ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 260, email: cgf@gymfed.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z á p i s č. 3/2017
ze schůze VV ČGF ze dne 3.5. 2017
Přítomni:

R. Slavík, V. Zeman, V. Kocián, J. Bučko, J. Chrudimský, A Višňová

Omluveni:

M. Miškovic, P. Gryga, A. Malá

Hosté:

J. Řádek - předseda KRK

Sekretariát:

Z. Vojáčková, M. Šotola

Program:
1. Schválení programu a kontrola zápisu z minulé schůze VV ČGF

Slavík

2. Zprávy sekretariátu ČGF










dotace MŠMT 2017
ČUS
ČOV
NTC
MS SG 2022
Fúze ČGF a ČSMG
Směrnice a řády ČGF (nové + úpravy)
Anketa Gymnasta roku 2017
VH ČGF 2017

Slavík
Vojáčková
Slavík, Zeman
Slavík
Zeman
Slavík
Slavík, Vojáčková
Slavík
Slavík

3. Účetní závěrky za rok 2016



Česká gymnastická federace
Česká gymnastická s.r.o.

Slavík
Slavík

4. Dislokace SA, SpS, SCM na OH cyklus 2017-2020 a rozdělení finančních prostředků na rok 2017
5. Příprava mistrovských soutěží v 1. pololetí 2017
 MČR TG (6.-7.5.2017, Praha)
 MČR SG a TRA (10.-11.6.2017. Ostrava)
 MČR SGM a SGŽ (17.-18.6.2017,Ostrava)

Šotola, Vojáčková
Bučko, Vojáčková, Zeman
Bučko, Vojáčková

6. Hodnocení účasti na ME SG 2017
7. Různé

Slavík, Kocián, Miškovic

Řádná schůze VV ČGF byla zahájena předsedou ve 12:00 hod.
1. Program byl schválen a kontrola úkolů provedena
Úkol 12/1/2016 Připravit učební texty pro e-learningové trenérské kurzy.
Z: Chrudimský, Šotola
Úkol trvá
T: 31.10. 2017
Úkol 4/4/2016 Zajistit překlad materiálů „FIG Age Group Program“ ve sportovní gymnastice mužů
a žen do češtiny.
Z: sekretariát ČGF
Úkol trvá
T: 30.4. 2017

Zapsala: Z. Vojáčková, Ověřil: R. Slavík
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Úkol 2/9/2016 Připravit návrh smlouvy mezi ČGF a účastníky mezinárodních školení rozhodčích FIG.
Podklady pro návrh smlouvy dodal jen předseda TKM V. Kocián. R. Slavík zašle
předsedům TK do 17.3. 2017 návrh soutěží a školení, které by měli účastníci
mezinárodních školení rozhodčích FIG povinně absolvovat a odškolit bez nároků na
odměnu lektora.
Z: Slavík, předsedové TK
Úkol trvá
T. 31.3. 2017
Úkol 2/1/2017

Zveřejnit na internetových stránkách ČGF schválené plány příprav reprezentačních
výběrů ČR na rok 2017 ve sportovní gymnastice mužů
Na internetových stránkách ČGF jsou zveřejněny jen plány přípravy reprezentačního
výběru ČR ve sportovní gymnastice juniorek a žen na rok 2017.
Z: Slavík, Sarichev
Úkol trvá
T: 10.3. 2017

Úkol 3/1/2017

Provést úpravu znění Závodního programu sportovní gymnastiky mužů, aby byl
v souladu s jeho schválenými změnami a úpravami.
Z: Kocián, Vojáčková
Úkol trvá
T: 15.3. 2017

Úkol 2/2/2017

Prověřit na základě realizovaných přestupů registrovaných závodnic a závodníků
nárok oddílů na finanční podporu v rámci Motivačního programu ČGF
Z: Slavík
T: 31.3. 2017

2. Zprávy sekretariátu:
a) Rozdělení dotací – program IV – prověřit Děčín a ještě nedošel program V
b) Schůze předsedů ČUS 26.4.2017 – ČGF zastupovala Vojáčková: 20.10.2018 – příprava oslav 100
let Republiky v O2 Aréně, diskuse o akceptacích pro MŠMT – jak řešit trenéry na OSVČ, plán
financování MŠMT na 3 roky, budovy FAČR budou v r. 2018 zbourány a postavené nové sídlo ČUS.
c) ČOV – nová revizní komise, diskuse o logu ČOV – hranatá vlajka a pod ní olympijské kruhy, diskuse
přijetí svazů mai tai a amerického fotbalu, nepřípustné duální zastoupení svazů – ČOV bude jednat o
odstranění duality.
d) NTC – 2.5.2017 Roman Slavík byl na schůzce se zástupci ČVUT, kteří budou participovat na
zadávacím projektu – vč. Jakuba Strakoše a Sylvy Brandové. Námět - utvořit skupinku průřezu lidí:
bývalí gymnasté, trenéři, rodiče, funkcionáři. 2 varianty: Troja, Krč – za Thomayerovou nemocnicí.
Pozemek bude dávat magistrát a bude platit i projektovou dokumentaci. 30. 5. Schůzka s Dolínkem.
Úkol: Poslat projektovou dokumentaci členům VV. – Slavík
e) MS 2022 – Vláďa Zeman – co nejdříve se sejít MŠMT a ČGF- schůzka v pátek 28. 4. – již schůzka
s panem Kaňkou, nástupcem pana Břízy. Při jednání – dotace na letošní rok pro přípravu – až po
rozhodnutí Vlády (v pátek bylo konec srpna, začátek září).
Z tohoto důvodu není dobré se ani ucházet o FIG Council 2018 – nejsou zatím finanční prostředky.
Na FIG se zatím žádný kandidát nepřihlásil.
Ve středu 3.5.2017 mělo jít do Vlády schválení MS 2022, ale z důvodu současné situace se tak asi
nestane.
Aktualizace studie a předáno na MŠMT.
f) Směrnice a řády – čerpání dovolené a vybírání náhradního volna, úprava podpisového řádu – toto
hlavně z důvodu kandidatury MS 2022. – více info viz Podpisový řád.
Schváleno: 7 – 0 – 0

Zapsala: Z. Vojáčková, Ověřil: R. Slavík
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g) Gymnasta roku – Kristýna Pálešová: 9 kategorií – v 1. polovině 2018: nebude po sportech, ale ze
všech sportů najednou
a. Gymnasta, gymnastka
b. Junior, juniorka
c. Síň slávy – zasloužilí členové, někteří im memoriam
d. Trenér roku
e. Trenér mládeže
f. Družstvo/tým roku
g. Soutěž roku – i pohárové soutěže s delší tradicí
h) Valná hromada 23. 9. 2017
Schváleno: 7 – 0 – 0
Úkol: do konce července zprávy z jednotlivých komisí
3.

a) Federace skončila ztrátou 1 198 000 Kč z důvodu finančních prostředků z loterií a odpisů,
Schváleno: 7 – 0 - 0
b) Česká gymnastická s.r.o. také účetní ztráta 200 000 Kč – 30 000 Kč aktuální ztráta a zbytek
z odpisů. Schváleno: 7 – 0 - 0

Úkol: zjistit, jak je to s odpisy u neziskové organizace – pí. Smetanová
4. Dislokace SA, SpS, SCM na OH cyklus 2017-2020 a rozdělení finančních prostředků na rok 2017
Program II – viz tabulka pavouk.
Schváleno u AER základ paušál jako u ostatních sportů
Peníze pro střediska – teď schválit poslat 50 % částky, poslat tabulky jednotlivým oddílům, po schválení
poslat smlouvy a přelom červen červenec zbytek peněz.
Ošetřit využití finančních zdrojů pro střediska dle akceptace – tabulka z MŠMT - rozpočet, přílohou
smlouvy střediska a přelom srpen září dodat předběžný rozpočet. A poté dostanou zbytek peněz.
Schváleno: 7 – 0 - 0
Harmonogram prací pro sekretariát, kdy se podívat na jednotlivá střediska – poměr mezi SG ženy a SG
muži a trampolíny. Vytahnout registrované sportovce z jednotlivých sportů.
5. MČR SGž a SGm a Trampolín bude na ČEZ Areně (Ostrava Arena) z důvodu, že se nesmí nic stavět na
podlahu z důvodu polyuretanu v Atletické hale. Vše bude za stejnou cenu, jako v atletické hale, lepší
nastěhování 26 x 58 m plochy haly – nebude led – a vpravo prostor – 5 x 25 m mantinel bude sundaný.
Rozmístění nářadí – situovat tak, jak je, pokud bude možné.
Medaile zajistí federace.
Dodat ženské rozhodčí a trampolínové rozhodčí.
Druhá prostná: GK Vítkovice – mají 150 tisíc na pás, který nevyužili, dále mají část svých peněz, zbytek
by byla půjčka od ČGF.
Schváleno: 7 – 0 – 0
MČR TG – cca 450 lidí – od 5. – 7. 5. 2017 Sparta Aréna, Podvinný Mlýn – nářadí Ostrava a Bohemians
Stravování, ubytování zařízeno.
Přenos – Kumi – LED obrazovky
6. Hodnocení ME: jedno zranění – Adéla Měrková – loket na bradlech. Vendula Měrková do finále 24.
Skončila 22. Další účastnice: Veronika Cenková, Lucie Jiříková
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Chlapci: pochvala Daniel Radovesnický – všech 6 nářadí, nízká obtížnost, ale zajel čistě. Martin Konečný –
pouze hrazda – špatný výsledek.
Úkol: TKm – předělat plán přípravy – limity na start na MS a již plán přípravy na rok 2018. Pokusit se udržet
Danka Radovesnického
Úkol: TKž – předělat plán přípravy – limity na start na MS a již plán přípravy na rok 2018
Oboje do září 2017.
7. a) TKM – 2 soustředění Třinec a Kolín na vlastní náklady, tradiční závod Memoriál Součka od příštího
roku se bude jmenovat Memoriál Petra Petržely a Součka, závod Berlín – informace na webových
stránkách ČGF, GymCamp Tirrenia – nechtějí pustit Hedbávného z Brna. EYOF – Hedbávný
rozhodčí.
b)TRA – 1 VT na začátku roku – již 2 České poháry dle nových pravidel. Skončili možná někteří
senioři.
Vyškoleno 6 mezinárodních rozhodčích.
UEG camp: na náklady ČGF: Nyass, Tyllerová, Bartoš, Ryšavá, na vl. náklady Huslarová, Korbelová.
Trenéři Zwingerová a Patrmann.
3. Český pohár – 20. 5. 2017 v Odolené Vodě.
c) AER – v únoru v Bratislavě společné školení rozhodčích. Mezinárodní závody: MM ve Zlíně –
Czech Aerobic Open – 12 států v termínu 10 . – 12. 3. – 1. Nominační závod na ME na podzim v Itálii.
Geržová a Bernátová nezávodily – Karlíková – 1. rok seniorka
2. Nominační závod Slovak Open,
3. Nominační závod v Nitře a další v Praze.
UEG camp: bude předloženo na dalším VV – návrh rozdělení částky 50/50 Zlín a Liberec
d) Jihomoravský kraj – dvě školící akce – zajišťuje Caska – školení trenérů III. třídy – spíše klubový
rozsah – garant Petr Hedbávný, školení rozhodčích III. třídy – garant Richard Bráblík – mezinárodní
rozhodčí
Letní světová universiáda – zásadní jednání 18. 5. 2017 – zájem a jmenovitou nominaci – David
Jessen + osobní trenér – Jan Chrudimský komunikuje a zúčastní se schůzky
Podání akreditace trenérů dle standardů. Schůzka se Zemanem: legislativní rámec – oblast
živnostenského zákona – instruktor, trenér. V současnosti se řeší akreditace pro SGm a SGž.
Úkol: zda ostatní sporty mají také zájem.
Úkol: požádat o autorizovanou osobu v aerobiku, zpracovat žádost pro akreditaci trenérů SGm, SGž,
AER a požádat o autorizovanou osobu pro ostatní sporty.
Předpokládaný termín takovéhoto školení cca 1. kvartál 2018. – 150 hodin, zda jsme schopni vyčlenit
finanční prostředky pro zajištění organizace cca 6 – 12 tisíc bez ubytování a stravování.
Dokladovat lektorský sbor a revidovat Registrační řád.
e) VG 24.4. 2017 komise VG – zhodnocení VT v Dobřichovicích – 40 žákyň a 16 trenérů – jeden
člověk cca 900 Kč akce velmi dobře hodnocena. Komise VG přispěla cca 17 tisíci Kč – což byl
pronájem haly. Příprava 2. Kempu – Prostějov – tentokrát již i chlapci, budou školit – Komrskovi,
Musil, Labonek.
Ustavení organizačního výboru Gymnaestrády 2019 (8 členů).
Schválení kalendáře Olympijského šplhu – 8 závodů.
Podiové skladby – mají na starosti Sokolové.
25.5.2017 – Show národního dánského družstva u Národního divadla. Příští rok na Slet – stejný
poplatek pro Sokoly jako pro ostatní. Eurogym 2018 – Liége Belgie – schůzka 13. – 14. 5. 2017 –
Zapsala: Z. Vojáčková, Ověřil: R. Slavík
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účast zástupce Sokola Alžběta Kujanová, GoldenAge – Pesaro Itálie – zúčastní se Mirek Zítko,
Gymnaestráda 2019 – 4 lidi do Dornbirnu (Bučko, Řehořová, Šotola, Vilímovská)
f) EYOF – long list do 12 června – nejpozději do konce června nominace.
g) Trampolíny Partmann z.s., Corridor Praha z.s. – aerobik – noví členové
Schváleno: 7 – 0 – 0
h) Seminář EYOF – 17. 5. 2017 Courtyard Marriot – účastní se Roman Slavík

Příští výkonný výbor 28. 6. 2017 ve 12 hodin na Strahově
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