
TISKOVÁ ZPRÁVA
Krmivárna – děti pečují o koně

Realizace projektu s uvedením jeho výstupů

Hlavním cílem projektu bylo  rozšíření  kapacity  poskytovaných služeb, rozšíření  nabídky služeb o výuku
krmiv a krmení koní. Výstavbou krmivárny pro koně se uvolnila kapacita stávající stáje, kde probíhá příprava koní
na jízdu a zároveň výuka péče o zvíře. Polovinu prostoru stáje doposud sloužil jako sklad krmiva, nářádí a sušárna
jezdecké výstroje. Krmivárna nyní nabídla nové prostory k seznámení se s krmivy a praktickou výukou přípravy
krmení pro jednotlivé typy koní.

Cílem projektu bylo 1) rozšíření nabídky služeb členům a veřejnosti, 2) zvýšení stávající kapacity, 3) zvýšení
bezpečnosti  provozu a 4) zlepšení  estetiky zázemí klubu. Za tímto účelem byla vystavěna zděná Krmivárna o
půdorysu 6x8m s výškou 4,8m. 1) Rozšíření nabídky služeb. V novém prostoru probíhá nyní výuka krmení koní,
které se účastní táborové děti. Během školního roku bude k tomuto účelu sloužit dětem z pony klubu a zájemcům z
individálních tréninků. V krmivárně jsou dále instalovány sušáky na jezdeckou výstroj. 2) Zvýšení kapacity. Celé
léto probíhají celodenní příměstské tábory. Nedisponujeme krytou jezdeckou halou. V nepříznivém počasí si děti
uvazují do uvolněných boxů (ve 2 boxech z celkového počtu 4 byl umístěn sklad krmiv a sušáky na jezdeckou
výstroj) koně, kde se učí o ně pečovat (čištění, bandážování, zaplétání žíní, ošetřování demonstrovaných zranění
atd.) Doposud jsme k tomuto účelu mohli využít jen 2 boxy pro 2 koně, což pro 16-18 táborových dětí je málo.
Nyní využíváme 4 boxy pro 4 koně. A koně přidělujeme do čtveřice dětí. 3) Zvýšení bezpečnosti. Pohyb obsluhy
mezi boxy s krmivem, sušáky a uvázanými koňmi je stístěný a hrozí zranění kopnutí koněm, zakopnutí, převržení
sušáků, nářadí atd. Toto jsme vše novým prostorem odstranili. 4) Zlepšení estetiky zázemí klubu. Pohled na
vyklizené a vyzametané boxy, na nářadí srovnané na svých místech mluví za vše. Každý kůň má svůj vlastní sušák,
kde visí  odpocovací  deky,  podsedlové  dečky,  chrániče  podbřišníků.  Děti  mají  jasno,  co,  kterému koni  patří  a
zároveň se dá snadno dopátrat, které z děti po sobě neupouklízelo věci na své místo.

V krmivárně je dále koutek na tříděný odpad, který bychom v budoucnu rádi doplnili poučnými cedulkami.
Žádali jsme o sníženou dotaci na 50%, protože část krmivárny je vyhrazena pro budoucí dobudování sociálního
zázemí (viz. žádost). V přístím roce bychom rádi dostavěli WC s malou čističkou odpadních vod a dodělali fasádu na
krmivárně. Bohužel  masivní  nárust cen nám toto v letošním roce neumožní,  přesto se nám povedlo  dokončit
projekt jako funkční celek, který již nyní plně slouží ke svému účelu.
Díky  dotacím  se  nám  stále  daří  držet  ceny  poskytovaných  služeb  na  úrovni  dostupné  pro  všechny  rodiče
docházejících dětí, jen rekonstrukce a „zvelebování“ našeho klubu musí probíhat pomaleji. Přesto nás těší velký
zájem o naše koně u dětí a pochvaly od rodičů za pěkné zářitky pro jejich ratolesti a spokojenost s úrovni zázemí
našeho klubu.
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Celkové zhodnocení

JK Vělopolí je menší jezdecký areál s kapacitou 15 dlouhodobě ustájených koní, který čítá téměř 250 členů.
Necelá stovka členů dochází pravidelně 1-2 x v týdnu během školního roku. Většina z nich se sdružuje v pony
klubu,  který  probíhá pravidelně každou sobotu a  neděli,  v  hlavní  sezóně také v  pátek odpoledne.  Děti  starší
dvanácti let docházejí každé úterý a sobotu do juniorského oddílu. Početná skupina navštěvuje individuální hodiny
(tréninky  na  jízdárně  nebo  vyjížďky  do  přírody).  Další  početnou  skupinu  členů  tvoří  tzv.  sezónní  návstěvníci,
především letní táborníci. Všichni naši členové a část klientů z řad veřejnosti se zajímá nejen o jízdu na koni, ale
také o péči a chov těchto zvířat. Krmivárna jim umožní přiblížit problematiku krmiv a krmení koní různého typu a
rozdílného využití.

Provoz klubu také prospívá obci, ve které téměř chybí jiné volnočasové aktivity. Celkově přispívá ke zlepšení
sportovně-společenského života ve Vělopolí a nabízí atraktivnější místo pro trávení volného času občanům také
z okolních obcí.
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Ing. Lucie Latochová
předseda spolku
JK Vělopolí z.s.
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