
Zhodnocení MČR SG VS dívek a žen od Ivany Křístelové – ředitelky a organizátorky závodu. 

 

Mistrovství České republiky ve sportovní gymnastice ve výkonnostních stupních je u konce. Všichni 
jsou plni dojmů a zážitků, někomu se očekávání splnila více, někomu méně. Ale těžko slovy vyjádřit vše, co 
se dá jen zažít. Ne zprostředkovaně, ale na vlastní kůži. Od začátku pěkně až do konce. Od rozhodnutí, 
zda do takové akce vůbec jít. Zda máme dostatek zkušeností, dostatek nadšených a ochotných lidí 
spolupracovat, táhnout za jeden provaz a věřit, že vše dopadne nejlépe, jak může. Ne každý den před nás 
staví výzvy, ne každý den potkáte lidi, na které se můžete beze zbytku spolehnout. Ne každý věří všemu, 
čemu právě věříte vy. Ale já jsem cítila, že tak nějak dozrál čas, a že mám kolem sebe lidi, kteří mě 
nepodtrhnou. To je to nejcennější, co můžete v dnešní době mít, a já jsem za to vděčná. 

Přípravy probíhaly již od podzimu, ale to hlavní, příprava závodiště vyvrcholilo v pátek v poledne, 
kdy se do sportovní haly navezlo nářadí a díky spolupráci se znojemskou věznicí se podařilo vše správně 
postavit, a pro malé i ty větší gymnastiky připravit. Trenérky rozvěsily plachty a plakáty, maminky nachystaly 
občerstvení, děvčata nazkoušela slavnostní nástupy a už se do haly sjížděli první nedočkavci. „Jé, tady je 
to veliké!“ byla první slova jedné z postupujících kandidátek, které se na Mistrovství ČR probojovaly. 

Večerní trénink proběhl hladce stejně jako zkouška rozhlasu. Stupně vítězů, poháry, medaile, 
česká státní vlajka i hymna, odměny od štědrých sponzorů pro všechny účastnice mistrovství, vše bylo na 
svém místě. Jen se na tu událost dobře vyspat a ráno všechny přivítat s úsměvem. Nervozity bylo kolem 
ažaž. Vždyť šlo o titul Mistryně České republiky! Nejvyšší soutěž ČR, která uzavírala celou jarní sezónu. 
Většina závodnic měla za sebou nespočet pohárových a kvalifikačních závodů a postoupit mohly opravdu 
jen ty nejlepší, které tu teď stály tváří v tvář proti sobě, aby poměřily své síly v jedné sportovní hale, 
v jednom místě, v jeden okamžik, který rozhodne. 

Nebylo lehké ráno vstát z postele a být klidný. Ani jako závodnice, ani jako trenér, ani jako 
rozhodčí, ani jako pořadatel, a už vůbec ne jako ředitelka závodu. Zhluboka se nadechnout a vykouzlit 
úsměv na tváři, to vždy pomůže. Dvě hodiny před závodem už být na místě a pro jistotu ještě vše znovu 
zkontrolovat. Pak už to běželo jako po másle. Vítání se s trenéry i závodnicemi, technická porada, porada 
rozhodčích, příprava na slavnostní zahájení. Při pohledu na gymnastky našeho klubu, které se na 
mistrovství nekvalifikovaly, ale s nadšením se zapojily do příprav, připadala jsem si jako na olympiádě. 
Růžová trička a sladěné ponožky hlavního sponzora firmy Gymshop atmosféru ještě umocňovala. Když 
děvčata nastoupila na plochu, z vlastních těl vytvořila nápis ZNOJMO a všichni se dívali na státní vlajku 
vedle plachty s panoramatem našeho krásného města, byla jsem na své město Znojmo náležitě pyšná. 

Ale konec rozjímání. Časový rozpis je neúprosný a je nutno jej dodržovat, na čemž si děvčata u 
rozhlasu dala dle pokynů opravdu záležet. K sobotnímu dopolednímu závodu se nejdříve připravila děvčata 
výkonnostního stupně 2. Výkony všech děvčat byly velmi vyrovnané, rozhodčí měly opravdu nelehkou 
úlohu. V této kategorii VS 2A zvítězila s náskokem šesti desetin Lenka Machytková z GK Šumperk před 
stříbrnou Danielou Šťastnou a bronzovou Emily Svobodovou (obě TJ Sokol Brno I). Znojemská závodnice 
Karolina Mia Kováčová, která k nám do klubu přišla před pouhým rokem, dokázala splnit všechny 
požadavky pro tuto kategorii, ale přeci jen nedostatek závodních zkušeností jí ještě nedovolil bojovat o 
přední příčky. 

Sobotní odpoledne bylo vyhrazeno pro dva sledy žákyň výkonnostního stupně VS 4 B, mezi nimiž 
jsme měli velmi žhavé želízko v ohni Nellu Antonellu Smejkal, která byla spolu s Kristýnou Procházkovou a 
Veronikou Kubošnou ozdobou plakátů letošního Mistrovství ČR i samotných diplomů. Jeden z nich byl 
připravený i pro Nellu, která získala druhou nejvyšší známku na přeskoku a pátou na bradlech, kde 
předvedla velmi čistou sestavu včetně veletoče vzad a závěr toporným saltem s obratem čistě doskočeným. 
Pak se však dostala ke slovu kladina, na které se letos Nelle moc nedaří. Víra zlomit padací období byla 
silná, samotná vůle však nestačila. Nella předvedla velmi pěkné skoky v rozsahu i doskočila salto vzad na 
kladině, bohužel se však nevyvarovala pádů, která se trestají velmi přísně a sen o medaili se rozplynul. Tak 
si Nella na závěr užila svá nová volná prostná, kterými se protančila alespoň na dvacáté osmé místo mezi 
devíti až dvanáctiletými slečnami. 

Sobotní odpolední klání dopadlo úspěšně pro závodnice TJ Sokol Brno I, které obsadily první dvě 
místa kategorie VS 4B. Zlatou medaili z rukou hlavní rozhodčí Lenky Šotolové, diplom od hlavního 
sekretáře ČGF Zuzany Vojáčkové a zlatý pohár věnovaný Městem Znojmem převzala Adéla Fukačová, a 



totéž ale ve stříbrném provedení její oddílová kolegyně Zuzana Vlasáková. Bronz si za své sestavy 
vybojovala Anna Sirůčková z TJ Loko Pardubice. 

Pár fotek na památku, dobře povečeřet a hurá na procházku naším krásným městem. Tedy kromě 
těch, které se začaly připravovat na nedělní klání. I naše nejmladší žákyně spolu s juniorkami a ženami 
kategorií B. 

V neděli hned od rána naběhly na plochu natěšené žákyně VS 1A. Pro tuto nově vypsanou 
kategorii žákyň narozených 2010 a 2011 probíhalo mistrovství vůbec poprvé a ještě navíc podle nového 
závodního programu. Tato děvčátka jsou sluníčka každé tělocvičny. Těší se ze všeho, co se naučí a co pak 
mohou předvést i na závodech. Ne jinak tomu bylo i v neděli. Šikovných děvčátek máme v naší malé 
zemičce spoustu, ale přísný limit pro postup splnilo jen šestatřicet z nich. Mezi nimi i dvě znojemské 
závodnice Veronika Kubošná a o rok mladší Antonie Vojtěchová, které začínaly spolu v družstvu na 
kladině. Nejdříve Tonička, která cvičí teprve od podzimu, zvládla celou sestavu bez zaváhání a hlavně bez 
pádů. Potom nastoupila Verunka, která patřila k favoritkám startovního pole. Po jarních pohárových 
soutěžích, v nichž nasbírala spoustu pohárů a do závodu nastupovala s druhou nejvyšší známkou 
z oblastních přeborů, to nebyla vůbec lehká úloha. Veronika se to ráno ovšem vyspala opravdu do růžova a 
celou sestavu zacvičila bez výraznějších chybiček stejně jako následující povinnou sestavu na prostných 
s nově zavedeným hudebním doprovodem. Když si zpětně prohlédneme fotografie zachycující Veroničinu 
tvář, celý závod si opravdu užívala. Cvičila pro radost svou i pro nás všechny. A za to jí patří velký dík. 
Přeskok Veronika ovládá dokonale, jakoby měla v nohách péra, ale snad přeci jen trocha nejistoty, aby 
neudělala ani krůček navíc, přibrzdila, a to ji naopak pár desetinek stálo. Poslední disciplínou byla bradla, 
která jsou Veroničinou oblíbenou disciplínou. Plynule provedený předepsaný výmyk, zákmih do stoje na 
rukou, toč vzad, podmet a je dobojováno. Chvílemi to tu vypadalo jako na hokeji. Bouřlivé ovace, potlesk, 
povzbuzování. Fanynky mávaly svými prapory a hlavní počtář Michal Šotola pečlivě sčítal zbývající známky 
závodnic, které právě docvičily. 

Děvčata se připravila na slavnostní vyhlášení výsledků. Nikdo nechtěl předem nic prozradit ani 
ředitelce závodu. Jen u rozhlasu se děvčata tvářila hodně vážně. Takže nic? No nedá se nic dělat. Viděli 
jsme opravdu hodně šikovná děvčata a známky byly velmi vyrovnané. A to zaváhání na přeskoku … Kolik 
se toho v hlavě náhle honilo…. 

Titul mistryně ČR, zlatou medaili, diplom a pohár získává ... Simona Václavíková, TJ Sokol Brno I. 
Velká gratulace. Sedmiletá Simonka je obrovský talent a cvičí velmi soustředěně a čistě. ... Druhé místo, 
stříbrnou medaili, diplom a pohár získává Veronika Kubošná, KSG Znojmo. Tak to přeci jen dopadlo! Máme 
první medailistku z Mistrovství  ČR v kategorii VS 1 A! Stříbro Veronice moc a moc sluší a mně se 
neskutečně ulevilo po všech těch hodinách náročných tréninků a příprav. Veronika se dokázala vklínit na 2. 
místo mezi dvě brněnské závodnice o pouhé dvě desetiny bodu, kdy na 3. stupínek vystoupila a bronzovou 
medaili, diplom a pohár vybojovala Ella Mazánková trenérek Vlkové a Janečkové (někdejší trenérky naší 
reprezentantky a olympioničky Kristýny Pálešové). Velmi těsné rozdíly byly i pod bednou. Znojemské 
Toničce Vojtěchové se podařilo vybojovat třiatřicáté místo. 

Ceny byly rozdány a ke slovu přišly slečny juniorky kategorie B, kde jsme rovněž nebyly bez šancí. 
Cesty osudu jsou však vrtkavé a v gymnastice se sebemenší zaváhání prostě neodpouští. Buď umíš  nebo 
ne . Soustředěnost, vůle, cit, elegance, to jsou třešničky na dortu, kterými musí každá gymnastka ozdobit 
vše, co si pro tak náročný závod připravila. Nejlépe se to podařilo pardubické Elišce Šťovíčkové, která 
vystoupila na stupínek nejvyšší před stříbrnou Sáru Kulhavou z Chrudimi a bronzovou Gabrielu Kalenskou 
z Vrchlabí. Znojemská Kristýna Procházková se předvedla rovněž ve velmi dobré formě. Ve svém 
rozcvičení předvedla vše na výbornou. Škoda, že v závodě Kristýně došly síly a pád z nedotočeného 
veletoče znamenal  příliš vysokou srážku. Ale i tak je to v konečném součtu  pro Kristýnu Procházkovou 
velmi pěkné patnácté místo. 

Poslední sled celého mistrovství patřil ženám B, mezi nimiž startovala i třicetiletá závodnice TJ 
Sokola Kampa Praha Lenka Vasilevová, která sice nedokázala vystoupit na stupínky nejvyšší, ale jistě 
všem přítomným ukázala, že gymnastika rozhodně není jen pro malá děvčátka. Její sestavy byly plné 
elegance i náročných akrobatických prvků včetně dvojného salta na prostných. 

Poblahopřát nejlepším ženám přišel i pan místostarosta Jan Blaha, který děvčatům předal poháry 
věnované městem Znojmem. Za 1. místo brněnské Daniele Kokrdové, stříbrné Lucii Zahradníčkové 
z Horních Počernic a třetí Lence Jaskovičové z GK Vítkovice. 



Celkem se mistrovství zúčastnilo 191 gymnastek ze 48 klubů celé ČR, které prošly hustým 
kvalifikačním sítem. Kromě nich však bylo přítomno osmadvacet rozhodčích v čele s Lenkou Šotolovou, 
počtář Michal Šotola, generální sekretář České gymnastické federace Zuzana Vojáčková, nespočet trenérů, 
rodičů, prarodičů, přátel a známých, kteří po celý víkend fandili nejen všem gymnastkám na ploše, ale fandí 
gymnastice jako sportu vůbec. Bez jejich podpory bychom stěží mohli tento krásný sport provozovat. A já 
po celou dobu z jejich úst slyšela spoustu chvály na výborné jídlo (Caffé Hall), blízké ubytování (DM Alšova 
a Penzion U Mikuláše), nádherné město, vlídné přijetí, krásnou sportovní halu v nádherném prostředí 
našeho městského parku, krásné ceny, růžové oblečení (Gymshop) našich hostesek, přípravu i úklid nářadí 
(Znojemská věznice), a vůbec celou organizaci závodu,… A mě nezbývá, než vám ta slova chvály předat 
dál. Děkuji. 
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