Výroční zpráva
Jezdeckého oddílu Kněžmost
za rok 2016

Zpracovala: PhDr. Petra Černá Rynešová
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Aktivity JO Kněžmost v roce 2016:
Jezdecké hodiny s dětmi a mládeží.
V jezdeckém oddíle Kněžmost v roce 2016 probíhaly
jezdecké hodiny pro děti a mládež od března do
listopadu. Letos jsme jezdecký výcvik odstartovali
29.2. 2016. Během roku 2016 proběhlo 611
jezdeckých hodin. Trénovaly: Barbora Kafková
Jašeková, Tereza Hrubošová a Petra Černá
Rynešová. Občas zaskakovala Anička Indráková.
Program aktivity s koňmi pro klienty s mentálním handicapem z Domova pod Skalami.
Od začátku dubna 2016 pokračoval v JO Kněžmost aktivizační program s koňmi pro klienty
s mentálním handicapem z Domova pod Skalami v Kurovodicích. Během roku 2016 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 Barbora Kafková Jašeková s koňem
Ipanima -B, která je v majetku trenérky.

Canisterapie
Celý rok 2016 pokračovaly canisterapeutické aktivity týmu Petra Černá Rynešová a Artuš 1x měsíčně
v Domově Modrý kámen v Mnichově Hradišti, který zajišťuje péči seniorům.

Proběhlo několik jednorázových akcí:
Skákání do nového roku 1.1.2016 - 5 koní a 8 jezdců se po
novoročním obědě sešlo v JO Kněžmost a uctili tak novoroční
tradici parkurových jezdců skokem do nového roku 2016.
Brigáda 9.4.2016 - Jarní brigáda byla tradičně zaměřena na
úklid stájí a prostor JO Kněžmost po zimě. Udělalo se mnoho
úklidových prací kolem stájí. S prací bylo spojeno i
narozeninové posezení předsedy oddílu. Děkujeme všem, kteří
měli chuť přiložit ruku k dílu.
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Dne 21. 5. 2016 proběhl v JO Kněžmost již VI. ročník
Dne koní zorganizovaný jako den otevřených dveří
v jezdeckém oddíle pro širší veřejnost, rodiče s dětmi,
milovníky koní a příznivce Jezdeckého oddílu
Kněžmost.
Letos nás počasí mělo rádo a celý den bylo
nádherně. Slunce, teplo a obloha bez mráčků. Dětští
návštěvníci si mohli 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, vedoucí Hipocentra Kamila Petrová letos oživila
program i o svezení ve voze, který tahali dva statní chladnokrevníci. Koně z Kosmonos zde
prezentovali sdružení přípravy koní pro hiporehabilitaci CPK Chrpa. Sdružení CPK Chrpa věnovalo
také drobné ceny pro děti do soutěží. Opět u nás nabídla svá domací
ručně dělaná mýdla a perníky Eliška Josifová, letos měla v sortimentu
i motiv mýdla s koněm:-)
Na kolbišti probíhal od 10:45 program, který zahájily členky
JO Kněžmost, které předvedly vystoupení čtverylky (jezdecké
vystoupení, kdy jezdci s koňmi jezdí na hudbu a společně vykonávají
různé cviky) na motiv labutího jezera v podání Veroniky Nedomové,
Barbory Kafkové Jašekové, Terezy Šorejsové a Jitky Bartošové.
Jitce Bartošové patří velký dík za sestavení celé choreografie, řízení
tréninků a ušití kostýmu. Velmi vtipným představením byl jeden ze
tří vstupů filmových koňských kaskadérů v podání Jana Šobora a
Jana Kopse na motivy dvou nešiků Pata a Mata. Opět celý program
oživily členky klubu Agillity Mladá Boleslav a.s., které se svými
pejsky předvedly ukázky agility - překážkové dráhy pro psy a
flyballu. Při vystoupení nejmladších členek oddílu Anny Černé, Elišky Černé a Laury Bartošové
některé maminky uronily i slzu, holčičky předvedly voltižní cvičení na pony Rozárce a Calypso,
tentokrát jako malé princezny na motivy pohádky Ledové království.
Po té následovala ještě jedna ukázka filmových kaskadérů, kteří
předvedli práci s bičem a lasem a chytání dětí do lasa.
Krátká polední pauza umožnila návštěvníkům plně využít
bohaté občerstvení, které jezdecký oddíl pro tuto příležitost připravil.
V sortimentu byla mimo jiné výborná káva, domácí zákusky
z kuchyně našich tet a babiček, vynikající uzená kýta, guláš a na
zapití se točilo rohozecké pivo a točená rohozecká limonáda. Během
této pauzy proběhla na dvoře jezdeckého oddílu ukázka okování
koně, byla to opět divácky velmi zajímavá podívaná.

3

Odpolední program zahájil tým Hipocentra PN Kosmonosy, který představil koně pracující v
hiporehabilitaci. Po té následovali znovu naši kaskadéři, kteří předvedli seskakování a naskakování na
koně ve cvalu. Program uzavřeli Marek Černý a Eliška Černá při ukázce parkůrového skákání. Marek
Černý s koněm Brisco předvedl skákání s koněm do výšky tzv. mini-maxi. Marek s Briscem zdolal
výšku skoku 150 cm.
Po té program ukončilo losování bohaté tomboly, které korunovala živá krůta.
V závěru svého sdělení bych ráda poděkovala všem sponzorům, kteří přispěli k úspěšnému
zrealizovaní naší akce: průmyslové zboží manželé Kobrdlovi, obec Kněžmost, pivovar Rohozec,
řeznictví a uzenářství Pavel Kobrdle, ZZN Polabí. Poděkování patří SDH Kněžmost za zapůjčení stolů
a lavic. Velký díky patří také všem členům a přátelům oddílu, kteří se na přípravě a realizaci našeho
Dne koní podíleli a bez kterých by se tato akce neobešla.
Tábory v JO Kněžmost:
Letos JO Kněžmost rozšířil svou činnost o víkendové
příměstské tábory a velikonoční a podzimní tábor.
V jarním čase proběhl 4 denní příměstský tábor a duben až
červen víkendové tábory.
Během prázdnin proběhly v JO Kněžmost čtyři tábory. Od 11.15.7. I. příměstský tábor. Od
18.-22.7. II. příměstský tábor.
Od 30.7 do 6.8. pobytový. III. příměstský tábor od 22.8 do 26.8.
2016. Všechny tábory měly v náplni ježdění na koních, výtvarné,
vzdělávací i pohybové hry a výlety. Výlety během léta proběhly 3x
na Valečov a 1x do Drhlen. Musím konstatovat, že tábory proběhly
velmi příjemně s pozitivními ohlasy od našich dětských účastníků.
Poděkování patří dětem z
jezdeckého kroužku, které při
táborech pomáhaly. A další velký dík patří Barboře Kafkové
Jašekové, za zodpovědnou práci v roli vedoucí na všech
táborech, které v jezdeckém oddíle proběhly. Dále děkujeme
Michaele Vitmajerové za opakovanou kvalitní a spolehlivou
spolupráci a Tereze Hrubošové, která s námi na táborech ochotně
trénuje. Dále Anně Indrákové, která s námi prožila celou sezónu,
pomáhala při víkendových i letních táborech a zapůjčila i své
koně pro trénink našich dětí. Myslím, že jsme si všechny tábory
s dětmi moc užily:-).
V podzimním čase proběhly: v září víkendový tábor, v říjnu 4
denní podzimní prázdniny a v listopadu poslední víkendový
tábor.
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Jezdecké hry 22.10.2016 VIII. ročník
V chladnou, ale příjemnou podzimní sobotu, proběhl
VIII. ročník Jezdeckých her v JO Kněžmost. Počasí bylo
podzimní, chladné, ale přálo nám celý den, pršet začalo v
okamžiku ukočení her, ale to už nám nevadilo:-) 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. Nechybělo bohaté občerstvení pro všechny příchozí. Mezi soutěže jsme
zařadili i velmi divácky oblíbenou soutěž tatínků se
svými ratolestmi na zádech.
Soutěže pro malé děti do 10 let zajišťovaly
letos již čtyři pony klisny Calypso, Rozárka, Ronja a
nová posila našeho pony stáda Polly, která je do práce
s dětmi zařazena teprve od začátku podzimu 2016.
Celé sportovní odpoledne proběhlo v duchu
fair play bez zranění a s dobrou náladou závodníků,
koní i fandících diváků.
Musím také složit hold výbornému občerstvení, kterému perfektně šéfovaly již tradičně paní
Drahomíra Černá a letos již po druhé Soňa Poršová. 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 a panu Radkovi Zejbrdlichovy za
stánek s dřevěnými hračkami. Prodejní stánky byly dalším
milým zpestřením sportovního dne v Jezdeckém oddíle
Kněžmost.
Osmý ročník Jezdeckých her se vydařil za chladného, ale příznivého podzimního počasí, v
příjemné sportovní atmosféře a příští rok se jistě v JO Kněžmost sejdeme u IX.ročníku.
Podzimní brigáda 26.11.2016– Zazimování JO
Kněžmost. Úklidové práce kolem stájí a ve stájích. Úklid
skokového materiálu.
Vánoční posezení 17. 12. 2016– proběhlo tradiční
vánoční posezení. Již po čtvrté v naší příjemné klubovně
JO Kněžmost. Příjemnou vánoční atmosféru doplnil
jablečný nealko i klasický alko svařák, cukroví i jiné
dobroty. Nechyběly ani dárky od JO Kněžmost. Letos si
všichni přítomní mohli vybrat čepici, šálu či tričko s
logem JO Kněžmost, za zazpívanou píseň či
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zarecitovanou básničku. Sešli jsme se v hojném počtu a
někteří vydrželi až do časných ranních hodin:-)
Vánoční setkání s koníky pro děti 18. 12. 2016 Závěrečnou akcí v roce 2016 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 si mohl vybrat tradičního
perníkového koně se jménem našich poníků a koní, který
je jejich oblíbencem. Perníky již tradičně vyrobila paní Eliška Josifová. Po zpívání mohly děti své
koňské kamarády nakrmit pamlsky, které jim přinesly. Závěr milého setkání proběhl v teplé klubovně
u kávy, čaje a vánočního cukroví.

Klub žen v roce 2016:
1.

Společné výlety (Branžež, Drhleny, Valečov).

2.

Výpomoc při průběhu a přípravách akcí JO Kněžmost.

3.

Příprava organizace brigády v JO Kněžmost, příprava vystoupení na Den koní, příprava
vánočního posezení, opravy jezdeckého vybavení.

Účast v parkurových soutěžích v roce 2016.
Na oficiálních parkurových soutěžích pořádaných pod záštitou České jezdecké federace v roce 2016
reprezentovalo JO Kněžmost oficiálně pět jezdců - Marek Černý, Petra Černá Rynešová, Barbora
Kafková Jašeková, Tereza Hrubošová a Jitka Bartošová. S koňmi Bali, Brisco, Almarion, Arven,
Franco a Roy. Všichni koně podávali celou sezónu velmi vyrovnané výsledky. Marek Černý s Bali a
Arven s vyrovnanými výsledky do výkonosti ZL. S Almarion startoval Marek Černý úspěšně do
stupně Z. Petra Černá Rynešová s Arven startovala do stupně obtížnosti Z. Tereza Hrubošová s Franco
do výkonosti ZM a Jitka Bartošová s Royem do stupně Z. Kůň Brisco startoval do výkonosti S s
hostující jezdkyní Lenkou Bartoňovou.
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Někteří členové JO Kněžmost letos reprezentovali oddíl i v neoficiálních tzv. hobby soutěžích.
Jmenovitě Jitka Bartošová, Soňa Bobková obě s koněm Roy, Tereza Šorejsová se Senegalem, Eliška
Černá s Calypsou, Tereza Hrubošová s Frenkem a Barbora Kafková Jašeková s Ipanimou-B.

Členská základna:
K 31. 12. 2016 má JO Kněžmost celkem 80 členů.

Projekty a zvelebování oddílu:
Realizace nových prolézaček: Letos jsme v Jezdeckém oddíle vybudovali nové prolézačky, na
kterých si děti navštěvující jezdecký oddíl často hrají. Na projekt prolézaček přispěli někteří rodiče
dětí a dvě firmy. Jmenovitě: Marie Picková, Daniela Sluková, Švarcovi, Čechovi, Petra Svobodová,
Jana Neumanová, SP toolls, Martina Vlčková, FARID COMERCIA s.r.o., Eva Nováková a Iva
Vokáčová.
Všem, kteří ochotně na projekt nových prolézaček přispěli, děkujeme.
Prolézačky realizovala firma Dřevoset s.r.o.

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

V roce 2016 neběžel v JO Kněžmost žádný nový projekt. Naplňují se pouze podmínky již
realizovaných projektů.
1.

Projekt od SZIF. Od 1.6. 2014 máme v rámci projektu zaměstnance, který má na starosti
údržbu prostor klubovny a provoz jezdeckého oddílu. Celý rok byla klubovna s přilehlými
prostory plně využívána, proběhly zde čtyři tábory i víkendové a prodloužené víkendy, dále
poskytovala zázemí pro jezdecký kroužek, další akce a setkání v JO Kněžmost.

2.

Projekt SZIF získaný v únoru 2014 – na vybavení a činnost spolku. V rámci projektu vzniklo
zavlažování jízdárny, nákup skokového materiálu a jezdecké výstroje na koně. Projekt byl
uzavřen v listopadu 2014 a je stále plně využíván.
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Pokračuje Ekologický program pro třídění odpadů:
Tímto bych chtěla poděkovat za setrvalou spolupráci všem členům JO
Kněžmost při třídění odpadu.

Dotace a sponzorské dary:
Dotace od obce Kněžmost pro rok 2016 – 12.500,- Kč na
podporu činnosti jezdeckého oddílu.
Velmi děkujeme za sponzorský dar na nákup klisny pony
Polly pro výcvik dětí.
Přispěli: MUDr. Krausová, Alena Brixi, Martin Brzobohatý,
firma Autopotahy Ondřej Šindelář, Faurecia exhaust systéms,
paní Bezuchová, manželé Šedovi, manželé Brokešovi, firma
CR Projekt s.r.o., manželé Bubeníkovi, firma Coltex s.r.o.

Plánované akce pro rok 2017:
Jarní brigáda: 8.4.2017
Den koní: 20.5.2017
Jezdecké hry: 21.10.2017
Podzimní brigáda: 25.11.2017
Vánoční posezení: 16.12.2017
Vánoční setkání s dětmi: 17.12.2017
Tábory:
1.

Příměstský tábor: 10.-14.7.2017

2.

Příměstský tábor: 17. 7.-21.7.2017

Pobytový tábor: 29.7.- 5.8.2017
3.

Příměstský tábor: 14.-18. 8.2017

4.

Příměstský tábor: 21.-25.8.2017

Víkendové příměstaké tábory:
Březen 25.-26.3.2017
Duben 13.-16.4.2017 (velikonoční, 4 dny)
Květen 13.-14.5.2017
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Červen 17.-18.6.2017
Září 16.-17.9.2017
Říjen 26. - 29.10.2017 (podzimní prázdniny, 4 dny)
Listopad 11.-12.11.2017
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