušenosti při práci s dětmi.
Moc se jí nechtělo běhat, ale soutěže zvládla a příští rok již bude větším
profíkem.
A nyní podrobněji k jednotlivým soutěžím: První soutěž, překážkovou dráhu pro nejmenší děti
skládající se z vlnovky, přenášení medvěda, házení míčků, podjetí překážky a průchodu úzkou
uličkou, kde si děti trhaly přivázané bonbóny, vyhrál Radim Svoboda, druhá byla Nela Pánková a třetí
Nela Uhrová. Druhou soutěž s totožnými překážkami jen děti s poníky nepodjížděly překážku, ale
překračovaly a závěru soutěže před projejím cíle musely udělat na hřbetě svých poníků kolotoč.
Soutěž byla určená starším dětem do 10 let, vyhrál Radek Housa, na druhém místě Kristýna Vacková,
a na třetím místě Tereza Volfová. Třetí soutěží byla
překážková dráha pro děti do 10 let s koněm na ruce, kde
měly děti za úkol provést koně překážkovou drahou stejnou
jako v předchozí soutěži. Vítězkou se stala Eliška Černá,
druhá byla Kristýna Vacková, třetí Radek Housa. Zbytek
sportovního odpoledne zaplnily tři soutěže pro děti nad 10
let a pokročilejší jezdce. Překážková dráha s koněm na ruce,
obohacená o průchod brankou, uličkou do L a otočením v
klíčové dirce, v níž zvítězila Tereza Hrubošová, druhá byl
Žaneta Cenefelsová, třetí Jana Reslová. Poté následovala
překážková dráha s koněm v sedle, která měla podobný kurz jako předchozí soutěž, lišila se pouze tím,
že jezdci neprocházeli brankou. Zvítězila v ní Veronika Nedomová, druhá byla Markéta Škodová, třetí
Tereza Reslová. Sportovní odpoledne uzavřelo parkurové skákání do 1 metru, ve kterém zvítězila
Soňa Bobková, druhá Markéta Škodová a třetí Veronika Nedomová.
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Na závěr musím složit hold výbornému občerstvení, kterému perfektně šéfovaly již tradičně
paní Drahomíra Černá a Lenka Škodová. Mnohým návštěvníkům zpříjemnilo podívanou na sportovní
výkony popíjení teplé dolské medoviny, svařeného vína či teplého jablkového džusu se skořicí. K jídlu
byl výborný medovník, domácí guláš nebo párek v rohlíku. Ráda bych také poděkovala obci
Kněžmost za finanční podporu na ceny pro děti. Děkujeme také paní Elišce Josifové za stánek s
prodejem perníkových koníků a ručně vyrobeného mýdla, který byl dalším milým zpestřením
sportovního dne v Jezdeckém oddíle Kněžmost. V neposlední řadě patří poděkování i našemu
místnímu hasičskému sboru za opětovné ochotné zapůjčení párkovače, lavic a stolů.
Sedmý ročník Jezdeckých her se vydařil za krásného podzimního počasí, v příjemné sportovní
atmosféře a příští rok se jistě v JO Kněžmost sejdeme u VIII. ročníku.

Podzimní brigáda 29.11.2014 – Zazimování JO Kněžmost. Úklidové práce
kolem stájí a ve stájích. Úklid skokového materiálu.
Vánoční posezení 13. 12. 2014 – proběhlo tradiční
vánoční posezení, již podruhé v našich nově
zrekonstruovaných prostorech klubovny JO Kněžmost.
Příjemnou vánoční atmosféru doplnil jablečný nealko i
klasický alko svařák, cukroví i jiné dobroty. Nechyběly
ani dárky od JO Kněžmost, letos to byly jmenovky na
skřínky a skleničky našeho domácího medu. Letos jsme
se sešli v hojném počtu a bylo to velmi příjemné setkání.
Vánoční setkání s koníky pro děti 14. 12. 2014 - Závěrečnou akcí
v roce 2014 bylo vánoční setkání dětí s koníky, na kterých děti při
jezdeckých hodinách v JO Kněžmost během roku jezdí. Děti měly za
úkol, jako každý rok při tomto setkání, koním zazpívat koledu či vánoční
píseň nebo zarecitovat básničku s vánoční tématikou. Každý účastník
dostal perníkového koně se jménem našich poníků, které již tradičně
vyrobila paní Eliška Josifová. Děti koním přinesly mnoho dobrot
v podobě mrkve, jablek a tvrdého pečiva, které naši koníci velmi ocenili.
Na závěr, kdo měl chuť pobyl u čaje a kávy v naší klubovně.
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Klub žen v roce 2014:



společné výlety (Branžeš, Drhleny, Valečov)



Výpomoc při průběhu a přípravách akcí JO Kněžmost.



Příprava organizace brigády v JO Kněžmost, Příprava vystoupení na Den koní, Šití kokard na
jezdecké hry, Příprava vánočního posezení.

Účast v parkurových soutěžích v roce 2014.
Na oficiálních parkurových soutěžích pořádaných pod záštitou České jezdecké federace v roce 2014
reprezentovali JO Kněžmost oficiálně čtyři jezdci - Marek Černý, Petra Černá Rynešová, Milan
Šimun a Lenka Škodová a teprve jedenáctiletá Markétka Škodová. S koňmi Bali, Brisco, Alba, Arven,
Exit, Quila-H a Areno. Všichni koně podávali celou sezónu velmi vyrovnané výsledky. Marek Černý
s Bali a Briscem, startovali do stupně obtížnosti L s vyrovnanými výsledky. Petra Černá Rynešová s
Albou a Arven startovala do stupně obtížnosti Z. Milan Šimun startoval střídavě na koni Exit a QuilaH, oba koně do stupně L. Markéta Škodová startovala s Arénem a Quilou-H do stupně obtížnosti Z a
Lenka Škodová na koni Quila – H do stupně obtížnosti ZM.
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.

Členská základna:
K 31. 12. 2014 má JO Kněžmost celkem 72 členů, 6 řádných a 66 čestných.

Projekty a zvelebování oddílu:
V roce 2014 pokračovaly 2 projekty:
1. Projekt od SZIF, v březnu 2014 byl uzavřen projek rekonstrukci klubovny, prošel kontrolou a
a v květnu 2014 došlo k proplacení investovaných peněz. Od 1.6 je máme v rámci projektu
zaměstnance, který má nastarosti údržbu prostor klubovny a provoz jezdeckého oddílu. Celý
rok byla klubovna s přilehlými prostory plně využívaná, proběhly v ní tři tábory, zázemí pro
jezdecký kroužek a další akce a setkání JO Kněžmost.
2. Projekt SZIF, záskaný v únoru 2014 – na vybavení a činnost spolku. V rámci projektu vzniklo
zavlažování jízdárky, nákup skokového materiálu a jezdecké výstroje na koně. Projekt byl
uzavřen v listopadu 2014.
3. V červenci 2014 byl ukončen vzdělávací projekt, přes Národní agenturu pro vzdělávání,
zaměřený na hiporehabilitaci v oblasti vzdělávání terapeutů pomocí vlastní sebezkušenosti.
V roce 2014 proběhly zbylé workshopy a pracovní setkání v Čechách a v Polsku. JO
Kněžmost v rámci projektu organizoval jarní sebezkušenostní workshop a několik pracovních
setkání. Výstupy z projektu jsou brožůra, film a reklamní předměty prezentující projekt.
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Pokračuje Ekologický program pro třídění odpadů:
Tímto bych chtěla poděkovat za setrvalou spolupráci všem členům JO
Kněžmost při třídění odpadu. K popelnicím na dvoře oddílu přibily i koše
na třídění odpadu v klubovně.

Dotace a sponzorské dary:
Dotace od obce Kněžmost pro rok 2014 - 30 000,- na podporu činnosti
jezdeckého oddílu.
Dotace na pořádání akcí pro děti od ZZN Polabí ve výši 10 000,-.
Manželé Brokešovi, věnovali oddílu 5000,- na nákup čištění, jezdecké helmy pro nejmenší a velkého
hernce s kotlíkem na dětské tábory.

Plánované akce pro rok 2015:
Jarní brigáda: 11.4.2015
Den koní: 23.5.2015
Tábory:
-

Příměstský tábor: 13.-17.7.2015

-

Pobytový tábor: 25.7.-1.8.2015

-

Příměstský tábor: 10.8.- 14.8.2015

-

Příměstský tábor: 24.-28.8.2015

Jezdecké hry: 17.10.2015
Podzimní brigáda: 21.11.2015
Vánoční posezení: 12.12.2015
Vánoční setkání s dětmi: 13.12.2015
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