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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. 5 / 2019 
ze  schůze  VV ČGF  ze dne 21. 8. 2019 

 
Přítomni:  J. Bučko, P. Gryga, R. Slavík, B. Svatošová, V. Zeman 
Omluveni: J. Chrudimský, V. Kocián, A. Malá, J. Pravda  
Hosté: J. Řádek – předseda KRK  
Sekretariát: M. Šotola 
 

Program: 

1. Schválení programu a kontrola zápisu     Slavík 
 

2. Zprávy sekretariátu ČGF  
 Informace z ČUS a ČOV        Slavík 
 Informace z FIG a UEG      Slavík, Zeman  
 Informace o plánu výstavby NTC     Slavík, Zeman 
 Ostatní zprávy sekretariátu      Slavík 

 
3. Hodnocení LODM 2019       Kocián, Slavík, Zeman 

4. Schválení materiálů pro jednání VH ČGF    Slavík, Zeman 

5. Zprávy z komisí  
 Zprávy z Technické komise parkouru    Pravda   
 Zprávy z Technické komise sportovní gymnastiky mužů  Kocián 
 Zprávy z Technické komise sportovní gymnastiky žen  Slavík 
 Zprávy z Technické komise TeamGym    Gryga 
 Zprávy z Technické komise akrobatické gymnastiky  Malá 
 Zprávy z Technické komise aerobiku    Svatošová 
 Zprávy z Technické komise skoků na trampolíně   Zeman 
 Zprávy z Komise Všeobecné gymnastiky    Bučko 
 Zprávy z Metodické komise      Chrudimský 

 
Hodnocení mistrovských soutěží, EYOF, MSJ, EH, WG  v rámci zpráv Hodnocení z komisí. 
   

6. Termínová listina ČGF 2020 

7. Příprava plánů přípravy reprezentačních výběrů na rok 2020  

8. Různé 

 
 
1. Schválení programu a kontrola zápisu: 
 

  Předseda R. Slavík zahájil schůzi VV ČGF ve 12.00 hodin kontrolou zápisu a kontrolou úkolů. 
Byla  provedena kontrola Zápisu č. 4/2019 ze schůze VV ČGF ze dne 18.6. 2019.                       
Zápis č. 4/2019 byl schválen.   

   
    Program schůze VV ČGF byl doplněn o bod „Návrh na přijetí nových kolektivních členů ČGF“   
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Úkol 12/1/2016 Připravit učební texty pro e-learningové trenérské kurzy. 

  
 Z: Bago, Chrudimský, Šotola    T: 25.8.2019  
 Úkol trvá      

  
G. Bago zadal na fakultě JČU v ČB. jako studentskou práci vložení již 
existujících modulů do programu Moodle. Na chybějících modulech                 
se  pracuje. 

  
Úkol 1/5/2018 Připravit návrh novelizace Směrnice o hospodaření s finančními prostředky.            

  
 Z: sekretariát       T: 31.8.2019 
 Úkol trvá        
    

Úkol 7/7/2018 Zaslat na MŠMT žádost o dotaci v rámci Výzvy POŘÍZENÍ 
SAMOSTATNÉHO MOVITÉHO MAJETKU 2019. 

  
 Z: sekretariát ČGF      T: 30.6.2019 
 Úkol splněn  

     Úkol 6/1/2019 Zaslat podklady pro Zprávu o činnosti VV ČGF za rok 2018-2019 pro VH 
ČGF.             

 Z: předsedové TK       T: 15.8.2019 
 Úkol splněn 

 
 Úkol 3/2/2019  Připravit výběrové řízení nástupového oblečení a doplňků pro reprezentaci  
     
    Z: Slavík       T: 31.8.2019  
    Úkol trvá         

 
Úkol 1/3/2019  Připravit návrh změny jednatelů na příští červnovou schůzi VV ČGF. 
    
   Z: Slavík       T: 12.6.2019 
   Úkol trvá 
 
Úkol 1/4/2019  Zaslat na ČOV nominaci na EYOF 2019. 
   Z: Slavík       T: 28.6.2019 
   Úkol splněn 

Úkol 2/4/2019  Připravit návrh úpravy Registračního a přestupního řádu ČGF a zapracovat     
do něho návrh J. Bučka na úpravu termínů pro vyřízení přestupů 
registrovaných závodníků a závodnic. 

 
 Z: sekretariát ČGF      T: 30.9. 2019   
   Úkol trvá 
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2. Zprávy sekretariátu  

 Informace z ČUS a ČOV 
 
- Valná hromada ČUS 2019 

 
Dne 19.6. 2019 proběhla v Nymburku 37. Valná hromada ČUS. Za ČGF se jako delegát 
zúčastnil  předseda R.Slavík. 
 

- Cena J.S. Gutha-Jarkovského za rok 2018, 19.8. 2019, Praha 
 
V sídle ČOV byla předána Ester Ledecké Cena J.S. Gutha-Jarkovského za nejhodnotnější  
sportovní výkon roku 2018.   

 
 Informace z FIG a UEG 
 

- Rozvojový program UEG 
 
Nejpozději do 1.11.2019 je nutné poslat na sekretariát návrh na realizaci projektů v rámci 
Rozvojového programu UEG. Žádat lze o dodání nářadí pro gymnastické sporty nebo o 
finanční podporu vzdělávacích akcí pro trenéry a rozhodčí. 
 

      Úkol 1/5/2019  Zaslat na sekretariát ČGF návrhy projektů v rámci Rozvojového programu 
   UEG. 
    
   Z: předsedové TK      T: 15.10.2019 

 
 
 Informace o plánu výstavby NTC 

 
R. Slavík informoval o současném stavu příprav výstavby NTC. Zastupitelstvo hl. m. Praha 
schválilo na svém jednání dne 20.6. 2019 změnu Územního plánu hl. m. Praha, která otevřela 
prostor pro výstavbu NTC v areálu Olympu ve Stromovce.  
 
Po jednání, jehož MČ Praha 7, jehož stanovisko k výstavbě NTC v předložené podobě bylo 
záporné, rozhodla se pracovní skupina složená se zástupců RSC MV Olymp a zástupců ČGF 
využít vstřícného přístupu vedení MŠ Praha 6 a „přemístit“ projekt výstavby NTC na pozemky MV 
na „Markétě“, které jsou v Územním plánu hl.m. Praha vyčleněny pro sportoviště. Výhodou tohoto 
řešení je lepší dopravní dostupnost, a dostatečný počet parkovacích míst,   
 
V současné době se pracuje na úpravě studie NTC pro lokaci „Markéta“. O změně plánovaného 
místa výstavby NTC byly informováni zástupci MŠMT, MV a Státní sportovní agentury.   
 

Usnesení 1/5/2019 VV ČGF bere na vědomí informace o průběhu a stavu příprav výstavby NTC. 
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3. Hodnocení průběhu LODM 2019 

Pořadatelem letošní LODM byl Liberecký kraj. Soutěže ve sportovní gymnastice proběhly                
ve specializované gymnastické tělocvičně v Liberci a soutěže ve skocích na trampolíně proběhly  
v atletické hale v Jablonci nad Nisou.  

Soutěže ve skocích na trampolíně 
 

V. Zeman, předseda TK TRA, informoval o průběhu a výsledcích soutěží ve skocích                        
na trampolíně. Při historické premiéře skoků na trampolíně na LODM mělo své zastoupení 12                
ze 14 krajů ČR. Své zástupce nevyslal jen Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. 

 
Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/1316 

 
 
Soutěže ve sportovní gymnastice 

 
R. Slavík, předseda ČGF, informoval o průběhu a výsledcích soutěží ve sportovní gymnastice 
dívek a chlapců. Na LODM mělo své zastoupení v soutěží dívek všech 14 krajů, i když Kraj 
Vysočina vyslal jen jednu závodníci. V soutěži chlapců 11 krajů. Své zástupce nevyslal Kraj 
Vysočina a Pardubický kraj. Překvapením bylo, že Ústecký kraj nevyslal na LODM ani 
jednotlivce. 

 
Po organizační stránce byla ze strany domácích pořadatelů gymnastiky Liberec zajištěna soutěž 
velice dobře. Velký ohlas měly živé vstupy České televize z finále na jednotlivých nářadích. 
 
V budoucnu je zapotřebí věnovat větší pozornost rozpisu a to zcela jasným kritériím pro postup 
do finále na přeskoku s ohledem na skutečnost, že se nezávodí dle mezinárodních pravidel FIG. 
S ohledem na problémy na letošní problémy s nominací v Libereckém kraji je zapotřebí zvážit 
zavedení systému kvalifikačních nominačních závodů po vzoru skoků na trampolíně, jejichž 
průběh a výsledky by byly pod kontrolou TK SGŽ a TK SGM.   

 
 

 Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/1315 
 

Usnesení 2/5/2019 VV ČGF bere na vědomí hodnocení průběhu LODM 2019. 

 
 
4. Schválení materiálů pro jednání VH ČGF 2019 
 

Členové VV ČGF projednali a schválili následující podkladové materiály pro jednání VH ČGF: 
- pozvánka a program 
- jednací a volební řád 
- zprávu o činnosti VV ČGF včetně zpráv o činnosti sportovně-technických komisí 
- zprávu o hospodaření ČGF za rok 2018 
- návrh rozpočtu 2019 včetně finančních příspěvků na činnost KSK a KGS a činnost 

registrovaných oddílů a klubů   
- úpravu Stanov ČGF 

 
Usnesení 3/5/2019 VV ČGF schválil podkladové materiály pro jednání VH ČGF 2019. 
pro-proti-zdr.: 5-0-0   
 

Úkol 2/5/2019 Rozeslat registrovaným oddílům/klubům ČGF a zveřejnit na internetových 
stránkách ČGF pozvánku, program a další podkladové materiály               
pro jednání VH ČGF (14.9. 2019, Praha).            

 Z: Sarichev, Slavík, Šotola    T: 24.8.2019 
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5. Návrh na přijetí nových kolektivních členů ČGF 
 
 

Akademie volnočasových aktivit, z.ú. (IČ: 01442091) 
Zapsaný ústav ke své žádosti doložil vyplněný a podepsaný formulář „Oprávnění zástupci 
oddílu“, aktuální výpis z rejstříku ústavů, Zakládací listinu ústavu a Čestné prohlášení. VV ČGF 
rozhodl o přijetí Akademie volnočasových aktivit, z.ú. za nového kolektivního člena ČGF.  

Usnesení 4/5/2019  VV ČGF přijímá Akademii volnočasových aktivit, z.ú.  (IČ: 01442091)                 
za nového kolektivního člena ČGF. 

pro-proti-zdr.: 5-0-0 
 
     Úkol 3/5/2019 Informovat Akademii volnočasových aktivit, z.ú. (IČ: 01442091)                             

o rozhodnutí VV ČGF přijmout z.ú. za nového kolektivního člena ČGF.
             

 Z: Sarichev, Slavík     T: 23.8.2019 
 

 
Sportovní gymnastické centrum Ostrava, z.s. (IČ: 08272344) 
Spolek ke své žádosti doložil vyplněný a podepsaný formulář „Oprávnění zástupci oddílu“, 
aktuální výpis ze spolkového rejstříku a Stanovy spolku. VV ČGF rozhodl o přijetí spolku 
Sportovní gymnastické centrum Ostrava, z.s. za nového kolektivního člena ČGF.  

Usnesení 5/5/2019  VV ČGF přijímá spolek Sportovní gymnastické centrum Ostrava, z.s.                
(IČ: 08271344) za nového kolektivního člena ČGF. 

pro-proti-zdr.: 5-0-0 
 
     Úkol 4/5/2019 Informovat Sportovní gymnastické centrum Ostrava, z.s. (IČ: 08272344)                             

o rozhodnutí VV ČGF přijmout spolek. za nového kolektivního člena ČGF.
             

 Z: Sarichev, Slavík   
 
 
 
6. Zprávy z komisí 
 
 
 Technická komise sportovní gymnastiky žen (TK SGŽ) 

 
 

- Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice žen (VS), 21.-23.6. 2019, Černošice 
 
Organizační zajištění MČR výkonnostních stupňů leželo „na bedrech“ zaměstnanců 
sekretariátu ČGF. Poděkování patří skupině gymnastických nadšenců z Ostravy, která 
působila na MČR zejména v roli technické čety a podílela se významnou měrou na 
technickém zajištění akce.             Do budoucna je tato situace neudržitelná a v případě, že se 
nepodaří najít pro příští rok 2020 pořadatele mistrovských soutěží, je jejich konání zcela vážně 
ohroženo. 
 
Po organizační stránce proběhlo mistrovství v Černošicích hladce a v pohodové atmosféře. 
Bohužel po finanční stránce se bude jednat o další MČR ve sportovní gymnastice žen, které 
bude pro ČGF ztrátové. 
 
Na MČR startovalo v 6tivýkonnostních kategoriích celkem 236 závodnic ze 43 oddílů                
(VS1A – 35, VS2A – 56, VS3A - 40, VS4B – 47, VS5B 35, VS6B – 23).  
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       Mistryně ČR 2019: 
        
       VS1A - S. Linhart (AC Sparta Praha) 
       VS2A - N. Šimková (AC Sparta Praha) 
       VS3A - D. Háchová (TJ Bohemians Praha) 
 VS4B - A. Mašátová (TJ Jičín) 
 VS5B - V. Kocková (T.J. Sokol Domažlice) 
 VS6B - K. Bartuňková (SG Liberec) 
        
       Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/1415 
 

- Mistrovství světa ve sportovní gymnastice juniorek, 9.6. 2019, Györ (HUN) 
      

ČR mohla vyslat na premiérové MSJ jednu závodnici. Na základě výsledků série nominačních 
závodů byla na MSJ nominována L. Trnková (T.J. Sokol Brno I) s osobní trenérkou                       
A. Vyzinovou. Jako rozhodčí odcestovala L. Šotolová. 
 
L. Trnková obsadila ve víceboji ve startovním poli 108 závodnic 78. Místo (45,332 b.). Její 
umístění odpovídá jejím možnostem a stávající výkonnosti. Jejím nejlepším nářadím byla 
kladina (54. místo, 11,666 b.)    

 
       Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/1478 

 
- Evropské hry, sportovní gymnastika žen, 21.-30.6. 2019, Minsk (BLR) 

 
       Českou ženskou sportovní gymnastiku nakonec reprezentovaly v Minsku dvě závodnice,                   

A. Holasová z TJ Bohemians Praha (osobní trenérka Z. Tcholakova) a D. Ponížilová, 
závodnice TJ Prostějov (osobní trenérka V. Lukášová). 

       Obě naše závodnice se probojovaly do finále víceboje, kde A. Holasová obsadila vynikající             
10. místo (50,932 b.) a D. Ponížilová 18. místo (48,799 b.)    

A. Holasová se probojovala do šestičlenného finále na prostných, kde získala se známkou 
12,966 b. naprosto nečekaně stříbrnou medaili !!! Bylo to největší překvapení  v rámci české 
výpravy na Evropských hrách.   

K finálové účasti měla velice blízko také D. Ponížilová, která byla 1. náhradnicí finále               
na přeskoku. K finálové účasti ji chybělo pouhých 0,083 b.    

Vystoupení českých sportovních gymnastek se dá hodnot jako nadmíru úspěšné. Medaile A. 
Holasové měla velký mediální ohlas.   

       Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/996 

 
- Evropský olympijský festival mládeže (EYOF), 21.-27.7. 2019, Baku (AZE) 

 
       České družstvo juniorek startovalo v Baku pod vedením trenérů A.  Vyzinové a J. Fiřta                       

ve složení: N. Brabcová (TJ Bohemians Praha), D. Hálová (T.J. Sokol Kampa) a L. Trnková 
(T.J. Sokol Brno I). Jako rozhodčí byla nominována A. Hořká. 

 V soutěži družstev obsadila naše děvčata 21. místo (90,800 b.). Startovalo celkem 27 
družstev. Kompletní víceboj absolvovaly všechny naše závodnice. Jejich výkony byly 
vyrovnané:                   D. Hálová (50. místo - 44,850 b.), N. Brabcová (51. místo - 44,800 b.), 
L. Trnková (56. místo - 44,600 b.). Letošní vystoupení českých gymnastek patří v dosavadní 
historii EYOFu k těm méně úspěšným. 

  Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/1336 
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 Technická komise TeamGym (TK TG) 
 

- UEG Floor Course, Level 1, 14.-16.6. 2019, Dobřichovice 

 Kurz pod vedením lektora A. Friska (SWE) zaměřený na pohybovou skladbu TeamGym 
absolvovalo celkem 8 českých trenérů. 

- High Performance Training Camp, 29.8.-1.9. 2019, Gladsaxe (DEN) 

 Kempu pořádaného pod patronací UEG, který byl zaměřen na vyšší mezinárodní výkonnostní 
úroveň zúčastnily 3 gymnastky a 1 trenér TJ Bohemians Praha. 

 - UEG TeamGym Symposium, 9.-11.8.2019, Tallin (EST) 

  Symposia se za ČGF zúčastnila A. Majerová. Zástupci federací, rozhodčí a trenéři spolu se 
členy TK UEG diskutovali o budoucnosti TeamGym, jeho rozšíření do dalších zemí Evropy a 
světa, hodnotách, které je třeba zachovat, rozvoji a překážkách jednotlivých členských 
federací a možnostech vzájemné podpory a pomoc 

- Letní výcvikový tábor, 2.-10.8. 2019, Cesenatico (ITA) 
 

  Pod vedením reprezentačních trenérů se v italském centru Accademia Acrobatica Cesenatico 
uskutečnil letní VT, kterého se zúčastnila téměř stovka gymnastů a trenérů z celé ČR. 

- Příprava reprezentačních výběrů ČR pro ME  a MEJ 2020 
 
V současné době se připravuje aktualizace detailního plánu přípravy pro ME/MEJ 2020                       
v Dánsku vzhledem ke zkušenostem z minulého ME a rovněž ve snaze optimalizovat finanční 
náročnost. TK TG věří, že v příštím roce bude možné získat opět statut národní reprezentace 
tak, jako v roce 2018, která umožnila čerpat finanční prostředky určené pro finální fázi přípravy 
a samotnou účast na ME. Celá příprava začne v polovině letošního září, kdy v Praze 
proběhne testování gymnastů a gymnastek. Na základě stanovených kritérií výkonnosti 
reprezentační trenéři nominují širší reprezentační výběr. V současné počítá TK TGs účastí 
týmu Senior-ženy. Uvažuje také o týmu Junior-ženy či Junior-mix. 

 

 Technická komise aerobiku (TK AER) 
 

- Evropské hry, aerobik, 21.-30.6. 2019, Minsk (BLR) 
 
Díky úspěšnému vystoupení na MS 2018 v Portugalsku si nakonec vybojovala účast                
na Evropských hrách pětičlenná skupina ve složení: K. Bernátová, D. Hanzalová, T. Kočová 
(všechny Sport Arobic Liberec), B. Karlíková (Otrokovice) a T. Kudláčková (Corridor Praha). 
Jako trenérka týmu odcestovala do dějiště Evropských her B. Svatošová. H. Niklová byla 
nominovaná TK AER UEG jako rozhodčí. 
 
Děvčata předvedla velice precizní výkon na hranici svých možností, což stačilo na velice 
lichotivé 6. místo (19,616 b.). Česká skupina byla jako jediná složená jen z žen.  
 
Po finálových umístěních M. Geržové na MEJ 2009 a trojice A. Cvachová, M. Geržová,                   
K. Bernátová na ME 2011 se jedná o nejlepší výsledek českého aerobiku pod FIG.   
 
Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/995 
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 Technická komise skoků na trampolíně (TK TRA) 
 
- Evropské hry, skoky na trampolíně, 21.-30.6. 2019, Minsk (BLR) 

 
Na Evropské hry se kvalifikovala Z. Frydrychová z ME 2018. Do Minska odjel na základě 
výsledků nakonec také A. Sült po řadě odhlášení národních federací, které si vybojovaly 
původně díky svým reprezentantům původně právo startu.  
 
Se Z. Frydrychovou odcestovala do Běloruska také její trenérka M. Šefrová a s A. Sültem 
cestoval v trenérské roli reprezentační trenér P. Dufek. 
 
 V soutěži jednotlivkyň startovalo celkem 23 závodnic. Z. Frydrychová obsadila 14. místo 
(94,210 b.). A. Sült nedokončil svou volnou sestavu a uzavíral tak výsledkovou listinu soutěže 
jednotlivců (24. místo – 53,740 b.)  
závodník: A. Súlt, trenér: P. Dufek  
 
Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/995 
 

 
- 47. Ročník Mezinárodního závodu přátelství, 11.-12.10. 2019, Jablonec nad Nisou  

 
V. Zeman, předseda TK TRA, informoval o přípravách 47. ročníku Mezinárodního závodu 
přátelství v Jablonci nad Nisou. Definitivní přihlášku zaslaly NF a kluby z 15 zemí (AUT, CZE, 
DEN, GBR, GER, HUN, ISR, ITA, LAT, MEX, NED, POL, SLO, SUI, SWE) což představuje 
cca 250 závodníků a cca 70 synchronních dvojic. 

 
- Změny v seznamech juniorských reprezentačních výběrů ČR ve skocích na trampolíně  

 
V. Zeman, předseda TK TRA, informoval o změnách v seznamech juniorských reprezentantů 
ČR ve skocích na trampolíně, které byly provedeny na základě výsledků hodnocených závodů 
v 1. pololetí 2019. 

 
       Od 1.7. 2019 nově zařazeni:  

O. Červinka (T.J. Sokol Kampa), N. Huslarová (T.J. Sokol Kampa), M. Juříčková (TJ Rožnov 
p.R.), K. Mahovská (T.J. Sokol Kampa), M. Novák (T.J. Sokol Kampa),  A. Švabíková (T.J. 
Sokol Kampa) 

        
       Od 1.7. 2019 vyřazeni:  
       J. Nyass (T.J. Sokol Kampa), A. Stasová (Trampolíny Liberec)    
 
 
 Komise Všeobecné gymnastiky (KVG) 

 
- Světová gymnaestráda, 7.-13.7. 2019, Dornbirn (AUT)  

     
J. Bučko, předseda KVG  informoval členy VV ČGF o průběhu Světové gymnaestrády 
z pohledu české účasti. Poprvé v historii neobdržela ČGF od MŠMT finanční dotaci na zajištění 
české účasti na Světové gymnaestrádě s odůvodněním, že ČGF není oprávněným žadatelem o 
dotaci. 
 
Přesto se letošní Gymnaestrády zúčastnilo, bez členů OV zajišťující českou účast,  celkem 890 
cvičenců, z nichž většina byla cvičenci ČOS (459)  a ČASPV (354). 
 
Velkým problémem byla letos dodávka společného oblečení ze strany firmy ALEA. Společné 
oblečení bylo dodáno oproti termínům stanoveným ve smlouvě s velkým zpožděním a navíc             
bundy a baťůžky z velké části v neodpovídající kvalitě. Proběhlo společné jednání zástupců 
ČGF, ČASPV a ČOS se zástupci firmy ALEA, na které byla dohodnuta forma kompenzace a to 
jak finanční, tak materiální.  
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Pozitivem letošní Gymnaestrády byla historicky první společná skladba reprezentující oddíly           
a kluby, které jsou členy ČGF. Společnou skladbu předvedli  cvičenci oddílu SG TJ Slovan 
Praha  a klubu SG Špičková Opava.  
 
J. Bučko na závěr konstatoval, že při přípravě české účasti na Světové gymnaestrádě 2023, 
která proběhne v Amsterdamu (NED), je třeba se poučit z chyb při přípravě letošního ročníku. 

         

 7. Termínová listina ČGF 2020 

      20.-22.3 AER Mistrovství ČR, Czech Aerobic Open  Praha 
          8.-9.5. TG Mistrovství ČR     Olomouc 
 
            O pořádání Extraligy, I. ligy a II. ligy projevil jménem MSGS zájem J.Bučko.  
   

Úkol 5/5/2019  Zaslat na sekretariát ČGF návrhy termínů mistrovských soutěží a 
významných    mezinárodních soutěží pořádaných v ČR v roce 2020. 

   Z: předsedové TK      T: 15.10.2019 
      

8. Příprava plánů přípravy reprezentačních výběrů na rok 2020  

     V souvislosti s předpokládaným termínem pro podávání žádosti o dotace MŠMT na Státní 
reprezentaci ČR na rok 2020 požádal předseda R. Slavík předsedy sportovně-technických 
komisí o zaslání prvních verzí plánů přípravy reprezentačních výběrů ČR na rok 2020 
nejpozději                 do 15.10. 2019.  

Úkol 6/5/2019  Zaslat na sekretariát ČGF první verze plánů přípravy reprezentačních výběrů 
   ČR na rok 2020.. 
    
   Z: Slavík       T: 15.10.2019 
 
 
 9. Různé 

- Změna jednatelů společnosti Česká gymnastická s.r.o.  
 

Předseda R. Slavík předložil VV ČGF návrh na změnu jednatelů společnosti Česká 
gymnastická s.r.o. Navrhl odvolat z funkce jednatelů Andreu Višňovou a Barbaru Svatošovou a 
nově jmenovat do funkce jednatele Vladimíra Zemana.   

 
Usnesení 6/5/2019 VV ČGF odvolal z funkce jednatelů společnosti Česká gymnastická s.r.o. 

Andreu Višňovou a Barboru Svatošovou. 
pro-proti-zdr.: 5-0-0 
 
Usnesení 7/5/2019 VV ČGF jmenoval do z funkce jednatele společnosti Česká gymnastická 

s.r.o. Vladimíra Zemana. 
pro-proti-zdr.: 5-0-0 
 

Úkol 7/5/2019  Zaslat na Obchodní rejstřík změny ve funkcích jednatelů společnosti Česká 
   gymnastická s.r.o. 
    
   Z: Slavík       T: 30.9.2019 
    
 
Zapsal: Roman Slavík 
 

 
Příští schůze  VV ČGF se uskuteční ve středu 16.10. 2019 od 12.00 hod v Praze. 


