
Zápis z voltižní komise  
 

Datum: 6.12.2015 
Místo Frenštát p.R. 
Účastníci: Sklenaříková, Guznar Růžičková, Cinerová, Videnková, Hablovičová 
 

1. VK projednala sdělené připomínky k MČR ve voltiži 2016. Připomínky budou 
předloženy VV a pořadateli (viz. příloha). 

2. Managerka informovala o plánu rozpočtování na příští rok. VV by měl rozeslat 
podklady pro návrhy postupu rozpočtování. Členové VK nachystají dle daných 
příloh rozpočty pro dané oblasti:  

a. Hablovičová – ME, MS 2016 
b. Guznar Růžíčková - Školení rozhodčích (5.3.2016) 
c. Vyhlášení VP – Videnková 
d. Komise - Videnková 
e. Cinerová – propagace, soustředění únor 2016 
f. Sklenaříková - para 

3. Guznar Růžičková informovala o plánovaném semináři pro rozhodčí, který se 
bude konat 5.3.2016 v Bratislavě. Seminář bude společný pro české i slovenské 
voltižní rozhodčí. Lektory budou Pavla Krauspe a Ilja Vietor.  

Z: Růžičková 
4. Guznar Růžičková zpracuje dopis pro oslovení rozhodčích voltiže. Ten bude 

zaslán GS s prosbou o rozeslání na oblastní výbory ČJF. 
Z: Růžičková 

5. Bylo navrženo soustředění reprezentace zaměřeno především na choreografii. 
Předběžný termín tohoto soustředění by byl únor 2016. P. Cinerová se pokusí 
oslovit pomocí sl. Bartoňkové N. Adreaniho nebo J. Ferrariho z Francie jako 
lektory.  

Z: Cinerová 
6. Největší slabinou české voltiže je již delší dobu potřeba choreografa. Managerka 

navrhla oslovit vysoké školy nebo konzervatoře, které se touto problematikou 
zabývají. J. Sklenaříková zpravuje návrh oslovení těchto škol. 

Z: Sklenaříková  
7. J. Sklenaříková žádá VV o rozpočet čerpání paravoltiž, který doposodu nebyl 

předložen.  
8. J. Sklenaříková informovala VK o chystaném semináři para, který se koná 23.-

24.1.2016 v Radíkově. Seminář bude zaměřený pro rozhodčí, trenéry a cvičitele. 
Seminář bude probíhat ve spolupráci s ČHS.  

9. VK navrhuje proplatit příspěvek pořadateli CVI Frenštát p.R. 2015 ve výši 20 tis. 
V původním rozpočtu bylo schváleno 45 tis.  

10. Na základě zprávy vedoucí ekipy sl. Sklenaříkové v Aachen, VK žádá VV o 
prošetření zaplacené částky za veterinární službu z Aachen. Dle zprávy zde nebyl 
žádný český kůň ošetřován a zaplacená částka z rozpočtu voltiže není tedy vůbec 
adekvátní.  

11. Přílohou zápisu jsou nesplněné požadavky v Galopu. Managerka probere na 
nejbližším VV návrh úprav.  

Zapsala: Videnková 


