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ZÁPIS  ZE SCHŮZE VV ČGF  Č. 04 / 2021 

DATUM: 5.5. 2021, MÍSTO: PRAHA 
 
Schůze VV ČGF se uskutečnila v sídle České unie sportu, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6. Schůze se 
uskutečnila prezenční formou za přítomnosti většiny členů VV ČGF. Tři členové VV ČGF využili možnosti 
zúčastnit se schůze distanční formou prostřednictvím konferenčního video hovoru online. Přihlašovací 
údaje k online konferenční místnosti obdrželi členové VV ČGF předem prostřednictvím e-mailu. 
 
Přítomni:  J. Bučko, J. Chrudimský (on-line), P. Gryga (on-line), V. Kocián, A. Malá, J. Pravda,              

B. Svatošová, R. Slavík, L. Šotolová (on-line), V. Zeman (on-line) 
Hosté:  J. Řádek 
Sekretariát:   M. Šotola 
 
Program:                           

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

 
2. Zprávy sekretariátu ČGF  

•  domácí agenda (ČUS, ČOV, NSA)   
•  zahraniční agenda (EG, FIG)         
•  ostatní zprávy sekretariátu 

 
3. Výroční zpráva ČGF 2020 a Hospodaření ČGF 2020 
     
4. Návrh rozpočtu ČGF na rok 2021   

 
5. Informace o stavu příprav VH ČGF 2021 

 
6. Zprávy z technických komisí       

 
7. Různé 
______________________________________________________________________________ 

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

 
R. Slavík zahájil schůzi VV ČGF ve 12.00 hodin a přivítal přítomné členy VV ČGF a hosty. Byla 
provedena kontrola zápisu, usnesení a úkolů z minulé schůze VV ČGF ze dne 14.4.2021 a schválen 
program schůze s tím, že původní bod č. 5 programu byl zařazen za bod č. 2. 
 
Usnesení 2/05-05-2021    VV ČGF schválil zápis č. 03/2021 ze schůze VV ČGF ze dne 14.4.2021            

a program schůze VV ČGF. 
(pro-proti-zdr.: 8-0-0)  
 
 
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 
          Úkol zrušen 
 
Úkol 5-28-01-2021   Vypracovat zprávu o činnosti TK v roce 2020 a zaslat ji na sekretariát ČGF.  
                                     Z: předsedové TK                           T: 26.4.2021 
 Úkol splněn 
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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 
 Úkol trvá                  T: 30.6.2021 
 
Úkol 1-11-03-2021   Připravit návrh rozpočtu ČGF na rok 2021 ve spolupráci s předsedy TK 

v návaznosti na plány přípravy reprezentačních výběrů ČR a plány činnosti TK 
na rok 2021.  

                                     Z: Slavík, předsedové TK      T: 31.3.2021 
          Úkol splněn  

 

 
2. Zprávy sekretariátu ČGF 
      

•  Domácí agenda (ČUS, ČOV, NSA)  
    

R. Slavík informoval zevrubně o aktivitách ČUS, NSA a ČOV za uplynulé období. 
 
ČUS pořádá 6.5.2021 pro sportovní svazy on-line Seminář k problematice zákona o zadávání veřejných 
zakázek, kterého se zúčastní zástupce sekretariátu ČGF.  
 
Dne 9.6.2021 se uskuteční v dopoledních hodinách v kongresovém sále Sportovního centra Nymburk 
tradiční celostátní porada předsedů národních sportovních svazů před VH ČUS (23.6.2021), které se             
za ČGF zúčastní předseda ČGF nebo generální sekretář ČGF. 
 
ČOV vyzval k podávání nominací na ocenění Trenérka / cvičitelka roku 2020. Uzávěrka nominací 
31.5.2021. 
 
ČOV informoval o možnostech čerpání finanční podpory na projekty z programu EU „Erasmus + Sport“. 
Komplexní informace na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:C2021/103/11 
 
ČOV uspělo s odvoláním u Vrchního soudu v Praze o nezákonnosti předběžného opatření Městského 
soudu v Praze, kterým byly odloženy volby do orgánů ČOV konaných mimo zasedání Pléna ČOV, které 
měly proběhnout v sídle ČOV dne 26.2.2021. V současné době se připravuje možnost otevření a úpravy 
kandidatur na volené funkce v souladu s rozhodnutím Vrchního soudu. O termínu voleb bude 
rozhodnuto na nejbližším zasedání VV ČOV. 
 
Na dubnové schůzi VV ČOV informovala starostka ČOS H. Moučková o problematice financování účasti 
na Světové Gymnaestrádě. Informace doplnil předseda ČGF R. Slavík. Ze strany ČOV deklarovaná 
snaha pomoci při vyjednávání s NSA.    
 
Usnesení 1/05-05-2021 VV ČGF bere na vědomí informace o aktivitách ČUS, ČOV a  NSA. 
 
• Zahraniční agenda (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 pořádaných ve spolupráci s FIG a EG.  
 
Přehled tréninkových kempů EG 2021: 
AKR - 2.-8.8.2021, Kamchia (BUL) 
SGM - 20.-30.8.2021, Soluň (GRE) 
SGŽ - 9.-19.8.2021, Kuortane (FIN) 
TRA - 22.-28.8.2021, Anadia (POR) 
 
Pozvánky s podrobnými informacemi budou zaslány NF do konce května 2021.  Tréninkový kemp AER 
v Latině (ITA) a tréninkový kemp MG v Obertraunu (AUT) byly bez náhrady zrušeny.  
Závod SP SG v Mersinu (TUR) byl z původního termínu 17.-20.6.2021 přeložen na 9.-12.9.2021.  
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Zrušeno bylo Mistrovství Asie ve sportovní gymnastice a ve skocích na trampolíně. 
 
Přehled významných mezinárodních soutěží EG:  
1.-5.6.2022 - ME a MEJ ve skocích na trampolíně - Rimini (ITA) 
    
Usnesení 2/05-05-2021 VV ČGF bere na vědomí informace o aktivitách FIG a EG. 
 

 
3. Informace o stavu příprav VH ČGF 2021  
 

R. Slavík informoval o stavu přípravy odložené volební VH ČGF. VV ČGF po diskusi odsouhlasil změnu 
termínu VH ČGF na neděli 13.6.2021. Místo konání, město Praha, zůstává stejné.  Ostatní dokumenty 
schválené VV ČGF dne 14.4.2021, tj. organizační pokyny, program, jednací a volební řád, delegační 
lístky a  kandidatury včetně osnovy pro stručný profilu kandidáta na funkci zůstávají v platnosti. 
 
Diskuze: J. Bučko, V. Zeman, R. Slavík, J. Chrudimský, P. Gryga, J. Pravda, A. Malá, B. Svatošová,               

V. Kocián,  
 
Usnesení 3/05-05-2021  VV ČGF schválil nový termín a místo odložené VH ČGF  (13.6.2021, Praha) 

konané prezenční formou, která proběhne v souladu                                         
s protiepidemiologickými opatřeními a omezeními, které budou platné 
v době konání.  

(pro-proti-zdr.: 10-0-0) 
 
Úkol 1-05-05-2021   Rozeslat a zveřejnit pozvánku s programem, datem a místem konání VH ČGF 

(13.6.2021, Praha) včetně dalších podkladů a materiálů pro jednání VH ČGF.  
                                     Z: sekretariát ČGF                           T: 13.5.2021 

  
4. Výroční zpráva ČGF 2020 a Hospodaření ČGF 2020 

 
VV ČGF projednal a schválil Výroční zprávu ČGF za rok 2020 a zároveň projednal a schválil 
hospodaření ČGF za rok 2021 včetně výsledku hospodaření ve výši + 217.000 Kč, který bude převeden 
do vlastního jmění ČGF. 

 
Výroční zpráva ČGF za rok 2020 včetně zprávy o hospodaření bude předložena k projednání                           
a schválení delegátům VH ČGF (13.6.2021). 
 
Usnesení 4/05-05-2021  VV ČGF schválil Výroční zprávu ČGF za rok 2020 včetně zprávy                        

o hospodaření ČGF za rok 2020. 
(pro-proti-zdr.: 10-0-0) 

 
 

5. Návrh rozpočtu ČGF na rok 2021  
 
R. Slavík seznámil členy VV ČGF s návrhem rozpočtu ČGF na rok 2021. Návrh rozpočtu vychází 
z požadavků obsažených v aktualizovaných plánech přípravy reprezentačních výběrů ČR                          
a aktualizovaných plánech činnosti TK s ohledem na již známou celkovou výši dotace NSA na rok 2021 
a kvalifikovaný odhad ostatních příjmů ČGF (členské příspěvky, registrační poplatky, startovné, 
účastnické poplatky ze školení a semínářů, příjmy za poskytované služby, dotace a granty samospráv, 
úroky z vkladu na b.ú., apod).  
 
V předloženém návrhu rozpočtu je již počítáno s částkou určenou na zajištění činnosti SpS, SCM, VSCM  
a SA (7.700.000 Kč), částkou na zajištění účasti na tréninkových kempech EG (549.400 Kč) a částkou 
určenou na zajištění činnosti KSK a KG (505.000 Kč), které již schválil VV ČGF na své schůzi dne 
14.4.2021.    
 
S ohledem na nemožnost konání drtivé většiny sportovních soutěží v uplynulém roce 2020 a nemožnosti 
použít pro výpočet výše finančního příspěvku na činnost registrovaných oddílů a klubů počty účastníků 
na mistrovských soutěžích byly pro výpočet příspěvku za účast na mistrovských soutěžích použity údaje 
z roku 2019. Pro výpočet základního příspěvku byly použity údaje o stavu členské základny k 31.1.2021. 
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V rámci diskuze nad předloženým návrhem rozpočtu byl posílen rozpočet TK SGM o částku 25.000 Kč 
na zajištění mistrovských soutěží a rozpočet KVG o částku 50.000 Kč na pořízení časomíry                        
a výsledkového servisu pro šplh na laně.  
 
Diskuze: J. Bučko, V. Kocián, J. Pravda, P. Gryga, R. Slavík, V. Zeman, A. Malá, J. Chrudimský,  
               B. Svatošová, L. Šotolová  

 
 
Usnesení 5/05-05-2021     VV ČGF schválil předložený návrh rozpočtu ČGF s úpravou rozpočtu   

TK SGM a KVG, který bude předložen ke schválení VH ČGF (13.6.2021) 
(pro-proti-zdr.: 10-0-0) 
 

     
6. Zprávy z technických komisí  

 
• TK SGŽ - Informace o činnosti za uplynulé období a hodnocení účasti na ME 2021 

 
L. Šotolová pověřená řízením TK SGŽ informovala o činnosti TK za uplynulé období. Dne 25.4.2021 se 
uskutečnila on-line schůze TK SGŽ, která se zabývala hodnocením české účasti na ME v Basileji 
včetně zhodnocení výkonu A. Holasové, nominací a přípravou účasti na závodech SP, úpravami 
Závodního programu SGŽ a v neposlední řadě přípravou MČR MT, termíny mistrovských soutěží 
včetně termínů kvalifikačních soutěží a přípravou náhradních kvalifikačních postupových klíčů, které se  
se budou odvíjet od termínů rozvolnění a obsahu opatření a omezení vztahujících se na tréninkovou 
činnost a pořádání soutěží ve vnitřních prostorech. 
 

-  Hodnocení účasti na ME 2021 (17.-26.4.2021, Basilej / SUI) 
 

 L. Šotolová zhodnotila výkon A. Holasové, která byla jedinou českou reprezentantkou, která se ME  
v Basileji zúčastnila. Předvedený výkon je příslibem do budoucna, zejména pak vzhledem k blížícím se 
se OH v Tokiu (konec července 2021). 

 
A. Holasová předvedla v kvalifikaci víceboje soustředěný výkon a se součtem 49,298 b. obsadila               
39. místo. Škoda přerušení sestavy na bradlech, které je pravděpodobně připravilo o finále víceboje. 
Nejlepšího umístění na jednotlivých nářadích dosáhla na prostných, kde se se známkou 12,366 b. 
umístila na 28. příčce. 

    
Podrobné výsledky na: https://www.gymfed.cz/kalendar/detail/1686 

  
- Termíny přebornických a mistrovských soutěží 
 
TK SGŽ rozhodla na základě průzkumu mezi oddíly SGŽ o pořádání MČR kategorie juniorek A               
a ženy A (MT), které proběhne společně se soutěži MČR  kadetů, juniorů a mužů ve sportovní hale               
a gymnastické tělocvičně TJ. Sokol Brno I ve dnech 25.-27.6.2021.  
 
S ohledem na nemožnost sportovní přípravy u většiny oddílů SGŽ se MČR kategorie kadetek  
uskuteční v náhradním termínu 24.-25.9.2021 jako součást MZ Pohár Věry Čáslavské. V případě jeho 
zrušení pak proběhne jen MČR kadetek a následně 26.9.2021 by proběhl kvalifikační závod VS2A             
a VS3A.  
 
Po dohodě s ostravskými pořadateli byl stanoven náhradní termín MČR výkonnostních stupňů               
(1.-3.10.2021).  

 
     Usnesení 06/05-05-2021    VV ČGF bere na vědomí informace o činnosti TK SGŽ za uplynulé 

období včetně hodnocení české účasti na ME 2021 ve sportovní 
gymnastice žen. 
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• TK SGM - Informace o činnosti za uplynulé období a hodnocení účasti na ME 2021 
 
V. Kocián informovala o činnosti TK SGM za uplynulé období. Členové TK SGM využívali pro svou 
činnost a konzultace elektronickou poštu a telefonické konzultace. Hlavním bodem činnosti TK SGM 
byla příprava mistrovských soutěží 
 

-  Hodnocení účasti na  ME 2021 (17.-26.4.2021, Basilej / SUI) 
 
V. Kocián zhodnotil českou účast na ME  včetně dosažených výsledků. Vyslovil spokojenost s výkony, 
které předvedli oba naši reprezentanti.  
 
D. Jessen předvedl v kvalifikaci víceboje jeden ze svých nejlepších výkonů na ME a MS a s bodovým 
součtem 80,289 b. postoupil z 16. místa (v redukovaném pořadí z 13. místa) do finále víceboje, kde 
obsadil s hrubo chybou na koni našíř a několika středními chybami na ostatních nářadích na 18. místě 
(77,741 b.) 
 
O. Kalný se představil jen na dvou nářadích. Na prostných s hrubou chybou a přešlapem se známkou 
13,533 b. obsadil v kvalifikaci 44. místo. Nebýt hrubé chyby byl by určitě ve finále. Je třeba se zaměřit 
na stabilizaci sestavy, přece jen ji má ještě málo „zažitou“ Na přeskoku měl také finálové ambice, ale 
přešlapy a kroky při doskoku se projevily v hodnocení rozhodčích. Za své dva skoky obdržel známku 
14,249 b., což stačilo na 13. příčku. Od postupu do finále ho dělilo 0.234 b.  
 
Podrobné výsledky na: https://www.gymfed.cz/kalendar/detail/1686 
 

-  Mezistátní utkání juniorů POL-AUT-CZE-GER, 11.-12.6.2021, Zabrze (POL) 
 

MU se zúčastní 6 závodníků, 2 trenéři a 3 rozhodčí. Konečná nominace bude provedena na základě  
výsledků kontrolního tréninku, který je plánován na 29.5.2021 v tělocvičně T.J. Sokol Brno I.  
 

-  Závod OH nadějí, 11.-12.6.2021, Liberec 
 

V. Kocián vyslovil jménem TK SGM nesouhlas s cenou ubytování stanovenou libereckým pořadatelem 
v návrhu propozic soutěže, která dle mínění členů TK SGM neodpovídá úrovni nabízeného typu 
ubytování. TK SGM dále navrhuje, aby do finále na nářadí postupovalo jen 6 závodníků + 1 český 
závodník, v případě, že nebude žádný z českých závodníků mezi 6 postupujícími. 
 

-  Termíny přebornických a mistrovských soutěží 
 
TK SGM rozhodla na základě průzkumu mezi oddíly SGM o pořádání MČR kategorie kadetů, juniorů    
a mužů, které proběhne společně se soutěži MČR  juniorek a žen ve sportovní hale  a gymnastické 
tělocvičně TJ. Sokol Brno I ve dnech 25.-27.6.2021. Předpokládá se účast cca 13 kadetů, 17 juniorů     
a 18 mužů. 
 
V Brně proběhne ve dnech 16.-17.10.2021 MČR jednotlivců a družstev kategorie nejml. žáci, ml. žáci, 
st. žáci a dorostenci, které bylo přesunuto z původně plánovaného termínu 18.-20.6.2021. Důvodem 
přesunutí termínu je nemožnost dlouhodobé přípravy gymnastů u většiny oslovených oddílů SGM, 
které se věnují sportovní přípravě závodníků uvedených věkových a výkonnostních kategorií.  
 
Usnesení 07/05-05-2021    VV ČGF bere na vědomí informace o činnosti TK SGM za uplynulé 

období včetně hodnocení české účasti na ME 2021 ve sportovní 
gymnastice mužů. 
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•  TK AER - Příprava účasti a nominace na MS 2021 a WAGC 2021  
 
 B. Svatošová informovala o přípravě účasti na MS 2021 a WAGC 2021, průběhu nominačního závodu 
a informovala členy VV ČGF o konečném návrhu nominace TK AER na MS 2021 a WAGC 2021.  
 
- Nominační závod na MS 2021 a WAGC 2021  

 
 Dne 17.4.2021 proběhl na základě výjimky Ministerstva zdravotnictví nominační závod kategorií AG 1, 
AG 2 a Senior pro MS 2021 a WAGC 2021 (Hala TJ Spoje, Praha 3), kterého se zúčastnilo celkem        
35 závodnic z 8 klubů včetně 4 reprezentantek Slovenska. Závod posloužil zejména ke kontrole 
aktuální výkonnosti  a připravenosti reprezentantek, u kterých se předpokládalo potvrzení nominace. 
V případě kategorie jednotlivkyň kategorie AG 1 byl výsledek nominačního závodu použit také                 
pro konečný návrh nominace na WAGC 2021. 

 
Podrobné výsledky na: https://www.gymfed.cz/kalendar/detail/2138 
 

- Nominace na WAGC, 17.-24.5. 2021, Baku (AZE)  
 

B. Svatošová seznámila členy VV ČGF s konečnou nominací TK AER: 
 
AG 1 (12-14 let) 
IM1: M. Ševčík, IW1: N. Fučíková, IW2: A. Blechová, MP1: M. Ševčík, L. Urválková 
TR1: P. Fabíková, A. Fryaufová, K. Jakubcová, TR2: M. Ševčík, V. Uchytilová, L. Urválková 
 
AG 2 (15-17 let) 
IW1: S. Juránková, IW2: K. Paulíková,  
TR1: S. Bláhová, K. Kropáčková, K. Paulíková, TR2: K. Dvořáková, K. Volhejnová, V. Wienerová, 
GR1: S. Bláhová, V. Brožová, A. Fösterová, K. Kropáčková, N. Řezáčová 

 
  trenéři: T. Melounová, T. Picková, J. Strakoš, B. Svatošová, F. Protivínský, 
  rozhodčí: H. Melounová, H. Niklová  
  vedoucí výpravy: T. Kočová 

 
- Nominace na MS, -30.5. 2021, Baku (AZE)  

 
B. Svatošová seznámila členy VV ČGF s konečnou nominací TK AER: 

 
IW1: S. Drapáková, IW2: T. Kudláčková  

 
  trenér: J. Strakoš, rozhodčí: H. Niklová, B. Svatošová 

   
Usnesení 08/05-05-2021    VV ČGF bere na vědomí informace o činnosti TK AER za uplynulé 

období včetně konečné nominace TK AER na WAGC 2021 a MS 2021. 
  

 
• TK AKR - Příprava účasti na WAGC 2021  

 
- Příprava členek reprezentačních výběrů ČR 
 
A. Malá informovala členy VV ČGF o stavu přípravy členek reprezentačních výběrů ČR v akrobatické 
gymnastice (AG 11-17 let) na WAGC 2021 v Ženevě (SUI). V současné době se díky povolení výkonu 
sportovní činnosti dítěte vydanému Úřadem práce hl.m. Prahy (4.2021) připravují na WAGC 2021                             
v gymnastické hale SK Hradčany V. Dordevičová, J. Nováková, R. Podařilová a  V. Zadáková společně 
s A. Šabatovou a L. Hamříkovou. V pondělí 17.5.2021 proběhne kontrolní závod, po kterém TK AKR 
rozhodne, která z trojic odcestuje reprezentovat českou akrobatickou gymnastiku na WAGC 2021 
v Ženevě. 

 
Usnesení 09/05-05-2021  VV ČGF bere na vědomí informace o přípravě členek reprezentačního 

výběru v akrobatické gymnastice na WAGC 2021.  
 



- 7 - 
 

• TK TRA - Informace o činnosti za uplynulé období a hodnocení účasti na MEJ 2021    
 
V. Zeman informoval o činnosti komise. Schůze TK TRA probíhají v pravidelných intervalech formou 
online video konferenčních hovorů. TK TRA se věnovala především přípravě soutěží a přípravě 
praktické části školení trenérů skoků na trampolíně II. třídy. 
 
 

- Hodnocení účasti na MEJ 2021 (29.4.-3.5.2021, Soči / RUS) 
 

Původní ME 2020 ve Švédsku bylo kvůli pandemii zrušeno. Ruská federace nabídla, že se organizace 
ujme. Pořadatelé odvedli skvělou práci. Vytvořili v „Iceberg“ aréně překrásné závodní prostředí. Přes 
všechna epidemiologická a bezpečnostní opatření měl šampionát hladký průběh. Všichni účastníci si 
pochvalovali příjemnou atmosféru i to, že se konečně sešla téměř celá sportovní komunita. ME a MEJ 
se zúčastnilo 23 zemí. 

Šampionát začal ve čtvrtek 29.4. individuální soutěží juniorů a juniorek. Naši závodníci O. Červinka,             
L. Kubík, M. Křivanec a M. Novák startovali v první skupině. Všichni předvedli sestavy s obtížností             
ve svém osobním rekordu. M. Novák a M. Křivanec si zajistili postup do semifinále, kam postupuje 24 
nejlepších závodníků z kvalifikace. Nejmladší člen výpravy, L. Kubík byl pro semifinále prvním 
náhradníkem. Vyrovnaný výkon našich juniorů vynesl družstvu pěkné 6.místo. Porazili dalších 5 týmů. 
Ještě do poslední skupiny závodníků byl český tým na postupovém místě pro finále. 

Juniorky A. Hrudová, M. Juříčková a A. Tyllerová startovaly ve druhé skupině. Všechny dívky podaly 
stabilní výkon na hranici svého maxima. M. Juříčková skočila osobní rekord v obtížnosti i počtu bodů, 
což jí vyneslo místo v semifinále. A. Hrudovou od postupu dělilo pouhých 0,005 b. a musela se spokojit 
s místem první náhradnice. Družstvo juniorek skončilo těsně za Švýcarskem na 7.místě a stejně jako 
chlapci, porazily i dívky dalších 5 týmů. 
 
První máj byl dopoledne ve znamení kvalifikace synchronních dvojic. V této kategorii jsme měli tři 
želízka v ohni. V první skupině startovali L. Kubík s M. Křivancem. Bez problému zvládli svou kvalifikaci 
a jejich sestavy se vyznačovaly vysokou synchronností. Dívčí pár A. Tyllerová a A. Hrudová startoval 
ve druhé skupině. Jejich sestavy byly také velmi synchronní, avšak drobná nestabilita v první sestavě 
stála dívky cenné desetiny. Ve třetí skupině startoval synchron O. Červinka a M. Novák. Ve volné 
sestavě bohužel chybovali a jejich naděje na finále se rozplynuly. Naopak L. Kubík s M. Křivancem 
slavili postup do finále. Juniorkám chybělo k postupu půl bodu, a zůstaly prvními náhradnicemi. 
 

Večer se konalo semifinále kategorii jednotlivců a jednotlivkyň. Všichni naši zástupci se dokázali poprat 
s nervozitou a zvládli podat výkon, kterým se v konečném pořadí ještě posunuli výše. Nejlépe se 
umístil jako 14. M. Novák, M. Křivanec získal 17. místo a M. Juříčková obsadila konečné 19. místo. 

V neděli 2.5. proběhlo finále synchronních dvojic. L. Kubík s M. Křivancem nastupovali jako první. 
Všechny páry dokončily finále bez větších chyb a náš pár si ve finále oproti kvalifikaci polepšil                 
na 7. místo. 

Letošní juniorskou výpravu lze považovat za nejúspěšnější v poslední dekádě. Poprvé od roku 2000 
jsme měli družstvo dívek i chlapců. Všichni podali vyrovnané výkony a jejich umístění nás velmi 
potěšilo. Poděkování patří reprezentačním a osobním trenérům, kteří se podíleli na přípravě v této 
nelehké pandemické době. Poděkování patří také vedoucí výpravy P. Juříčkové a mezinárodní 
rozhodčí M. Řehořové, které přispěly také k dobré atmosféře v týmu. 

 
Podrobné výsledky na: https://www.gymfed.cz/kalendar/detail/1982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 8 - 
 

 
- Termíny pohárových a mistrovských soutěží  
 
TK TRA vyhodnocuje pravidelně situaci s ohledem na přetrvávající omezení a předpokládaný vývoj 
rozvolňování a snaží se reagovat na aktuální situaci.  
 
V sobotu 22.5.2021 by se měl uskutečnit v Odolene Vodě na základě výjimky Ministerstva zdravotnictví 
1. závod Českého poháru žactva (8-12 let), juniorů (13-16 let) a seniorů (17 let a starší). 
 
Pokračují přípravy MČR juniorů a seniorů, které by se mělo uskutečnit v sobotu 12. června 2021  
v Praze v Tyršově domě na výjimku Ministerstva zdravotnictví. 
 
Usnesení 10/05-05-2021    VV ČGF bere na vědomí informace o činnosti TK TRA za uplynulé 

období a hodnocení české účasti na MEJ 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příští schůze VV ČGF se uskuteční v Praze dne 9. června 2021 od 13.00 hod. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: R. Slavík               V Praze dne 5.5. 2021           
            


