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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. 7/2017 
ze  schůze  VV ČGF  ze dne 6.12.2017 

 
Přítomni:  R. Slavík, A. Malá, J. Bučko,  V. Kocián, V. Zeman, M. Miškovic 
Nepřítomni:     A. Višňová 
Omluveni: J. Chrudimský, P. Gryga 
Hosté: J. Řádek - předseda KRK, K. Machů - výkonná ředitelka MS SG 2022 
Sekretariát: Z. Vojáčková, M. Šotola 
 

Program: 

1. Schválení programu a kontrola zápisu z minulé schůze VV ČGF  Slavík 
2. Zprávy sekretariátu ČGF  

 aktuální situace ohledně dotací MŠMT na rok 2018   Slavík  
 informace z ČUS        Vojáčková  
 informace z ČOV        Slavík 
 projekt NTC (Národní tréninkové centrum)    Slavík 
 MS SG 2022         Zeman 
 ostatní zprávy sekretariátu ČGF      Vojáčková 
 přijetí nových kolektivních členů (Gymnastika 21, z.s.)   Šotola  

3.  Hodnocení české účasti na MS 2017 ve skocích na trampolíně   Zeman 
4. Termínová listina ČGF 2018 (mistrovské soutěže - MČR)   předsedové TK  
5. Zprávy z komisí         předsedové TK 
6. Různé 
 
Řádná schůze VV ČGF byla zahájena předsedou R. Slavíkem ve 12:00 hod. 

1. Schválení programu a kontrola zápisu z minulé schůze VV ČGF 
 
Na návrh předsedy R.Slavíka byl jako první bod Programu schůze VV ČGF zařazena informace K.Machů 
o stavu  příprav kandidatury na pořádání MS SG 2022 v Praze.  
 
pro-proti-zdr.: 6-0-0  
 
Byla provedena kontrola zápisu č. 6/2017 ze schůze VV ČGF ze dne 25.10.2017. Zápis č. 6/2017 byl 
schválen s úpravami na základě připomínek členů VV ČGF. 
 
pro-proti-zdr.: 5-0-1  
 
Kontrola úkolů: 
 
Úkol 12/1/2016 Připravit učební texty pro e-learningové trenérské kurzy. 

  
 Z: Chrudimský, Šotola     T: 31.10. 2017
 Úkol trvá  
  

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 a předsedkyně 

TK AKR A. Malá. R. Slavík zašle předsedům TK 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     T. 30.11.2017 
 Úkol trvá  
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Úkol 3/3/2017 TK SGM a TK SGŽ - upravit plán přípravy reprezentace ČR, limity na start na MS 
2017 a připravit první verzi plánu přípravy na rok 2018. Ostatní TK zašlou první 
verze plánů přípravy reprezentace ČR na rok 2018 

  
 TK SGM a TK SGŽ upravily plány reprezentace ČR na 2. pololetí 2017 a zaslaly 

1. verzi plánu přípravy na rok 2018, TK SGŽ s výhledem do roku 2020. Plány 
přípravy reprezentace ČR na rok 2018 zaslala TK TG a TK AKR navíc 
s výhledem na celý olympijský cyklus 2017-2020. Pány přípravy na rok 2018 
nezaslala v požadovaném termínu TK TRA a TK AER. Stanoven náhradní termín 
pro zaslání plánu přípravy reprezentace ČR na rok 2018: 22.12.2017.        

  
 Z: A. Višňová, V. Zeman      T: 30.9.2017 

     Úkol trvá        T: 22.12.2017 
 

Úkol 4/2/2017 Připravit manuál pro pořadatele MČR (vybavení, organizace, administrativa, 
apod.). 

  
 Z: sekretariát ČGF     T: 30.12.2017 
 Úkol trvá 

   
2. Zprávy sekretariátu ČGF 

 MS SG 2022 
  K.Machů, výkonná ředitelka MS SG 2022, informovala členy VV ČGF o jednáních, pracovních 

schůzkách a přípravných prací uskutečněných od doby konání VH ČGF (23.9.2017), které měly vést 
k podání kandidatury ČGF na pořádání MS SG 2022 v Praze (termín pro podání kandidatury na FIG: 
10.12.2017). MŠMT zaslalo ČGF rozhodnutí k akceptaci dotaci v celkové výši 70 mil Kč. Výše dotace 
je daleko za očekáváním. Došlo k úpravě předběžného rozpočtu MS SG 2022. I po úpravě rozpočtu 
MS 2022 však stále chybí na straně příjmů cca 45 mil Kč. 

R.Slavík a V.Zeman absolvovali při příležitosti VS ANOC v Praze dne 1.11.2017 jednání 
s prezidentem FIG M.Watanabem a zástupcem gen. sekretáře FIG N.Buompanem. Předmětem 
jednání byla také kandidatura ČGF na pořádání MS SG 2022 v Praze. Prezident FIG nabídl možnost 
osobní návštěvy nového předsedy Vlády ČR za účelem získání vládní garance. Předmětem jednání 
byla také otázka vratnosti kauce 50.000 CHF v případě, že by ČGF svou kandidaturu před konečným 
rozhodnutím Councilu FIG v květnu 2018 stáhla. N.Buompane tuto otázku prověřil a bohužel sdělil 
ČGF,                  že v takovém případě by ČGF o uvedenou kauci přišla. 

R.Slavík informoval členy VV ČGF o posledních aktivitách a korespondenci K.Machů, které nebyly 
z její strany předem konzultovány se zástupci ČGF (R.Slavík, V.Zeman). K.Machů v korespondenci 
navíc spojovala s přípravou kandidatury také své soukromé aktivity, což mohlo vyvolat dojem, že se 
jedná o aktivity samotné ČGF. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o první případ takovéhoto jednání 
požádal R.Slavík členy VV ČGF o souhlas s ukončením spolupráce s K.Machů.   

Usnesení 1/7/2017  VV ČGF rozhodl nepodávat na sekretariát FIG kandidaturu na pořádání MS SG 
2022 v Praze  z důvodu nezískání odpovídající písemné garance vlády ČR            
a nedostatečné výše nabídnuté finanční dotace na pořádní MS ze strany MŠMT. 

pro-proti-zdr.: 6-0-0  
 
Usnesení 2/7/2017  VV ČGF rozhodl ukončit spolupráci s K.Machů a M.Malivánkovou, které byly   

pověřeny přípravou kandidatury ČGF na pořádání MS SG 2022 v Praze.  
pro-proti-zdr.: 6-0-0  
 

  Usnesení 3/7/2017  VV ČGF pověřil R.Slavíka a V.Zemana smluvním dořešením ukončení spolupráce 
s K.Machů a M.Malivánkovou na přípravě kandidatury na pořádání MS SG 2022 
v Praze a dořešením případných smluvních finančních závazků ČGF vyplývajících 
z přípravy kandidatury (KPMG Advisory, s.r.o., STB Marketing und Event GmbH).  

pro-proti-zdr.: 6-0-0  
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Úkol 1/7/2017 Dořešit smluvně ukončení spolupráce s K.Machů a M.Malivánkovou na přípravě 
kandidatury na pořádání MS SG 2022 v Praze a vyčíslit a dořešit případné smluvní 
finanční závazky ČGF  vyplývající z přípravy kandidatury (KPMG Advisory, s.r.o., 
STB Marketing und Event GmbH).   

  
 Z: R.Slavík, V.Zeman      T: 31.12.2017 
 

 Aktuální situace ohledně dotací MŠMT na rok 2018 

   Do konání schůze VV ČGF vypsalo MŠMT na rok 2018 následující dotační programy: 
 

-  Program VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE (bývalý Program VI)  
Termín pro podání žádosti: 22.12.2017 
Připravit žádosti na akce: SG - Závod OH nadějí (Z.Vojáčková), TRA - MZP (V.Zeman),  
AER - Prague Aerobic Open (R.Slavík), VG - Světová gymnaestráda 2019 (M.Kalašová, M.Šotola)   
 

-  Program REPRE (bývalý Program I) 
Termín pro podání žádosti: 29.12.2017 
Dle podmínek programu lze čerpat dotaci na reprezentanty ČR ve věku 15 let, což by v případě,         
že ze strany MŠMT nedojde k úpravě podmínek programu, znamenalo, že dotaci nepůjde použít        
na přípravu a účast na MEJ velké většiny juniorských reprezentantů gymnastických sportů.  
Připravit žádost na základě plánů přípravy juniorské a seniorské reprezentace ČR zaslaných 
předsedy TK na sekretariát ČGF nejpozději do 22.12.2017 (R.Slavík). 
 

- Program TALENT (bývalý Program II) 
Termín pro podání žádosti: 29.12.2017 
Připravit žádost na základě plánů přípravy SpS, SA, SCM a VSCM na rok 2018 a jejich 
předběžných čerpání dotace na rok 2017 zaslaných na sekretariát ČGF (R.Slavík). 
 

-  Program MŮJ KLUB (bývalý Program VIII) 
Termín pro podání žádosti: 29.12.2017 
Členové VV ČGF byli informování o podmínkách programu určený na zajištění sportovní činností 
oddílů/klubů a TJ v oblasti pravidelného sportování mládeže ve věku 6-23 let. Dotace lze nově 
čerpat také na provoz a údržbu sportovních zařízení. Oprávněným žadatelem jsou oddíly/kluby          
a TJ. 
 
Dotační program na podporu činnosti sportovních svazů (bývalý Program V) nebyl MŠMT prozatím 
vyhlášen. Dle informací ČUS by mohl být tento program ze strany MŠMT vyhlášen v průběhu ledna 
2018. 

 
Úkol 2/7/2017 Zaslat MŠMT žádost o dotaci na rok 2018 v rámci Programu VSA na akci Závod OH 

nadějí 2018 (SGM & SGŽ, Liberec).             

 Z: Z.Vojáčková       T: 22.12.2017 

Úkol 3/7/2017 Zaslat MŠMT žádost o dotaci na rok 2018 v rámci Programu VSA na akci 
mezinárodní závod přátelství 2018 (TRA, Jablonec nad Nisou).             

 Z: V.Zeman        T: 22.12.2017 

Úkol 4/7/2017 Zaslat MŠMT žádost o dotaci na rok 2018 v rámci Programu VSA na akci Prague 
Aerobic Open 2018 (AER, Praha).             

 Z: R.Slavík        T: 22.12.2017 

Úkol 5/7/2017 Zaslat MŠMT žádost o dotaci na rok 2018 v rámci Programu VSA na akci Světová 
Gymnaestráda 2019 (VG, Dornbirn, AUT).             

 Z: M.Kalašová, M.Šotola      T: 22.12.2017 
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Úkol 6/7/2017 Zaslat MŠMT dopis se žádostí o úpravu podmínek dotačního programu REPRE        
na rok 2018, které nezohledňují oficiální juniorské věkové kategorie UEG a FIG.             

 Z: R.Slavík        T: 7.12.2017 

Úkol 7/7/2017 Zaslat MŠMT žádost o dotaci na rok 2018 v rámci Programu REPRE.             

 Z: R.Slavík        T: 29.12.2017 

Úkol 8/7/2017 Zaslat MŠMT žádost o dotaci na rok 2018 v rámci Programu TALENT.             

 Z: R.Slavík        T: 29.12.2017 

Úkol 9/7/2017 Rozeslat oddílům a klubům ČGF, při kterých jsou zřízena SpS, SA, SCM a VSCM 
materiály pro podání žádostí o pokračování na rok 2018, zpracování jejich plánů       
na rok 2018 a vyhodnocení jejich činnosti za rok 2017.             

 Z: R.Slavík        T: 8.12.2017 

 informace z ČUS 
 
- Celostátní porada předsedů národních sportovních svazů, 8.11.2017, Praha 

Předseda ČUS M.Jansta informoval o snaze vytvořit samostatnou vládní agenturu pro sport, a to           
i s ohledem na katastrofální financování sportu z programů MŠMT v roce 2017. 
Byla ustanovena expertní komise ve složení I.Kaderka, K.Bauer, F.Hobza a J.Salivar, která bude 
jménem sportovních svazů jednat s MŠMT o zajištění kontinuálního, předvídatelného                       
a transparentního financování sportu a s ČOV o změně jejich stanov, které posílí suverenitu 
sportovních svazů. 
Generální sekretář ČUS J.Boháč informoval o projektech ČUS (Sportuj s námi 2018, Sportovec 
okresu/kraje), upozornil na problematiku zveřejňovaní smluv registru, žádostí o úpravu rozhodnutí 
na dotace MŠMT 2017 (do 15.11.2017) a problematiku General Data Protection Regulation – GDPR 
(neboli ochranu osobních údajů). 
  

 informace z ČOV 

       - Valné shromáždění Národních olympijských výborů (GA ANOC), 30.10.-3.11.2017, Praha 
Shromáždění v Hotelu Hilton se zúčastnilo celkem cca 1300 delegátů a hostů z 205 zemí celého 
světa. Dne 2.11.2017 proběhlo ve Fóru Karolína také slavnostní vyhlášení ANOC Awards. 
V průběhu shromáždění proběhlo 1.11.2017 v Obecním domě také setkání předsedy ČGF 
R.Slavíka  a 1.místopředsedy ČGF V.Zemana s prezidentem FIG M.Watanabem a zástupcem gen. 
sekretáře FIG N.Buompanem.   

  
      - Přerušení výkonu funkce člena VV ČOV 

  K.Kovář oznámil přerušení výkonu funkce člena VV ČOV z důvodu jeho aktuální pozice náměstka    
ministra školství, mládeže a tělovýchovy.  

- ODM 2019  
ČGF podepsala s ČOV Memorandum o spolupráci na projektu Olympiáda dětí a mládeže 2019,          
kterou bude pořádat Liberecký kraj (Liberec a Jablonec nad Nisou).  

 

 projekt NTC (Národní tréninkové centrum) 
 
R.Slavík informoval o stavu jednání přípravy výstavby NTC v Praze. Dne 15.11.2017 schválilo 
Zastupitelstvo hl.m. Prahy návrh rozpočtu na rok 2018, jehož součástí je také finanční částka na 
přípravu projektové dokumentace NTC. V týdnu od 11.12.2017 proběhne na Magistrátu hl.m. Prahy 
schůzka ohledně dalšího postupu ve věci přípravy výstavby a samotné výstavby NTC (plánované 
dokončení na podzim roku 2021). 

R.Slavík informoval o jednáních ohledně znění Smlouvy o poskytování poradenské a konzultační 
činnosti při přípravě výstavby a  výstavbě NTC mezi ČGF a S.Brandovou. V současné době  probíhají 
závěrečná jednání ohledně úpravy návrhu smlouvy zaslané S.Brandovou týkající se pravomocí a 
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povinností obou zúčastněných stran a výše odměny za poradenskou a konzultační činnost. R.Slavík 
informoval členy VV ČGF o maximální částce akceptovatelné pro ČGF. 

Usnesení 4/7/2017  VV ČGF vzal na vědomí zprávu R.Slavíka o stavu jednání s Magistrátem hl m. Praha 
ve věci přípravy výstavby NTC. VV ČGF vzal na vědomí také informaci o jednáních 
o konečném znění Smlouvy o poskytování poradenské a konzultační činnosti při 
přípravě výstavby a výstavbě NTC mezi ČGF a S.Brandovou a maximální výši 
odměny akceptovatelné pro ČGF tj. 200 000,- Kč 

pro-proti-zdr.: 6-0-0 
 

 ostatní zprávy sekretariátu ČGF 
 

Informace o přestupech registrovaných závodnic a závodníků  
Členové VV ČGF obdrželi písemný přehled žádostí o přestupech registrovaných závodnic a 
závodníků  (s platností od 1.1.2018), které byly doručeny na sekretariát ČGF k 5.12.2017. 

Smlouva o spolupráci mezi ČGF a ČSMG 

VV ČGF projednal návrh Smlouvy o spolupráci mezi ČGF a ČSMG zaslaný předsedkyní ČSMG 
B.Mlejnkovou. Po diskuzi pověřil předsedu ČGF R.Slavíka a 1.místopředsedu ČGF V.Zemana 
jednáním s vedením ČSMG ve věci úpravy návrhu smlouvy  čl. IV. odst. 2.,3.,4., (vyúčtování dotace  
a příspěvku a kontrola jejich použití, výše odměny za úkony spojené s podáním žádostí o dotace         
a příspěvky), čl. V. odst. 2 (upřesnění možnosti přijímání oddílů MG za členy ČGF), čl. VI. (výše 
odměny za zastupování ČSMG) , čl. VII. odst. 2. a 3. (podmínky pro odstoupení od smlouvy, 
podmínky pro ukončení smlouvy). 
 

Usnesení 5/7/2017  VV ČGF projednal návrh Smlouvy o spolupráci mezi ČGF a ČSMG a pověřil 
předsedu ČGF R.Slavíka a 1.místopředsedu ČGF V.Zemana jednáním s vedením 
ČSMG ve věci úpravy návrhu smlouvy  čl. IV. odst. 2.,3.,4., čl. V. odst. 2, čl. VI.            
a čl. VII. odst. 2. a 3. 

pro-proti-zdr.: 6-0-0 

Úkol 10/7/2017 Projednat a uzavřít s ČSMG Smlouvu o spolupráci v souladu s Usnesením ČGF           
č. 5/7/2017.             

 Z: R.Slavík, V.Zeman       T: 31.12.2017 
 

 přijetí nových kolektivních členů 
 

 Gymnastika 21, z.s. (IČ: 06592759) 
      Spolek ke své žádosti doložil  vyplněný a podepsaný formulář „Oprávnění zástupci“, aktuální výpis ze 

spolkového rejstříku, aktuální znění stanov spolku a Zápis z ustavující schůze spolku ze dne 
21.10.2017. Znění stanov spolku, které splňují podmínky na základě ustanoveni NOZ, je pro spolky 
sdružované ČGF nestandardní a některá její ustanovení diskutabilní. Na základě připomínek a dotazů 
ze strany předsedy R.Slavíka byl dne 20.11.2017 doručen na sekretariát elektronickou poštou ze 
strany právního zástupce spolku Gymnastika 21, z.s. návrh úprav stanov, který nebyl projednán a 
schválen nejvyšším orgánem spolku (členská schůze).   

 
Usnesení 6/7/2017  VV ČGF rozhodl o nepřijetí spolku Gymnastika 21, z.s (IČ: 06592759) za nového 

kolektivního člena ČGF. 
pro-proti-zdr.: 0-4-2 

Úkol 11/7/2017 Informovat písemně spolek Gymnastika 21, z.s (IČ: 06592759) o nepřijetí za nového 
kolektivního člena ČGF, důvodech nepřijetí a možnosti odvolání proti rozhodnutí             
VV ČGF.             

 Z: R.Slavík        T: 8.12.2017 
 

Sport pro děti - Gymnastika Teplice, z.s. (IČ: 06536964) 
Spolek ke své žádosti doložil  vyplněný a podepsaný formulář „Oprávnění zástupci“, aktuální výpis           
ze spolkového rejstříku a aktuální znění stanov spolku. Kontrolou stanov bylo jištěno, že v nich není 
uvedena délka volebního období. VV ČGF rozhodl o přijetí spolku za nového kolektivního člena ČGF 
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s tím, že požádá spolek o doplnění délky volebního období výboru spolku do stávajících stanov 
spolku Sport pro děti - Gymnastika Teplice, z.s.  

 
Usnesení 7/7/2017 VV ČGF rozhodl o přijetí spolku Sport pro děti - Gymnastika Teplice, z.s.                   

(IČ: 06536964) za nového kolektivního člena ČGF. 
pro-proti-zdr.: 5-0-1 

Úkol 12/7/2017 Informovat spolek Sport pro děti - Gymnastika Teplice, z.s (IČ: 06536964) o přijetí 
za nového kolektivního člena ČGF a podmínkách jejich členství.             

 Z: G.Sarichev        T: 8.12.2017 
 

TJ Gymnastika Děčín, z.s. (IČ:46797696) 
Spolek ke své žádosti doložil  vyplněný a podepsaný formulář „Oprávnění zástupci“, aktuální výpis        
ze spolkového rejstříku, aktuální znění stanov spolku, Usnesení VH TJ Gymnastika Děčín, z.s., ze 
dne 2.7.2016 a další dokumenty, které měly dokládat právní nástupnictví GSK Spartak Děčín.                        
Ze zaslaných dokumentů ani z aktuálních výpisů ze spolkového rejstříku nelze právní nástupnictví 
vyvodit. 
 

Usnesení 8/7/2017  VV ČGF rozhodl o přijetí spolku TJ Gymnastika Děčín, z.s. (IČ: 46797696) za nového 
kolektivního člena ČGF. 

pro-proti-zdr.: 6-0-0 

Úkol 13/7/2017 Informovat spolek TJ Gymnastika Děčín, z.s. (IČ: 46797696)  o přijetí za nového 
kolektivního člena ČGF a podmínkách jejich členství.             

 Z: G.Sarichev, R.Slavík      T: 8.12.2017 

 

3. Hodnocení české účasti na MS 2017 ve skocích na trampolíně  

    - Mistrovství světa 6.-13.11.2017, Sofie, BUL 
  Závodníci: Z.Frydrychová, A.Sült, trenér: P.Dufek, rozhodčí: M.Řehořová, ved. výpravy: V.Zeman 

 
  Z.Frydrychová odcestovala na MS po doléčeném zranění paty. V soutěži jednotlivkyň obsadila           

39. místo mezi 66 závodnicemi s bodovým součtem 97,475 b., čímž splnila výkonnostní cíl, co se týče 
bodového ohodnocení sestav.  

 
 A.Sült zaostal za svými výkony, které předváděl před MS. V soutěži jednotlivců obsadil 56. místo 

(101,540 b.) ve startovním poli 81 závodníků. 
 

 Nebyl splněn výkonnostní cíl Plánu přípravy reprezentačního výběru ve skocích na trampolíně na rok 
2017, kterým byl v případě soutěží jednotlivců postup do semifinále (umístění do 24. místa). 
Synchronní dvojice nebyly na MS 2017 vyslány z důvodu nesplnění výkonnostních kritérií.   

 
   Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/755 

 
- WAGC (Světový závod věkových skupin), 16.-19.11.2017, Sofie, BUL 

Závodníci: N.Huslarová, A.Tyllerová (obě 13-14 let), Š.Korbelová (15-16 let), Z.Bartoš (17-21 let), 
trenér: M.Šefrová, rozhodčí: R.Hanáček, ved.výpravy: V. Zeman  
 
A.Tyllerová (37./79) a Š.Korbelová (33./68) se umístily v 1. polovině startovního pole, čímž splnily 
výkonnostní cíl Plánu přípravy reprezentačního výběru ve skocích na trampolíně na rok 2017.  
 
N.Huslarová obsadila 62. místo (79 závodnic) a Z.Bartoš 38. místo (71 závodníků). Všichni 
zúčastnění závodníci dosáhli v Sofii svého nejlepšího bodového zisku. 
 
Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/756 
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4. Termínová listina ČGF 2018 (mistrovské soutěže - MČR) 

9.-10.3. Zlín   AER  Mistrovství ČR (aerobik, team aerobik, step a dance) 
1.-3.6.  Černošice  SGM&SGŽ  Mistrovství ČR (kadetky, jun., ženy, kadeti, jun., muži) 
10.6.    Brno             SGM    Liga družstev (Extraliga, I. Liga, Liga mládeže) 
16. 6.   Odolena Voda  TRA  Mistrovství ČR juniorů a seniorů 
16.-17.6. Praha   SGM  Mistrovství ČR (nejml., ml. a st. žáci, dorostenci) 
23.-24.6. Znojmo  SGŽ  Mistrovství ČR (st. žákyně, žákyně A, jun. B. ženy B) 
27.-28.10. Jindřichův Hradec  SGŽ         Mistrovství ČR (žákyně C, juniorky C, ženy C) 
10.11.         Praha       AKR  Mistrovství ČR s mezinárodní účastí 
24.11. Liberec  TRA                Mistrovství ČR družstev 
8.12.           Praha    OŠ                  Mistrovství ČR v olympijském šplhu  
8.- 9.12. ???   SGM               Mistrovství ČR (povinné sestavy VS 1-4) 
8.-9.12. ? Černošice ?  SGŽ  Liga družstev (Extraliga, I. Liga, II. Liga) 

 

5. Zprávy z komisí: 

Technická komise akrobatické gymnastiky (TK AKR) 
 
- Mistrovství ČR v akrobatické gymnastice s mezinárodní účastí, 11.11.2017. Praha 

Závod se uskutečnil ve sportovní hale TJ Bohemians Praha. Mistrovství se zúčastnily kluby z 6 zemí 
(AUT, CZE, GER, HUN, POL, SUI). Své sestavy předvedlo 180 zahraničních a 27 domácích závodníků.  
 
Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/1069 

 
 

Technická komise sportovní gymnastiky žen (TK SGŽ) 
 

- Mezinárodní závod Top Gym, 26.-27.11.2017, Charleroi, BEL 
  Závodnice: K.Brabcová, D.Ponížilová, trenér: J.Žifčák, rozhodčí: J.Všetečková 
 

D.Ponížilová obsadila ve víceboji 9. místo (49,450 b.) a 3. místo ve finále na přeskoku (13,850 b.). 
K.Brabcová obsadila ve víceboji 24. místo (46,333 b.) a 6. místo ve finále na kladině(12,050 b.). 

  
Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/1121 

 
- Tournoi International Daniel D´Amato, 24.-25.11.2017, Blanc-Mesnil, FRA 
   Závodnice: N.Brabcová, S.Halová ,N.Klaková, trenér: J.Fiřt, rozhodčí: E.Chmelová 

 
Naše závodnice obsadily v soutěži družstev (systém 3-3-2) 2. místo (92,750 b.) za vítězným 
Nizozemskem (94,800 b.) a před družstvem Ukrajiny (91,650 b.) Ve víceboji byla naši nejlepší závodnicí 
N.Brabcová na 4. místě (45,550 b.), před N.Klakovou na 5. místě (45,150 b.). Naše „papírově“ nejsilnější 
juniorka S.Halová se nevyvarovala 2 hrubých chyb (bradla a kladina), což ve víceboji znamenalo               
7. příčku (44,750 b.).  
 
Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/1122 

 
- Liga družstev žen, 1.-3.12.2017, Brno  

Soutěž probíhala od pátku do neděle v prostorách gymnastické tělocvičny a sportovní haly T.J. Sokol 
Brno I. V pátek proběhl závod v povinných sestavách kadetek, kterého se zúčastnilo 6 gymnastek. 
 
V sobotu proběhl závod I. Ligy za účasti 7 družstev. Mistrovský titul získalo s velkým náskokem                
dle očekávání družstvo T.J. Sokol Brno I. V podvečer proběhl závod Extraligy za účasti 6 družstev.                 
O mistrovský titul bojovala 3 družstva a byl napínavý až do konce. Titul nakonec získalo družstvo                 
TJ Bohemians Praha (142,300 b.) před družstvem T.J. Sokol Brno I (141,000 b.) a TJ Prostějov 
(140,950 b.), kterému pomohl především výkon juniorky D.Ponížilové, nejlepší závodnice víceboje 
(51,150 b.).  
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V neděli byl na programu závod II. Ligy, kterého se zúčastnilo 20 družstev. Vítězství si vybojovalo s více 
než šestibodovým náskokem družstvo talentovaných závodnic KSG Litvínov (137,600 b.) před družstvy 
T.J. Sokol Brno I (131,300 b.) a TJ Bohemians Praha (126,500 b.)  

 
Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/852 
 

- Nový Závodní program sportovní gymnastiky žen  
Předseda TK SGŽ M.Miškovic požádal členy VV ČGF o schválení nového Závodního programu 
sportovní gymnastiky žen s platností od 1.1.2018 (viz příloha č.1). 
 
V novém závodním program, který vychází z „FIG Age Group programme“, nejsou oproti stávajícímu 
programu zařazeny povinné sestavy kadetek. TK SGŽ plánuje v roce 2018 srazy zaměřené na nácvik 
profilových prvků a semináře zaměřené na vysvětlení nového závodního programu. Do současné doby 
bylo o novém závodním programu informováno již cca 58 oddílů sportovní gymnastiky žen, přičemž byla 
do poslední verze zapracována celá řada jejich připomínek.  
 
Dne 5.12.2017 ve večerních hodinách byl na sekretariát ČGF zaslán dopis s připomínkami 7 oddílů  
obsahujícím návrhy na úpravy nového závodního programu. S ohledem na čl. IV. odst. 6. Jednacího 
řádu VV ČGF nebyl uvedený podnět projednán. Doručený podnět bude TK SGŽ projednán                     
a vyhodnocen společně s dalšími připomínkami a zkušenostmi s novým závodním programem 
v průběhu 1. poloviny roku 2018. 
 

Usnesení 9/7/2017 VV ČGF schválil nový Závodní program sportovní gymnastiky žen splatností              
od 1.1.2018 připravený TK SGŽ. 

pro-proti-zdr.: 5-0-0 
  

 
Technická komise skoků na trampolíně (TK TRA) 

 
- 5. závod Českého poháru a Žákovského poháru, 25.11.2017, Liberec 
   
 Finálové kolo proběhlo v Liberci, ze kterého vzešli celkoví vítězové letošního ročníku: 
 
 Muži - jednotlivci:    N.Ashhab (T.J. Sokol Kampa Praha) 
 Junioři - jednotlivci:    Z.Bartoš (T.J. Sokol Žižkov I) 
 Žáci - jednotlivci:   M.Křivanec (T.J. Sokol Kampa Praha) 
 
 Ženy - jednotlivkyně:   Z.Frydrychová (Trampolíny Liberec) 
 Juniorky - jednotlivkyně:   K.Millerová (T.J. Sokol Kampa Praha) 
 Žákyně - jednotlivkyně:   A.Hrudová (Trampolíny Liberec) 
 
 Senioři - synchronní dvojice: N.Ashhab / A.Sült (T.J. Sokol Kampa Praha) 
 Junioři - synchronní dvojice: K.Millerová / A.Tyllerová (T.J. Sokol Kampa Praha) 
 
 Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/847 
 
 TV záznam ČT Sport (30 min.) na:  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11794775157-trampoliny/ 
 
- Mistrovství ČR ve skocích na trampolíně družstev, 26.11.2017, Liberec 
 

Umístění družstev:  
  1. TJ Rožnov pod Radhoštěm „A“  137,100 b. 
  2. Trampolíny Liberec „A“  136,725 b.   
  3. T.J. Sokol Kampa Praha „B“ 135,980 b. 
  
  Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/848 

 
- Český závod věkových skupin, 2.12.2017, Dolní Bečva 

Pořadatelsky zajišťovala závod TJ Rožnov pod Radhoštěm.  
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Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/849 
- Příprava reprezentačních družstev 

Ve dnech 9.-10.12.2017 proběhne v Liberci výcvikový tábor juniorských a seniorských reprezentantů ČR 
ve skocích na trampolíně, v rámci kterého proběhne také 1. kontrolní závod pro ME 2018, MEJ 2018      
a závody SP 2018. 

 
Technická komise sportovní gymnastiky mužů (TK SGM)  

 
- Mistrovství ČR v povinných sestavách, 1.-2.12.2017, Praha 

Průběh soutěže zhodnotil předseda TK SGM V.Kocián. Pořadatelem byl klub SK Hradčany. MČR                
se zúčastnilo celkem 209 závodníků z 29 oddílů SGM (VS1:100 závodníků / 21 klubů,                                     
VS2 ml.: 46 závodníků / 19 klubů, VS2 st.: 19 závodníků / 13 klubů , VS 3: 21 závodníků / 10 klubů,                
VS4: 13 závodníků / 7 klubů). 
 
11 oddílů dokázalo umístit své závodníky do 6. místa, z toho 8 oddílů na medailových pozicích. Oddílem, 
který zaznamenal významný pokrok ve výkonnosti závodníků je TJ Merkur České Budějovice. T.J. Sokol 
Praha Vršovice má poměrně velký počet závodníků, ale jejich výkonnost je bohužel nízká. 

 
  Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/868 

 
- Výkonnostní žebříček 2017 

Předseda TK SGM zpracoval výkonnostní žebříček 67 závodníků za rok 2017 sestavený na základě 
nejlepšího výkonu v šestiboji dle platných Pravidel FIG (viz příloha č.2). 

 
 

Komise Všeobecné gymnastiky (KVG) 
 

- Přehlídka pódiových skladeb (2.12.2017, Ostrava) 
Pořadatelem celé akce byla T.J. Sokol Rychvald. K vidění bylo celkem 300 účastníků, kteří předvedli 
20 skladeb. Letošní přehlídky se účastnili také cvičenci ze Slovenska (Prievidza a Závažná Poruba). 

 
- Přihláška na Eurogym 2018 (15.-19.7.2018, Liége, BEL) 

ČR se Eurogymu 2018 nezúčastní. ČOS zrušilo účast z důvodu vysoké finanční zátěže pro účastníky.  
ČASPV se již dříve vyjádřilo, že o účast nemá zájem. 

  
- Golden Age Gym Festival (16.-21.9.2018, Pesaro, ITA) 

Provedena předběžná registrace 3 skupin z ČASPV. M.Zítko předal informace z říjnové schůzky 
s členy OV v Pesaru.  
 

- Příprava 3. gymnastického kempu (19.-21.1.2018, Dobřichovice) 
Kemp v Dobřichovicích určen jen pro dívky. Cena: 1200,- Kč. 
 

- Příprava 1. gymnastického kempu SGM (12.-13.1.2018, Kolín) 
Lektoři: M.Taftl, J.Chyba 
 

- Sokolský slet 2018  
Dle informace P.Svobody (ČOS) byl rozeslán Manuál. Předběžné přihlášky do  30.11.2017. 
 

- Kolokvium FIG Gym for All (25.-29.4.2018,Ottawa, CAN) 
KVG schválila účast J.Bučka a R.Řehořové. 

 
- Světová Gymnaestráda 2019 (WG 2019) - schůzka Organizačního výboru (OV) 

Doprava: OV obdržel 2 nabídky na zajištění dopravy (Hubínek, Arriva). Nabídka Arrivy o 200.000 Kč 
levnější. OV rozhodne na další schůzi. 
Oblečení výpravy: bylo osloveno 20 škol oděvního návrhářství. Byly vybrány 2 (VOŠ Oděvního 
návrhářství v Praze, Art and Design Institut), které dělají grafické návrhy oblečení. Vítězný návrh obdrží 
od KVG odměnu 25.000 Kč. Oblečení se bude skládat z trička (krátký rukáv), mikiny, bundy s kapucí, 
kalhot, batůžku a pokrývky hlavy. Česká výprava bude čítat cca 1200 lidí. 
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Technická komise TeamGym (TK TG) 

 
Z důvodu omluvené neúčasti předsedy TK TG P.Grygy obdrželi členové VV ČGF písemnou zprávu                
o činnosti komise písemně (viz příloha č. 3). 

6. Různé: 

 Zápisy ze schůzí Technických komisí ČGF  
Z důvodu všeobecné informovanosti byli předsedové jednotlivých Technických komisí ČGF vyzváni 
k zasílání zápisů z jejich schůzí a jednání na sekretariát ČGF a v kopii členům VV ČGF. 

 
 RSC MV Olymp, Výroční hodnocení 2016/2017, 11.12.2017, Praha 

V.Zeman informoval o průběhu výročního hodnocení sportovců ČGF zařazených do RSC MV Olymp 
za období 2016/2017, kterého se zúčastnil také trenér M.Taftl (SGM). Pro další období zůstává 
Z.Frydrychová (TRA) zařazena na pozici instruktor sportu (úvazek 20 hod./týden). Na pozici 
smluvních sportovců byli zařazeni A.Sült (TRA) a D.Radovesnický (SGM). Smlouvy se zařazenými 
sportovci jsou uzavřeny do 31.12.2018. A.M.Kányai (SGŽ) byla zařazená na pozici smluvního 
sportovce jen do 30.11.2017. Důvodem pro vyřazení na další období je dlouhodobé zranění.  
 

Usnesení 10/7/2017  VV ČGF bere na vědomí informaci o průběhu výročního hodnocení RSC MV Olymp 
včetně jmen zařazených sportovců ČGF. 

pro-proti-zdr.: 5-0-0 
 

 KSG Litvínov - žádost o účast na Tréninkovém kempu SGŽ UEG 2018 
KSG Litvínov požádal o možnost zúčastnit se Tréninkového kempu SGŽ UEG, který se uskuteční  
ve dnech 9.-19.7.2018 v Tirrenii (ITA). Přítomný předseda TK SGŽ M.Miškovic vyslovil s účastí 
závodnic a trenérů KSG Litvínov souhlas.  
 
Zájem o účast českých gymnastů a trenérů na Tréninkovém kempu SGM UEG (17.-27.8.2018, 
Tirrenia), projevil jménem TK SGM její předseda V.Kocián.  

 
Usnesení 11/7/2017  VV ČGF odsouhlasil účast závodnic a trenérů KSG Litvínov na Tréninkovém kempu 

UEG SGŽ v roce 2018 a účast českých gymnastů a trenérů SGM na tréninkovém 
kempu UEG SGM v roce 2018. 

pro-proti-zdr.: 5-0-0 
 

Úkol 14/7/2017     Zaslat na UEG přihlášky na tréninkové kempy SGŽ a SGM v Tirrenii v roce 2018. 
 
         Z: R.Slavík        T: 8.12.2017 

 
 Oslavy 100 let vzniku Československa 

R. Slavík informoval o plánu uspořádat v říjnu 2018 ve spolupráci se Slovenskou gymnastickou 
federací (SGF) u příležitosti oslav 100 let vzniku Československa „gymnastikou show“. Uvažuje se    
o Ostravě nebo Liberci.  

 
 Gymnastika Zlín, z.s. - žádost o zapůjčení tumblingu  

VV ČGF projednal žádost spolku Gymnastika Zlín, z.s. o zapůjčení tumblingu, který je majetkem 
ČGF. Tumbling je v současné době umístěn na základě smlouvy v gymnastické tělocvičně T.J. Sokol 
Žižkov II. V případě, že VV ČGF žádosti vyhoví, je nutné rozhodnout o ukončení Smlouvy o zapůjčení 
a pronájmu nářadí uzavřené mezi ČGF a T.J.Sokol Žižkov dne 2.1.2012.   
 
VV ČGF rozhodl vyhovět žádosti o zapůjčení tumblingu za obvyklých podmínek s tím, že náklady           
za nakládku v Praze a náklady na dopravu zapůjčeného tumblingu z Prahy do Zlína uhradí 
Gymnastika Zlín, z.s.  

 
Usnesení 12/7/2017 VV ČGF odsouhlasil spolku Gymnastika Zlín, z.s. zapůjčení tumblingu v majetku 

ČGF, který je na základě smlouvy v současné době umístěn v gymnastické 
tělocvičně T.J. Sokol Žižkov II (Na Balkáně 812, 130 00 Praha 3). 

pro-proti-zdr.: 4-0-1 
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Úkol 15/7/2017     Informovat spolek Gymnastika Zlín, z.s. o souhlasu VV ČGF  se zapůjčením 
tumblingu, který je majetkem ČGF. 

 
         Z: R.Slavík        T: 8.12.2017 
 
Úkol 16/7/2017     Zaslat T.J. Sokol Žižkov II rozhodnutí o ukončení Smlouvy o zapůjčení a pronájmu 

nářadí uzavřené mezi ČGF a T.J.Sokol Žižkov dne 2.1.2012. 
 
 Z: R.Slavík, M.Šotola       T: 15.12.2017 
 
Úkol 17/7/2017     Připravit Smlouvu o zapůjčení a pronájmu nářadí mezi ČGF a Gymnastikou Zlín. 
 
 Z: R.Slavík, M.Šotola       T: 31.12.2017 
 
 Informace z Kongresu UEG (1.-2.12.2017, Split, CRO) 

Za ČGF se volebního Kongresu UEG zúčastnili předseda R.Slavík, generální sekretářka Z.Vojáčková                 
a technický a IT manažer G.Sarichev. Jako host se Kongresu UEG zúčastnila předsedkyně ČSMG 
B.Mlejnková. 

 
Na Kongresu UEG byli také přitomni V.Zeman (prezident TK TRA UEG), H.Liškářová (členka TK SGŽ 
UEG a P.Gryga (člen TK TG UEG). Všichni jmenovaní ve volbách obhájili své pozice. Na funkci členky 
TK MG UEG kandidovala B. Mlejnková, která bohužel nebyla zvolena. 

 
Novým prezidentem UEG se stal v 1. kole  F.Gayibov (AZE). 

 
  Podrobné výsledky voleb naleznete na:  

http://www.ueg.org/images/event/171/Election%20results%20UEG%20Congress%20Split%202017.pdf 
 

 

 

Příští schůze VV ČGF se uskuteční dne 31.1.2018 od 12.00 hod v Praze. 


