
Zápis z Voltižní komise 

 

Datum: 03/2015 

Místo: Brno 

Přítomni: Videnková, Cinerová, Sklenaříková, Guznar Růžičková, Hablovičová 

 

1. Managerka podala informaci o průběhu závodu v Qataru. Pořadatel sice zaplatil 

ubytování, ustájení a leteckou dopravu účastníků. Nicméně jen náklady na jednoho 

koně (doprava na letiště, vyšetření aj.) se vyšplhaly na cca 28 tisíc. Dále si účastníci 

platili přepravu „“na a „z“ letiště (Vídeň, Brusel-dle toho jak bylo určeno).   

2. V příštím týdnu by měly být vyvěšeny na webu schválené a přeložené pravidla. 

Z: Guznar Růžičková 

T: konec 03/2015 

3. Managerka poděkovala pořadateli TJ Voltiž Tlumačov za dobře připravené vyhlášení 

Voltižního poháru a koně roku za rok 2014. VK schválila proplacení nákladů na poháry 

ve výši 10 000 Kč z rozpočtu voltiže.  

4. Managerka podala informaci o možnosti čerpání  prostředků ČOV - příjmy z loterií. VK 

dohodla, že využije této možnosti při uspořádání reprezentačního soustředění, které 

se uskuteční ve dnech 13.-15.3.2015 v Brně. Vyúčtování provede p. Cinerová s tím, 

že v případě nejasností se spojí přímo s p. Denkovou. Náklady, které nebudou 

uhrazeny z čerpání ČOV budou uhrazeny účastníky tohoto soustředění. Rozpočet 

bude přílohou zápisu. 

Z: Cinerová, Videnková 

T: průběžně 

5. Při soustředění v Brně proběhne také školení rozhodčích, které povede P. Krauspe ze 

Slovenska. Na školení budou předneseny hlavně informace o změnách v pravidlech a 

hodnocení. Školení proběhne společně se zástupci českých, ale i slovenských 

rozhodčích. Účastnit se jej mohou také zástupci jednotlivých oddílů. Při této akci 

nabídla managerka možnost setkání VK, rozhodčích a zástupců oddílů pro případnou 

diskuzi či zodpovězení dotazů k voltižní problematice.  

6. Při závodu v Lysé byla pořadatelem předložena nabídka k vystoupení voltiže v rámci 

propagačního programu jezdectví. Pořadatel nabídl vystupujícím neplacení 

startovného a zajištění boxu. VK schválila proplacení nákladu na přepravu a ustájení 

koní, které budou vystoupení zajišťovat z voltižního rozpočtu. Vystoupení bude 

zajišťovat Paegas z TJ Voltiž Tlumačov a Unikát z JK Voltiž Albertovec. Závodníci, 

kteří budou vystupovat se zřekli zvýhodněné nabídky na neplacení startovného.  

Z: Videnková 

7. VK schválila tisk propagačního materiálu pro voltiž. Tento bude použit již při závodu 

v Lysé. 

Z: Cinerová 

T: 19.3.2015 

8. VK se dohodla z rozpočtu voltiže přednostně zajistit zaplacení ME seniorů a MS 

juniorů. Jakmile bude možno zjistit náklady na tyto dva závody, VK dohodne 

průběžné příspěvky na CVI.  

Z: Sklenaříková  



T: průběžně 

9. Platba za startovné a ustájení při CVI HUN musí odejít s definitivní přihláškou. Toto 

bude hrazeno z rozpočtu voltiže. Po zjištění nákladů dle bodu 8. tohoto zápisu bude 

dohodnuto, které položky budou zúčastněným případně vyfakturovány zpět.  

Z: Videnková 

T: konec 06/2015 

10. VK schválila proplacení z voltižního rozpočtu p. Videnkovi za převod a údržbu 

voltižních stránek ve výši 10 000 Kč. 

11. VK schválila pro letošní rok opětovně příspěvek na dopravu pro zpracovatele výsledků 

pro voltiž p. Konečnému z rozpočtu voltiže. Ostatní náklady (tisk, odměnu pro 

zpracovatele, náklady na materiál aj.) si musí dohodnout pořadatele závodů se 

zpracovatelem. VK doporučuje pořadatelům závodů, zajistit si pro další rok vlastního 

zpracovatele a dohodnout si s p. Konečným zácvik svých zpracovatelů.  

12. Managerka informovala sl. Sklenaříkovou o získání dotací pro parajezdectví. Tyto 

finance se budou rozdělovat mezi disciplíny s parajezdci, což je voltiž a drezůra. J. 

Sklenaříková si dohodne podmínky a možnosti využití s managerkou pro drezůru. 

V případě nejasností se spojí J.S. s p. Denkovou.  

Z: Sklenaříková 

T: průběžně 

13. J. Sklenaříková podala informaci o připravovaném soustředění v paravoltiži ve dnech 

8.-10.5.2015. Managerka zjistí, zda i na toto se může vztahovat příspěvek z ČOV. 

14. VK schválila převod reprezentačních „šusťákovek“, které již nejsou využívány, pro 

zástupce paravoltiže. 

Z: Sklenaříková, Hablovičová 

T: konec dubna 2015 

15.  VK schválila příspěvek z voltižního rozpočtu na pořádání CVI Frenštát p. R. pořadateli 

TJ Slovan Frenštát p.R. ve výši 45 tis. Příspěvek bude vyplacen po uspořádání CVI. 

 

 

Zapsala: Videnková 

 

 


