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1/Úvod
JK voltiž Trojan zahájil svoji činnost v lednu 2018 na
základě předešlé několikaleté činnosti kroužku voltiže
pod mateřskou JK Trojan. Naším cílem je sdružovat
děti se společným zájmem o voltiž, umožnit jim
pravidelné tréninky a účast na voltižních závodech.
Kromě toho jim ale chceme také poskytnout možnost
trávit volný čas s kamarády při sportu, vést je k
základním hodnotám jakými jsou přátelství,
zodpovědnost, cílevědomost a týmový duch. Několik
dětí z oddílu patří mezi osoby se zdravotním
handicapem, podle jeho stupně soutěží v různých
kategoriích na paravoltižních závodech. Snažíme se,
aby se děti na společných trénincích naučily vnímat a
respektovat rozdíly dané zdravotním omezením a
vzájemně si pomáhaly. Přirozeným způsobem se tak
odbourávají bariéry mezi oběma skupinami, děti se
učí porozumět světu osob se zdravotním
handicapem, pochopit jejich potřeby a účinně jim
pomáhat.

2/ Základní informace
Sídlo organizace:   Donovalská 11, Praha 4
IČO : 07705336
Web. stránky:  jk-voltiž-trojan.com
tel. kontakt: +420702009455
Mail. adresa : jkvoltiztrojan@gmail.com

O nás
Oddíl je členem České jezdecké federace (ČJF) a České hiporehabilitační
společnosti (ČHS). V současné době má 12 stálých členů věku 8-16 let. Osm dětí
navštěvuje voltižní oddíl,čtyři děti jsou v oddílu paravoltiže. Trénují pod vedením
Kateřiny Garetové, Terezy Titěrové a Elišky Zlatníkové. Katka má certifikát lonžéra a
cvičitele voltiže. Dalšími lonžéry, kteří mají licenci lonžéra registrovanou u ČJF jsou
Jitka Francová a Tereza Titěrová.
Oddíl využívá tři koně, kteří prošli přípravou voltižních koní a poté složili potřebné
zkoušky předepsané ČJF. Těmito čtyřnohými kamarády jsou čtrnáctiletý Druh,
jedenáctiletá Merlina a desetiletá Barunka. Každodenním tréninkem koně
udržujeme v dobré zdravotní a psychické kondici proto, aby byli spolehlivými
partnery nás a pro oddílové děti.
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Voltiž
Voltižní ježdění patří k nejstarším druhům jezdeckého sportu, podle dostupných
zdrojů sahají jeho kořeny až do starořímských her. Je to akrobatické a gymnastické
ježdění na koni. Kůň jde krokem nebo cválá na kruhu a je vedený lonžérem na
osmimetrové lonži.

3/Akce v roce 2020

Tréninky
Z důvodu omezení společenských kontaktů při loňské koronavirové epidemii
probíhaly tréninky dětí nepravidelně. Při standartním průběhu tréninku se rozcvičí a
protáhnou, následuje nácvik sestav i jednotlivých cviků na „barelu“, který imituje
záda koně. Mezitím probíhá i „rozcvička“ koní, na kterých v druhé části tréninku děti
cvičí. Ke svým sestavám si děti vybírají hudbu i dresy, aby celkový dojem z
předvedení jejich sestav byl co nejlepší.

Děti si vybraly voltiž nejen proto, že mají rády pohyb, ale spojuje je i láska ke koním,
O ně se po skončení tréninku musí společně postarat – vykrokují je a vyčistí, připraví
krmení, a vyčistí a uklidí postroje.
V době pandemie a z ní vyplývajících zákazů společných tréninků jsme zavedli
tréninky on-line, při kterých děti cvičí a posilují ve svých domovech pod vedením
trenéra připojeném přes internetovou síť. Tato forma se nám výborně osvědčila
nejen proto, že děti neztratí svoji fyzickou kondici, ale také udržují kontakt mezi
sebou. Kamarádství, dobré vztahy a vzájemná důvěra jsou důležitými předpoklady
dobré atmosféry při společných trénincích a pro závodní úspěchy.

Koně
Také trénink koní probíhal bez přestávky, hlavně formou dlouhých procházek v
terénu. Museli jsme je udržet v dobré fyzické i psychické kondici, aby zůstali
spolehlivými kamarády pro oddílové děti. Máme radost z toho, že v červnu složila
zkoušky paravoltižního koně chladnokrevná kobylka Barunka. Pro její klidnou a
přátelskou povahu bude skvělým koněm pro děti z paravoltižního oddílu.

Prázdniny
Kromě tréninků jsme s dětmi a s koňmi
strávili o prázdninách společný volný
čas na téměř dvoutýdenním táboře.
Hráli jsme hry, starali jsme se o koně,
pokračovali v trénincích a chodili jsme k
vodě a na výlety.

Závody
Děti z JK voltiž Trojan na Šeberově se, stejně
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jako loni na podzim, účastnily voltižního a paravoltižního Mistrovství České republiky.
Obě tato mistrovství jsou vyvrcholením celé jezdecké sezony a děti se na ně
nominovaly účastí na závodech konaných během celého roku. Domů si přivezly
vysoké bodové ohodnocení a několik mistrovských titulů. Z důvodů karanténních
opatření proběhlo závodů během roku o něco méně, než bylo původně plánováno.
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Závody v domovské stáji
Těší nás, že i přes ztížené podmínky, které omezily organizaci celé sezony, se nám
podařilo uskutečnit v pořadí druhé paravoltižní závody v naší stáji na Šeberově.
Účastnily se jich oddíly z Čech a z Moravy a jejich součástí bylo i vyhlášení vítězů
Oblastního poháru paravoltiže.

Seminář
Stejně jako loni jsme se i v roce 2020 těšili na semináře pro lonžéry koní a trenéry děti.
Abychom si při nich rozšířili poznatky pro naší práci v oddíle a poznali se s kolegy z jiných
oddílů. Pro nutnost omezení sociálních kontaktů však byla většina těchto seminářů
zrušena, zúčastnili jsme se jenom listopadového on-line semináře pro trenéry dětí v
paravoltiži. Snad bude příští rok i po této stránce příznivější. Pokud to bude možné,
plánujeme také jeden ze seminářů uskutečnit v naší stáji.

4/ Základní údaje o hospodaření

Hospodaření se svěřenými finančními prostředky v roce 2020 bylo v průběhu roku
vyrované, prostředky byly efektivně a účelně využity dle rozpočtových pravidel.

Voltižní oddíl hospodaří s členskými příspěvky a s dary od sponzorů.

Z členských příspěvků a sponzorských darů byly hrazeny tyto výdaje:

● ustájení koní
● Týmové oblečení
● Částečně krmení či veterinární výdaje
● Členské příspěvky ČJF a ČHS
● Příspěvky na závody, primárně MČR
● Potřeby koní na tréninky voltiže
● Pojištění oddílu
● Platba tělocvičny – ZŠ Šeberov, Mnichovice
● Vybavení na tréninky pro děti – fitness vybavení aj.
● Vybavení na hry na tábor + odměny pro děti
● Výdaje za pořádané závody
● Odměny na závody
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● Výplaty DPP

JK voltiž Trojan z.s. v průběhu sledovaného období dosáhla výsledku hospodaření 0 Kč.

Příloha:

- výkaz zisku a ztrát
- rozvaha
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Závody v příští sezoně 2021

Rozpis závodů na příští sezonu rozpis oddílů hotov, první paravoltižní by se měly konat v
dubnu v Praze a voltižní na Moravě. Věříme, že se hygienické podmínky zlepší natolik, že
se všechny plánované závody uskuteční včetně obou Mistrovství republiky. Případně
závody proběhnou při dodržení potřebných opatření přizpůsobených epidemické situaci
během roku.

Cválající Šemík

Jedná se náš letošní projekt, kdy bychom rádi
požádali o sponzorské dary, díky kterým
budeme moct koupit pro děti cválající barel,
který zpestří a zefektivní tréninky voltižákům i
paravoltižákům.

5/Závěr
Máme radost z toho, že i přes různá omezení a
komplikace, která tento rok přinesl, jsme mohli v naší činnosti pokračovat. Také nás těší
výsledky našich dětí i koní. Své úspěchy si zaslouží, jsou výsledkem jejich píle a
vytrvalosti a společně strávený čas z nich vytvořil skvělou partu. Nic z toho by se
nepodařilo bez podpory našich sponzorů a příznivců oddílu, bez dobré spolupráce s rodiči
našich oddíláků a skvělého zázemí, které máme ve Stáji TROJAN. Děkujeme všem, kdo
nám drží palce.
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