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ZÁPIS  ZE SCHŮZE VV ČGF  Č. 01 / 2021 

DATUM: 28.1.2021, MÍSTO: PRAHA 
 
 
V souladu se Stanovami ČGF, Jednacím řádem VV ČGF, usnesením vlády ze dne 22.1.2021 č. 55,                  
kdy Vláda ČR v souladu se zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodloužila                       
do 14.2.2021 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády č. 957 ze dne 30.9.2020, o vyhlášení nouzového 
stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
(označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky od 00.00 hodin dne 5.10.2020 na dobo 30 dnů, 
prodloužený usnesením vlády č. 1108 ze dne 30.10.2020 do 20.11.2020, a dále prodloužený usnesením 
vlády č. 1195 ze dne 20.11.2020 do 12.12.2020, a dále prodloužený usnesením vlády č. 1294 ze dne 
10.12.2020 do 23.12.2020, a příslušnými krizovými opatřeními Vlády ČR, které omezují shromažďování 
osob, se schůze VV ČGF dne 28.1.2021 od 18.30 hodin uskutečnila prostřednictvím konferenčního video 
hovoru on-line. Přihlašovací údaje k on-line konferenční místnosti a další detaily obdrželi členové VV ČGF 
v předstihu prostřednictvím emailu. 

 
 
Přítomni:  J. Bučko, P. Gryga, V. Kocián, A. Malá, J. Pravda, B. Svatošová, R. Slavík, V. Zeman  
Omluveni: P. Drtílková Cenková, J. Řádek   
Sekretariát:   G. Sarichev, M. Šotola 
 
 
Program:                           

 
1. Schválení programu a kontrola zápisu z minulé schůze VV ČGF  

 
2. Zprávy sekretariátu ČGF  

•  Covid-19 - Aktuální stav a dopady na činnost ČGF    
- pořádání mistrovských a ostatních soutěží    
- možnosti tréninkové činnosti a přípravy na soutěže    
- možnosti testování na COVID-19      

•  Informace z ČUS a ČOV         
•  Informace z FIG a EG        
•  Informace o čerpání dotací MŠMT za rok 2020    
•  Informace o podaných žádostech o dotace NSA na rok 2021   
•  1. návrh rozpočtu ČGF na rok 2021 v návaznosti na plány  přípravy repre a plány činnosti TK   
•  Ostatní zprávy sekretariátu         

 
3. Žádost o přijetí za nového kolektivního člena       

•  SGK Opava, z.s. 
    

4. Termín, místo a forma odložené volební VH ČGF 2020   
    

5. Zprávy z technických komisí        
•  Plány přípravy reprezentačních výběrů ČR na rok 2021 

 
6. Různé 
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1. Schválení programu a kontrola zápisu z minulé schůze VV ČGF 
 

R. Slavík zahájil schůzi VV ČGF v 18.30 hodin a přivítal přítomné členy VV ČGF a hosty. Členové VV 
ČGF projednali zápis a usnesení z minulé schůze VV ČGF ze dne 15.10.2020. 
 
R. Slavík informoval členy VV ČGF o rezignaci P. Drtílkové Cenkové na funkci předsedkyně TK SGŽ             
a členky VV ČGF ze zdravotních a rodinných důvodů, která byla doručena na sekretariát ČGF dne 
21.1.2021 prostřednictvím emailu. 
 
Usnesení 1/28-01-2021 VV ČGF bere na vědomí rezignaci P. Drtílkové Cenkové na funkci 
předsedkyně TK SGŽ a členky VV ČGF. 

 
2. Zprávy sekretariátu ČGF 
      

• Covid-19 - Aktuální stav a dopady na činnost ČGF 
 

R. Slavík a V. Zeman informovali o dopadech aktuálních opatření Vlády ČR přijatých za účelem omezení 
šíření onemocnění Covid-19 na činnost ČGF, možnosti tréninků včetně přípravy na soutěže a pořádání 
mistrovských a ostatních soutěží v nadcházejícím období. Podali informace také o možnostech  
testování sportovců na Covid-19 antigenními a PCR testy a situaci ohledně možnosti vakcinace 
sportovců. 
 
Diskuze: P. Gryga, A. Malá, B. Svatošová, J. Bučko  
 
Usnesení 2/28-01-2021 VV ČGF bere na vědomí informace R. Slavíka a V. Zemana o dopadech 
aktuálních opatření Vlády ČR proti šíření onemocnění Covid-19 na činnost ČGF a bere na vědomí 
také informace o možnostech testování a vakcinace sportovců. 
 
• Informace z ČUS a ČOV  

    
R. Slavík informoval o aktivitách ČUS a ČOV za uplynulé období včetně aktuálního stavu přípravy  voleb 
do orgánů ČOV dne 26.2.2021 konaných mimo zasedání Pléna ČOV. 
 
Usnesení 3/28-01-2021 VV ČGF bere na vědomí informace o aktivitách ČUS a ČOV. 
 
• Informace z FIG a EG 

 
R. Slavík a V. Zeman informovali o aktivitách FIG a EG, zejména o situaci ohledně přípravy, odložení, 
popř. rušení významných mezinárodních soutěží, festivalů a dalších akcí pořádaných FIG  a EG nebo      
ve spolupráci s FIG a EG. 

            
Usnesení 4/28-01-2021 VV ČGF bere na vědomí informace o aktivitách FIG a EG. 
 
• Informace o čerpání dotací MŠMT za rok 2020 

 
R. Slavík informoval o stavu čerpání dotací MŠMT za rok 2020 a jejich vyúčtování. Na konci listopadu 
2020 ČGF požádala MŠMT na základě skutečného čerpání k 15.11.2020 o úpravu „Rozhodnutí“                    
u dotačních programů REPRE, TALENT a ORGANIZACE SPORTŮ, které bylo ze strany MŠMT 
vyhověno. V případě vyúčtování dotace TALENT jejich konečnými příjemci, došlo ve 3 případech 
k nedodržení závazného položkového rozpočtu. Tyto nedostatky ve vyúčtování dotace byly vyřešeny  
pracovníky sekretariátu ČGF ve spolupráci s konečnými příjemci k oboustranné spokojenosti. 
V současné době chybí ještě vyúčtovat finanční příspěvky poskytnuté ČGF na zajištění činnosti KSK            
a KGS (PGS, MSGS, Jihomoravská KSK).       
 
Usnesení 5/28-01-2021 VV ČGF bere na vědomí informace o čerpání a stavu vyúčtování dotací 
MŠMT na rok 2020. 
 
Úkol 1-28-01-2021   Zaslat MŠMT vyúčtování dotací na rok 2020.  
                                     Z: sekretariát ČGF       T: 15.2.2021 
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• Informace o podaných žádostech o dotace NSA na rok 2021   
 
R. Slavík informoval o podaných žádostech o dotace na rok 2021 v rámci neinvestičních dotačních 
výzev vypsaných pro rok 2021: 
 
- Významné sportovní akce (Czech Aerobic Open): žádost ve výši  449.926 Kč podaná dne 23.11.2020 
 
- Významné sportovní akce (MZP): žádost ve výši 345.000 Kč podaná dne 23.11.2020 
 
- Podpora sportovních svazů (PPS): žádost v celkové výši 39.117.000 Kč podaná dne 22.1.2021, z toho:  
  oblast A (bývalý program REPRE) činí 6.418.800 Kč 
  oblast B (bývalý program TALENT) činí 15.413.400 Kč 
  oblast C (bývalý program ORG. SPORTU) činí 17.284.800 Kč     
 
Celková požadovaná částka v rámci dotační výzvy Podpora sportovních svazů 2021 ve výši                   
39.117.000 Kč vychází z požadavků TK na zajištění přípravy reprezentačních výběrů, zajištění přípravy 
sportovně talentované mládeže včetně zajištění činnosti SA, SpS, SCM a VSCM, požadavků                           
na organizační zajištění mistrovských soutěží, výcvikových táborů, školení a seminářů, požadavků            
na zajištění činnosti a provozu sekretariátu ČGF a zajištění činnosti ČGF v krajích.     
 
Usnesení 6/28-01-2021 VV ČGF bere na vědomí informace o žádostech o dotace na rok 2021 
podaných v rámci dotačních výzev vypsaných NSA. 
 
• 1. návrh rozpočtu ČGF na rok 2021 v návaznosti na plány  přípravy repre a plány činnosti TK   
 

R. Slavík seznámil členy VV ČGF s návrhem parametrů pro sestavení rozpočtu ČGF na rok 2021. 
Příprava rozpočtu vychází z požadavků TK, které byly zohledněny v žádosti o dotaci NSA na rok 2021 
v rámci dotační výzvy Podpora sportovních svazů 2021. Detailnější rozpočet na rok 2021 bude 
předložen VV ČGF po upřesnění výše dotace ze strany NSA a úpravě rozpočtů TK po konzultaci 
s předsedy příslušných TK. 
 

  Usnesení 7/28-01-2021 VV ČGF bere na vědomí aktuální informace o přípravách rozpočtu ČGF    
pro rok 2021. 
 
• Ostatní zprávy sekretariátu  

  
       Vyhláška č. 1/2021 o stanovení výše základních sazeb stravného pro rok 2021 

  R. Slavík předložil VV ČGF návrh základních sazeb stravného platných od 1.1.2021 pro účely 
poskytování cestovních náhrad v rámci ČR. Po diskuzi (J. Bučko, V. Zeman, V. Kocián, B. Svatošová) 
schválil VV ČGF níže uvedené základní sazby stravného pro rok 2021: 

 
a) 100 Kč, trvá-li pracovní cesta 5-12 hodin 
b) 150 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 
c) 220 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin        

         
Usnesení 8/28-01-2021 VV ČGF schválil Vyhlášku č. 1/2021 o stanovení výše základních sazeb 
stravného pro rok 2021 pro účely poskytování cestovních náhrad v rámci ČR platnou od 1.1.2021. 
(pro-proti- zdr.: 6-0-3)  

 
       Vyhláška č. 2/2021 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021 

R. Slavík předložil VV ČGF návrh základních sazeb zahraničního stravného platných od 1.1.2021         
pro  účely poskytování cestovních náhrad při cestách v zahraničí. Navrhované sazby zahraničního 
stravného vycházejí ze sazeb zveřejněných v příloze k vyhlášce  Ministerstva financí č. 510/2020 Sb. 
 

Usnesení 9/28-01-2021 VV ČGF schválil Vyhlášku č. 2/2021 o stanovení výše základních sazeb 
zahraničního stravného pro rok 2021 pro účely poskytování cestovních náhrad platnou                 
od 1.1.2021. 
(pro-proti-zdr.: 8-0-1)  
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      Směrnice o cestovních náhradách – úprava výše náhrady cestovného osobním vozidlem 
R. Slavík předložil VV ČGF návrh úpravy výše náhrady cestovného při použití vlastního osobního 
vozidla v čl. 3.1.2 Směrnice o poskytování cestovních náhrad. Po diskuzi (J. Bučko, P. Gryga,                
V. Zeman) schválil VV ČGF níže uvedené výše náhrady cestovného při využití vlastního osobního 
vozidla s platností od 1.1.2021:      
 
- jízdné ve výši 3 Kč za 1 km a účastníka akce. Maximálně však 5 Kč za 1 km na osobní automobil 
- jízdné ve výši 7 Kč za 1 km  na osobní automobil u vozidel určených pro převoz více než 5 osob, 

v případě, že je vůz obsazen minimálně 5 osobami. Výjimkou je převoz materiálu s předchozím 
souhlasem předsedy ČGF, generálního sekretáře ČGF nebo vedoucího akce.  

 
Usnesení 10/28-01-2021 VV ČGF schválil úpravu výše náhrady cestovného vlastním osobním 
vozidlem v čl. 3.1.2 Směrnice o poskytování cestovních náhrad s platností od 1.1.2021. 
(pro-proti-zdr.: 8-0-1)  
 

Úkol 2-28-01-2021   Zveřejnit na internetových stránkách ČGF Vyhlášku č. 1/2021, Vyhlášku             
č. 2/2021 a upravenou Směrnici o poskytování cestovních náhrad.  

                                     Z: sekretariát ČGF       T: 31.1.2021 
 

3. Žádost o přijetí za nového kolektivního člena  
 

R. Slavík a M. Šotola předložili členům VV ČGF žádost spolku Sportovně gymnastického klubu                
Opava, z.s. (SGK Opava) o přijetí za kolektivního člena ČGF. SGK Opava společně se žádostí zaslala 
vyplněný formulář „Žádost o registraci nového kolektivního člena“, vyplněný formulář „Oprávnění 
zástupci oddílu“, aktuální Výpis ze spolkového rejstříku a platné Stanovy. 
 
Usnesení 11/28-01-2021 VV ČGF rozhodl o přijetí spolku Sportovně gymnastický klub Opava, z.s. 
za kolektivního člena ČGF. 
(pro-proti-zdr.: 9-0-0)  
 

4. Termín, místo a forma odložené volební VH ČGF 2020   
      

R. Slavík informoval na základě získaných právních výkladů o možnostech pořádání odložené volební 
Valné hromady ČGF. 
 
Diskuze: J. Chrudimský, P. Gryga, J. Bučko, V. Kocián, B. Svatošová, V. Zeman 

 
Usnesení 12/28-01-2021 VV ČGF rozhodl o pořádání odložené volební Valné hromady ČGF dne 
29.5.2021. O místě, programu a formě pořádání valné hromady bude rozhodnuto nejpozději                 
do 30.4.2021.  
(pro-proti- zdr.: 9-0-0)  
 
Úkol 3-28-01-2021   VV ČGF ukládá sekretariátu ČGF připravit do konce března 2021 dokumenty 

pro možné pořádání valné hromady korespondenční formou.  
                                     Z: sekretariát ČGF       T: 31.3.2021 
 

5. Zprávy z technických komisí   
      

•  TK AER - Plán přípravy reprezentačních výběrů ČR na rok 2021 
 
B. Svatošová seznámila členy VV ČGF s Plánem přípravy reprezentačních výběrů ČR na rok 2021 
(AG1. AG2, SEN), který obdrželi členové VV ČGF předem prostřednictvím emailu.  
 
V roce 2021 jsou v plánu 2 vrcholy: v květnu 2021 MS a WAGC v Baku (AZE) a v září 2021 ME a MEJ 
v Pesaru (ITA). Plán přípravy byl doplněn o předpokládané finanční náklady na účast na ME a MEJ. 
Samotná příprava členů reprezentačních výběrů ČR probíhá v současné době v prostředí mateřských 
klubů za podmínek, které jsou v souladu s platnými opatřeními Vlády ČR a MZDR proti šíření 
onemocnění Covid-19. 
 



 

- 5 - 
 

Usnesení 13/28-01-2021 VV ČGF schválil Plán přípravy reprezentačních výběrů ČR v aerobiku               
na rok 2021 předložený předsedkyní TK AER B. Svatošovou doplněný o finanční náklady                      
na účast na ME  a MEJ a s výhradou k možným změnám rozpočtu s ohledem na finanční 
možnosti ČGF.    
(pro-proti- zdr.: 9-0-0)  

 
• TK AKR - Plán přípravy reprezentačních výběrů ČR na rok 2021 

 
A. Malá seznámila členy VV ČGF s Plánem přípravy reprezentačního výběru ČR v akrobatické 
gymnastice (AG 11-17 let) na rok 2021, který obdrželi členové VV ČGF předem prostřednictvím emailu.  
 
V roce 2021 jsou v plánu 2 vrcholy: v červnu 2021WAGC v Ženevě (SUI) a v říjnu 2021 EAGC 
v Pesaru (ITA). Příprava členek reprezentačního výběrů ČR probíhá v současné době v domácím 
prostředí. A. Malá požádala ČGF o pomoc při zajištění tréninkových možností pro přípravu členek 
reprezentačního výběru, které by byly v souladu se stávajícími platnými opatřeními Vlády ČR a MZDR 
proti šíření onemocnění Covid-19. 
 

Usnesení 14/28-01-2021 VV ČGF schválil Plán přípravy reprezentačního výběru ČR v akrobatické 
gymnastice (AG 11-17 let)  na rok 2021 předložený předsedkyní TK AKR A. Malou s výhradou 
k možným změnám rozpočtu s ohledem na finanční možnosti ČGF.    
(pro-proti- zdr.: 9-0-0)  
 
• TK PAR - Plán přípravy reprezentačního výběru ČR na rok 2021 

 
J. Pravda seznámil členy VV ČGF s Plánem přípravy reprezentačního výběru ČR v parkouru na rok 
2021, který obdrželi členové VV ČGF předem prostřednictvím emailu.  
 
V roce 2021 jsou v plánu starty na MS v Hirošimě (JPN) a  závodech SP v Montpellier (FRA) v květnu 
a v září v Sofii (BUL). Dne 28.1.2021 přišla z FIG zpráva o odložení MS, které se mělo původně 
uskutečnit koncem března.  Příprava členů reprezentačního výběru ČR probíhá v současné době 
především v domácím a venkovním prostředí, popř. ve vnitřních prostorách mateřských klubů                      
za podmínek, které plní platná opatřeními Vlády ČR a MZDR proti šíření onemocnění Covid-19. 
 

Usnesení 15/28-01-2021 VV ČGF schválil Plán přípravy reprezentačního výběru ČR v parkouru                  
na rok 2021 předložený předsedou TK PAR J. Pravdou s výhradou k možným změnám rozpočtu 
s ohledem na finanční možnosti ČGF.    
(pro-proti- zdr.: 9-0-0)  

 
• TK TRA - Plán přípravy reprezentačních výběrů ČR na rok 2021 

 
V. Zeman seznámil členy VV ČGF s Plánem přípravy reprezentačních výběrů ČR juniorů a seniorů                
ve skocích na trampolíně na rok 2021, který obdrželi členové VV ČGF předem prostřednictvím emailu.  
 
V roce 2021 mají trampolinisté 2 vrcholy, ME 2021 a MEJ 2021 na přelomu dubna a května v Soči 
(RUS) a v listopadu MS 2021 a WAGC 2021 v Baku (AZE). Příprava členů reprezentačního výběrů ČR 
se statusem profesionálních sportovců probíhá v současné době jen v mateřských oddílech za 
přísných hygienických podmínek v závislosti na proti-epidemilogických vládních opatřeních proti šíření 
onemocnění Covid-19. 
 

Usnesení 16/28-01-2021 VV ČGF schválil Plány přípravy reprezentačních výběrů ČR ve skocích               
na trampolíně juniorů a seniorůna rok 2021 předložený předsedou TK TRA V. Zemanem                        
s výhradou k možným změnám rozpočtu s ohledem na finanční možnosti ČGF.    
(pro-proti- zdr.: 9-0-0)  
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• TK TGM - Plán přípravy reprezentačních výběrů ČR na rok 2021 
 
P. Gryga seznámil členy VV ČGF s Plánem přípravy reprezentačních výběrů ČR v TeamGymu na rok 
2021, který obdrželi členové VV ČGF předem prostřednictvím emailu.  
 
Plán přípravy na rok 2021 vychází z předcházejícího plánu přípravy reprezentačních výběrů směřující   
k  účasti na ME 2020 a MEJ 2020, které se neuskutečnilo a bylo odloženo na rok 2021. V současné 
době není známo datum ani místo konání ME a MEJ v roce 2021, která by měla proběhnout na podzim 
2021.  V oblasti rozpočtu došlo k navýšení částek, jejímž hlavním důvodem jsou nutná protiepidemická 
opatření požadovaná MZDR. Za současných platných opatření Vlády ČR a MZDR proti šíření 
onemocnění Covid-19 je společná příprava členek reprezentačních výběrů v podstatě nemožná              
a v případě jejich delšího trvání by byla ohrožena samotná česká účast na ME a MEJ 2021. 
 

Usnesení 17/28-01-2021 VV ČGF schválil Plán přípravy reprezentačních výběrů ČR v TeamGymu 
na rok 2021 předložený předsedou TK TGM P. Grygou s výhradou k možným změnám rozpočtu 
s ohledem na finanční možnosti ČGF.    
(pro-proti- zdr.: 9-0-0)  
 
 
• TK SGM - Plán přípravy reprezentačních výběrů ČR na rok 2021 

 
V. Kocián seznámil členy VV ČGF s Plány přípravy reprezentačních výběrů ČR ve sportovní 
gymnastice juniorů a mužů na rok 2021, které obdrželi členové VV ČGF předem prostřednictvím 
emailu.  
 
Plány přípravy byly zpracovány v úzké spolupráci s reprezentačním trenérem mužů J. Labonkem                   
a reprezentačním trenérem juniorů M. Taftlem. Rozpočet byl zpracován ve spolupráci s pracovníky 
sekretariátu ČGF. Plán přípravy reprezentačního družstva mužů počítá s účastí max. 2 závodníků              
na dubnovém ME jednotlivců v Basileji (SUI) a max. 2 závodníků na říjnovém MS jednotlivců v Kitakjuši 
(JPN). Výkonnostní limity stanovené pro start na ME jsou stanoveny na předpokladu umístění              
do 24. místa ve víceboji a do 16. místa na jednotlivých nářadích a pro start na MS do 50. místa                
ve víceboji a do 30. místa na jednotlivých nářadích. Účast na závodech SP je otevřena všem 
závodníkům na náklady mimo rozpočet TK SGM. Příprava většiny členů reprezentačního výběrů mužů 
probíhá v současné době  v prostředí mateřských klubů za podmínek, které jsou v souladu s platnými 
opatřeními Vlády ČR a MZDR proti šíření onemocnění Covid-19.  
 
V případě plánu přípravy reprezentačního výběru juniorů je prioritou zahájení přípravy na MEJ 2022, 
jehož hlavní část by měla začít od července po předpokládaném uvolnění opatření Vlády ČR a MZDR 
proti šíření onemocnění Covid-19. Vrcholem plánu přípravy juniorů by měl být listopadový Závod OH 
nadějí v Liberci. V jednání je pořádání mezistátního utkání AUT-CZE-GER-POL v červnu 2021 
v Rakousku nebo v Polsku. 
 

Usnesení 18/28-01-2021 VV ČGF schválil Plány přípravy reprezentačních výběrů ČR ve sportovní 
gymnastice juniorů a mužů na rok 2021 předložený předsedou TK SGM V. Kociánem s výhradou 
k možným změnám rozpočtu s ohledem na finanční možnosti ČGF.    
(pro-proti- zdr.: 9-0-0)  
 
• TK SGŽ - Plán přípravy reprezentačních výběrů ČR na rok 2021 

 
R. Slavík seznámil členy VV ČGF s Plány přípravy reprezentačních výběrů ČR ve sportovní 
gymnastice juniorek a žen na rok 2021, které obdrželi členové VV ČGF předem prostřednictvím emailu.  
 
Plány přípravy byly zpracovány ve spolupráci s odstupující předsedkyní TK SGŽ P. Drtílkovou 
Cenkovou a členkou TK SGŽ K. Vlkovou. V plánu přípravy žen se počítá s účastí max. 2 závodnic                 
na dubnovém ME v Basileji (SUI) jednotlivkyň a říjnovém MS v Kitakjuši (JPN) jednotlivkyň. Účast               
na závodech SP je otevřena všem závodnicím za předpokladů splnění stanovených minimálních 
výkonnostních limitů. Prioritou je zajištění odpovídající přípravy olympioničky A. Holasové. Příprava 
většiny členek reprezentačního výběrů žen probíhá v současné době  v prostředí mateřských klubů                  
za podmínek, které jsou v souladu s platnými opatřeními Vlády ČR a MZDR proti šíření onemocnění 
Covid-19.  
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Problematická je příprava juniorek u závodnic mladších 15 let, kdy je příprava možná v podstatě jen   
po předchozím odsouhlasení Žádosti o povolení činnosti dítěte ze strany územně příslušného Úřadu 
práce. Vrcholem přípravy by měl být v případě juniorek listopadový Závod OH nadějí v Liberci. 
 

Usnesení 19/28-01-2021 VV ČGF schválil Plány přípravy reprezentačních výběrů ČR ve sportovní 
gymnastice juniorek a žen na rok 2021 předložený předsedou ČGF R. Slavíkem s výhradou 
k možným změnám rozpočtu s ohledem na finanční možnosti ČGF.    
(pro-proti- zdr.: 9-0-0)  
 
 
• KVG - Informace o plánované činnosti na rok 2021 

 
J. Bučko informoval o činnosti KVG za uplynulé období  a záměrech pro rok 2021:   
 
- WG 2023: zahájeny přípravy, ustaven OV WG 2023 ve složení J. Bučko (ČGF), R. Řehořová (ČGF),                         

A. Malcová (ČGF), P. Svoboda (ČOS), A. Jurčíčková (ČOS), M. Zítko + 1 osoba (ČASPV), Š. Panská 
(ČSMG), P. Vrchovecká (ČAUS). Snaha o zapojení Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz   

- KVG schválila zvýšení ročního příspěvku zastřešujících organizací na činnost KVG na 10.000 Kč/rok 
- příprava gymnastických kempů v roce 2021 
- příprava Festivalu pohybových skladeb v listopadu 2021 
- rozšíření MČR 2021 ve šplhu na laně o žákovskou kategorii 

   
Usnesení 20/28-01-2021 VV ČGF bere na vědomí informace J. Bučka o činnosti KVG za uplynué 
období a záměrech pro rok 2021.  

 
    J. Bučko požádal VV ČGF o souhlas s přijetím nově členky G. Machové (ČASPV) do KVG                            

za odstupující J. Rosenbaumovou (ČASPV).                 
 

Usnesení 21/28-01-2021 VV ČGF souhlasil s přijetím nově členky G. Machové (ČASPV) do KVG         
za odstupujíci J. Rosenbaumovou (ČASPV) .  
(pro-proti- zdr.: 8-0-1)  

 
 

6. Různé 
 

• Pověření MěSK v Ostravě pořádáním MČR VS  a Ligy družstev ve sportovní gymnastice žen 
 

VV ČGF na základě předchozí dohody mezi TK SGŽ a MěSK v Ostravě pověřil MěSK v Ostravě 
pořádáním MČR výkonnostních stupňů ve sportovní gymnastice žen (11.-13.6.2021, Sportovní hala                
TJ Ostrava, u. Varenská, Ostrava) a dále pořádáním Ligy družstev ve sportovní gymnastice žen koncem 
listopadu 2021 nebo začátkem prosince 2021, přičemž přesné datum a místo konání bude upřesněno   
do 30.6.202. 
 
Usnesení 22/28-01-2021 VV ČGF pověřil MěSK v Ostravě pořádáním MČR 2021 výkonnostních 
stupňů ve sportovní gymnastice žen a Ligy družstev 2021 ve sportovní gymnastice žen.    
(pro-proti- zdr.: 9-0-0)  
 
Úkol 4-28-01-2021   Zaslat MěSK v Ostravě pověření k pořádání MČR 2021 výkonnostních 

stupňů ve sportovní gymnastice žen a Ligy družstev 2021 ve sportovní 
gymnastice žen.  

                                     Z: sekretariát ČGF                  T: 31.1.2021 
 
• Výroční zpráva ČGF za rok 2020 - zprávy o činnosti TK  

 
R. Slavík požádal v souvislosti s přípravou Výroční zprávy ČGF za rok 2020 předsedy TK  o vypracování 
zprávy o činnosti TK v roce 2020 a jejich zaslání na sekretariát ČGF nejpozději do 28.2.2021. 
 
Úkol 5-28-01-2021   Vypracovat zprávu o činnosti TK v roce 2020 a zaslat ji na sekretariát ČGF.  
                                     Z: předsedové TK       T: 28.2.2021 
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• Koncepce rozvoje přípravy sportovně talentované mládeže ČGF 
 

R. Slavík předložil členům VV ČGF v rámci Koncepce rozvoje přípravy sportovně talentované mládeže 
ČGF návrh na rozšíření počtu sportovních středisek formou tzv. multigymnastických Sportovních 
akademií určených talentovaným sportovcům ve věku 8-18 let startujícím na MČR, a to při zohlednění 
krajského uspořádání ČR tak, aby byla v každém kraji alespoň jedna Sportovní akademie. 

 
Diskuze: J. Chrudimský, J. Pravda, P. Gryga, B. Svatošová, J. Bučko, V. Zeman, M. Šotola 

 
Usnesení 23/28-01-2021 VV ČGF bere na vědomí návrh R. Slavíka na rozšíření počtu sportovních 
středisek formou tzv. multigymnastických Sportovních akademií v rámci Koncepce rozvoje 
přípravy sportovně talentované ČGF a zároveň uložil R. Slavíkovi a J. Chrudimskému,               
aby ve spolupráci s předsedy TK připravili kritéria pro zřízení a fungování multigymnastických 
Sportovních akademií včetně jejich finančního zabezpečení.    
(pro-proti- zdr.: 9-0-0)  
 
 
Úkol 6-28-01-2021   Připravit návrh seznamu na zřízení nových multigymnastických 

Sportovních akademií včetně návrhu kritérií pro jejich zřízení, fungování            
a návrh jejich finančního zabezpečení.  

                                     Z: R. Slavík, J. Chrudimský, předsedové TK                    T: 31.3.2021 
 
• Nejlepší gymnasta roku 2020 

 
J. Bučko vyzval VV ČGF zvážit vyhlásit anketu o Nejlepšího gymnastu roku 2020. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsal: R. Slavík               V Praze dne 28.1.2021 
                       


