
Tisková zpráva k projektu

„CELOROČNÍ SPORTOVNÍ ČINNOST 2022“

podpořeného individuální dotací ve výši 27.300,- Kč z programu Podpora sportu v
Moravskoslezském kraji 2022 – TJ/SK a činnosti a rozvoje Servisních center sportu

působících v rámci ČUS na území Moravskoslezského kraje.

Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezská krajská organizace ČUS (MSKO ČUS), Vítkovická 
3083/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

V  JK  Vělopolí  z.s.  působí  4  trenéři  s  instruktorskou  licencí  České  jezdecké  federace.  Iveta
Červenková,  Jana  Vavrošová,  Sylva  Orszuliková  a  Jana  Sandriová.  Jako  instruktoři  na  dohody  o
provedení práce jsou zaměstnaní Daniela  Pěgřimová a Kateřina Chrobáková, na dohodu o provedení
činnosti je zaměstnána Kateřina Gutová.

 Členové JK Vělopolí cvičí celoročně, leden – prosinec. V soboty a neděle od 9 do 12h, v pátky od
16 do 19h probíhá pony klub, který je zaměřený na nejmenší zájemce o jezdectví, věkové rozpětí 3 – 12
let. Zde se děti učí základním jezdeckým návykům jako správný sed, vedení koně v  základních chodech a
péči o přiděleného poníka. Ambicioznější děti docházejí na individuální tréninkové hodiny 1 – 2 týdně
(45 min. Úterý, čtvrtek, pátek a neděle odpoledne). Rozdíl mezi pony klubem a individuální hodinou je v
náročnějším tréninku a dispozici poníka po celou dobu (v pony klubu 2-4 děti sdílejí jednoho poníka po
dobu 3 hodin). Průměrný věk je 10-12 let. Děti a mládež starší 12 let docházejí do oddílu juniorů. Zde se
již požaduje samostatnost v práci okolo koně (příprava na jezdeckou hodinu). Junioři cvičí 2 x týdně
(středa a sobota) a 1-2 x měsíčně docházejí na pracovní služby ke koním. Našim členům a zájemcům z
řad veřejnosti dále nabízíme veřejné tréninky, každou neděli od 13h (dle zájmu až do 21h). Členové, kteří
dosáhnou  požadovaného  stupně  výcviku  se  mohou  účastnit  hobby  jezdeckých  závodů.  Po  složení
Zkoušky základního výcviku jezdce (zajišťujeme přípravu a poskytujeme povinné garanty k účasti na
zkouškách)  jsou  jezdci  oprávnění  k  účasti  na  oficiálních  závodech.  Mezi  pravidelně  navštěvované
sportovní akce patří skokové a drezurní závody konané ve Frenštátě, Trojanovicích, Ostravě, Sviadnově a
Chotěbuzi.  Klub  organizuje  jezdecké  soutěže  pro  děti  a  amatérské  jezdce  Vělopolskou  podkůvku  a
spoluorganizuje  Jezdecký  den  U  Čtyrmezníku,  který  je  podobného  rázu  jako  Vělopolská  podkůvka.
Dotaci ve výši 27.300,- Kč využíváme na tu nejdůležitější složku naší celoroční sportovní činnosti a to
mzdy našich instruktorů. 
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Díky  jejich  pozitivnímu a  neunavnému  přístupu  stále  narůstá  zájem o  náš  jezdecký  klub,  což
dokazuje naše členská základna, která k dnešnímu dni čítá více jako 250 členů. Polovina členské základny
dochází pravidelně, minimálně 1 týdně na jezdecký výcvik. Druhou polovinu tvoří tzv. sezónní členové,
kteří se každoročně účastní klubových akcí a/nebo příměstských táborů. Dotace na celoroční sportovní
činnost  pomáhá  udržet  jezdecký  sport  ve  Vělopolí  cenově  dostupným  a  náš  klub  se  těší  hojné
návštěvnosti.

Projekt  celoročního  provozování  jezdectví  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.

24. listopadu  2022

Ing. Lucie Latochová
předseda spolku
JK Vělopolí z.s.
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