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ZPRÁVA PŘEDSEDY  
 
Vážené delegátky, 
Vážení delegáti, 
 
 
1.  Úvod 
 

 Přináším Vám pohled předsedy na činnost České gymnastické federace za 
uplynulé období, tj. od 1.8. 2014 do 31.7. 2015. Závěr roku 2014 byl a nynější rok 2015 je 
hlavně ve znamení příprav našich sportovců na kvalifikační soutěže pro Olympijské hry 
2016, které proběhnou v srpnu 2016 v brazilském Rio de Jaineru. Letos koncem června se 
naši sportovci zúčastnili premiérových Evropských her v Baku, kde byly gymnastické sporty 
jedním ze stěžejních sportů. A rozhodně se neztratily a většina z nich svými výkony zaujala. 
Hodnocení činnosti, přípravy a výsledků reprezentačních výběrů ČR jednotlivých 
gymnastických sportů za uplynulé období naleznete ve zprávách předsedů příslušných 
sportovně-technických a odborně-technických komisí. Pokud je v jejich zprávách 
nenaleznete, máte možnost vznést dotazy na valné hromadě při projednávání zprávy o 
činnosti.   

 
Já se ve své zprávě zaměřím především na činnost související s práci Výkonného 

výboru a sekretariátu České gymnastické federace.  
 
 
2. Finanční situace ČGF 
 
 Hospodaření České gymnastické federace je v posledních čtyřech letech stabilní. 
Hlavní část příjmů České gymnastické federace tvoří dotace MŠMT a finanční prostředky z 
odvodů loterijních společností, které jsou doplněny o příjmy z registračních a členských 
poplatků, startovného a příjmy z pořádání domácích soutěží, mezinárodních soutěží, školení 
a seminářů.   

 
Výše dotace u Programu V - Činnost sportovních svazů (dříve Organizace sportu) 

umožňuje zajistit základní provoz sekretariátu České gymnastické federace, který zajišťuje 
služby související s organizací českých gymnastických sportů, tj. administrativní podporu 
činnosti sportovně-technických, odborných komisí a reprezentačních výběrů, pořádání 
mistrovských soutěží, pořádání mezinárodních soutěží a akcí na území ČR, zajišťování 
účasti české sportovní reprezentace na Mistrovství Evropy, Mistrovství světa, závodech 
Světového poháru a dalších významných mezinárodních soutěžích a akcích, zajištění 
zúčtování státní dotace v oblasti státní reprezentace, oblasti SCM, SpS a STM, apod.  Výše 
dotace také umožňuje pravidelnou stabilní finanční podporu činnosti KSK a KGS, která již 
třetím rokem činí 400.000,- Kč.   
 
 Již třetím rokem obdrží dotaci na svou činnost také registrované oddíly České 
gymnastické federace. V letošním roce bude rozděleno celkem 1.825.100,- Kč. Tyto finanční 
prostředky budou, vzhledem k nižší dotaci MŠMT v rámci Programu V, z větší části 
vyplaceny z finančních prostředků získaných z odvodů loterií. 
 
 Česká gymnastická federace obdržela ve 2. polovině roku 2014, v rámci Programu 
133510 - Podpora materiálně-technické základny sportovní reprezentace, od MŠMT 
účelovou dotaci ve výši 1.521.853,- Kč na nákup nářadí zn. Spieth pro sportovní gymnastiku 
mužů a žen. V rámci tohoto nákupu byla pořízena další pružinová podlaha zn. Spieth, která 
byla umístěna ve specializované gymnastické tělocvičně TJ Bohemians Praha.  
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Další pružinová podlaha byla pořízena počátkem roku 2015 pro oddíl SG při T.J. 
Sokol Moravská Ostrava 1. S ohledem na atypické rozměry tělocvičny, byla pro tento oddíl 
pořízena pružinová podlaha od firmy DIONY, která ji vyrobila na zakázku 

.    
 Výkonný výbor zároveň pokračoval v zahájené podpoře menších oddílů a klubů  při 
obměně vybavení gymnastických tělocvičen započaté v roce 2014 nákupem molitanových 
přeskokových stolů. V průběhu roku 2015 bylo po vzájemné konzultaci s oddíly dodáno do 
34 oddílů materiální vybavení v celkové hodnotě 1.122.226,- Kč. K pořízení materiálního 
vybavení byly použity finanční prostředky z odvodů loterijních společností, které poskytl 
Český olympijský výbor (ČOV). 
 
 Pokračuje projekt „Příznivci V. Čáslavské a Y. Enda podporují gymnastické talenty“, 
iniciovaný Věrou Čáslavskou, díky kterému bylo podpořeno v loňském roce 11 talentů 
sportovní gymnastiky mužů a žen, mezi něž bylo rozděleno 80.000,- Kč. V letošním roce bylo 
rozděleno mezi 21 žadatelů celkem 94.500,- Kč.  
 
 Česká gymnastická federace se snaží využívat i systém finanční podpory 
Mezinárodní gymnastické federace (FIG) a Mezinárodního olympijského výboru (IOC) určený 
talentovaným sportovcům olympijských gymnastických sportů, u nichž je předpoklad startu 
na OH. Sportovní gymnasta Daniel Radovesnický je příjemcem stipendia Mezinárodního 
olympijského výboru (IOC) na předolympijskou přípravu v rámci programu „Olympijské 
solidarity“. Bohužel se v roce 2015 již nepodařilo úspěšně navázat na program stipendií FIG 
pro nadějné sportovce olympijských gymnastických sportů „FIG Scholarship for gymnasts“. 
Po 3 letech tak žádný z českých gymnastů nebude moci čerpat na svou přípravu stipendium 
FIG. 
 
 Dále pokračuje spolupráce s firmou Fractal v oblasti zajištění letenek, které přinášejí 
České gymnastické federaci úspory formou slev, společně s možností odložení termínu 
úhrady za poskytnuté služby. V oblasti zahraničních plateb pokračuje Česká gymnastická 
federace ve využívání služeb společnosti Travelex GBP Prague s.r.o., které přinášejí úsporu 
nejen na poplatcích při bankovních převodech do zahraničí, ale také úsporu díky 
příznivějším kurzům cizích měn. Pokračuje také spolupráce s firmou Manufaktura v oblasti 
nefinančního plnění formou věcných darů používaných jako ceny při soutěžích pořádaných 
Českou gymnastickou federací. 
 

Stále se bohužel nepodařilo nalézt významného sponzora respektive partnera České 
gymnastické federace. Výkonný výbor samozřejmě hledal a hledá i jiné možnosti financování 
činnosti České gymnastické federace. Navázaná spolupráce se společností SMTT v oblasti 
dárcovství a fundrisingu byla pozastavena po ukončení pracovního poměru s paní 
Himmelovou koncem listopadu 2014, která měla tuto oblast v popisu práce. Navíc 
prohloubení a pokračování spolupráce v této oblasti bylo a je limitováno dalším rozvojem 
Gymnastického informačního systému (GIS). 

 
Finanční politika Výkonného výboru je konzervativní. Každoročním cílem je ukončit 

hospodaření ke konci roku s finančním přebytkem, který slouží jako finanční rezerva pro 
zajištění činnosti České gymnastické federace v 1. čtvrtletí následujícího roku. Podrobnější 
údaje  o výsledcích hospodaření za rok 2014 a návrhu rozpočtu na rok 2015 naleznete v 
podkladových materiálech pro jednání letošní valné hromady. 
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3.  Směrnice a řády ČGF 
 
 V uplynulém období byla největší pozornost věnována návrhům úprav Stanov České 
gymnastické federace, které by vyhověly požadavkům obsaženým v novém Občanském 
zákoníku platném od 1.1. 2013. Konečný návrh úprav Stanov České gymnastické federace 
budou projednávat a schvalovat delegáti této valné hromady.  
 
 V souvislosti s dalším rozvojem Gymnastického informačního systému (GIS) došlo 
k úpravě Soutěžního řádu, která se týkala především možností zasílání on-line přihlášek na 
soutěže prostřednictvím GIS. Došlo také k úpravám věkových kategorií a výkonnostních 
kategorií MČR u některých gymnastických sportů. 
 
 Do Kvalifikačního řádu byla na základě žádosti subkomise TeamGym zapracována 
kvalifikace rozhodčí TeamGym III. třídy. V současné době pracuje metodická komise  
společně se subkomisí TeamGym na přípravě podkladů pro zapracování kvalifikace trenér 
TeamGym I., II. a III. třídy.  Bohužel se prozatím nepodařilo s dalšími sportovními 
organizacemi zabývajícími se gymnastickými aktivitami (především ČOS, ČASPV a ČSMG)  
sjednotit požadavky kladené na jednotlivé kvalifikační stupně, které by umožňovalo 
vzájemné uznávaní získaných kvalifikací zejména u trenérů gymnastických sportů. 
 
 
4. Mezinárodní akce 
 
 Mezi nejvýznamnější mezinárodní akce uplynulého období patřil v 2. polovině roku 
2014 Mezinárodní závod přátelství ve skocích na trampolíně. V Jablonci nad Nisou se v září  
uskutečnil již jeho 42. ročník.  
 

Pokračuje také liberecká tradice Závodu olympijských nadějí ve sportovní gymnastice 
juniorů a juniorek, který je pořádán klubem Gymnastika Liberec.  
  
 Své tradiční místo má v kalendáři FIG rovněž mezinárodní závod v aerobiku „Czech 
Aerobic Open“ pořádaný klubem Aerobic Sport Centrum Zlín pravidelně v březnu.  
 
 Nemohu samozřejmě zapomenout na závod smíšených dvojic ve sportovní 
gymnastice „Sokol Grand Prix de Gymnastique Brno“, který má již své pevné místo ve 
sportovním kalendáři FIG. Tento závod je organizačně zajišťován oddílem SG při T.J. Sokol 
Brno I v úzké spolupráci s ústředím České obce sokolské a sekretariátem České 
gymnastické federace, který zajišťuje především komunikaci se zahraničními národními 
federacemi a samotnou FIG.     
 
           Česká gymnastická federace pokračuje v těsné spolupráci s ČASPV, ČOS a 
agenturou Christian V.I.P. na přípravě gymnastického festivalu mládeže Eurogym 2016, 
jehož pořádáním byla Česká gymnastická federace pověřena UEG koncem roku 2013. 
Festival se uskuteční  v červenci roku 2016 v Českých Budějovicích, přičemž se předpokládá 
příjezd 4500-5000 účastníků z celé Evropy.  
 
 
5. Domácí mistrovské soutěže 
 

Součástí práce Výkonného výboru, a především jejich sportovně-technických komisí 
a sekretariátu, patří organizační zajištění domácích mistrovských soutěží sportů 
zastřešovaných Českou gymnastickou federací, tj. MČR sportovní gymnastiky mužů a žen, 
MČR ve skocích na trampolíně, MČR v aerobiku, MČR v akrobatické gymnastice, MČR 
TeamGym a MČR v olympijském šplhu.  
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 Daří se udržovat spolupráci mezi sportovně-technickými komisemi a oddíly/kluby 
ochotnými organizovat domácí mistrovské soutěže. Jistotou při organizaci šampionátů ve 
sportovní gymnastice mužů a žen je především oddíl SG při T.J. Sokol Brno I  a v posledních 
letech také SK Hradčany Praha, který zajišťuje pořadatelsky podzimní mistrovské soutěže ve  
sportovní gymnastice mužů. Díky aktivitě oddílu SG při T.J. Sokol Vysoké Mýto se po 
několikaleté pauze vrátilo do Vysokého  Mýta letos na jaře MČR ve sportovní gymnastice 
žen výkonnostních stupňů díky. 
.   
 MČR v akrobatické gymnastice tradičně uspořádal oddíl akrobatické gymnastiky při 
TJ Bohemians Praha, který MČR pořádal jako mezinárodní k nízkému počtu českých 
akrobatů.  
 

Ve skocích na trampolíně se o pořadatelskou roli podělily kluby Trampolíny Liberec a 
SK GT Pokratice - Litoměřice.     
  

Organizaci českého šampionátu v olympijském šplhu v roce 2014 opětovně zajišťoval 
ŠSK Palestra při ZŠ Modřanská ve spolupráci s hlavním partnerem, kterým je Česká 
Pojišťovna, a.s.  MČR se konalo již po třetí za sebou v řadě v Praze v prostorách 
Obchodního centra Harfa.   
 
 Protože se nenašel vhodný pořadatel pro MČR 2015 TeamGym a TeamGym Junior, 
rozhodla se Komise Všeobecné gymnastiky respektive její subkomise pro TeamGym 
zorganizovat MČR v Praze ve spolupráci se sekretariátem České gymnastické federace. Zde 
bych si dovolil poděkovat Michalu Šotolovi, který jako nový pracovník sekretariátu organizaci 
tohoto MČR úspěšně zvládl. A to i díky vydatné pomoci členů jeho mateřského oddílu TJ 
Sokol Horní Počernice. 
 
 Všechny jmenované kluby a oddíly se zhostily svého úkolu velice dobře. Na tomto 
místě si dovoluji poděkovat všem pořádajícím klubům, oddílům a jejich dobrovolným 
pracovníkům, kteří se podíleli na organizaci mistrovských soutěží v uplynulém období: 
 
 
Rok 2014 
 
MČR ve sp. gymnastice juniorek C a žen C / Praha / PGS & T.J. Sokol Žižkov II 
MČR družstev ve skocích na trampolíně  / Liberec / Trampolíny Liberec 
MČR žactva ve skocích na trampolíně / Litoměřice / SK GT Pokratice - Litoměřice  
MČR v akrobatické gymnastice / Praha / TJ Bohemians Praha 
MČR ve sp. gymnastice mužů v povinných sestavách / Praha / SK Hradčany Praha  
Liga družstev ve sp. gymnastice žen / Brno / T.J. Sokol Brno I 
MČR v olympijském šplhu / Praha / ŠSK Palestra při ZŠ Modřanská 

   
 
 Rok 2015 
 
MČR TeamGym a TeamGym Junior  / Praha / Česká gymnastická federace   
MČR ve sp. gymnastice juniorů, kadetů a mužů / Brno /  T.J. Sokol Brno I 
MČR ve sp. gymnastice juniorek, kadetek a žen / Brno /  T.J. Sokol Brno I 
MČR ve sp. gymnastice žáků a dorostenců / Brno / T.J. Sokol Brno I 
MČR ve sp. gymnastice výkonnostních stupňů žen / Vysoké Mýto / T.J. Sokol Vysoké Mýto  
MČR juniorů a seniorů ve skocích na trampolíně  / Liberec / Trampolíny Liberec  
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6. Úkoly pro následující období 
 

Stávajícímu Výkonnému výboru České gymnastické federace zbývá rok do ukončení 
jeho zkráceného dvouletého volebního období. Ve zbývajícím roce se Výkonný výbor 
soustředí na dotažení již zahájených změn a projektů, kterými jsou především: 
  
1. dopracování marketingového a PR plánu a získání marketingových partnerů a sponzorů, 

kteří by byli ochotni v následujícím OH cyklu spolufinancovat plánované významné 
mezinárodní akce a soutěže pořádané ČGF, přípravu členů reprezentačních výběrů ČR, 
přípravu talentované mládeže včetně projektů určených k zapojení široké veřejnosti do 
aktivit souvisejících s gymnastickými sporty. 

 
2. dokončení aktualizace databáze členské základy a práce na úpravách softwaru pro on-

line  registraci oddílů/klubů a jejich členů prostřednictvím internetových stránek ČGF a to 
zejména v návaznosti na požadavky MŠMT.  

 
3. rozšíření stávajícího Gymnastického informačního systému (GIS) o možnost registrace a 

evidence rozhodčích a trenérů České gymnastické federace.  
 
4. pokračování v on-line přenosech z mistrovských soutěží a mezinárodních soutěží 

pořádaných Českou gymnastickou federací a práci zaměřené na zkvalitnění a přísunu 
většího množství informací přinášených široké veřejnosti prostřednictvím on-line přenosů.  
 

5. vyhodnocení stávajícího systému hodnocení činnosti SCM a SpS a navržení případné 
změny, která by vedla k větší efektivitě systému a zlepšení výkonnosti sportovců 
s výhledem úspěšné státní reprezentace. V rámci navrhovaných změn zvážit pro další 
OH cyklus zaměstnání vedoucích trenérů SCM a SpS Českou gymnastickou federací na 
hlavní zaměstnanecký pracovní poměr.  

 
6. další oživení fungování obchodní společnosti Česká gymnastická, s.r.o. a využití jejího 

potenciálu pro komerční aktivity České gymnastické federace spojené s gymnastickými 
sporty a pohybovými aktivitami široké veřejnosti, a to hlavně v souvislosti s pořádáním 
gymnastického festivalu mládeže Eurogym 2016 v Českých Budějovicích. 

 
7. úspěšné zorganizování mládežnického gymnastického festivalu Eurogym 2016, který 

proběhne v červenci 2016 v Českých Budějovicích.   
 
 
7.  Závěr 

 
Zpráva o činnosti za období od 1.8.2014 do 31.7. 2015 zcela určitě není vyčerpávající 

a nepostihuje, a ani nemůže postihnout širokou škálu  činnosti a práce členů výkonného 
výboru, členů jejich sportovně-technických a odborných komisí, ani práci trenérů, rozhodčích 
a činovníků, kteří odvádějí neocenitelnou práci v rámci KSK, KGS a v samotných oddílech a 
klubech.  

 
Na závěr mé zprávy mi dovolte poděkovat všem členům výkonného výboru, členům 

sportovně-technických a odborných komisí, reprezentačním trenérům ČR a v neposlední 
řadě zaměstnancům sekretariátu České gymnastické federace za jejich konstruktivní přístup, 
vstřícnost a spolupráci při řešení úkolů a problémů v uplynulém roce.  

 
 

         
 Roman Slavík, v.r. 
    předseda ČGF 
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TECHNICKÁ KOMISE SPORTOVNÍ GYMNASTIKY ŽEN 
 
 Rok je krátká doba, a má minulá zpráva o činnosti byla postavena trošičku s vizí do 
budoucna, proto tentokrát budu velmi stručný. 
 

TKŽ se scházela dle potřeby a naléhavé záležitosti řešila operativně e-mailovou 
korespondencí. Především neodkladné otázky nominací. V současné době TKŽ pracuje na 
úpravě závodního programu. 
 
 Co se týká výsledků a závodů, vyzdvihl bych velmi slušnou úroveň i počet žákyň, 
kadetek a juniorek na MČR 2015, současně však s nelibostí musím konstatovat velmi úzkou 
startovní listinu v kategorii ženy A. Důvody vidím já osobně dva. Za prvé, velmi malý počet 
kadetek a juniorek před několika lety a za druhé, malá motivace závodnic věnovat se 
sportovní gymnastice i v dospělém věku. Tady je potřeba se opravdu zamyslet. 
 
 Pokud se týká reprezentace, ženy se připravují na Mistrovství světa, které je 
kvalifikací na OH 2016. Všichni doufáme, že se jedné naší závodnici na OH 2016 podaří 
kvalifikovat. V době psaní této zprávy ještě není nominace uzavřena, a máme, řekněme 4 
horké kandidátky na 3 místa.  Čeká náš ještě jedno nominační utkání, pravděpodobně 
v Polsku. Po něm bude dle nominačních kriterií jasno. Jarní Mistrovství Evropy 2015 se 
nejlépe vydařilo Veronice Cenkové, stejně jako Evropské hry v Baku, kde naše družstvo 
obhájilo 15. místo z loňského Mistrovství Evropy. 
 
 Na závěr dovolte, abych vyzdvihl výsledek našeho juniorského družstva na EYOF 
2015, které ve složení Aneta Holasová, Lucie Jiříková a Vendula Měrková vybojovalo 
v soutěži družstev 12. místo, což je, jak jistě lidé znalí poměrů uznají, velmi kvalitní výkon. 
Aneta Holasová navíc ve víceboji postoupila mezi 24 nejlepších gymnastek a ve finále 
vybojovala 19. místo. 
 

Vrcholem příštího roku bude Mistrovství Evropy juniorek a žen, na které se chceme 
kvalitně připravit a ještě vylepšit pěkný výsledek z loňského roku. 
 
 
 
 
 
Miloslav Musil, v.r.  
   předseda TKŽ 
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TECHNICKÁ KOMISE SPORTOVNÍ GYMNASTIKY MUŽŮ 
 
 Komise pracovala v uplynulém období ve složení: předseda Alon Hasa, reprezentační 
trenér mužů Oldřich Otava, reprezentační trenér juniorů Martin Vlk, Jaromír Labonek 
odpovědný za úsek žáků, předseda komise rozhodčích Jiří Urbánek, metodik Jan 
Chrudimský, zástupce sportovců Martin Konečný a ostatní členové Miloslav Netušil a 
Jaroslav Chyba. 
 
 S ohledem na nevyrovnanou rozpočtovou politiku předchozí TKM je jedním z 
hlavních cílů současné TKM vyrovnaný rozpočet. Pečlivě proto dbáme na to, aby měl každý 
výdaj TKM racionální opodstatnění s maximálním efektem pro svůj účel. Daří se nám tak, 
díky zavedení nutných úsporných opatření, vést rozpočet, který je v současnosti vyrovnaný. 
TKM se navíc podařilo v rámci snižování nákladů a vedení vyrovnaného rozpočtu, zajistit 
sponzora, který převezme náklady za přepravu reprezentačního týmu mužů na MS 
v Glasgow (18.10.-1.11.2015). 
 
 Dalším důležitým úkolem TKM bylo vyjasnění reprezentačních podmínek, zlepšení 
komunikace mezi reprezentanty a reprezentačními trenéry a dostatečná informovanost 
samotných reprezentantů a jejich trenérů. Což se podařilo také díky navýšení počtu 
výcvikových táborů na cca 4 za rok. Neodmyslitelnou součástí současných výcvikových 
táborů jsou prověrky technické a fyzické přípravy, prověrka volných sestav či kontrolní 
šestiboj, sestavené vždy s ohledem na závodní program, či fázi vrcholové přípravy. 
V technické přípravě se klade velký důraz na zvládnutí soustavy cviků nezbytných pro 
vrcholovou gymnastiku. Výsledky prověrek jsou písemně i graficky zpracovávány a jsou k 
dispozici trenérům. Racionální navyšování počtu výcvikových táborů a jejich účelové 
zaměření je trendem, který bychom rádi zachovali i v následujícím období s ohledem na 
pozitivní odezvu ze strany reprezentantů i reprezentačních trenérů.  
 
 Úspěchem s velmi slibným příslibem do budoucna je pro českou mužskou 
gymnastiku povolení závodit za ČR a vyjednání reprezentační smlouvy pro nadějného a 
perspektivního závodníka Davida Jessena, který do té doby startoval a připravoval se v USA. 
Dlouhá léta celá seniorská reprezentace závisela na zdravotním stavu Martina Konečného, 
ale dnes tak máme tři vyrovnané závodníky schopné dobrého umístění v mezinárodní 
konkurenci. Kromě zmiňovaných dvou (Konečný, Jessen) je to také Daniel Radovesnický. 
S ohledem na blížící se letní OH v Rio de Janeiru 2016 jsou šance ČR mít svého zástupce v 
soutěži sportovní gymnastiky mužů příznivé. 
 
 Co se týče sportovních výsledků, tak se žádnému ze závodníků nepodařilo na 
mezinárodních závodech předvést natrénované výkony, a tudíž nemá cenu hodnotit umístění 
ve 4. nebo 5. desítce, byť bychom mohli říct, že nebýt pádů byl by pohled na výsledkovou 
listinu mnohem příjemnější. Sportovní gymnastika stojí na bodovém hodnocení a z tohoto 
pohledu lze pozitivně hodnotit pouze MČR 2015, které proběhlo i díky účasti Davida Jessena 
(83,80 b.) na velmi vysoké úrovni jak výkonnostně, tak počtem přihlášených závodníků. 
Daniel Radovesnický s bodovým ziskem 82,20 b. obsadil druhé místo a Ondřej Janeczko se 
78,20 b. skončil třetí. V kategorii juniorů zvítězil Michal Růžek se 76,50 b.. 
 
 Ve světle výsledků z MČR nedosáhli naši reprezentanti na mezinárodním poli 
kvalitního umístění. Na dubnovém ME 2015, které proběhlo ve francouzském Montpellier, 
dosáhl nejlepšího umístění David Jessen (33. místo - 80,531 b.). Ostatní čeští reprezentanti 
(Radovesnický, Janeczko, Solovjev) předvedli výkony nedosahující jejich obvyklých 
možností.  
 
 V podobném duchu proběhly i Evropské hry v Baku. Český tým obsadil 22. místo s 
bodovým ziskem 157,630 b. V jednotlivcích skončil David Jessen na 40. místě s 80,097 b. a 
Daniel Radovesnický na 55. místě s 75,865 b. Martin Konečný (ze zdravotních důvodů) 
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nastoupil na čtyři nářadí a pro družstvo bodoval třikrát. Obrovskou smůlu měl David Jessen, 
který měl i přes chybu na prostných dobře rozjetý závod pro účast ve finále víceboje. 
Poslední nářadí bradla, která jsou jeho silnou disciplínou, nešťastně pokazil. Nakonec z toho 
vzešly jen průměrné až podprůměrné výsledky. V každém případě to bylo ponaučení pro 
přípravu na další soutěže včetně kvalifikace pro OH 2016. Reálným úspěchem ČR bude 
kvalifikace jednoho závodníka na OH, a to nejpravděpodobněji právě z trojice Konečný, 
Jessen, Radovesnický.  
 
 Při pohledu na řídnoucí žákovské kategorie se jako nejpalčivější problém jeví 
nedostatek trenérů, kteří by uměli systematicky pracovat s mládeží. Současná gymnastika 
stojí na hrstce trenérských nadšenců, kteří jsou sice schopni vychovat kvalitního závodníka, 
většinou však za cenu velké osobní oběti (ve volném čase po práci a bez odpovídajícího 
finančního ohodnocení). Je potřeba najít systémové řešení tohoto složitého problému, což si 
TKM vytyčila jako jeden z hlavních dlouhodobých cílů, vedoucí ke zlepšení a následnou 
stabilizaci neutěšené situace v žákovských kategoriích. 
 
 Co se týče krátkodobých a střednědobých cílů, je hlavním úkolem úprava povinných 
sestav. TKM velmi intenzivně pracuje na přípravě povinných sestav tak, aby metodicky lépe 
připravily gymnasty v žákovských kategoriích pro výkonnostní gymnastiku. 
 
 Závěrem bych rád poděkoval těm, bez kterých by práce TKM neměla žádný smysl. 
Velmi děkuji všem trenérům a závodníkům. Díky Vaší lásce ke sportovní gymnastice a díky 
tvrdé práci, kterou denně podstupujete, se můžeme těšit na spoustu krásných gymnastických 
výsledků. Přeji Vám, aby se Vám v dalším období dařilo na mezinárodním poli stejně dobře, 
jako na tom českém.  
 
 
 
 
 
    Alon Hasa, v.r. 
   předseda TKM 
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TECHNICKÁ KOMISE SKOKŮ NA TRAMPOLÍNE 
 
 Komise pracovala ve složení: Vladimír Zeman - předseda, Radek Hanáček - člen, Jiří 
Kotrba - člen, Miroslav Patrman - člen,  Jana Štefániková - členka. 
 
 Komise pracovala v těsné spolupráci především s reprezentačními trenéry Petrem 
Dufkem, Janem Topičem a Marcelou Šefrovou a také s řadou oddílových trenérů, 
rozhodčích, závodníků a funkcionářů, kteří se na činnosti komise podíleli nejen při 
konzultacích připravovaných rozhodnutí, ale i spoluprací při konkrétních akcích.  
 
 Zástupci oddílů skoků na trampolíně se na začátku letošního roku (17.01. 2015) 
setkali na valné hromadě oddílů skoků na trampolíně, která projednávala a připravovala 
především: 

- zprávu o činnosti za rok 2014 a záměry činnosti komise skoků na trampolíně na rok 
2015 

- zhodnocení za rok 2014 a záměry přípravy reprezentačních výběrů ČR a účastí 
reprezentantů ČR v mezinárodních soutěžích pro rok 2015 

- zhodnocení za rok 2014 a záměry přípravy výběrů talentované mládeže pro rok 2015 
- sportovní kalendář pro rok 2015 
- návrhy změn, doplňky a úpravy technických předpisů pro soutěže v ČR 
- změnu systému, technologie a procesy zpracování výsledků při soutěžích v ČR 

(zavedení hodnocení po prvcích s použitím vstupních terminálů u jednotlivých 
rozhodčích) 

- záměry rozvoje skoků na trampolíně v ČR. 
 
 Velká pozornost byla věnována i zhodnocení a diskuzi o nové struktuře věkových 
kategorií, výkonnostních požadavků a povinných sestav a nové struktuře soutěží, které byly 
zavedeny v roce 2014. 
 
 Činnost komise byla zaměřena především na: 

- koordinaci přípravy a růstu výkonnosti družstva olympijské přípravy a reprezentačních 
výběrů ČR, závodníků ve sportovních centrech mládeže (SCM) a vybraných 
závodníků talentované mládeže. 

- činnost a přípravu reprezentačních výběrů ČR, reprezentačních družstev ČR a 
družstva olympijské přípravy ČR. 

- přípravu a zabezpečení startů reprezentantů na mezinárodních závodech, Světových 
hrách věkových skupin, na Mistrovství světa a v závodech Světového poháru a na 
start na 1. Evropských hrách 2015 v Baku v Ázerbájdžánu 

- přípravu a realizaci mistrovských a přebornických soutěží, soutěží Českého a 
Žákovského poháru a Českého závodu věkových skupin (podle modelu Světových 
her mládeže FIG) 

- přípravu tradičního Mezinárodního závodu Přátelství - závodu Olympijských nadějí 
v ČR, který probíhá každoročně již od roku 1970 a v roce 2015 proběhne již 43. 
ročník 

- přípravu a realizaci semináře rozhodčích a jejich přípravu na novou technologii 
zpracování výsledků 

- pomoc oddílům při zabezpečení materiálního vybavení nářadím a náhradními díly 
- popularizaci a propagaci skoků na trampolíně v ČR, kde lze za velký úspěch 

považovat dnes již dlouholetou spolupráci s Českou televizí při přípravě 
půlhodinových záznamů ze závodů Českého poháru a z Mezinárodního závodu 
přátelství. 

 
 Vlastní příprava reprezentantů ČR a dalších členů reprezentačních výběrů ČR a 
družstva olympijské přípravy je zajišťována především pod vedením oddílových a osobních 
trenérů v mateřských klubech závodníků. Příprava v klubech a oddílech byla doplněna 
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systémem víkendových soustředění. Zita Frydrychová (Trampolíny Liberec) a Martin Pelc 
(T.J.Sokol Žižkov I) jsou zařazeni do systému podpory Resortního sportovního centra 
Ministerstva vnitra ČR, který se významnou měrou podílel na zabezpečení jejich 
nadstandardní sportovní přípravy. Pokračovala i spolupráce s MUDr. Tomášem Krůtou z 
Prahy. 
 
 V rámci systematického zajišťování sportovní přípravy mládeže jsou v Rožnově pod 
Radhoštěm, v Praze na Kampě a v Liberci zřízena pracoviště sportovních center mládeže. 
 
 I v roce 2015 pokračuje natáčení sestřihů ze všech závodů Českého a žákovského 
poháru, které pak vysílá Česká televize na kanálu ČT 4 Sport. Záznam se připravuje a bude 
vysílat také z  Mezinárodního závodu Přátelství 2015. 
 
 Na sportovním poli byl letos zatím nejvýznamnějším úspěchem českých trampolinistů 
start Naima Ashhaba (T.J. Sokol Kampa) a Martina Pelce (T.J. Sokol Žižkov I) na 
premiérových Evropských hrách v Baku v Ázerbájdžánu v červnu 2015. V soutěži mužů 
jednotlivců se Naim umístil na 15. místě a Martin na 16. místě. Fantastického výsledku pak 
dosáhli v soutěži synchronních dvojic, kde obsadili nečekané 4. místo, pouze jednu desetinu 
bodu za bronzovou medailí. Oba závodníci také svými výkony, výsledky a také chováním 
přispěli k nadstandardnímu mediálnímu zájmu přítomných novinářů a prezentaci skoků na 
trampolíně v médiích. Je proto velká škoda, že se tento pár po skončení Evropských her 
rozešel a nebude pokračovat ve společné úspěšné sportovní kariéře. 
 
 Nejvýznamnější soutěží 2. pololetí 2015 bude Mistrovství světa v Odense v Dánsku 
v listopadu 2015, které bude prvním kvalifikačním kolem na Olympijské hry 2016. 
 
 Jak se již stalo tradicí, slaví čeští trampolinisté každých 5 let výročí počátku skákání 
na trampolíně v České republice a Československu. A protože oficiální historii počítáme od 
roku 1970, oslavíme v roce 2015 již 45. Výročí naší existence. Oslavy proběhnou 14.11. 
2015 v Rožnově pod Radhoštěm společně s 5. závodem Českého poháru a vyhlášením 
celkových letošních vítězů celého cyklu. Večerních oslav se pak zúčastní jak současní 
závodníci, trenéři, rozhodčí a funkcionáři, tak i ti, kteří psali historii skákání na trampolíně 
v dobách minulých. Srdečně zváni jsou i všichni další příznivci skoků na trampolíně. 
 
 Závěrem zprávy o činnosti pak patří poděkování také všem pořadatelům soutěží a 
dalších akcí a dále všem trampolinistům, závodníkům, trenérům, rozhodčím a funkcionářům 
a všem příznivcům skákání na trampolíně, kteří se podílejí na činnosti a sportovních, 
organizačních a společenských úspěších našeho sportu. 
 
 
 
 
 
     Vladimír  Zeman, v.r. 
       předseda TK TRA 
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KOMISE VŠEOBECNÉ GYMNASTIKY 
 

1. Úvod 
 Komise Všeobecné gymnastiky (VG) sdružuje zástupce zastřešujících 
organizací ČUS, ČASPV, ČOS, ČAUS, ČSMG a AŠSK. Komise VG má utvořené 
subkomise pro TeamGym, olympijský šplh a pohybové skladby. 

 
 Komise VG pracovala od VH 2014 ve složení: Josef Bučko, Miroslav Zítko, Petr 
Svoboda, Pavol Niezgodský, Oldřich Kadlec, Šárka Panská, Renáta Řehořová, Miloš 
Miškovic, Jitka Rosenbaumová a Eva Hložková.  S komisí VG začal od ledna 2015 
spolupracovat sportovní manažer ČGF Michal Šotola. Ve zmíněném období se nám konečně 
podařilo zapojit do činnosti komise také zástupce AŠSK Oldřicha Kadlece. 
 

2. Činnost komise v roce 2014-2015 
 V tomto období se komise VG zabývala přípravou a samotnou účastí českých 
sportovců na Světové gymnaestrádě 2015 v Helsinkách, která se uskutečnila v Helsinkách  
ve dnech 11.-9.7. 2015 za účasti 21 000 účastníků z celého světa včetně 836 účastníků 
z ČR. Komise pokračovala v přípravě mládežnického gymnastického festivalu Eurogym 2016 
v Českých Budějovicích. Komise se podílela významnou měrou na pořádání MČR 
s mezinárodní účastí v soutěži TeamGym, které bylo součástí série závodů „International 
TeamGym Cup“ v květnu 2015 v Praze.  
 
 Nezbytnou náplní činností komise byla příprava M ČR v olympijském šplhu, které se 
uskutečnilo v Praze a díky tradičně obětavým pořadatelům, věřím, že ke spokojenosti všech 
účastníků. 
 
 V létech 2014-2015 komise uspořádala 2. ročník Českého poháru Prospect Cup v 
TeamGymu kategorie Junior I - IV a Senior, který byl ukončen závodem Českého poháru 
Prospect Cup v květnu 2015. Další, již 3. ročník bude probíhat od června 2015 do listopadu 
2016 pro všechny kategorie TeamGym, přičemž jeho součástí bude celkem osm závodů. Od 
roku 2017 bude Český pohár v TeamGymu pořádán vždy od ledna do prosince daného roku. 
 
 Komise VG za zmiňované období provedla nejvíce změn v oblasti subkomise 
TeamGym. Vedoucí subkomise byla jmenována paní Renáta Řehořová. V červnu 2015 se 
vzdal funkce reprezentačního trenéra pan Miloš Miškovic. Vedením úseku reprezentace ČR 
byla pověřena slečna Tereza Krakovská, zodpovědná za přípravu na Mistrovství Evropy 
2016 v Mariboru. Komise VG připravila za minulé období několik seminářů a školení jak 
rozhodčích, tak trenérů, v oblasti sportovní gymnastiky a soutěže TeamGym. Na počátku 
roku 2015 byla schválena nová pravidla TeamGym pro kategorie Junior I - III. Ještě v roce 
2014 čtyři naši rozhodčí úspěšně absolvovaly mezinárodní kurz rozhodčích TeamGym 
. 
 Mezi úspěchy VG je možné počítat práce Petra Grygy v Technické komisi TeamGym 
při UEG a zapojení pana Oldřicha Kadlece, zástupce AŠSK, do práce komise. Naopak mezi 
neúspěchy řadím neuskutečnění 21. ročníku Festivalu pohybových skladeb. 
v Plzni. 
 

3. Závěr 
 Dovolte mi na závěr poděkovat všem organizacím a jejich zástupcům, kteří se aktivně 
podíleli na přípravě zmíněných akcí a vyslovit přání, aby se tyto aktivity dále rozšiřovaly a 
staly se součástí každodenního života také pro sportovce z ostatních gymnastických sportů 
po ukončení jejich aktivní závodní činnosti. 
 
 
  Josef Bučko, v.r. 
předseda komise VG 
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KOMISE SCM A SpS  
 

 Komise i v roce 2015 pracovala ve stejném složení jako v roce předchozím - Renáta 
Řehořová, Petr Syrový a Jan Chrudimský.  
 
 Také v oblasti metodiky a financí nedošlo k žádným změnám. Dotace od MŠMT na 
Program II - Sportovně talentovaná mládež zůstala ve stejné výši, tj. 4 359 900,- Kč.  
 
 Konkrétní finanční částky pro jednotlivé sporty a kluby na rok 2015, tak jak byly 
schváleny VV ČGF, jsou uvedeny v materiálech týkajících se návrhu rozpočtu ČGF na rok 
2015.   
 
 Na závěr bych si dovolila opětovně odcitovat část zprávy předsedy ČGF z roku 2012, 
týkající se problematiky talentované mládeže. Pomalu se blíží rok 2016, kdy bude MŠMT 
přehodnocovat a aktualizovat dělení financí na základě výsledků z ME, MS a OH. Obávám 
se, že dosavadní výsledky především ve sportovní gymnastice mužů a žen již brzy dají panu 
předsedovi za pravdu: „Každý z těch, kteří se podepisují na stávajícím stavu systému SCM a 
SpS, jeho dosavadních výsledcích, a kteří jsou jeho součástí, ať už jsou členy vedení ČGF, 
členy sportovně-technických a odborných komisí ČGF, členy vedení oddílů a klubů, ale i 
samotní trenéři SCM a SpS, by měli provést osobní inventuru a přiznat si, kde udělali chyby, 
co mohli udělat lépe a hlavně by měli být schopni přenést se přes partikulární zájmy, zájmy 
mateřských klubů a oddílů a přemýšlet o budoucnosti systému SCM a SpS. Protože jestli se 
systém SCM a SpS nepodaří během nadcházejících 4 let „resuscitovat“, a jestliže nezačne 
produkovat sportovce, kteří se budou schopni pohybovat ve výsledkových listinách na ME, 
MS a OH v první desítce, pak se může stát, že na Valných hromadách ČGF v dalším 
olympijském cyklu následujícím po OH 2016 nebudou mít delegáti šanci o správnosti 
nastavení systému SCM a SpS vůbec diskutovat.“ 
 
 S ohledem na to, že Komise SCM a SpS je opravdu ten poslední orgán, který má 
moc cokoli ovlivnit, měl by VV ČGF pro příští volební VH zvážit jeho další pokračování. 
 
 
 
 
       Renáta Řehořová, v.r. 
předsedkyně komise SCM a SpS 
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METODICKÁ KOMISE 
 

 Komise od poslední Valné hromady pracovala v tomto složení:  Jan Chrudimský 
(předseda), Petr Valach (člen) a Gustav Bago (člen). 
 
 V uplynulém období se nám podařilo stabilizovat činnost a postavení metodické 
komise, kdy je metodická komise dílčím orgánem ČGF. Její kompetence, práva a povinnosti 
plynou ze stanov a jednotlivých jednacích řádů ČGF. Činnost komise spočívá především 
v následujících oblastech: 
 
a) vzdělávání trenérů ČGF 
b) přípravy a publikování odborných a metodických publikací zahrnující oblasti výchovy, 

vzdělání, zdraví a výkonnosti trenérů a členů ČGF. 
 
 Metodická komise spolupracuje s ostatními komisemi ČGF na přípravě závodních 
programů, dále na přípravě termínové listiny a v neposlední řadě spolupracuje při výchově a 
kultivaci pohybově nadaných jedinců a s reprezentačními výběry ČR. 
 
 V uplynulém období komise ve spolupráci s Krajskou soutěžní komisí Libereckého 
kraje realizovala školení trenérů sportovní gymnastiky III. a II. Třídy. Poděkování patří všem 
lektorům, kteří se školení zúčastnili. O vzdělávání trenérů III. třídy, stejně jako o zvyšování si 
trenérské kvalifikace, je stále zájem. V nadcházejícím období plánujeme další školení 
trenérů. Na základě projeveného zájmu bychom chtěli školení trenérů organizovat minimálně 
jednou za dva roky. 
 
 Dále se chceme zaměřit na pořádání krátkodobých odborných seminářů. Domníváme 
se, že jejich realizace bude pro trenéry impulsem pro inovaci tréninkových prostředků a 
metod a ve svém důsledku povedou ke zvýšení výkonnosti českých gymnastů a gymnastek. 
 
 Nadále spolupracujeme s Českou asociací sportu pro všechny, Českou obcí 
sokolskou a firmou Jipast, s.r.o. na projektu s pracovním názvem „Gymnastika nejen do 
škol“. Cílem projektu je propagace gymnastiky a její rozšíření v rámci kurikula předmětu 
školní tělesné výchovy a dalších volnočasových aktivit dětí mladšího školního věku. 
 
 Závěrem bych rád poděkoval všem spolupracovníkům za jejich práci a odbornou 
činnost. 
 
 
 
 
 
      Jan Chrudimský, v.r. 
předseda Metodické komise 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 16

TECHNICKÁ KOMISE AEROBIKU 
 

1. Úvod 
V období od VH 2014 působila technická komise aerobiku (TK AER) ve složení:  
Andrea Višňová (předsedkyně), Marta Muchová (člen), Barbora Svatošová (člen) a  
Hana Melounová (člen). 

 
2. Činnost komise aerobiku v období 1.8. 2014 - 31.7. 2015 
- organizace domácích mistrovských a pohárových soutěží 
- organizace výcvikových táborů a soustředění reprezentace 
- pokračující spolupráce se SGF - společná pohárová soutěž Pohár Federací 

CZE/SVK, 9.a 10. ročník  
- podpora přípravy závodníků z řad talentované mládeže, podpora sportovních 

středisek v jednotlivých klubech 
- starty reprezentantů na mezinárodních závodech a především na Evropských hrách 

v červnu 2015, Baku (AZE), účast závodníků z jednotlivých klubů na mezinárodních 
závodech a závodech Světového poháru 

- organizace Mezinárodního MČR a 9th Czech Aerobic Open 2015 ve Zlíně 
- administrace webových stránek  
- sledování vývojových tendencí aerobiku v celosvětovém měřítku 
- zajištění sponzorských finančních prostředků, nutných pro účast našich závodníků na 

zahraničních soutěžích, a to zejména na úrovni jednotlivých klubů 
- spolupráce se sportovní redakcí ČT při zajištění TV přenosu z 9th Czech Aerobic 

Open 2015 
- spolupráce s regionálními mediálními centry, snaha o rozsáhlejší prezentaci a 

propagaci aerobiku pod ČGF 
- rozvoj struktury národních soutěží a jejich propagace, zejména pak soutěžních 

kategorií Team aerobik, Step a Dance aerobik, které jsou zaměřeny na získání širší 
základny cvičenců 

 
3. Nejvýznamnější mezinárodní závody v aerobiku v období 1.8. 2014 - 31.7. 2015 a  

bilance medailových a finálových umístění našich závodníků na těchto 
závodech: 
 
ANAC International Aerobics Championship, 30.7.-2.8. 2014, Las Vegas, USA 
3. místo Kristýna Bernátová, kat. SEN IW 
4. místo Monika Geržová, Kateřina Hortová, Lucie Vidláková, kat. SEN TR 
3. místo Tereza Pekárková, kat. JUN IW 

 
9th Czech Aerobic Open, M MČR v aerobiku, 13.-15.3. 2015, Zlín 
1. místo Monika Geržová, kat. SEN IW 
5. místo Kristýna Bernátová, kat. SEN IW 
1. místo Monika Geržová, Kateřina Hortová, Tereza Pekárková, Barbora Trombíková, 

Lucie Vidláková, SEN GR 
3. místo Martina Nedbálková, Tereza Pekárková, Barbora Trombíková, kat. SEN TR 
7. místo Johana Hořáková, kat. AG 2 IW 
9. místo Aneta Chlumská, kat. AG2 IW 

 
Světový pohár v aerobiku, 1.-3.5. 2015, Borovets (BUL) 

 
7. místo Monika Geržová, Kateřina Hortová, Tereza Pekárková, Barbora Trombíková, 

Lucie Vidláková, kat. SEN GR 
9. místo Barbora Karlíková, Johana Hořáková, Vendula Outratová, kat. JUN TR 
9. místo Sabina Drapáková, Veronika Smetaníková, Markéta Kosejková, Karolína 
              Rozkovcová, Simona Vykoukalová 
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Evropské Olympijské hry, 12.-28.6. 2015, Baku (AZE) 
8. místo Monika Geržová, Kateřina Hortová, Tereza Pekárková, Barbora Trombíková, Lucie 
Vidláková, kat. SEN GR 
 
4. Nejdůležitější úkoly pro následující období: 
 I nadále se aktivně podílet na podpoře sportovní přípravy závodníků z řad 
talentované mládeže, pokračovat v podpoře sportovních středisek aerobiku v jednotlivých 
klubech, vytvořit pokud možno co nejoptimálnější podmínky k výkonnostnímu růstu těchto 
talentovaných závodníků směrem ke státní reprezentaci ČR. Zajistit starty reprezentantů na 
mezinárodních závodech a především na Mistrovství Evropy 2015 a Mistrovství světa 2016, 
podpořit účast závodníků z jednotlivých klubů na mezinárodních závodech a závodech 
Světového poháru. 
 
 Pokračovat v rozvoji struktury národních soutěží a jejich propagaci, a to nejen v rámci 
nejvyššího výkonnostního stupně soutěží v gymnastickém aerobiku, ale také soutěžních 
kategorií Team aerobik, Step a Dance aerobik, které jsou zaměřeny na získání širší základny 
cvičenců a zapojení širší veřejnosti do těchto aktivit. Sledovat i nadále vývojové tendence 
aerobiku v domácím i celosvětovém měřítku a průběžně aktualizovat soutěžní řád aerobiku 
pro další závodní sezóny. 
 
 I v dalších letech bychom chtěli zachovat tradici mezinárodního závodu v aerobiku 
Czech Aerobic Open, který by měl proběhnout v termínu 11.-13. března 2016 ve Zlíně, 
přičemž posledního 9. ročníku se zúčastnilo cca 700 závodníků z 15 zemí světa. V této 
souvislosti bychom chtěli zachovat i dlouholetou spolupráci se sportovní redakcí České 
televize při zajištění TV přenosů z tohoto závodu, případně zvážit (dle finančních možností 
TK AER, resp. jednotlivých organizátorů) i rozšíření této spolupráce na pohárové soutěže 
v aerobiku. I nadále spolupracovat s regionálními mediálními centry, usilovat o rozsáhlejší 
prezentaci a propagaci aerobiku pod ČGF. Pracovat na možnosti zajištění on-line přenosů 
z mistrovských i pohárových soutěží pořádaných TK AER. A stejně tak organizačně zajistit 
konání ostatních domácích mistrovských a pohárových soutěží, výcvikových táborů a 
soustředění talentované mládeže i jednotlivých reprezentačních výběrů, dále se podílet na 
organizaci školení trenérů a rozhodčích v budoucím období. A samozřejmě pokračovat 
v úspěšné spolupráci se SGF při zajištění společné pohárové soutěže Pohár Federací 
CZE/SVK, 11. - 13. ročník. 
 
 Zefektivnit administraci webových stránek TK AER a využít i další sociální sítě 
k popularizaci a reklamě našeho sportu především mezi mladou generací. Podílet se na 
zajištění sponzorských finančních prostředků, nutných pro účast našich závodníků na 
zahraničních soutěžích včetně Mistrovství Evropy a Mistrovství světa, a to zejména na úrovni 
jednotlivých klubů. 
 
  
5. Závěr 
 Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům TK AER, dále trenérům, závodníkům, 
rozhodčím i pořadatelům soutěží a dalších sportovních akcí, kteří se aktivně podíleli na 
činnosti, rozvoji, propagaci a také úspěších českého aerobiku v uplynulém období.  
 
 
 
 
 
 Andrea Višňová, v.r. 
předsedkyně TK AER 
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TECHNICKÁ KOMISE AKROBATICKÉ GYMNASTIKY 

 
 

 
Zpráva o  činnosti TK AKR nebyla v písemné formě na sekretariát ČGF zaslána. 

 


