
 

V Praze dne 9.5.2018 
Zapsala: Z.Vojáčková  
Schválil: R.Slavík 

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. 4/2018 
ze  schůze  VV ČGF  ze dne 9.5.2018 

 
Přítomni:  J. Bučko, V. Kocián,  R. Slavík, B. Svatošová, V. Zeman, A. Malá (13,30 hod.) 
Omluveni: P. Gryga, J. Chrudimský, M. Miškovic 
Hosté: J. Řádek - předseda KRK - omluven 
Sekretariát: Z. Vojáčková 
 
   Program: 

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

 informace o dotacích MŠMT  na rok 2018    Slavík  
 účetní závěrka ČGF a Česká gymnastická s.r.o.   Slavík, Zeman 
 návrh dotace KSK a KGS a oddílům a klubům ČGF na r.2018 Slavík 
 informace z ČUS         Vojáčková 
 informace z ČOV       Slavík 
 informace z FIG a UEG      Slavík, Zeman  
 informace o výsledku jednání s Českou asociací parkouru  Sarichev, Zeman 
 přijetí nových kolektivních členů (Bubble Gym, z.s.)  Šotola 
 žádost GKM Olomouc o poskytnutí půjčky    Slavík 
 100 let ČSR - společné oslavy ČGF a SGF   Slavík  
 ostatní zprávy sekretariátu ČGF     Vojáčková   

 
3.   Zprávy z komisí        předsedové TK 
4.   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 
 
Byla provedena kontrola zápisu č. 3/2018 ze schůze VV ČGF ze dne 21.3.2018.                       
Zápis č. 3/2018 byl schválen s úpravami na základě připomínek členů VV ČGF. 
 
pro-proti-zdr.: 6-0-0  
 
Kontrola úkolů: 
 
Úkol 12/1/2016 Připravit učební texty pro e-learningové trenérské kurzy. 

  
 Z: Bago, Chrudimský, Šotola   T: 30.4.2018  
 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 



 

V Praze dne 9.5.2018 
Zapsala: Z.Vojáčková  
Schválil: R.Slavík 

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. 31.3.2018 

  Úkol splněn     
  

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

  
 Z: sekretariát ČGF    T: 31.3.2018 
 Úkol trvá    T: 31.8.2018 

 
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: 30.4.2018 

 Úkol splněn      
 
Úkol 1/1/2018  Zveřejnit schválené Plány přípravy reprezentačních výběrů ČR na 

internetových stránkách ČGF a rozeslat je členům technických komisí a 
členům realizačních týmů. 

  
Na internetových stránkách ČGF byly zveřejněny všechny Plány 
přípravy reprezentačních výběrů ČR na rok 2018 s výjimkou plánu 
přípravy reprezentačních výběrů TeamGym. Důvodem je nevyřešené 
členství v ČGF u některých ze zařazených závodnic. VV ČGF uložil TK 
TG vyřešit urychleně členství těchto závodnic v ČGF.  
 

 Z: Gryga, Šotola      T: 23.3.2018 
Úkol splněn        

 
Úkol 2/1/2018  Zaslat na MŠMT dopis se žádostí o mimořádnou dotaci na krytí nákladů 

na zajištění účasti na Světové Gymnaestrádě (WG 2019).  
  
 Z: Slavík, Kalašová, Šotola     T: 30.6.2018 
 Úkol trvá        
 

R.Slavík informoval o schůzce s K.Kovářem, náměstkem MŠMT,                   
na které se diskutovala také problematika dotace na zajištění účasti             
na Světové gymnaestrádě. 

 
Úkol 5/1/2018 Sjednat pojištění odpovědnosti členů orgánů ČGF.  Na částku 20 milionů      

 Z: R.Slavík, Z.Vojáčková     T: 23.3.2018 
 Úkol trvá         
 
 VV ČGF po diskusi rozhodl o pojištění členů organů ČGF s limitem 

pojistného plnění 20 milionů.  
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Úkol 1/2/2018 Předsedové TK zašlou na sekretariát ČGF písemně své potřeby               
a preferované formy možného využití Rozvojového programu UEG 
v rámci svých gymnastických sportů.  

 Z: předsedové TK      T: 28.3.2018 
 Úkol splněn        

 
Úkol 4/2/2018 Zorganizovat společenský večer se slavnostním vyhlášením výsledků 

ankety Gymnasta roku 2017. 
 

 Z: sekretariát ČGF      T: 30.4.2018 
 Úkol zrušen 

 
Usnesení 1/4/2018 VV ČGF schválil zřízení pracovní komise ve složení S. Brandová,             

R. Slavík, V. Zeman, která předloží VV ČGF do 30.9.2018 návrh formy a 
termínu vyhlášení ankety Gymnasta roku 2018.  

pro-proti-zdr.: 5-0-0 
 
Úkol 1/3/2018 Informovat spolek TJ Pohyb a my Kadaň, z.s. (IČ: 46787372) o přijetí                

za nového kolektivního člena ČGF.             

 Z: Sarichev       T: 23.3.2018 
 Úkol splněn 
 
Úkol 2/3/2018 Informovat spolek TVT Motion Mnichovice, z.s. (IČ: 06265715)               

o přijetí za nového kolektivního člena ČGF.             

 Z: Sarichev       T: 23.3.2018 
 Úkol splněn 
 

Úkol 3/3/2018 Zveřejnit Technický řád Českého poháru TeamGym pro rok 2018 na 
internetových stránkách ČGF v sekci TeamGym.            

 Z: Šotola       T: 21.3.2018 
 Úkol splněn 
 

Úkol 4/3/2018 Zaslat jednotlivým střediskům ke kontrole schválené seznamy 
zařazených sportovců OSpS, SpS, SCM a VSCM pro rok 2018.            

 Z: Slavík       T: 23.3.2018 
 Úkol splněn 

 
2. Zprávy sekretariátu: 
 

 informace o dotacích MŠMT na rok 2018 

       MŠMT zveřejnilo dne 2.3.2018 rozdělení finančních prostředků v dotačním programu 
REPRE a dotačním programu TALENT, dne zveřejnilo rozdělení m:   

  Program REPRE:            2.258.000 Kč 
 Program TALENT:          8.524.000 Kč 
  Program ORGANIZACE SPORTU - Výzva č. 6 (olympijské sporty):          10.598.000 Kč 
  Program VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE (TRA - MZP):      254.000 Kč 
  Program VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE (AER - Prague Open):     163.000 Kč  
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  Na MŠMT byly odeslány akceptace přidělených finančních prostředků včetně úpravy 
projektu a jeho rozpočtu. Na bankovní účet České gymnastické federace přišly všechny 
dotační prostředky s výjimkou finančních prostředků na Program Organizace sportu. 

 
 Účetní závěrka spolku České gymnastické federace, z.s. za rok 2017 a účetní 

závěrka společnosti Česká gymnastická s.r.o. za rok 2017 
 
  Česká gymnastická federace, z.s. 

Účetní závěrku včetně přílohy a kopie Přiznání k dani z příjmů právnických osob obdrželi 
členové VV ČGF prostřednictvím elektronické pošty. Hospodaření za účetní rok 2017 
České gymnastické federace, z.s. skončilo ziskem ve výši 1.607.000 Kč. 

Usnesení 2/4/2018 VV ČGF schválil účetní závěrku České gymnastické federace, z.s. 
včetně Rozvahy, Výkazu zisku a ztrát a přílohy,  s tím, že zisk ve výši 
1.607.000 Kč je převeden do základního jmění spolku.  

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

Česká gymnastická federace, z.s. 
Účetní závěrku včetně přílohy a kopie Přiznání k dani z příjmů právnických osob obdrželi 
členové VV ČGF prostřednictvím elektronické pošty. Hospodaření společnosti Česká 
gymnastická, s.r.o. za rok 2017 skončilo účetní ztrátou ve výši  210.000 Kč, která je 
způsobená především odpisy majetku. Účetní ztráta je kryta základním jměním a majetkem 
ve vlastnictví společnosti. 

Usnesení 3/4/2018 VV ČGF schválil účetní závěrku společnosti Česká gymnastická, 
s.r.o. včetně Rozvahy, Výkazu zisku a ztrát a přílohy,  s tím, že účetní 
ztráta ve výši 210.000 Kč je kryta základním jměním a majetkem ve 
vlastnictví společnosti.  

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

 návrh dotace KSK a KGS na rok 2018 
 
R. Slavík navrhl použit pro výpočet dotace KSK a KGS na rok 2018 stejná kritéria jako 
v roce 2017: základní příspěvek ve výši 7000 Kč, 250 Kč za každého sportovce, který se 
zúčastnil KP v souladu s platnými Závodními programy a navíc 5000 Kč za OkSK. Dotace 
nárok 2018 bude KSK a KGS poskytnuta z vlastních prostředků.  
 

Usnesení 4/4/2018 VV ČGF schválil pro výpočet dotace KSK a KGS na rok 2018 stejná 
kritéria jako v roce 2017.  

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

Úkol 1/4/2018 Provést výpočet dotace KSK a KGS na rok 2018 dle kritérií 
schválených VV ČGF.             

 Z: Slavík       T: 18.5.2018 
 

 návrh dotace oddílům a klubům ČGF na rok 2018 
 
VV ČGF po diskusi, s ohledem na vypsaný Program VIII, rozhodl o poskytnutí dotace 
registrovaným oddílům a klubům ČGF na rok 2018 s tím, že jako kritérium bude použita 
výše členské základny příslušného registrovaného oddílu a klubu. 
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Usnesení 5/4/2018 VV ČGF rozhodl o poskytnutí dotace registrovaným oddílům                         
a klubům ČGF na rok 2018 s tím, že kritériem pro výpočet dotace 
bude výše členské základny. 

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

Úkol 2/4/2018 Provést výpočet dotace registrovaným oddílům a klubům ČGF na rok 
2018 dle kritérií schválených VV ČGF.             

 Z: Slavík       T: 18.5.2018 
 
 informace z ČUS 

 
- GDPR - nařízení o ochraně osobních údajů   
ČUS ve spolupráci s ČOV pracuje na analýze činností ve sportu, jejíž výsledky, včetně 
příslušných vzorových metodik budou poskytnuty národním sportovním svazům a také 
SK/TJ  s cílem usnadnit proces zajištění souladu jejich fungování s požadavky GDPR, 
které vstupují v platnost od 25.5.2018.  
 
V týdnu od 14.5.2018 budou ze strany ČUS a ČOV zaslány další připravované informace, 
včetně konkrétních doporučení a nejdůležitějších dokumentů, se kterými bude možné dále 
pracovat. V současné době by SK/TJ již měly pracovat s dokumentem „Informace            
a souhlas se zpracováním osobních údajů členů SK/TJ (https://www.cuscz.cz/sluzby-
servis/ochrana-osobnich-udaju.html).     
 

Úkol 3/4/2018 Upravit dokument „Informace a souhlas se zpracováním osobních 
údajů členů SK/TJ“ pro potřeby ČGF a rozeslat upravený dokumnet 
společně s informacemi o tzv. GDPR registrovaným oddílům a 
klubům ČGF.             

 Z: Sarichev, Slavík, Šotola     T: 18.5.2018 
 

 informace z ČUS a ČOV 
 
- Plénum ČOV  

- R.Slavík informoval o Plénu ČOV, které proběhlo 18.4.2018 v Praze. Plénum schválilo 
Zprávu o hospodaření ČOV za rok 2017 (schodek ve výši 5.234.193 Kč), návrh rozpočtu 
ČOV na rok 2018 (se schodkem 2.000.000 Kč), návrh novely Stanov ČOV (vznik nové 
složky Česká trenérská akademie a návrh VV ČOV týkající se tzv. duality členství 
sportovních svazů (např. ČGF a ČSMG). Delegáti zvolili opětovně JUDr. A. Károlyiho do 
funkce ombudsmana ČOV (1.11.2018-31.10.2024), nového předsedu Revizní komise P. 
Ditricha a J. Adama jako člena Revizní komise.     

  
   informace z FIG a UEG 

 
- Společné Mistrovství Evropy družstev 
  V. Zeman informoval o úvahách UEG pořádat společné Mistrovství Evropy družstev           

pro více gymnastických sportů, tzv. Pohár národů.  
 
- Nový slogan UEG 
   UEG vyzvala národní federace a  širokou gymnastickou veřejnost k zaslání návrhů na 

slogan UEG (obdoba sloganu FIG „We are Gymnasics“). Návrhy by měly být zaslány na 
UEG nejpozději do 1.6.2018. Výkonný výbor UEG vybere na svém zasedání koncem 
června 2018 tři nejlepší návrhy, o kterých bude hlasovat gymnastická veřejnost. 
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 informace o výsledku jednání s Českou asociací parkouru, a.s. (ČAP) 
O průběhu a závěrech jednání informoval V. Zeman. Společná schůzka proběhla dne 
19.4.2018 na sekretariátu ČGF. Za ČGF se zúčastnili G. Sarichev, R. Slavík a V. Zeman a 
za ČAP T. Taran a M.Mysliveček,  Byly projednány možnosti spolupráce jako je společné 
pořádání MČR, odborných seminářů, školené trenérů. Byly projednány i možnosti 
zapojení členství v ČGF.   
Prvním výsledkem budoucí spolupráce je účast T. Tarana za doprovodu G. Saricheva na 
závodu SP v parkouru ve francouzském Montpellier (9.-14.5.2018). Cílem účasti je 
navázat kontakt s mezinárodní komunitou „parkouristů“ a získat podrobnější informace o 
fungování parkouru pod FIG a záměry TK PK FIG do budoucna.    

 
 přijetí nových kolektivních členů 

 
 BubbleGym, z.s. (IČ: 06973965) 

Spolek ke své žádosti doložil vyplněný a podepsaný formulář „Oprávnění zástupci“, 
aktuální výpis ze spolkového rejstříku a Stanovy spolku. VV ČGF rozhodl o nepřijetí 
spolku BubbleGym, z.s za nového kolektivního člena ČGF. Důvodem nepřijetí jsou 
stanovy spolku týkající se funkčního období Představenstva spolku, který je nejvyšším 
orgánem spolku.  

 
Usnesení 6/4/2018  VV ČGF nepřijímá spolek Bubble Gym, z.s. (IČ: 06973965)               

za nového kolektivního člena ČGF. 
pro-proti-zdr.: 0-0-5 
 
       Úkol 4/4/2018 Informovat spolek BubbleGym, z.s. (IČ: 06973965) o rozhodnutí           

VV ČGF nepřijmout spolek BubbleGym, z.s. za nového kolektivního 
člena ČGF.             

 Z: Sarichev, Slavík     T: 11.5.2018 
 

 žádost GKM  Olomouc o poskytnutí finanční půjčky 

Dne 10.4.2018 byla doručena na sekretariát ČGF žádost spolku GKM Olomouc o 
poskytnutí finanční výpomoci ve výši 80.000-100.000 Kč, která by byla použita na 
provedení opravy podhledů a výměny svítidel v gymnastické tělocvičně GKM Olomouc.     

Usnesení 7/4/2018 VV ČGF rozhodl o poskytnutí finanční výpomoci GKM Olomouc do 
maximální výše 100.000 Kč formou bezúročné půjčky s konečnou 
dobou splatnosti nejpozději 31.8.2020. 

pro-proti-zdr.: 4-0-1 
    

 100 let ČSR - společné oslavy ČGF a SGF 
 

R.Slavík informoval o stavu příprav společných oslav ČGF a SGF. S ohledem na fakt, že 
v termínu 5.-6.10.2018 není v Brně volný hotel s odpovídajícími prostory, uskuteční se 
společné oslavy v Bratislavě v hotelu. Dne 21.5.2018 se uskuteční v Bratislavě společná 
jednání zástupců SGF a ČGF, na které budou projednány detily společné oslavy. Za ČGF 
se jednání zúčastní R. Slavík (předseda), Z. Vojáčková (gen. sekretářka) a V. Zeman            
(1. místopředseda).  
        
 ostatní zprávy sekretariátu ČGF 

 
- Úprava Hodnocení středisek v rámci Programu - TALENT 

R. Slavík předložil členům VV ČGF návrh úpravy Hodnocení středisek v rámci Programu 
– TALENT týkající se Tabulky 6 Státní reprezentace. Návrh úprav spočívá v dělení bodů 
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přidělených za výsledek družstva ve sportovní gymnastice mužů a žen počtem členů 
družstva podílejících se na výsledku družstva. Touto úpravou dojde ke sjednocení 
s hodnocením u aerobiku, akrobatické gymnastiky a skoků na trampolíně.   

 
Usnesení 8/4/2018 VV ČGF schválil předložený návrh úpravy Hodnocení středisek 

v rámci Programu – TALENT, Tabulky 6 Státní reprezentace.  
pro-proti-zdr.: 5-1-0 
 

Úkol 5/4/2018 Zveřejnit upravené Hodnocení středisek (Tabulka 6 Státní 
reprezentace) na internetových stránkách ČGF.             

 Z: Slavík       T: 11.5.2018 

 
3. Zprávy z komisí: 
 
Technická komise skoků na trampolíně (TK TRA) 
 
- Hodnocení ME a MEJ ve skocích na trampolíně, 9.-16.4.2018, Baku / AZE  

Předseda TK TRA V.Zeman předložil členům VV ČGF své hodnocení české účasti písemně. 
 

Složení české výpravy 
Ženy:  Z.Frydrychová (J) 
Muži:   L.Riedl (J), A.Sült (J) 
Juniorky:  A.Hrudová (J+SY), N.Huslarová (SY), Š.Korbelová (J+SY), K.Milerová (J),                

 B.Ryšavá (J+SY)  
Junioři:         J.Nyass (J), J.Drtina (J), D.Pilpach (J), 
Trenéři:         P.Dufek, M.Šefrová 
Rozhodčí:     R.Hanáček, M.Mišáková 
 

Mistrovství se zúčastnilo 432 závodníků z 25 evropských zemí v disciplínách skoky                
na trampolíně jednotlivců, synchronních dvojic a družstev, double.mini trampolína jednotlivců  
a družstev a tumblingu jednotlivců a družstev a to jak pro seniorské a juniorské kategorie 
mužů a žen.   
 
Výsledky českých trampolinistů na ME: 
 
Z. Frydrychová  kvalifikace  20. místo  47 účastnic 
   semifinále  15. místo  24 semifinalistek   
A. Sült      41. místo  62 účastníků   
L. Riedl      46. místo  62 účastníků   
 
Nejlepšího výsledku dosáhla Z. Frydrychová, která vybojovala pro Českou republiku místo na 
Evropské hry 2019. 
 
Výsledky českých trampolinistů na MEJ: 
 
A. Hrudová     48. místo  68 účastnic 
Š. Korbelová     49. místo  68 účastnic 
B. Ryšavá     52. Místo  68 účastnic   
K. Milerová     57. místo  68 účastnic   
družstvo juniorek     13. místo  16 družstev   
A. Hrudová, N. Huslarová   20. místo      28 synchronních dvojic 
Š. Korbelová, B. Ryšavá   27. místo  28 synchronních dvojic 
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D. Pilpach     52. místo  65 účastníků 
J.  Drtina     53. Místo  65 účastníků  
J. Nyass     54. místo  65 účastníků   
družstvo juniorů     13. místo  14 družstev   
 
Nejlepšího výsledku dosáhla teprve 13ti letá A. Hrudová, které je příslibem do budoucna              
na příští MEJ 2020, kde už bude juniorská kategorie pouze v rozmezí 13-16 let (do letošního 
roku do 17ti let). Dalšími juniory, kteří se budou moci zúčastnit MEJ 2020 jsou B. Ryšavá                        
a J. Nyass (r.nar. 2004). 
 
Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/893 
 
Z porovnání výkonů Z. Frydrychové s ostatními českými závodníky a závodníky ostatních 
zemí vyplývá, že její silnou stránkou bylo především provedení jejich sestav. Má však rezervu 
v obtížnosti svých sestav (11,0 b. oproti osobnímu rekordu 12,8 b.) a jejich výšce. V jejím 
případě je žádoucí zaměření na výšku sestav, která umožní další zlepšení provedení              
a zvýšení obtížnost. A. Sült předvedl sice obtížnou volnou sestavu (14,8 b.), nicméně výrazně 
ztratil na jejím provedení. Provedení a výška jsou také důležitými parametry ke zlepšení                  
L. Riedla, který se svým umístěním významně přiblížil k A. Sültovi.      
 
Provedení a výška jsou také základními parametry ke zlepšení u většiny juniorů a juniorek, 
přestože všichni dokončili všechny své sestavy a většinou předvedli výkony blízko svého 
osobního maxima. Bohužel na výkonu nejlepších juniorů a juniorek byl znatelný tlak velké a 
významné soutěže. 
 
V soutěžích synchronních dvojic bohužel významně zaostáváme za dřívějšími výsledky a bez 
stabilizace synchronních dvojic a intenzivního nácviku synchronnosti nelze očekávat 
významný posun v umístění a to i díky skutečnosti, že u nově platných mezinárodních pravidel 
má synchronnost podstatně vyšší vliv na výsledek, než tomu bylo do roku 2016.   
 
- Závody Českého poháru ve skocích na trampolíně 
  Za  uplynulé období proběhly 2 závody Českého poháru: 
 

1. kolo - 24.3.2018  Liberec 
Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/1212 

  
  2. kolo - 21.4.2018  Litoměřice 
  Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/1216 
  
  Z obou závodů byly pořízeny TV záznamy, které byly vysílány Českou televizí na programu 

ČT Sport. 
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Technická komise sportovní gymnastiky mužů (TK SGM)  
  
- International Junior Team Cup, 20.-21.4.2018, Berlín / GER  

 Hodnocení výkonů českých juniorů zaslal písemně V. Kocián, předseda TK SGM: 
 Do Berlína odjel kompletní juniorský výběr: D. Bega, M. Fiala, O. Kalný, D. Ponížil, V. Šácha  
a navíc J. Běhal a M Neshyba, závodníci TJ. Sokol Brno I. 

 
Cílem soutěže bylo prokázat výkonnost pro nominaci na MEJ. Z 8 startujících limity pro start 
na MEJ splnili: O. Kalný (víceboj, prostná a přeskok), D. Ponížil (prostná, kruhy, bradla)             
a V. Šácha (kůň na šíř). Limit pro start na MEJ 215,00 b. splnilo družstvo celkovým součtem 
227,950 b. Pro srovnání, na předešlém MEJ 2016 získalo družstvo 226,044 b. 
 
Příjemným překvapením bylo konečné 8. místo mezi 28 družstvy, kdy většinou  startovala 
reprezentační družstva. Za námi zůstala družstva Francie, Rumunska, Turecka, Bulharska, 
Finska, Kanady, Lotyšska, Ukrajiny, Portugalska, Azerbajdžánu Španělska, Švédska             
a Izraele. Mnohé tyto státy nás na minulém MEJ porazily. Ale buďme nohama na zemi, 
nemuseli startovat vždy ti nejlepší. Odhad budoucího výsledku na MEJ se pohybuje někde 
kolem 20.místa. 
 

   Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/1084 
 

- Austrian Team Open, 21.4.2018, Linz /AUT   
  Hodnocení výkonů českých gymnastů zaslal písemně M.Vlk, reprezentační trenér SG mužů. 

Do Lince odjelo družstvo ve složení: F. Černý, D. Radovesnický, R. Sliž, S. Solovjev,             
J. Švehlík, trenéři: M. Vlk, M. Taftl a rozhodčí M. Uhlíř. 

 
Družstvo mužů skončilo i po nevydařeném výkonu na koni na šíř na 4. místě. Nejlepší výkon 
podal D. Radovesnický, který předvedl jeden ze svých z nejlepších výkonů. Nebýt pádu             
na koni na šíř, mohl se jeho bodový zisk blížit 80,00 bodům. D. Radovesnický zvýšil jak 
obtížnost, tak kvalitu provedení svých sestav. F. Černý předvedl slušný výkon vyjma koně na 
šíř a ukázal, že by mohl být pro družstvo na ME platný. S. Solovjev i přes tréninkový deficit 
ukázal, že by se do družstva na ME mohl probojovat, ale jen v případě,   že zvýší intenzitu 
přípravy a prokáže na MČR vyšší výkonnost. R. Sliž bohužel na své silné disciplíně koni            
na šíř nepředvedl povedený výkon, který by družstvu velmi pomohl: Pokud by však svoji 
obtížnou sestavu stabilizoval a předvedl na MČR, je jeho účast pro ME stále ve hře                    
J. Švehlík nepředvedl dobrý výkon, a prozatím na nad jeho případnou účastí na ME visí 
otazník. Neabsolvoval kompletní šestiboj. Za pochvalu stojí zvýšení obtížnosti jeho sestav, 
ale bohužel s ne úplně čistým provedením. Celkově lze hodnotit výkon družstva za velmi 
dobrý a mohl by dokonce i bez D. Jessena stačit na splnění limitu pro start českého družstva 
mužů na ME. 

 
   Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/1243 
 
- Mezinárodní utkání, 25.-26.5.2018, Nysa / POL  

Další kontrolní soutěž pro MEJ, kam odjedou 2 kompletní družstva juniorů a také jednotlivci. 
 
Předpokládaná nominace:  

  1. družstvo:  D. Ponížil, O. Kalný, M. Fiala, V. Šácha, D. Bega, L. Bajer 
  2. družstvo: J. Běhal, M. Neshyba, F. Marghold, D. Kaplan, J. Tomášek, M. Kopecký 
  3. družstvo - jednotlivci – J. Daněk, J. Vachutka, D. Němeček 
  Trenéři: J. Labonek, P. Hedbávný, M. Taftl, M. Musil, J. Bezručko 
  Rozhodčí: V. Kocián, J. Urbánek, P. Mlýnek, M. Uhlíř, M. Vlk 
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Technická komise akrobatické gymnastiky (TK AKR) 
 
- Světový závod věkových skupin (WAGC), 5.-8.4.2018, Antverpy (BEL) 

Předsedkyně TK AKR A. Malá zhodnotila českou účast. WAGC se zúčastnila jen ženská  
ženských trojice ve věkové kategorii 11-16 let. Česká trojice obsadila v kvalifikaci mezi 36 
startujícími trojicemi konečné 32. místo (50,100 b.). Výsledek byl z části ovlivněn zraněním 
jedné ze závodnic před odjezdem na soutěž.  

 
Složení české výpravy: 
Závodnice A. Hamříková, J. Kinštová, L. Neuschlová, trenérka P.Filsaková, rozhodčí                        
J. Smolíková, vedoucí výpravy M. Stíbalová 
 
Podrobné výsledky na:  http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/1004 
 

 
Technická komise aerobiku (TK AER) 
 
- Pohár Federací - 1. kolo, 21.-22.4.2018, Liberec 

1. kolem byl v areálu Sportovního centra Pavlovice v Liberci zahájen letošní ročník Poháru 
Federací. Pořadatelem byl klub Sport Arobic Liberec. Organizačně byl závod velice dobře 
zajištěn. Samotná soutěž měla hladký průběh. 

 
Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/1199 

 
- Heathrow Aerobic Open, 11.-13.5.2018, Bracknell / GBR 
  Závodu se zúčastní závodnice klubů Sport Aerobic  Liberec, Aerobik Sport Centrum Zlín       

a Corridor Praha. Tento závod bude také poslední mezinárodní prověrkou juniorských          
a seniorských reprezentantek před odjezdem na MS a WAGC v Portugalsku. 

 
- Světové závody věkových skupin (WAGC) v aerobiku, 22.-28.5.2018, Guimaraes / POR 

Předsedkyně TK AER informovala VV ČGF o nominaci:  

Kategorie Age Group 1 (12-14 let): 
Závodnice: IW1 - S. Juránková, IW2 - S. Bláhová, TR - S. Bláhová, K. Kropáčková,                     
P. Sosnová , GR - S. Bláhová, V. Brožová, K. Kropáčková, J. Pastrňáková, P. Sosnová. 

  
Kategorie Age Group 2 (15-17 let): 
Závodnice: IW1 - M. Kosejková, IW2 - S. Vykoukalová, TR - M. Kosejková, T. Otevřelová,               
S. Vykoukalová 
 

  Trenéři: H. Melounová, J. Strakoš, tým manažer: H. Brožová, rozhodčí: H. Niklová,                     
B. Svatošová, vedoucí výpravy: R. Slavík    

 
 
- Mistrovství světa v aerobiku, 29.5.-3.6.2018, Guimaraes / POR 

Předsedkyně TK AER informovala VV ČGF o nominaci:  
 
Závodnice: IW1 - B. Karlíková, IW2 - T. Kočová, TR1 - K. Bernátová, B. Karlíková,                
T. Kočová, TR2 - Š. Dousková, D. Hanzalová, A. Misarová, GR - K. Bernátová,                     
D. Hanzalová, T. Kočová, T. Kudláčková, A. Misarová 
 
Trenér: J. Strakoš, rozhodčí: H. Niklová, B. Svatošová, vedoucí výpravy: R. Slavík    
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Technická komise TeamGym (TG) 
 

P. Gryga, předseda TK TG, zaslal členům VV ČGF dne 8.5.2018 informace o činnosti TK TG 
za uplynulé období. 
 

- Komise rozhodčích  
Během února až dubna bylo celkem vyškoleno 60 rozhodčích I., II. a III. třídy. Vzhledem 
k úkolům, které před Komisí rozhodčích stojí (školení, semináře, metodické materiály) 
rozhodla TK TG o účasti M. Mlinarikové na doplňujícím mezinárodním školení rozhodčích 
v estonském Tallinu (9.-13.5.2018). 
V rámci získávání praxe odjedou 2 mezinárodní rozhodčí (N. Navrátilová, Z. Čeledová) 
rozhodovat závod ve Švédsku (26.-27.5.2018) a to na pozvání a náklady tamní gymnastické 
federace.  

 
- Mistrovství ČR a International Cup for Clubs, 27.-29.4.2018, Praha  

Mistrovství bylo zároveň 2. závodem Českého poháru a zahajovalo taktéž letošní 
mezinárodní klubovou soutěž International Cup of Clubs (ICC).  Závod proběhl ve sportovní 
hale „Jedenáctka“ v pražské městské části Chodov za účasti více než 45 družstev (tj. cca 
400 závodníků). Pořadatelem byla ČGF a TK TG ČGF. Velké díky patří M. a L. Šotolovým. 
 
Samotný závod proběhl bez zdržení, zásluhou kvalitních a dobře připravených rozhodčích, 
nových pravidel, personálního a technického zabezpečení, včetně výsledkového servisu 
adaptovaného na nová pravidla. Jediným nepříliš pozitivním faktem je neúčast zahraničních 
týmů, ať už dílem z důvodu omezených financí nutných pro přípravu na ME, tak i díky 
komunikaci ze strany sponzora a pořadatele ICC a následného konfliktu termínu 
s významnými závody v Itálii a Německu. 
 
Podrobnější hodnocení MČR (kategorie, úroveň, pravidla) a vyúčtování bude zasláno před 
konáním příští červnové schůze VV ČGF. 
 
Podrobné výsledky na:   http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/1110 
    
 

 - Příprava reprezentačních výběrů ČR 
Příprava probíhá podle schváleného Plánu přípravy reprezentačních družstev ČR na rok 
2018. Do konce srpna 2018 jsou naplánované následující aktivity: 
 
26.-27.5.2018  výcvikový tábor č. 6  Brno (SH Moravská Slavia) 
9.-10.6.2018  výcvikový tábor č. 7   Praha (SH TJ Bohemians, ul. Slovenská) 
30.6.-3.7.2018 nácvik Sokol Gala  Praha (SH TJ Bohemians, ul. Slovenská) 
25.-30.7.2018 tréninkový kemp  Helsinge / DEN    
18.-19.8.2018 výcvikový tábor  místo a datum bude upřesněno 
     

  TK TG počítá s následujícím složení české výpravy na ME 2018 v Portugalsku: 
Vedoucí výpravy - M. Šotola, trenéři - J. E. Salte, T. Krakovská, K. Čermáková + 1 trenér 
k zajištění doprovodu juniorského týmu a do funkce „vedoucí týmů“, 3 rozhodčí, 12 juniorek 
včetně 2 náhradnic a 12 žen včetně 2 náhradnic. 

 
Komise  Všeobecné gymnastiky (KVG) 
 
- Kolokvium KVG FIG, 25.-29.4.2018, Ottawa / CAN 

Kolokvia FIG se zúčastnila R. Řehořová, která o jeho průběhu, obsahu a závěrech 
informovala na schůzi KVG ČGF. Hlavními tématy kolokvia byl vývoj a směřování akce World 
Gym for Life Challenge a informace OV Světové gymnaestrády 2019 (WG 2019) 
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v rakouském Dornbirnu. Na kolokviu bylo také diskutováno zapojení zdravotně 
hendikepovaných do aktivit v rámci všeobecné gymnastiky a v neposlední řadě také větší 
zapojení žen do vedoucích pozic národních a kontinentálních federacích a FIG. 

 
- Stav příprav české účasti na Světové gymnaestrádě 2019  

Organizačním výborem české účasti byl vybrán výrobce společného oblečení pro cca 1000 
účastníků, kterým bude firma ALEA a s pojišťovnou Allianz byla vyjednána výhodnější cena 
pojištění účastníků  gymnaestrády (25 Kč / os. /den).  
 
 

4. Různé  
 

 Společné nástupové oblečení 
Byla diskutována možnost nákupu jednotného tzv. nástupového oblečení pro všechny 
gymnastické sporty (tepl. soupravy, funkční trička, specifické druhy oblečení pro jednotlivé 
gymnastické sporty, batohy a cestovní tašky). Předsedové jednotlivých TK zjistí do konce 
května 2018 předpokládané počty reprezentantů a specifikují své požadavky na druh 
základního vybavení  pro své sporty. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Příští schůze VV ČGF se uskuteční ve středu 27.6.2018 od 12.00 hod v Praze. 


