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Č E S K Á   G Y M N A S T I C K Á   F E D E R A C E 
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 260, email: cgf@gymfed.cz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Z á p i s    č. 6/2015 

ze  schůze  VV ČGF  ze dne 26. 8. 2015 
 

Přítomni:   Bučko, Chrudimský, Musil, Řehořová, Slavík, Višňová, Zeman 
Hosté:              Řádek (KRK) 
Omluveni:  Hasa 
Sekretariát:  Kalašová, Šotola 

 
1.  Schválení programu jednání a zápisu ze schůze VV ČGF č. 5/2015 

 
Schválen Zápis ze schůze VV ČGF č. 5/2015 s úpravami provedenými na základě 
připomínek členů VV ČGF. Schválen Program schůze VV ČGF č. 6/2015. 
 
Kontrola úkolů          

                      
Úkol 6/2/2015   Stanovit termíny Mistrovských soutěží pro rok 2016 do 30.6. 2015. 

   Z: předsedové TKM, TKŽ, TK TRA, TK AKR   T: 30.9. 2015 
                     Úkol trvá 
 
    11.-13.3. 2016 Zlín  MČR v aerobiku, step aerobiku, dance aerobiku a team aerobiku  

23.-24.4. 2016 Praha / Ostrava MČR TeamGym a TeamGym Junior 
11.-12.6. 2016 Třinec MČR SG MT (kadeti, kadetky, junioři, juniorky, muži a ženy) 
18.-19.6. 2016 Třinec MČR SGM (jednotlivci a družstva)   
18.-19.6. 2016 Třinec MČR SGŽ „B“ (jednotlivkyně - výkonnostní stupně)   

  
Úkol 2/3/2015  Připravit návrh úpravy Registračního řádu ČGF a s tím související úpravy 

Stanov ČGF, aby byl v souladu s Centrální matrikou sportu připravovanou 
MŠMT a ČOV. 

     Z: VR (Bučko, Kalašová, Slavík, Zeman)  T: 31.5. 2015 
     Úkol trvá  
 
   Úkol 3/3/2015    Zaslat na sekretariát ČGF tématické oblasti pro náplň technického kurzu. 
     Z: předsedové TKM, TKŽ, TRA, AER    T: 27.3. 2015 
     Úkol splněn                                  

  
Úkol 4/3/2015  Zjistit na FIG  možnosti a podmínky pro pořádání kurzu FIG Academy Level 

3 a možnosti a podmínky pro pořádání technického kurzu pro trenéry 
s finančním příspěvkem ČOV respektive MOV. 

 Z: Slavík      T: 31.8. 2015 
 Úkol splněn 
 
 FIG se nebrání možnosti pořádání společného kurzu FIG Academy pro 

gymnastický aerobik, skoky na trampolíně a sportovní gymnastiku, trvá 
však na délce kurzu, tj. kurz musí trvat min. 8 dní. 

 
Vzhledem k nereálnosti uspořádat společný koedukovaný osmidenní kurz 
do konce roku 2015, pověřil VV ČGF předsedu R. Slavíku prověřit u ČOV 
možnost přesunutí kurzu na rok 2016 (Brno nebo Liberec, 19.-26.8. 2016)   

 
Úkol 5/3/2015    Provést fyzickou inventuru gymnastického nářadí v majetku ČGF v místech 

jeho uložení. 
 Z: Sarichev, Slavík, Šotola    T: 30.6. 2015 
 Úkol trvá 
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Úkol 2/4/2015 Zpracovat ve spolupráci s předsedy TK ČGF návrh směrnice ČGF o 
sportovních lékařských prohlídkách. 

 Z: Slavík, Hrazdíra     T: 30.6. 2015 
 Úkol trvá 
 
Úkol 1/5/2015 Zaslat na sekretariát ČGF návrh na dělení  finančních prostředků na dotace 

na STM registrovaným oddílům ČUS na rok 2015.  
                            Z: Slavík, předsedové TK    T: 31.8. 2015  

     Úkol trvá 
 
Úkol 2/5/2015 Zaslat oddílům a klubům, při kterých jsou zřízená SCM, SpS a OSpS 

smlouvy o poskytnutí dotace na činnost SCM, SpS a OSpS na rok 2015.  
                            Z: Kalašová, Slavík     T: 31.8. 2015  

                            Úkol trvá   
 
Úkol 3/5/2015 Zaslat KSK a KGS smlouvy o poskytnutí dotace na činnost na rok 2015.  
                            Z: Kalašová      T: 31.7. 2015  

      Úkol splněn 
 
Úkol 4/5/2015 Zaslat registrovaným oddílům ČGF informaci o výši dotace na činnost na 

rok 2015 včetně prováděcích pokynů a návrhu smluv k podpisu.  
                            Z: Kalašová, Slavík     T: 31.8. 2015  

                              Úkol trvá 
 
Úkol 5/5/2015 Zaslat registrovaným oddílům ČGF čerpajícím v roce 2015 dotaci 

z Programu IV MŠMT  informaci o výši dotace na rok 2015 zároveň s  
prováděcími pokyny pro čerpání dotace a návrhy smluv k podpisu.  

                            Z: Kalašová      T: 31.7. 2015  
   Úkol trvá 
 

Úkol 6/5/2015 Informovat původní oddíly / kluby a nové oddíly / kluby přestupujících 
registrovaných závodnic o souhlasu s přestupem a provést s tím související 
úpravy v systému GIS.  

                            Z: Sarichev, Šotola     T: 30.6. 2015  
   Úkol splněn 
 

Úkol 7/5/2015 Upravit Směrnici o sponzorství dle rozhodnutí VV ČGF. 
 Z: Slavík, Šotola     T: 30.6. 2015   
   Úkol trvá 
 

Úkol 8/5/2015 Rozeslat členům VV ČGF konečný návrh novelizace Stanov ČGF 
v elektronické podobě k závěrečnému připomínkování. 

 Z: Slavík      T: 26.6. 2015   
 Úkol splněn 
 
Úkol 9/5/2015 Zaslat na sekretariát ČGF připomínky ke konečnému návrhu novelizace 

Stanov ČGF. 
 Z: členové VV ČGF     T: 15.7. 2015   
 Úkol splněn 

 
Úkol 10/5/2015 Zaslat na sekretariát ČGF zprávy o činnosti sportovně-technických komisí 

za období 1.8. 2014 - 30.6. 2015. 
 Z: R. Slavík, předsedové TK AER, AKR  T: 31.8. 2015   
   Úkol trvá 
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2.   Zprávy sekretariátu ČGF  
 
 Dotace MŠMT 2015 

R. Slavík informoval VV ČGF o zaslání dotace ze strany MŠMT v celkové výši 1.000.000,- 
Kč, která je určena na přípravu akce Eurogym 2016 v letošním roce a dále o navýšení 
dotace ze strany MŠMT o 900.000,- Kč u Programu V - Organizace sportu ve sportovních 
svazech. Naopak ze strany MŠMT nebyla ČGF pro rok 2015 přiznaná investiční dotace. 
 
Na základě informace o navýšení dotace Programu V rozhodl VV ČGF o navýšení rozpočtů 
TK AER, TKM, TK TRA, TKŽ a Komise VG o 100.000,- Kč (celkem 500.000,- Kč). 
 
pro: 6, proti: 0, zdr.: 1 
 

 Dotace MŠMT 2016 
R. Slavík informoval VV ČGF, že ke dni 26.8. 2015 nebyly ze strany MŠMT zveřejněny 
informace týkající se žádostí o dotace MŠMT na rok 2016. Očekává se, že informace 
budou zveřejněny počátkem září 2015. V této souvislosti informoval o podpisu Memoranda 
o dlouhodobé spolupráci mezi MŠMT a ČGF, které slouží k usnadnění podávání žádostí při 
realizaci dlouhodobé sportovní činnosti s ohledem na každoročně vyhlašovaný materiál 
„Státní podpora sportu“ pro příslušný kalendářní rok. Memorandum se uzavírá na dobu 3 let 
s možností prodloužení. 
 

 Kongres UEG, 19.-21.11. 2015, Bratislava /SVK 
VV ČGF projednal a schválil složení delegace ČGF na Kongres UEG 2016, který proběhne 
koncem listopadu v Bratislavě (SVK): 
 
Roman Slavík - předseda ČGF 
Marie Kalašová - generální sekretářka ČGF 
Blanka Mlejnková - předsedkyně ČSMG  
 
Kongresu UEG v Bratislavě se z titulu svých funkcí zúčastní také: 
Vladimír Zeman (předseda TK TRA UEG) 
Hana Liškářová (členka TK TKŽ UEG) 
Petr Gryga (člen TK TG UEG)  
 
pro: 6, proti: 0, zdr.: 1  
 

 Eurogym 2016 - dodatek smlouvy 
 
R. Slavík informoval o výsledku jednání s UEG o návrhu dodatku smlouvy o pořádaní 
Eurogym 2016 uzavřené mezi ČGF a UEG, který se týká podmínek pořádání doprovodné 
akce „European Gym for Life Challenge 2016“. Bohužel se nepovedlo se zodpovědnými 
zástupci UEG shodnout na znění dodatku. UEG trvalo na znění, které je pro ČGF a OV 
Eurogym 2016 nepřijatelné. Rozhodnutím UEG byla doprovodná akce „European Gym for 
Life Challenge 2016“ zrušena, o čemž byly prostřednictvím UEG informovány všechny 
členské federace. 
 

 Gymnastika Liberec - Žádost o účelovou dotaci  
Dne 25.8. 2015 byla na sekretariát ČGF doručena prostřednictvím elektronické pošty 
žádost Gymnastiky Liberec o poskytnutí účelové dotace ve výši 200.000 - 250.000,- Kč, 
která by byla použita na nákup pružinové akrobatické podlahy 14x14 m. 
 
VV ČGF žádost Gymnastiky Liberec zamítl. Po diskusi rozhodl VV ČGF o uvolnění 
875.000,- Kč z odvodů loterijních společností na pořízení pružinových akrobatických pásů 
pro vybrané oddíly a kluby registrované v ČGF. Vybrané oddíly a kluby mohou použít 
finanční dotaci na částečnou úhradu nákupu pružinové akrobatické 14x14 m. 
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Seznam vybraných oddílů a klubů registrovaných v ČGF: 
Gymnastika Liberec  
Gymnastický klub Šumperk 
Gymnastický klub Vítkovice 
KSG Znojmo 
TJ Prostějov 
T.J. Sokol Bučovice 
T.J. Sokol Kladno 
T.J. Sokol Zlín 
T.J. Sokol Praha Vršovice (náhradník) 
 
pro: 7, proti: 0, zdr.: 0 
  

 Stížnost - P. Jüngerová (Sportovní klub P+K Zlín, z.s.) 
    R. Slavík informoval členy VV ČGF o dopise P. Jüngerové (Sportovní klub P+K Zlín, z.s.) 

zaslaném na sekretariát ČGF prostřednictvím elektronické pošty dne 1.6. 2015, který 
obsahuje stížnosti týkající se údajné neoprávněné registrace 25 závodnic gymnastického 
aerobiku klubem ASC Zlín. Paní P. Jüngerová nyní zastupuje Sportovní klub P+K Zlín, z.s., 
který je členem FISAF.cz a není členem ČGF. 

 
 Dotazem u zodpovědných zástupců klubu ASC Zlín bylo zjištěno, že k registraci uvedených 

25 závodnic pro rok 2015 došlo v souladu s platným Registračním a přestupním řádem 
ČGF, jelikož uvedené závodnice nebo jejich zákonní zástupci v případě nezletilých 
závodnic neukončily písemně své členství v ASC Zlín k 31.12. 2014, tak jak to vyžadují 
platné Stanovy ASC Zlín.  

 
Úkol 1/6/2015 Zaslat paní P. Jüngerové (Sportovní klub P+K Zlín, z.s.) odpověď na 

stížnost týkající se údajné neoprávněné registrace 25 závodnic 
gymnastického aerobiku klubem ASC Zlín. 

                            Z: Slavík     T: 31.8. 2015       
 
 

3.   Přehled hospodaření ČGF za 1. pololetí 2015  
 
Členové VV ČGF obdrželi v elektronické podobě podrobný přehled o hospodaření ČGF a 
jednotlivých sportovně-technických komisí ČGF za období leden-červenec 2015 a v tištěné 
podobě celkový přehled o hospodaření ČGF za uvedené období. 

 
  

4. Hodnocení české účasti na Světové gymnaestrádě, 11.-18.7. 2015, Helsinki / FIN  
 
S hodnocením české účasti seznámila VV ČGF vedoucí české výpravy M. Kalašová. Česká 
výprava v Helsinkách měla 835 účastníků, kteří reprezentovali ČOS, ČASPV, ČAUS a 
ČGF. Česká výprava patřila k těm větším.  
 
Z hlediska organizace bylo nejsložitější zajištění letecké dopravy tak velkého počtu 
účastníků, které bylo zajištěno převážně charterovými lety doplněnými o lety na pravidelné 
lince. Jako problematická se zpočátku jevila  spolupráce s firmou ALEA, která byla vybrána 
jako dodavatel společného oblečení. Nakonec vše dopadlo ke spokojenosti většiny českých 
účastníků. Česká výprava byla hodnocena jako jedna z nejlépe oblečených výprav. 
Enormní zájem mezi účastníky Gymnaestrády byl o české modro-červeno-bílé „puntíkaté“ 
bundy. 
 
Pořadatelé byli velice striktní. Ceny za nabízené služby byly drahé, přemrštěné. Ze strany 
pořadatelů bylo největším problémem nabízené ubytování, které bylo sice stejně jako na 
předchozích Gymnaestrádách zajištěno ve školách, ale hygienické podmínky nebyly 
v Helsinkách odpovídající. Ve školách byl zajištěn nedostatečný počet WC a sprch.  
V místnostech byl ubytován poměrně velký počet osob.  
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Extrémem bylo umístění cca 70 osob ve školní tělocvičně. Česká výprava byla pořadateli 
ubytována poměrně daleko od centra Helsinek, přičemž frekvence dopravy byla 
nedostatečná.  
 
ČASPV v čele s M. Zítkem a M. Havrlantovou patří poděkování za režijní vedení programu 
českého národního odpoledne s názvem „Proč bychom se netěšili !“. Na představení byla 
přítomna také česká konzulka. Národní odpoledne měla v Helsinkách premiéru. Bohužel 
zrovna český program trochu doplatil na to, že zahajoval program, a tak počet diváků 
v hledišti neodpovídal očekáváním. Po připomínkách na pravidelných schůzkách vedoucích 
výprav, došlo ze strany pořadatelů k úpravám cen lístků na tyto programy, což se u 
zbývajících národních programů projevilo pozitivně na počtu diváků.  
 
České vystoupení v Helsinkách bylo i přes problémy s ubytováním úspěšné. Čeští účastníci 
byli vidět, slyšet a zanechali na Gymnaestrádě velice dobrý dojem. Což potvrzovaly i 
pravidelné návštěvy prezidenta FIG, generálního sekretáře FIG a prezidenta UEG 
v českém informačním stánku. Závěrečné hodnocení proběhne počátkem září za účasti 
zástupců ČOS, ČASPV, ČAUS a ČGF.   

    
 

5. Hodnocení české účasti na EYOF, 25.7.-1.8. 2015, Tbilisi / GEO 
 

    sportovní gymnastika - dívky 
 
    VV ČGF obdržel písemné hodnocení od trenéra českého družstva J. Žifčáka:   
 
    Aneta Holasová (TJ Bohemians Praha), Lucie Jiříková (T.J. Sokol Brno I),  
    Vendula Měrková (TJ Bohemians Praha), trenér: Ján Žifčák (TJ Bohemians Praha)     
 

Všechny závodnice podaly očekávaný výkon a zvládly situaci, i když dvě z nich měly malé 
mezinárodní zkušenosti. Ženská bradla byla v rozcvičovací tělocvičně postavená špatně, což 
ovlivnilo výkon Venduly Měrkové (40. místo - 47,80 b.) nejen na bradlech ale i na ostatních 
nářadích. Nepomohly ani protesty více trenérů, problém byl vyřešen až následující den. 
Pořadatelská úskalí zvládla dobře Lucie Jiříková, která obsadila 46. místo se ziskem 47,30 b. 
a zejména pak Aneta Holasová, která byla v soutěži jednotlivkyň na 22. místě s celkovým 
součtem 51,45 b. To stačilo Anetě Holasové, navzdory zdravotním problémům k postupu do 
finále víceboje jednotlivkyň. Ve finále Aneta Holasová potvrdila 19. místem (50,40 b.) své 
umístění z kvalifikace, a to navzdory velké chybě v doskoku na prostných v poslední 
akrobatické řadě a chybě při seskoku z kladiny, na které ji zradila také pirueta. Aneta 
Holasová bojovala v kvalifikaci také o finále na přeskoku, kde ji k postupu do finálové 
osmičky chybělo 0,175 b. (13. místo - 13,325 b.) a o finále na kladině, které ji uteklo o 0,400 
b. (14. místo - 13,100 b.).    

 
Družstvo dívek obsadilo 12. místo se ziskem 101,10 b. v konkurenci 27 družstev. Je to 
nejlepší výsledek družstva na soutěži EYOF od roku 2005, kde obsadilo české družstvo 
dívek 8. místo.  V porovnání s minulými ročníky, kdy se české družstvo pohybovalo ve 
výsledkové listině okolo 20. místa,  jsme zaznamenali výrazný výsledkový posun.  

    
Za kvalitním výkonem děvčat je potřebné vidět nejen podporu ze strany ČGF, ale hlavně 
odpovídající zázemí v klubech sportovní gymnastiky při T.J. Sokol Brno I a TJ Bohemians 
Praha, kde navzdory nepříznivému termínu soutěže EYOF obětovali přípravě závodnic 
maximum. A v neposlední řadě také účast většiny závodnic reprezentujících ČR na EYOF 
2013 a 2015 na výcvikových táborech juniorských a žákovských výběru pořádaných TKŽ 
v posledních 3 letech.  
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sportovní gymnastika - chlapci 
 

     VV ČGF obdržel písemné hodnocení od trenéra českého družstva M. Vlka, které doplnil 
ústně J. Chrudimský:       

 
František Černý (T.J. Sokol Brno I), Jakub Švehlík  (T.J. Sokol Praha Vršovice),  
Martin Ďásek (T.J. Sokol Zlín), trenér: Martin Vlk (T.J. Sokol Brno I) 

 
Našim nejlepším gymnastou byl dle předpokladů František Černý. Nevyvaroval se však 
několika středních chyb a hrubé chyby na hrazdě a se ziskem 72, 950 b. obsadil ve víceboji 
52. místo. O 5 příček níže, na 57. místě, skončil se ziskem 71,400 b. Jakub Švehlík, který 
zaznamenal 2 hrubé chyby. Třetí z našich gymnastů Martin Ďásek obsadil ve víceboji 72. 
místo se ziskem 64,800 b. Jeho nízký bodový zisk ovlivnila nevydařená sestava na kruzích, 
za kterou obdržel od rozhodčích jen 6,900 b. Martin Ďásek však bodoval pro družstvo na 
prostných a bradlech.    
 

  České družstvo obsadilo 21. místo se ziskem 146,300 b.v konkurenci 25 družstev. Čeští 
gymnasté se připravili o lepší výsledek špatnými výkony na koni našíř a kruzích. Výsledek 
družstva nevybočil z řady výsledků českých družstev chlapců na několika posledních 
soutěžích EYOF, na kterých se česká družstva pravidelně umisťovala na začátku třetí 
desítky. Naši závodníci předvedli v Tbilisi v rámci svých možností slušný výkon. Bohužel je 
nyní patrný  generační výpadek. Silné ročníky se  připravují na EYOF 2017. 

 
6. Příprava Valné hromady ČGF, novelizace Stanov ČGF 

 
VV ČGF projednal podkladové materiály včetně návrhu novelizace Stanov ČGF pro jednání 
Valné hromady ČGF (VH ČGF), které se uskuteční v pondělí 28.9. 2015 od 11.00 hod v aule 
hlavní budovy ČUS (Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6). 
 
VV ČGF schválil pozvánku a  návrh jednacího řádu VH ČGF. VV ČGF schválil poslední 
návrh novelizace Stanov ČGF, které budou předloženy ke schválení delegátům VH ČGF 
s tím, že členové ČGF mohou zasílat na sekretariát ČGF do 21.9. 2015 k navrženým 
změnám písemné připomínky.  
 
pro: 7, proti: 0, zdr.: 0 
 

  Úkol 2/6/2015  Rozeslat pozvánku a podkladové materiály pro jednání VH ČGF  a zveřejnit 
organizační pokyny, pozvánku, návrh jednacího řádu VH ČGF a návrh 
novelizace Stanov ČGF na internetové stránce ČGF. 

                            Z: pracovníci sekretariátu ČGF   T: 7.9. 2015  
 

 
7. Zprávy technických komisí 

 
        a/ Všeobecná gymnastika (J. Bučko) 
    

 TeamGym - schůzka zástupců evropských federací  , 17.-18.7. 2015, Cesenatico / ITA 
R. Řehořová informovala o průběhu a závěrech schůzky zástupců evropských národních 
gymnastických federací zodpovědných za TeamGym, která proběhla ve dnech 17.-18.7. 
2015 v italském Cesenaticu před zahájením tréninkového kempu UEG (18.-25.7. 2015).  

 
 TeamGym - výcvikový tábor reprezentace ČR  

Předsedkyně Subkomise pro TeamGym informovala o průběhu 1. výcvikového táboru 
reprezentačních výběrů ČR v TeamGymu, který proběhl v srpnu v Praze za přítomností 
vedoucí trenérky a všech členů realizačního týmu.  
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b/  Gymnastický aerobik (A. Višňová) 
 
 Tréninkový kemp UEG, 5.-11.7. 2015, Cesenatico / ITA 
   Tréninkového kempu UEG se zúčastnilo 9 závodnic a 3 trenérky (Sport Aerobic Liberec + 

ASC Zlín). Účast byla na náklady mimo rozpočet ČGF. 
 
 Mistrovství Evropy v aerobiku, 2.-8.11. 2015, Elvas / POR 

A. Višňová informovala o předpokládaném počtu závodnic, které navrhne TK AER vyslat na 
ME 2015. Předpokládá se účast 2 juniorek v soutěži jednotlivkyň, jedné juniorské trojice a 
jedné juniorské pětičlenné skupiny. V seniorské kategorii se předpokládá účast 2 žen 
v soutěži jednotlivkyň, a start jedné trojice. Otazník visí nad startem seniorské pětičlenné 
skupiny, která startovala na Evropských hrách. Důvodem je ukončení závodní činnosti jedné 
ze závodnic a zranění dalších 2 závodnic. 

 
 Změna místa uložení závodní plochy pro aerobik zn. Gymnova 

A. Višňová požádala VV ČGF o souhlas se změnou místa uložení závodní plochy pro aerobik 
zn. Gymnova ve Zlíně. 

 
VV ČGF souhlasí se změnou místa uložení závodní plochy pro aerobik zn. Gymnova. 
 
pro: 7  proti: 0 zdr.: 0 

 
 
c/ Sportovní gymnastika žen (M. Musil) 
 
 Mistrovství světa ve sportovní gymnastice žen, 17.10.-1.11. 2015, Glasgow / GBR 
   Předseda TKŽ informoval o stavu přípravy potencionálních účastnic MS 2015. Reprezentační 

lékař MUDr. L. Hrazdíra vzhledem k současnému zdravotnímu stavu. P. Fialové nedoporučuje 
její start na MS v Glasgow. A. M. Kányai si poranila na tréninku přední křížový vaz. Závodnice 
je po operaci a ani v jejím případě nepřipadá v úvahu start na MS 2015. V současné době má 
tedy splněný limit na náklady mimo rozpočet ČGF V. Cenková. V případě odpovídajícího 
zdravotního stavu je předpoklad, že limit může splnit ještě K. Pálešová a o splnění limitu se 
může pokusit závodnice M. Majerechová na mezinárodním závodě v Polsku (3.10. 2015, 
Zabrze). 

    
   Vzhledem ke vzniklé situaci požádal M. Musil VV ČGF jménem TKŽ o souhlas s následující 

úpravou nominačních kritérií pro start na MS 2015 v Glasgow: 
 

1) Úprava limitu ve víceboji pro start na MS 2015 s úhradou 50% nákladů ze strany ČGF: 
         50,00-51,99 b. místo 50,50-51,99 b.            
  

2) V případě, že žádná ze závodnic nesplní výkonnostní limit pro start na MS ve víceboji na 
100% na náklady ČGF, uhradí ČGF 100% nákladů závodnici s nejlepším výsledkem 
dosaženým na nominačních závodech, a to včetně nákladů spojených s účastí trenéra.  

 
pro: 5  proti: 0 zdr.: 2 

 
Úkol 3/6/2015  Upravit nominační kritéria pro start na MS 2015 v Plánu přípravy 

reprezentačního družstva ve sportovní gymnastice žen na rok 2015 a 
zveřejnit upravený plán přípravy na internetových stránkách ČGF. 

                            Z: Musil, Slavík    T: 27.8. 2015  
 
Úkol 4/6/2015  Prověřit sytém kvalifikace na OH 2016 ve sportovní gymnastice žen a 

informovat TKŽ. 
                            Z: Slavík     T: 27.8. 2015  
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 Výcvikový tábor žákyň, 27.-29.8. 2015, Prostějov 
   Na výcvikový tábor byly pozvány závodnice z 8 oddílů. 5 oddílů se z účasti omluvilo. Vzhledem 

k nízkému počtu je výcvikový tábor zrušen. M. Musil požádal pracovníky sekretariátu o 
zveřejnění této informace na internetových stránkách ČGF.  
     
Úkol 5/6/2015  Zveřejnit na internetových stránkách informaci o zrušení výcvikového 

táboru výběru žákyň v Prostějově (27.-29.8. 2015). 
                            Z: Šotola      T: ihned  

      
 
d/ Skoky na trampolíně (V. Zeman) 
 
 Mistrovství světa ve skocích na trampolíně, 21.-29.11. 2015, Odense / DEN 
   V. Zeman informoval o přípravě reprezentantů ČR na nadcházejí MS v Odense, které bude 

také 1. kvalifikací pro OH 2016. Příprava pokračuje podle schváleného „Plánu přípravy 
reprezentace ČR ve skocích na trampolíně na rok 2015“. V současné době se připravuji 
v užším „olympijském týmu“ Zita Frydrychová, Naim Ashhab a Martin Pelc, kteří se v rámci 
přípravy na MS 2015 zúčastní v následujících  měsících závodu Světového poháru ve 
Valladolidu (ESP), v Mouilleron (FRA) a  v Loule (POR). 

 
  Mezinárodní závod přátelství ve skocích na trampolíně, 25.-26.9. 2015, Jablonec n.N./ CZE 

V. Zeman informoval o stavu příprav 43. ročníku Mezinárodního závodu přátelství ve skocích 
na trampolíně, který se letos uskuteční opětovně v Městské sportovní hale v Jablonci nad 
Nisou. K účasti je přihlášeno cca 220 závodníků a závodnic z 13 zemí (ARG, AUT, CZE,  
GBR, GER, HUN, NED, SLO, SUI, SWE, TUR, USA, UZB). 

 
 
7. Různé 
 
 Oznámení o ukončení pracovního poměru 

M. Kalašová informovala členy VV ČGF o svém záměru ukončit pracovního poměru v ČGF 
k 31.12. 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příští schůze VV ČGF se uskuteční ve středu 14.10. 2015 od 11.30 hod.  


