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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 / 2019 
ze  schůze  VV ČGF  ze dne 18. 10. 2019 

 
Přítomni:  J. Bučko, P. Gryga, V. Kocián, A. Malá, J. Pravda, R. Slavík, V. Zeman, 
 J. Chrudimský (příchod 15.30 hod) 
Omluveni: B, Svatošová  
Hosté: J. Řádek – předseda KRK  
 
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 
 Informace o průběžném čerpání dotačních programů MŠMT Slavík 
 Informace o dotačních programech MŠMT na rok 2020 Slavík 
 Termínová listina ČGF 2020     Slavík, předsedové TK 
 Ostatní zprávy sekretariátu     Slavík 

 
3. Hodnocení české účasti na MS 2019 ve sp. gymnastice Kocián, Slavík, Tcholakova 

4. Žádosti o přijetí nových kolektivních členů ČGF  Slavík, Šotola 
 Akademie pohybových aktivit, z.s. 
 ENHA Ostrava - Sportovní klub pro parkour a trampolíny, z.s. 
 Sportovní gymnastika Předměřice, z.s. 
 Gymnastika M&E Havířov, z.s. 
 T.J. Sokol Brandýs nad Labem (oddíl akrobatické gymnastiky)   
 Sportovkyň Ostravice, z.s. (nové znění stanov) 
 A-Styl, z.s. (odvolání) 

 
5. Stav přípravy podzimních mistrovských soutěží 
 SGŽ   Mistrovství ČR - kategorie „C“    Slavík 
 AKR   Mistrovství ČR      Malá 
 PAR   Mistrovství ČR      Pravda 
 SGM  Mistrovství ČR (VS1-4)     Kocián 
 SGŽ   Extraliga, I. liga, II. liga     Slavík 
 ŠPL   Mistrovství ČR       Bučko 

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

7. Příprava plánů přípravy reprezentačních výběrů ČR 2020  
 
8. Různé 



 Str. 2 

1. Schválení programu a kontrola zápisu: 
 

  Předseda R. Slavík zahájil schůzi VV ČGF ve 12.10 hodin schválením Programu schůze. Byla  
provedena kontrola Zápisu č. 5/2019 ze schůze VV ČGF ze dne 21.8. 2019 a kontrola úkolů. Zápis č. 
5/2019 byl schválen s úpravou bodu č. 7 Termínová listina ČGF 2020.   

   
Úkol 12/1/2016 Připravit učební texty pro e-learningové trenérské kurzy. 

  
 Z: Bago, Chrudimský, Šotola    T: 31.12.2019  
 Úkol trvá    T: 25.08.2019   

  
V současné době chybí texty v gesci J. Chrudimského. Po jejich dokončení budou 
připravené moduly převedeny do programu Moodle.  

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

  
 Z: sekretariát       T: 31.12.2019 
 Úkol trvá       T. 31.08.2019   
    
 Úkol 3/2/2019  Připravit výběrové řízení nástupového oblečení a doplňků pro reprezentaci  
     
    Z: Slavík, Sarichev      T: 31.08.2019  
    Úkol trvá         

 
R. Slavík zašle 21.10.2019 předsedům TK k odsouhlasení konečné počty             
a konfekční velikosti pro jednotlivé gymnastické sporty. Po odsouhlasení počtů     
a velikostí budou osloveny vybrané firmy za účelem průzkumu trhu a následně 
bude provedeno výběrové řízení. 

 
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: 30.09.2019   
   Úkol splněn                                 

Usnesení 1/6/2019      VV ČGF odsouhlasil úpravu textu čl. 11.3 odst. c) Registračního a přestupního 
řádu: „Podané žádosti, které mají být k těmto termínům vyřízeny musí být 
doručeny na ČGF nejpozději 15.6. (přestupní termín 30.6.) respektive nejpozději 
30.11. (přestupní termín 31.12.)“.  

  pro-proti-zdr.: 8-0-0 
 
Úkol 1/6/2019 Umístit upravený Registrační a přestupní řád na internetové stránce ČGF, 

zveřejnit informaci o úpravě Registračního a přestupního řádu na internetové 
stránce ČGF a rozeslat informaci o změně registrovaným oddílům a klubům ČGF.  

       
      Z: Slavík, Sarichev, Šotola     T: 25.10.2019  
   
Úkol 1/5/2019  Zaslat na sekretariát ČGF návrhy projektů v rámci Rozvojového programu UEG. 
    
   Z: předsedové TK      T: 28.10.2019  
   Úkol trvá       T: 15.10.2019 
 
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). 

    
   Z: předsedové TK      T: 24.08.2019  
   Úkol splněn 
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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: 23.08.2019 
Úkol splněn 
 

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      T: 23.08.2019 

                                   Úkol splněn  
 
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 
         Úkol splněn 

      Termínová listina ČGF 2020 
 
      20.-22.03 AER Mistrovství ČR, Czech Aerobic Open    Praha 
      08.-09.05. TG Mistrovství ČR       Olomouc 
      09.-10.05.  SGM   Extraliga, I. liga, Liga mládeže     ??? 
      06.-07.06. SG Mistrovství ČR kadeti, kadetky, junioři, juniorky, muži, ženy ??? 
      13.06. TRA Mistrovství ČR juniorů, juniorek, mužů a žen    ??? 
      13.-14.06. SGM  Mistrovství ČR jednotlivců a družstev    ??? 
      20.-21.06. SGŽ Mistrovství ČR jednotlivkyň      Černošice 
      09.-10.10. TRA Mezinárodní závod přátelství      Jablonec n./N. 
      24.-25.10.  SGŽ  Mistrovství ČR jednotlivkyně - linie C    ???   
      07.11. AKR Mistrovství ČR s mezinárodní účastí     Praha 
      listopad PAR Mistrovství ČR       ??? 
      listopad      SG      Memoriál Jana Gajdoše      Brno 
             listopad      SG Sokol Grand Prix de Gymnastique      Brno 
      listopad      SG Závod OH nadějí       Liberec   
      05.-06.12. SGŽ Extraliga, I. liga, II. liga      Ostrava 
      05.-06.12.  SGM   Mistrovství ČR (VS1-4)                                                                    ??? 
             12.12. ŠPL Mistrovství ČR       Praha        

       
Úkol 6/5/2019  Zaslat na sekretariát ČGF první verze plánů přípravy reprezentačních výběrů  
   ČR na rok 2020. 
    
   Z: Slavík       T: 15.11.2019 
   Úkol trvá       T: 15.10.2019 
 
Úkol 7/5/2019  Zaslat na Obchodní rejstřík změny ve funkcích jednatelů společnosti Česká  
   gymnastická s.r.o. 
    
   Z: Slavík       T: 30.09.2019 
   Úkol trvá 
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2. Zprávy sekretariátu  

  Informace z ČUS a ČOV 
 
- Statistické šetření stavu členské základny národních sportovní svazů 

 
Nejpozději do 30.1.2020 je zapotřebí zaslat ČUS údaje o členské základně ČGF k 31.12.2019. 
 

Úkol 1/6/2019  Zaslat odboru Managementu sportu ČUS v elektronické podobě evidenci 
členské základny ČGF k 31.12.2019. 

    
      Z: Sarichev       T: 30.1.2020 

 
- Pojistná smlouva ČUS 2020 

 
Nejpozději do 8.11.2019 je zapotřebí zaslat společnosti Renomia, a.s. podklady pro obnovu 
pojištění majetku a odpovědnosti k 2.1.2020, která je uzavřena ČUS a pojišťovnou Kooperativa, 
a,s. V pojistné smlouvě je sjednáno pojištění vozidel, pojištění majetku, strojů, elektroniky                        
a odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám.   

Úkol 2/6/2019  Zaslat odboru Managementu sportu ČUS v elektronické podobě evidenci 
členské základny ČGF k 31.12.2019. 

    
      Z: Sarichev, Slavík     T: 8.11.2019 
 

- Dialogy, 16.10.2019, Praha 
 
V rámci dlouhodobého projetu Dialogy uspořádala česká trenérská akademie ČOV seminář 
„Základy psychologie sportu“. Lektorem byl Ken Way, který spolupracuje a spolupracoval s mnoha  
národními a světovými šampiony v různých sportech. 

 
- Seminář projektu POINTS, 19.10.2019, Praha 

 
Proběhne v sídle ČOV (ul. Vinohradská 174, Praha). Projekt vznikl na základě iniciativy MOV,               
je řízený EU kanceláří EOV a ČOV je jedním z partnerů projektu. Hlavním cílem projektu je posílit 
jednotný postup sportovních organizací a jejich členů v oblasti řádné správy a zajištění 
bezúhonnosti  ve sportu.  
 

- Seminář „READY FOR TOKYO 2020“, 4.11.2019, Praha 
 
Proběhne v hotelu Courtyard Prague City a je zaměřen na klimatické podmínky v dějišti OH 2020 
v Tokiu a jak na ně reagovat a co nejlépe se s nimi vyrovnat. Počet účastníků je omezen. Termín 
přihlášek do 29.10.2019. Zájem o účast projevila Z. Tcholakova, předsedkyně TK SGŽ a osobní 
trenérka A. Holasové. 

 
Informace z FIG a UEG 

 
- Kongres UEG, 15.-16.11.2019, Sofie (BUL) 

 
VV ČGF schválil složení delegace ČGG na Kongresu UEG. Za ČGF se jako delegát zúčastní 
předseda ČGF R. Slavík. Kongresu se dále zúčastní V. Zeman (prezident TK TRA UEG), P. Gryga 
(člen TK TG UEG) a H. Liškářová (viceprezidentka TK SGŽ UEG.   

  
Usnesení 1/6/2019 VV ČGF odsouhlasil složení delegace ČGF na Kongresu UEG                   

(15.-16.11.2019, Sofie / BUL). 
      pro-proti-zdr.: 8-0-0 
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- UEG Development Programme 2020 
 
R. Slavík opětovně informoval VV ČGF a předsedy TK o rozvojovém programu UEG, v rámci 
kterého lze žádat o pořízení gymnastického nářadí nebo finanční podpory na vzdělávání trenérů             
a rozhodčích. Žádosti o podporu je nutné poslat na sekretariát UEG nejpozději do 1.11.2019.  

       
Úkol 3/6/2019  Zaslat na sekretariát ČGF vyplněné formuláře s návrhy projektů jednotlivých TK 

a MK pro realizaci v rámci projektu UEG Development Programme 2020. 
    
      Z: předsedové TK a předseda MK   T: 28.102019 

 
Úkol 4/6/2019  Zaslat na sekretariát UEG návrhy projektů ČGF pro realizaci v rámci projektu 

UEG Developmnet Programme 2020. 
    
      Z: Slavík       T: 1.11.2019 

 
- FIG - návrhy pravidel gymnastických sportů na olympijský cyklus 2021-2024  

 
FIG zveřejnila na intranetu návrhy nových respektive upravených pravidel gymnastických sportů         
na OH cyklus 2021-2024 (AER, AKR, SGM, SGŽ, TRA).   

 
  Informace o plánu výstavby NTC 
 
R. Slavík informoval o současném stavu příprav výstavby NTC. Dne 24.9.2019 proběhlo v PS PČR 
jednání J. Berana, ředitele  SC MV ČR Olymp, Kováře, náměstka po řízení sekce sportu a mládeže 
MŠMT a zástupců ČGF (R.Slavíka S. Brandová ) s M. Hniličkou, předsedou Národní sportovní 
agentury.  
 
M. Hnilička byl informován o plánu  přemístit“ projekt výstavby NTC na pozemky MV na „Markétě“ 
na územ MČ Praha 6, které jsou v Územním plánu hl.m. Praha vyčleněny pro sportoviště. Tento 
záměr byl prezentován vedení MČ Praha 6 a také projednán Kanceláří Architekta MČ Prahy 6,             
kde byl vydán souhlas s tímto záměrem. Výhodou nového umístění NTC je soulad s aktuálním 
územním plánem MČ Prahy 6.  
 
V současné době se pracuje na úpravě studie NTC pro lokaci „Markéta“. Tato koncepční studie je 
financována CS MV ČR. 
 
Zástupci ČGF (R. Slavík a S. Brandová) absolvovali v průběhu MS 2019 ve sportovní gymnastice     
ve Stuttgartu (8.10.2019) schůzku se zástupci firmy SPIETH (J. Garziella a A. Lorz). Předmětem 
schůzky bylo projednání možné spolupráce při přípravě závěrečné studie NTC se zaměřením na 
vybavení sportovním nářadím pro jednotlivé gymnastické sporty, jejich rozvržení a odhad finančních 
nákladů na vybavení tímto nářadím.  
 
V pravidelných dvoutýdenních intervalech probíhají  v sídle CS MV ČR Olymp koordinační schůzky. 

 
Usnesení 2/6/2019 VV ČGF bere na vědomí informace o průběhu a stavu příprav výstavby NTC. 

 
 
  Informace o průběžném čerpání dotačních programů MŠMT na rok 2019 

       
Program REPRE 2019: Téměř vyčerpán. Zbývá zaúčtovat náklady na MS ve skocích                         
na trampolíně, které proběhne na přelomu listopadu a prosince 2019 v Tokiu (2019). 
.  
Program TALENT 2019: Čerpán z cca 60%. V současné době jsou zasílány SpS a SCM finanční 
prostředky na 2. Pololetí 2019 na základě zálohových faktur ze strany TJ a T.J., při kterých jsou 
SpS a SCM zřízena. 
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Program ORGANIZACE SPORTU 2019 - Sportovní svazy: Vyčerpán z cca 55-60%. V současné 
době jsou zasílány ze strany registrovaných oddílů a klubů ČGF faktury za náklady na zajištění 
sportovní činnosti jejich členů. Finanční prostředky na mzdy jsou čerpány v souladu s návrhem 
rozpočtu ČGF na rok 2019 schválené VH ČGF. 

 
Program VSA 2019 - Czech Aerobic Open 2019: Vyčerpán ze 100%. Připraveno celkové 
vyúčtování dotace. 

     
Program VSA 2019 - Mezinárodní závod přátelství 2019: Vyčerpán ze 100%. Závod proběhl 
úspěšně v Jablonci nad Nisou ve dnech 11.-12.10.2019. Liberečtí organizátoři připravují                     
ve spolupráci s TK TRA závěrečné vyúčtování. 

 
Program Pořízení samostatného movitého majetku 2019 – podprogram 133D 5203 Rozvoj 
materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované 
mládeže: 
 
Dne 4.10.2019 byly zaslány podklady pro čerpání finanční dotace MŠMT v celkové výši 7 902 140 
Kč a to včetně podkladů výběrového řízení na dodavatele „Mobilního nářadí pro gymnastické sporty“. 
Celkové výše tohoto projektu činí 9 879 140 Kč. Rozdíl ve výši 1 976 468 Kč bude uhrazen                    
ze zůstatku na „loterijním účtu“ ČGF a částečně také z vlastních finančních zdrojů ČGF. 
 
Za výše uvedenou celkovou částku 9 879 140 Kč bude zakoupeno níže uvedené nářadí                           
pro gymnastické sporty: 
 
Zakázka č. 1 (3 952 970 Kč)  
1 kompletní sada nářadí zn. Gymnova pro sportovní gymnastiku mužů a žen 
2 ks závodní podlahy zn. Gymnova pro aerobik 
 
Zakázka č. 2 (4 741 370 Kč)  
1 kompletní sada nářadí zn. Spieth pro sportovní gymnastiku mužů a žen 
2 ks závodních trampolín zn. Eurotramp včetně bezpečnostních žíněnek a měřícího přístroje  
 
Zakázka č. 3 (1 184 800 Kč)  
1 ks tumbling truck zn LEG pro TeamGym  včetně doskočiště 
1 ks trampet doskočiště zn. Diony. 
 
Dne 10.10.2019 bylo ze strany MŠMT doručeno ČGF rozhodnutí o poskytnutí dotace a o registraci 
investiční akce pod identifikačním číslem 133D52300930 na základě, kterého požádala ČGF              
o vyplacení dotace.     
     

 
Usnesení 3/6/2019 VV ČGF bere na vědomí informace o průběžném čerpání dotačních programů 

MŠMT  na rok 2019. 
 

  Informace o dotačních programech MŠMT na rok 2020 
 

  Přehled vypsaných dotačních programů, u kterých je ČGF oprávněným žadatelem: 
  

- Program REPRE 2020 (termín pro 
podání žádosti do 8.11.2019) 

- Program TALENT 2020 (termín pro 
podání žádosti do 8.11.2019) 
 

V nejbližších dnech by měly být zveřejněny dotační programy ORGANIZACE SPORTU 2020-
Sportovní svazy a VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE 2020 s předpokládaným termínem pro podání 
žádosti 30.11.2019. 

      
  Usnesení 4/6/2019 VV ČGF bere na vědomí informace o dotačních programech MŠMT na rok 2020. 
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3. Hodnocení české účasti na MS 2019 ve sportovní gymnastice 
 
Z. Tcholakova (předsedkyně TK SGŽ), V. Kocián (TK SGM) a R. Slavík (vedoucí výpravy) zhodnotili 
vystoupení českých reprezentantů na MS ve Stuttgartu. 
 
Česká výprava, s výjimkou rozhodčích, bydlela mimo oficiální hotel (Hotel Pullman Stuttgart Fontana 
****) ve vzdálenosti  cca 20 minut jízdy autem od tréninkových hal a závodní haly. Stravování členů 
výpravy bylo řešeno formou polopenze v hotelu (snídaně + večeře). Obědy formou diet. Výprava 
cestovala do Stuttgartu osobními automobily ( vany ČGF a vlastní automobily účastníků - SGM). 
Rozhodčí a lékař cestovali letecky.    
 
Družstvo žen se kvalifikovalo na MS ve Stuttgartu z MS 2018 jako poslední, z 24. místa. Oporou týmu 
měla být především trojice L. Jiříková, D Ponížilová a A. Holasová, jejímž cílem bylo vybojovat místo   
na OH 2020. Tuto trojici doplnila S. Jessenová, A.M. Kányai (bradla) a S. Hálová. Bohužel u posledně 
jmenované se během prvního tréninku zjistilo, že její zranění kotníku je natolik vážné, že přítomný lékař 
výpravy zakázal její start.  S. Hálová se tak ve Stuttgartu stala psychickou oporou zbývajících členek 
týmu.   
 
Pódiový trénink absolvovaly naše ženy v pohodě a bez větší známky nervozity. Svou úlohu naší 
nejlepší závodnice a adeptky na postup na OH 2020 potvrdila A. Holasová, která si svým soustředěným 
výkonem, i přes pád na kladině, zajistila 51. místem ve víceboji (50,766 b.) účast na OH 2020 v Tokiu        
a to s komfortním odstupem od poslední přímo postupující závodnice.  
 
Kompletní víceboj absolvovaly D. Ponížilová (85.m. - 48,499 b.) a L. Jiříková (105.m. - 47,733 b.). Svým 
výkonem rozhodně nezklamala S. Jessenová, která nastoupila na kladině, prostných a přeskoku a byla 
platnou členkou týmu. A.M. Kányai na bradlech chybovala a nenaplnila tak očekávání, která do ní byla 
vkládaná. České družstvo nakonec obsadilo 23. místo (147,639 b.) a oproti MS 2018 v Dauhá si             
o jednu příčku polepšilo.  
 
Družstvo mužů se na MS 2016 nekvalifikovalo. ČGF mohla vyslat maximálně 3 gymnasty. Do Stuttgartu 
odjeli F. Černý, D. Radovesnický a D. Jessen. S ohledem na výkony na SP v Paříži (14.-15.9.2019)            
se neočekávalo, že by naši gymnasté měli šanci bojovat o účast na OH 2020.    
 
D. Jessen však v závodě podal velice soustředěný výkon a s výslednou známkou 79,398 b. obsadil ve 
víceboji 52. místo, což po redukci v tu chvíli na přímé postupové místo na OH 2020 nestačilo. Škoda 
chybičky při doskoku na přeskoku. Muselo se čekat na samotný závěr MS, na ukončení finálových bojů 
na jednotlivých nářadích. Bohužel po přidělení postupových míst pro finalisty nezbyl na základě 
použitých kritérii dostatečných počet míst pro vícebojaře, který by zajistil D. Jessenovi přímý postup ze 
Stuttgartu.     
 
D. Jessen nakonec zůstal prvním závodníkem „pod čarou, který se nekvalifikoval přímo z MS 2019              
ve Stuttgatu a je v tuto chvíli v pozici prvního náhradníka. Nicméně s největší pravděpodobností se             
do Tokia podívá. Musí však čekt na ukončení bojl o kvalifikační místa ze série závodů SP v 1. pololetí 
2020. Anebo se pokusit o získání místa díky výsledku ve víceboji na ME 2020 koncem května 2020 
v Baku (AZE).        
 
D. Radovesnický „zajel“ svůj závod bez větší chyby, technicky čistě, ale obtížnost jeho sestav má přece 
jen nižší hodnotu, což s projevilo ve výsledných známkách. D. Radovesnický obsadil ve víceboji 
105.místo (75,032 b.). F. Černý se nevyvaroval několika hrubých chyb a obsadil ve víceboji 142.místo 
(70,897 b.).        
  
 Podrobné výsledky na: https://www.gymfed.cz/kalendar/detail/1002 

 
Usnesení 5/6/2019 VV ČGF bere na vědomí hodnocení české účasti na MS 2019 ve sportovní 

gymnastice. 
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4. Žádosti o přijetí nových kolektivních členů ČGF 
 

Akademie pohybových aktivit, z.s. (IČ: 08168326) 
Spolek ke své žádosti doložil vyplněný a podepsaný formulář „Oprávnění zástupci oddílu“, aktuální 
výpis ze spolkového rejstříku a stanovy spolku. VV ČGF rozhodl po prostudování znění stanov             
o nepřijetí spolku Akademie pohybových aktivit, z.s. za nového kolektivního člena ČGF.  
 

Usnesení 6/6/2019  VV ČGF nepřijímá spolek Akademii pohybových aktivit, z.s.  (IČ: 08168326)                 
za nového kolektivního člena ČGF. 

pro-proti-zdr.: 8-0-0 
 
     Úkol 5/6/2019 Informovat spolek Akademie pohybových aktivit, z.s. (IČ: 08168326)                             

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

Z: Sarichev, Slavík     T: 21.10.2019  
 

ENHA Ostrava - Sportovní klub pro parkour a trampolíny, z.s. (IČ: 08311749) 
Spolek ke své žádosti doložil vyplněný a podepsaný formulář „Oprávnění zástupci oddílu“, aktuální 
výpis ze spolkového rejstříku a stanovy spolku. VV ČGF rozhodl po prostudování znění stanov         
o nepřijetí spolku ENHA Ostrava - Sportovní klub pro parkour a trampolíny, z.s. za nového 
kolektivního člena ČGF.  
 

Usnesení 7/6/2019  VV ČGF nepřijímá spolek ENHA Ostrava - Sportovní klub pro parkour              
a trampolíny,  z.s. (IČ: 08311749) za nového kolektivního člena ČGF. 

pro-proti-zdr.: 8-0-0 
 
     Úkol 6/6/2019 Informovat spolek ENHA Ostrava – Sportovní klub pro parkour                            

a trampolíny,z.s. (IČ: 08311749) o rozhodnutí VV ČGF nepřijmout spolek za 
nového kolektivního člena ČGF.             

  
Z: Sarichev, Slavík     T: 21.10.2019   
 

Sportovní gymnastika Předměřice, z.s. (IČ: 04446348) 
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 
gymnastika Předměřice, z.s. za nového kolektivního člena ČGF.  
 

Usnesení 8/6/2019  VV ČGF přijímá spolek Sportovní gymnastika Předměřice, z.s.                               
(IČ: 04446348) za nového kolektivního člena ČGF. 

pro-proti-zdr.: 8-0-0 
 
     Úkol 7/6/2019 Informovat spolek Sportovní gymnastika Předměřice, z.s. (IČ: 04446348)                             

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

Z: Sarichev, Slavík     T: 21.10.2019  
 

Gymnastika M&E Havířov, z.s. (IČ: 02121239) 
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 Gymnastika M&E 
Havířov, z.s. za nového kolektivního člena ČGF.  

Usnesení 9/6/2019  VV ČGF přijímá spolek Gymnastika M&E Havířov, z.s. (IČ: 02121239)              
za nového kolektivního člena ČGF. 

pro-proti-zdr.: 8-0-0 
 
     Úkol 8/6/2019 Informovat spolek Gymnastika M&E Havířov, z.s. (IČ: 02121239)                             

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

Z: Sarichev, Slavík     T: 21.10.2019  
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T.J. Sokol Brandýs nad Labem - oddíl akrobatické gymnastiky (IČ: 43754864) 
Pobočný spolek ČOS ke své žádosti doložil vyplněný a podepsaný formulář „Oprávnění zástupci 
oddílu“, aktuální výpis ze spolkového rejstříku a Stanovy ČOS. VV ČGF rozhodl o přijetí pobočného 
spolku ČOS T.J. Sokol Brandýs nad Labem - oddíl akrobatické gymnastiky za nového kolektivního 
člena ČGF.  

Usnesení 10/6/2019  VV ČGF přijímá pobočný spolek ČOS T.J. Sokol Brandýs nad Labem - oddíl 
akrobatické gymnastiky (IČ: 43754864) za nového kolektivního člena ČGF. 

pro-proti-zdr.: 8-0-0 
 
     Úkol 8/6/2019 Informovat pobočný spolek ČOS TJ. Sokol Brandýs nad Labem – oddíl 

akrobatické gymnastiky  (IČ: 43754864) o rozhodnutí VV ČGF přijmout spolek 
za nového kolektivního člena ČGF.             

  
Z: Sarichev, Slavík     T: 21.10.2019  
 

Sportovky Ostravice, z.s. (IČ: 07564694) 
Spolek ke své žádosti doložil vyplněný a podepsaný formulář „Oprávnění zástupci oddílu“, aktuální 
výpis ze spolkového rejstříku a upravené stanovy spolku ze dne 2.2.2019. VV ČGF rozhodl po 
prostudování znění stanov o nepřijetí spolku Sportovky Ostravice, z.s. za nového kolektivního člena 
ČGF.  

Usnesení 11/6/2019  VV ČGF nepřijímá spolek Sportovkyň Ostravice, z.s.  (IČ: 07564694)                 
za nového kolektivního člena ČGF. 

pro-proti-zdr.: 8-0-0 
 
     Úkol 9/6/2019 Informovat spolek Sportovky Ostravice, z.s. (IČ: 07564694)  o rozhodnutí VV 

ČGF nepřijmout spolek za nového kolektivního člena ČGF.             
  

Z: Sarichev, Slavík     T: 21.10.2019  
 

A-Styl, z.s. (IČ: 22754415)- odvolání proti zamítnutí žádosti o členství v ČGF 
Spolek ke svému odvolání ve věci žádosti o přijetí za kolektivního člena ČGF doložil vyplněný                     
a podepsaný formulář „Oprávnění zástupci oddílu“, aktuální výpis ze spolkového rejstříku a stanovy 
spolku. VV ČGF rozhodl po prostudování znění stanov spolku a diskusi o přijetí spolku A-Styl, z.s.                   
za nového kolektivního člena ČGF.  

Usnesení 12/6/2019  VV ČGF přijímá spolek A-Styl, z.s. (IČ: 22754415) za nového kolektivního 
člena ČGF. 

pro-proti-zdr.: 6-0-2 
 
     Úkol 10/6/2019 Informovat spolek A-Styl, z.s. (IČ: 22754415) o rozhodnutí VV ČGF přijmout 

spolek za nového kolektivního člena ČGF.             
  

Z: Sarichev, Slavík     T: 21.10.2019  
 
5. Stav příprav podzimních mistrovských soutěží 
 
 SGŽ Mistrovství ČR – kategorie VS3C, VS4C, VS5C, VS6C 

26.-27.10.2019, pořadatel: oddíl SG T.J. Sokol Vysoké Mýto 
   Přihlášeno celkem 214 závodnic  (VS3C: 81, VS4C: 76, VS5C: 37, VS6C: 20) z xx oddílů SG.  
 
 AKR Mistrovství ČR s mezinárodní účastí 

9.11.2019, pořadatel: oddíl AG TJ Bohemians Praha, místo: SH TJ Bohemians Praha (ul. Slovenská) 
Přihlášky do 31.10.2019. Předpokládá se účast celkem cca 200 závodníků a závodnic                              
z 5ti evropských zemí (AUT, EST, GER, HUN, RUS, POL) a 3 oddílů ČR (T.J. Sokol Brandýs n./L., TJ 
Bohemians Praha a Gymnastika M&E Havířov). 
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 PAR Mistrovství ČR 
8.-10.11.2019, pořadatel: Gymnastika Zlín, z.s. a TK PAR ČGF, místo: Brněnské veletrhy a výstaviště 
Historicky první Mistrovství ČR v parkouru bude součástí největšího sportovního veletrhu Life !                   
v Brně. Závod je otevřen i pro zahraniční závodníky. V rámci mistrovství proběhne také první školení 
národních rozhodčích. Z mistrovství bude pořízen TV záznam, který bude následně odvysílán ČT4 
Sport.  

   J. Pravda, předseda TK PAR, předložil VV ČGF předběžný rozpočet MČR v parkouru, který je 
ztrátový. VV ČGF po diskuzi odsouhlasil uvolnění max. částky 200.000 Kč ze společného rozpočtu 
ČGF resp. z finanční rezervy rozpočtu ČGF na rok 2019, který bude sloužit ke krytí případné ztráty. 
VV ČGF zároveň vyzval předsedu TK PAR J. Pravdu, aby TK PAR učinila taková opatření, která 
povedou ke snížení očekáváné finanční ztráty. 

 
Usnesení 13/6/2019 VV ČGF odsouhlasil uvolnění max. 200.000 Kč ze společného rozpočtu ČGF             

na rok 2019 (jeho rezervy) na krytí případné finanční ztráty z pořádání MČR 
v parkouru v Brně (8.-10.11.2019). 

pro-proti-zdr.: 8-0-0 
 
 SGM Mistrovství ČR VS1-4 

1.12.2019, pořadatel: oddíl SG T.J. Sokol Brno I, místo: SH T.J. Sokol Brno I (ul. Kounicova) 
TK SGM připravuje ve spolupráci s oddílem SG T.J. Sokol Brno I a sekretariátem ČGF rozpis 
soutěže, který bude zveřejněn nejpozději 1.11.2019. 
 

 SGM Extraliga družstev SGM 
8.12.2019, pořadatel: SK Hradčany, místo: Gymnastická hala SK Hradčany, Praha 
TK SGM připravuje ve spolupráci s SK Hradčany a sekretariátem ČGF rozpis soutěže, který bude 
zveřejněn nejpozději 4.11.2019. 

 
 SGŽ Extraliga, I. liga a II. liga družstev SGŽ 

7.-8.12.2019, pořadatel: sekretariát ČGF a TK SGŽ, místo: Hala Věry Čáslavské, Černošice 
Sekretariát ČGF připravuje ve spolupráci s TK SGŽ rozpis soutěže, který bude zveřejněn nejpozději 
7.11.2019. O pomoc s technickým zajištěním soutěže byli po předchozích pozitivních zkušenostech 
opětovně požádáni gymnasté ostravských oddílů SG a oddílů SG TJ Sokol Horní Počernice. 
 
On-line přenos ze soutěže bude zajišťován společností KUMI. Ze soutěže Extraligy bude pořízen TV 
záznam, který bude následně odvysílán na programu ČT4 Sport.      

 
 ŠPL Mistrovství ČR 

14.12.2019, pořadatel: ŠSK při ZŠ Angel,místo: Obchodní centrum Galerie Harfa, Praha - Vysočany  
 Mistrovství ČR ve šplhu na laně již tradičně pořadatelsky zajišťují členové ŠSK při ZŠ  Angel          
pod vedením P. Niezgodského (vedoucí sekce šplhu na laně KVG) a za sponzorského přispění 
pražské pobočky České pojišťovny a.s. 
 
J. Bučko, předseda KVG, požádal VV ČGF, o uvolnění finanční částky ze společného rozpočtu ČGF 
na pokrytí nákladů souvisejících se zajištěním on-line přenosu z průběhu MČR ve šplhu na laně.   

 
Usnesení 14/6/2019 VV ČGF odsouhlasil uvolnění finančních prostředků ze společného rozpočtu ČGF             

na rok 2019 za účelem pokrytí nákladů souvisejících se zajištěním on-line 
přenosu z průběhu MČR ve šplhu na laně. 

pro-proti-zdr.: 8-0-0 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Str. 11 

6. Zprávy z komisí 
 
 Technická komise parkouru (TK PAR) 
 

- World Urban Games (WUG), 13.-15.9. 2019, Budapest (HUN) 
 
       V rámci WUG proběhly také soutěže v parkouru, kde zaznamenala česká reprezentace vynikající 

výsledky. V disciplíně speed-run zvítězil mezi muži M. Srovnal. Stříbrnou medaili získala 
v disciplíně free-style A. Měrková. Ve finále speed-run obsadila 8. místo. Její dvojče V. Měrková 
vybojovala 10. místo ve free-stylu a 15. místo ve speed-runu.    

 
      Podrobné výsledky: https://www.gymfed.cz/kalendar/detail/1641 
 

- Mezinárodní kurz rozhodčích FIG parkouru, 23.-25.11. 2019, Lausanne (SUI) 
 

Mezinárodního kurzu rozhodčích FIG se na návrh TK PAR zúčastní Jan Korec (Gymnastika Zlín).    
Náklady na účast budou hrazeny, stejně jako u ostatních gymnastických sportů, ze společného 
rozpočtu ČGF. Termín pro zaslání přihlášky: 25.10.2019.  
 

Usnesení 15/6/2019 VV ČGF schválil schválil účast Jana Korce (Gymnastika Zlín) na mezinárodním 
kurzu rozhodčích FIG parkouru v Lausanne (23.-25.11.2019). 

pro-proti-zdr.: 8-0-0 
 
 Technická komise akrobatické gymnastiky (TK AKR) 
 

- Evropské závody věkových skupin (EAGC), 22.-27.10. 2019, Holon (ISR) 
 
      A. Malá, předsedkyně TK AKR, předložila VV ČGF návrh složení výpravy: 
  
      AG 11-16  let MP:  T. Hrubý, M. Frank  
      AG 11-16  let WP:  T. Češpivová, V. Zadáková  
      AG 11-16  let WG:  S. Brablecová, N. Haburová, J. Nováková 
       
      Trenérka: J. Smolíková, rozhodčí: A. Malá a vedoucí výpravy: R. Slavík 
 
Usnesení 16/6/2019 VV ČGF bere na vědomí složení výpravy na EAGC 2019 v akrobatické 

gymnastice (22.-27.10.2019, Holon / ISR)). 
 
 
  Technická komise sportovní gymnastiky žen (TK SGŽ) 

 
- FIG World Challenge Cup, 6.-8.9. 2019, Szombathely (HUN) 

 
Původně přihlášené závodnice L. Jiříková a D. Ponížilová se závodu v Szombathely nezúčastnily.  
 
Důvodem neúčasti D. Ponížilové bylo bolestivé zranění při tréninku. Osobní trenérka V. Lukášová 
se po konzultaci a vyšetření u reprezentačního lékaře MUDr. L. Hrazdíry rozhodla neriskovat 
možnost vážného zranění a neúčast na MS v Stuttgartu.  
 
Důvodem neúčasti L. Jiříkové byl tréninkový výpadek na konci srpna 2019 a pokles její výkonnosti. 
 
 

- FIG World Challenge Cup, 14.-15.9. 2019, Paříž (FRA) 
 
závodnice: A. Holasová, S. Jessenová, trenérky: Z. Tcholakova, H. Říčná-Jessen 
rozhodčí: Z. Hořká    
 
Obě závodnice v rámci přípravy přes MS v Stuttgatu nastoupily na všechna nářadí. A. Holasová 
obhájila na prostných bronzovou medaili z předešlého roku. Představila se také ve finále                    
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na přeskoku, kde obsadila 4. příčku. Na postup do finále na kladině ji scházelo 0,100 b. (10. místo) 
a na bradlech skončila v kvalifikaci na 19. místě. 
 
Neztratila se ani S. Jessenová, která na své první velké mezinárodní soutěži v barvách ČR 
obsadila na přeskoku 10. místo a na kladině a prostných se umístila na 20. místě respektive             
na 19. místě           

 
       Podrobné výsledky na: https://www.gymfed.cz/kalendar/detail/1489 
 

-  Výcvikové tábory výběrů žákyň  
 
Z. Tcholakova informovala o proběhlých výcvikových táborech vedených trenérkami P. Drtílkovou 
Cenkovou a K. Vlkovou, které byly určeny pro talentované závodnice ve věku 9-12 let: 
 
28.-29.9.2019 – Brno: 22 závodnic ve věku 11-12 let   

         5.-6.10.2019 – Ostrava: 21 závodnic ve věku 9-10 let 
 
 

- Vyhlášení Sportovců roku 2019 Ministerstva vnitra, 15.10.2019, Praha 
 
Dne 15.10.2019 proběhlo v reprezentačních prostorách České národní banky slavností vyhlášení 
ankety Sportovci roku 2019 Ministerstva vnitra, ve které byla vyhlášena A. Holasová jako                 
8. nejlepší sportovkyně CS NV ČR Olymp za rok 2019. 

 
      Ze slavnostního večera pořizovala ČT 15ti minutový TV záznam:  
 
      https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13057746667-sportovec-ministerstva-vnitra-2019 
 
 
 Technická komise sportovní gymnastiky mužů (TK SGM) 

 
- FIG World Challenge Cup, 6.-8.9. 2019, Szombathely (HUN) 

 
závodníci: F. Černý, D. Jessen, D. Ponížil,  trenéři: P. Hedbávný, M. Musil, rozhodčí: M. Uhlíř    
 
Závod v Szombathely byl úspěšný pro D. ponížila, který se probojoval do finále na prostných                  
a přeskoku. Na prostných obsadil 8. místo, na přeskoku stačil jeho výkon na 7. místo. Radost 
z předvedených výkonů však pokazilo zranění kolene na přeskoku, které se později ukázalo natolik 
vážné, že po dohodě s osobním trenérem M. Musilem a reprezentačním lékařem                          
MUDr. L. Hrazdírou vzdal boj o start na MS ve Stuttgartu. 
 
Do finále se probojoval také D. Jessen, pro kterého to byl letos první „ostrý“ start na mezinárodní 
scéně. Ve finále obsadil na hrazdě 7. místo. D. Jessen předvedl jistou sestavu na bradlech,                 
což stačilo v kvalifikaci na velice lichotivé 10. Místo. Naopak nevydařila se mu sestava na koni 
našíř.  
 
Velice dobrý výkon předvedl také F. Černý, který obsadil v kvalifikaci na prostných 11. příčku.                  
Od finálové „osmičky“ ho dělilo 0,200 b. Málo chybělo taky na přeskoku. Se známkou 13,475 b. 
obsadil 10. místo. Na účast ve finále ztrácel 0,150 b.   
 
Podrobné výsledky: https://www.gymfed.cz/kalendar/detail/1490 
 

- FIG World Challenge Cup, 14.-15.9. 2019, Paříž (FRA) 
 
závodníci: D. Jessen, D. Radovesnický, trenér: D. Kratochvíl, fyzioterapeutka: P. Rampouchová 
rozhodčí: L. Drábek    
 
V silné mezinárodní konkurenci, která byla o poznání větší o proti účasti v Szombathely o týden 
dříve, dosáhl nejlepšího výkonu D. Jessen na hrazdě (11. místo). Na zbývajících nářadích,               
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na kterých D. Jessen nastoupil, se mu už příliš nedařilo. Nejlepším výsledkem D. Radovesnického 
byla bradla (20. místo)..      

 
       Podrobné výsledky na: https://www.gymfed.cz/kalendar/detail/1489 
 

- Příprava školení trenérů sportovní gymnastiky II. a III. třídy 
 

V. Kocián informoval o spolupráci s oddílem SG TJ TŽ Třinec a MSGS ČGF při  přípravě školení 
trenérů sportovní gymnastiky II. a III. třídy v 1. polovině roku 2020. 
 

- Žádost o finanční příspěvek na přípravu reprezentanta D. Radovesnický 
 

V. Kocián požádal VV ČGF jménem TK SGM a M. Taftla, reprezentačního a osobního trenéra               
D. Radovesnického o finanční příspěvek na přípravu ze společného rozpočtu ČGF ve výši            
100.000 Kč. Důvodem je skutečnost, že D. Radovesnický již věkem nespadá do sytému VSCM. 
 
R. Slavík upozornil předsedu TK SGM, že finanční zabezpečení přípravy D. Radovesnického měla 
řešit TK SGM v rámci svého rozpočtu. Dále upozornil, že D. Radovesnický mohl čerpat finanční 
příspěvek na sportovní přípravu jako smluvní sportovec CS MV ČR. Požádal TK SGM o zaslání 
přehledu realizované přípravy D. Radovesnického za období leden-září 2019 včetně vyčíslení 
finančních nákladů.      
 

 Technická komise TeamGym (TK TG) 
 
- High Performance Training Camp, 29.8.-1.9. 2019, Gladsaxe (DEN) 
  

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

- Testování širšího reprezentačního výběru ČR pro ME  a MEJ 2020, 14.-15.9.2019, Praha 
 
Testování, které proběhlo v prostorách sokolovny TJ. Sokol Žižko II (Na Balkáně), se zúčastnilo 
cca 70 gymnastek a jen 4 gymnasté, což předurčilo úvahy o složení reprezentačních týmů. 
Realizační tým rozhodl o složení reprezentačního družstva žen a družstva juniorek. V současné 
době čítá širší reprezentační výběr žen 18 jmen a výběr juniorek 22 jmen: 
 
https://www.gymfed.cz/970-nominace-reprezentacniho-vyberu-senior.html 
 
https://www.gymfed.cz/971-nominace-reprezentacniho-vyberu-junior.html 

 
 
- Přehled termínů školení trenérů a rozhodčích  
 
 4.-6.10.2019 (Praha) - školení trenérů TeamGym III. třídy - 1. část (obecná). 
 
 29.11.-1.12.2019 (Praha) - školení trenérů TeamGym III. třídy - 2. část (specializace) 
 
 25.-28.10.2019 (Praha) - školení rozhodčích TeamGym I., II., a III. třídy. 

 
 Technická komise skoků na trampolíně (TK TRA) 

 
- Závod Světového poháru, 21.-22.9. 2019, Chabarovsk (RUS ) 

 
závodnice: Z. Frydrychová, trenérka: M. Šefrová, rozhodčí: M. Řehořová 
 
Z. Frydrychová nedokončila v kvalifikačním závodě svou volnou sestavu, což pro ní znamenalo              
46. místo mezi 49 startujícími závodnicemi.  
 
Podrobné výsledky na: https://www.gymfed.cz/kalendar/detail/1236 
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- Závod Světového poháru, 5.-6.10. 2019, Valladolid (ESP) 
 
závodníci.  D. Lichtágová, A. Sült, trenér: P. Dufek, rozhodčí: V. Zeman 
 
Na závod Světového poháru odcestovala D. Llichtágová místo původně nominované zraněné               
Z. Frydrychové. Obdobně jako Z. Frydrychová v Chabarovsku, nedokončila volnou sestavu               
a obsadila 59. místo (celkem 66 závodnic). 
 
Více se dařilo A. Sültovi, který se v silné mezinárodní konkurenci umístil ve výsledkové listině 
s bodovým součtem 99,760 b. na 57. příčce (startovalo cellem 93 trampolnistů).   
 
Současně se závodem Světového poháru probíhal ve Valladolidu také mezinárodní závod 
„International Tournament Ciudad de Valladolid“, ve kterém se představili M. Novák (13-14 let)            
a A. Tyllerová (15-16 let). 
 
M. Novák se probojoval ve finále, kde obsadil 6. místo. A. Tytllerová obsadila ve své věkové 
kategorii 13. místo (startovalo 26 závodnic).   
 
 
Podrobné výsledky na: https://www.gymfed.cz/kalendar/detail/1237 

 
 

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

V. Zeman, předseda TK TRA, informoval o průběhu a výsledcích 47. ročníku Mezinárodního 
závodu přátelství v Jablonci nad Nisou. Závodu se zúčastnilo cca 200 trampolinistů ze 14ti zemí 
(AUT, CZE, DEN, GBR, GER, HUN, ITA, LAT, MEX, NED, POL, SLO, SUI, SWE). 
 

        Podrobné výsledky na: https://www.gymfed.cz/kalendar/detail/1477 
 
      Z finálových soutěží pořídila ČT 40ti minutový záznam:  
      

  https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10162155147-gymnastika/219471291104002-mezinarodni- 
zavod-pratelstvi 

 
 
   Komise Všeobecné gymnastiky (KVG) 

 
J. Bučko informoval VV ČGF o jednání KVG (16.9.2019, Praha): 
 
Hlavním bodem jednání bylo hodnocení české účasti na Světové gymnaestrádě 2019 v Dornbirnu. 
V současné době stále není dořešena s dodavatelem společného oblečení jeho reklamace. 
 
P. Svoboda, zástupce ČOS, informoval o volbě nového vedení ČOS. Nedošlo k výrazným 
změnám. Nově byl do předsednictva ČOS zvolen br. M. Chlumský (ředitel ÚŠ ČOS) a M. Burian 
(vzdělavatel). 
 
P. Svoboda informoval o akci „Sokol v pohybu“ (116 akcí po celé ČR) a dále informoval o projektu 
pro mateřské školy, do kterého je zapojeno cca 70 000 dětí. ČOS obdržela na tento projekt          
od MŠMT v rámci Programu Pohyb a zdraví dotaci ve výši 4 500 000 Kč. 
 
Zájem o účast na EUROGYM 2020 (Reykjávík / ISL) má ČOS (předpokládaná účast 6  skupin , cca 
100 cvičenců). Naopak ČASPV avizovalo, že se nezúčastní. 
 
KVG se zabývala také přípravou Gymnastických kempů v roce 2020: 
 
SGŽ   10.-12.1.2020  - Dobřichovice (garant a vedoucí kempu R. Řehořová) 
SGM  10.-12.1.2020  - Kolín (garant M. Zítko, vedoucí kempu J. Chyba, popř. M. Taftl). 
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- Gymnastický kemp SGŽ, 20.-22.9. 2019, Ostrava  
     

  Kempu, který se uskutečnil v prostorách tělocvičny Gymnastického klubu Vítkovice v Ostravě,           
se pod vedením 5 lektorů zúčastnilo celkem 22 gymnastek a 7 trenérů. 
   

 
- FIG Kolokvium, 17.-19.4. 2019, Hong Kong (CHN)  

     
Hlavními tématy kolokvia bude předání zkušeností z pořádání WG 2019 v Dornbirnu (AUT)                      
a informace o přípravách WG 2023 v Amsterdamu (NED). Informace a diskuze o přípravách World 
Gym for Life Challenge 2021 v Lisabonu (POR). „Good Governance“ ve Všeobecné gymnastice 
(GfA). 
 
Přihláška do 26.2.2020. Účastnický poplatek 75 CHF (případný doplatek za ubytování 
v jednolůžkovém pokoji 225 CHF). 

 
- 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. 
 
 

   Metodická komise (MK) 
 
- Školení trenérů sportovní gymnastiky II. a III. třídy , 11.10.-8.12.2019, Zlín  

 
Školení je určeno pro zájemce o získání trenérské kvalifikace II. a III. třídy a také pro zájemce               
o tzv. „kondiční“ školení, na kterém si mohou díky zkušeným lektorům zopakovat nebo osvojit nové 
trenérské dovednosti. Školení probíhá ve Zlíně ve 3 víkendových blocích (11.-13.10.2019,                         
25.-27.10.2019 a 6.-8.12.2019).  

   
  Na školení je přihlášeno celkem 93 frekventantů, z toho 45 má zájem o „kondiční“ školení. 
 
- Příprava materiálů pro vzdělávání trenérů parkouru  
 

 MK připravuje ve spolupráci s T.Zonygou (participace na obsahu speciální části) podklady              
pro školení kvalifikace trenér parkour a instruktor parkouru.    

 
 

 7. Příprava plánů přípravy reprezentačních výběrů na rok 2020  

     VV ČGF projednal návrh Plánu přípravy reprezentačního družstva ČR TeamGym juniorek a žen           
na  rok 2019-2020 předložený P. Grygou, předsedou TK TeamGym.  

Usnesení 17/6/2019 VV ČGF schválil předložený návrh Plánu přípravy reprezentačního družstva ČR 
TeamGym juniorek a žen na rok 2019-2020 s výhradou k čerpání rozpočtu dle 
možností ČGF. TK TeamGym může v plánu přípravy počítat z rozpočtu ČGF 
s maximální částkou 500.000 Kč. 

pro-proti-zdr.: 7-0-1 
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8. Různé 

- Finanční odměny za mimořádné sportovní výkony na MEJ SG 2018, EH 2019 a MS SG 2019  
 

VV ČGF schválil níže uvedený návrh výše finančních odměn za mimořádné sportovní výkony  a MEJ 
SG 2018 a EH 2019 přednesený R. Slavíkem, předsedou ČGF a návrh výše finančních odměn                  
za mimořádný sportovní výkon na MS SG 2019 přednesený J. Bučkem, předsedou KVG: 

 
AKCE Sportovní výkon Odměna sportovec Odměna realizační tým 

MS SG 2019 A. Holasová - kvalifikace OH 50 000,- Kč 50 000,- Kč 
EH 2019 A. Holasová - 2. místo prostná 40 000,- Kč 40 000,- Kč 

MEJ SG 2018 O. Kalný - 4. místo přeskok 20 000,- Kč 20 000,- Kč 
MEJ SG 2018 D. Ponížil - 7 místo přeskok 10 000,- Kč 10 000,- Kč 

  
Usnesení 18/6/2019 VV ČGF schválil vyplacení finančních odměn za mimořádné sportovní výkony            

na MEJ SG 2018, EH 2019 a MS 2019. 
pro-proti-zdr.: 9-0-0 
 
 
    
 
Zapsal: Roman Slavík 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příští schůze  VV ČGF se uskuteční ve středu 11.12. 2019 od 10.00 hod v Praze. 


