Výroční zpráva 2015
Jezdecký klub Lanškroun SZeŠ, z.s má v roce 2015 v členské základně registrovaných 95 členů, z toho
79 členů do 19 let. Hlavním cílem jezdeckého klubu je provozovat sport, zdárně reprezentovat a
věnovat se volnočasovým aktivitám pro děti a mládež z řad studentů, nebo členů klubu.
Každý den probíhají v klubu kroužky. Kroužek voltiže, slouží jako průprava pro začátečníky, nebo
trénink pro ty co se chtějí voltiži (gymnastika na koni) věnovat závodně. Pod vedením MVDr. Ivy
Podhorné. Tři jezdecké kroužky, rozdělené podle zkušeností. Pod vedením Bc. Michaely Špičákové,
Terezy Slukové a MVDr. Dominiky Švehlové. Zde se zájemci zdokonalují v jezdectví. Jedním
z nejezdeckých kroužků je Vozatajství a zapřahání. Zájemci se pravidelně účastní soutěží
s chladnokrevnými koňmi a reprezentují klub i při akcích pořádaných městem, kde předvádí
Starokladrubské koně v zápřeži. Jezdecký kroužek pro děti začátečníky. Děti ve věku 8 -13 let jsou
vedeni ke správným začátkům práce s koněm, především hrou. Pro tento kroužek se využívají
převážně poníci. Posledním kroužkem, v tomto případě spíš tréninkem, jsou tréninky závodního
družstva. Zúčastňují se vybraní žáci a děti, které mají závodní ambice, připravují se na složení zkoušek
základního výcviku jezdce, nebo už závodí a reprezentují klub. Mimo kroužky se pracuje se zájemci na
jezdeckém zdokonalování o víkendech a prázdninách.
Na všech jezdeckých kroužcích se podílí cvičitelé, kterých je k dispozici 5. Splňují nároky na vzdělání
od České jezdecké federace, žijí koňmi a mají chuť se neustále vzdělávat a vzdělávají se. Jmenovitě:
Bc. Renata Kalousová, MVDr. Dominika Švehlová, Bc. Michaela Špičáková, Ladislav Syrový, Tereza
Sluková.
Na kolbišti jezdeckého klubu se v roce 2015 uspořádalo mnoho jezdeckých akcí. Sezona začala
Zkouškami základního výcviku jezdce, kterých se zúčastnilo 8 studentů a 4 členové JK. Byli
připravováni pod vedením Bc. Michaely Špičákové a hostující trenérky MVDr. Petry Cinerové. Všichni
uchazeči zkoušku úspěšně složili. Dalšími zkouškami, které se v roce 2015 uskutečnili na kolbišti JK
jsou zkoušky Instruktora jezdectví. Těchto zkoušek se účastní ti, kterým je více jak 18 let a mají
jezdeckou licenci nejméně tři roky. Absolventi zkoušek se mohou věnovat trénování. Zkoušek v roce
2015 se účastnilo 6 zájemců z toho 2 z JK (Tereza Sluková, Věra Krabicová). Všichni účastníci zkoušky
úspěšně složili.
Pokračovali jsme Hobby závody, kterých se účastnili jezdci z Lanškrouna a okolí. Hobby závodů se
může účastnit každý člen jezdecké federace. Tyto závody se těší velkému zájmu díky soutěžím s lehčí
obtížností než na oficiálních závodech. Jezdci mimo jiné nemusí mít splněnou „licenci“ tj. zkouška
základního výcviku jezdce. Další jezdeckou akcí jsou oficiální jezdecké závody „ O Hliněný pohár“.
Závody byly vypsány do stupně „ZL“ (110cm), závody přilákali spoustu soutěžících z okolí Lanškrouna.
Atraktivní soutěží je „ZL“ do 19let, kde mohou poměřit síly účastníci stejné věkové kategorie. Hlavní
soutěž „ZL“ pro všechny soutěžící vyhrál student školy Jakub Petrus.
Na kolbišti jezdeckého klubu se dále pořádá Liga zemědělských škol. Je to prestižní soutěž, kde mezi
sebou porovnávají síly studenti zemědělských škol z celé České Republiky. Jezdecký klub ve
spolupráci se školou pořádá dvě kola (jarní a podzimní). V této soutěži se našim studentům daří
udržet přední příčky v celkovém hodnocení. Pavla Podhorná – Soreppo obsadili 3. místo.

Během sezony se uskutečnili ještě dvoje hobby závody a soutěž chladnokrevných koní.
Při pořádání závodů pro nás tvoří velkou finanční zátěž úprava povrchu, kde se snažíme vyrovnat
profesionálním střediskům, kde mají na kolbišti písek. Úprava škvárové jízdárny je stále náročnější a
nákladnější.
V roce 2015 obdržel jezdecký klub dotaci na startovné a náklady při reprezentaci 35000,- z rozpočtu
města Lanškroun. Celá tato částka byla proinvestovaná na startovné a dopravu na jezdecké závody
pro mládež do 19let. Výsledky všech našich reprezentantů jsou dostupné na portálu České jezdecké
federace. Našim svěřencům se daří velmi dobře reprezentovat klub v Hobby soutěžích od 60cm a na
oficiálních závodech do 110cm.
Protože je třeba se neustále vzdělávat, bylo na konci roku 2015 uspořádáno soustředění s předním
českým trenérem panem Janem Bubnem. Soustředění se účastnilo 12 dvojic z jezdeckého klubu. Toto
soustředění bylo účastníkům z 50% dotováno klubem.
Vize do dalších let je rozšířit kroužek pro děti 8-13 let. Posunout reprezentaci klubu minimálně do
stupně „L*“ (115cm), aktivně se účastnit jezdeckých závodů nejen v blízkém okolí. Zapojit klub do
seriálu Pony games, který se v České Republice teprve rozjíždí. Rozšířit vzdělávaní jak pro jezdce tak
cvičitele. Rozšířit členskou základnu o mládež do 18 let.
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