
Profil kandidátky na předsedkyni ČGF 

Jméno a příjmení: Ing. Kateřina Machů 

Datum narození: 24.2.1973 
Navrhovatel: jsem individuální člen ČGF, kandidátku podal TJ Sokol Kampa 
 
 

Současné a minulé pozice ve sportovních organizacích:  
Organizační výbor ČGF/ výkonná ředitelka MS 2022: 2016-2017 
Nadační fond Věra Čáslavská/ od roku 2017 
Individuální člen ČGF/ od roku 2017 
Člen TJ Sokol Moravská Ostrava a následně TJ Bohemians Praha / do roku 2017 
Aktivní trenér/ TJ Sokol Moravská Ostrava (3.třída), TJ Bohemians Praha (2.třída s licencí) 
Závodnice za TJ Sokol Moravská Ostrava (trenér Liškářová/Tačová/Kojdecký) / do 1989 
Vzdělání: ekonomický směr 
Slezská Univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta: hlavní obor marketing a management, vedlejší specializace 
finance a banky. 
Trenér 2. třídy s licencí 
Stručný profesní životopis:  
Vystudovala jsem ekonomii na Obchodně-podnikatelské fakultě v Karviné.  
Kromě svého koníčka (gymnastika), kterému jsem se věnovala ve svém veškerém volném čase, jsem se během 
své profesní kariéry pohybovala v prostředí mediálních/komunikačních agentur a následně telekomunikací 
(Eurotel/O2), kde jsem byla součástí top-managementu. Byla jsem zodpovědná za tým podřízených a rozpočty 
v řádech 100mil Kč. Po narození dětí jsem se do korporátního sektoru již nevrátila a jsem jednatelkou 
společnosti, která se zaměřuje na komunikaci a strategie. Mluvím plynně anglicky a španělsky. 
Ve svém volném čase se dobrovolně věnuji neziskovému sektoru – Nadační fond Věra Čáslavská, jsem členem 
kontrolního orgánu a koordinátorkou projektu ROVNÁ PÁTEŘ. Mým koníčkem je moderování závodů ve 
sportovní gymnastice žen. 
Proč kandiduji na pozici předsedy ČGF: viz www.katerinamachu.cz 
Na pozici jsem se rozhodla kandidovat už v rámci původního termínu řádných voleb, tj. září 2020 a přestože 
netuším, proč se kandidátky musí posílat znovu (došlo jen k odložení), tak kandiduji znovu v rámci odloženého 
termínu. 
Už od roku 2016 jsem měla snahu se aktivně zapojit do dění v gymnastice na úrovní federace a vrátit ji zpět na 
pozici, která ji náleží. V rámci tenkrát mnou navržené strategie jsem vedla přípravu mezinárodního závodu, 
která z důvodu změny na postech ministerstva školství (kauza Pelta/Kratochvílová/Valachová ) a volební výhry 
ANO (nezískalo do doby podání kandidatury důvěru), skončila rozhodnutím nepodat kandidaturu. Když si 
uvědomíme, že gymnastika ve všech jejích formách a podobách je základem sportovních dovedností téměř ve 
všech dalších sportech, pak postavení našich sportů tomu neodpovídá. Gymnastika si zaslouží více. Proto chci 
pracovat a využívat svých zkušeností a kontaktů. A proto jsem se rozhodla, že budu kandidovat na předsedkyni 
ČGF. Nabízím své kontakty a zkušenosti na národní i mezinárodní úrovni.  
 
Ve své práci pro ČGF se budu zaměřovat na 3 důležité pilíře: kluby – trenéři – sponzoři. Mám připravenou 
jasnou strategii a akční plány pro uskutečnění mé vize v čele ČGF.  

  



Profil kandidáta na předsedu ČGF 

 

Jméno a příjmení: 

Ing. Martin Vlk 

 

Datum narození (věk): 

7.10. 1980  

 

Navrhovatel (oddíl/klub, složka ČGF - VV, KSK, KGS, individuální 

člen): 

TJ Sokol Bučovice 

 

Současné a minulé pozice ve sportovních organizacích: 

- Manažer  a starosta TJ Sokol Brno I 

- V minulosti reprezentační trenér mužů i juniorů 

- Člen TKM ČGF 

- Člen předsednictva ČOS 

 

Vzdělání: 

- VUT Brno – fakulta stavební 

- Trenér sportovní gymnastiky II. třídy 

 

Stručný profesní životopis: 

- Od roku 2002 trenér mládeže sportovní gymnastiky 

- Od roku 2007 správce budov TJ Sokol Brno I 

- Od roku 2009 manažer a starosta TJ Sokol Brno I 

- Trenér sportovní gymnastiky v TJ Sokol Brno I (svěřenci se účastní MEJ, EYOF, ME a MS) 

- Od roku 2013 člen předsednictva ČOS (rozpočtová komise a propagační tým ČOS) 

- Bývalý reprezentant ve sportovní gymnastice  a TeamGym (účastník MS, ME a SP) 

- Rozhodčí sportovní gymnastiky (v olympijském cyklu 2012–2016 mezinárodní rozhodčí 

III. třídy) 

- Organizátor posledních tří ročníků mezinárodního závodu dvojic Grand prix Brno de 

gymnastique 

 

Proč kandiduji na pozici předsedy ČGF: 

Žiji gymnastikou již od 7 let a myslím, že jsem za ty roky nasbíral mnoho zkušeností, jak trenérských, 

tak organizačních. Ve spojení s dlouholetou profesí manažera sportovní organizace věřím, že bych 

mohl být na této pozici prospěšný. 

Mám za sebou mnoho investičních projektů, největší v hodnotě 45 mil Kč, na kterém se podílelo 

město, kraj i MŠMT. Také mám zkušenosti s čerpáním evropských fondů. 

 



Profil člena Výkonného výboru ČGF/ úsek ekonomika a marketing 

 

Jméno a příjmení:  Mgr. Alon Hasa 

Datum narození (věk): 34 

Navrhovatel:    Sportovní klub Hradčany, z.s. 

 

 

 

 

 

 

Současné a minulé pozice ve sportovních organizacích: 

Předseda SK Hradčany 2011 - současnost 

Předseda Technické komise sportovní gymnastiky mužů (TK SGM) 2014-2016       

 

Vzdělání: Mezinárodní a veřejné vztahy 

                 obor Mezinárodní a diplomatická studia  

 

Stručný profesní životopis: 

Bývali profesionální sportovec: 1999–2014 

Trenér sportovní gymnastiky II. třidy: 2010 – současnost 

Předseda sportovního klubu 2011 - současnost 

V roce 2019 se mi úspěšně podařilo postavit v našem sportovním areálu na Praze 1 novou 

moderní gymnastickou halu o rozloze 1.200 m2 s rozpočtem 106 mil. Kč. Výstavbě nové haly 

předcházelo zmodernizování původní haly s rozpočtem 20 mil. Kč. 

Finančnictví/řízení holdingu Byznys 21 s.r.o.  

V období leden 2018 až do dubna 2020 jsem nabral velké zkušenosti s řízením byznysového 

holdingu ve funkci CEO s ročním rozpočtem cca 200 mil. Kč.  

 

Proč kandiduji na pozici předsedy ČGF, člena VV ČGF, člena RK ČGF: 

 

Mým životním profesním cílem bylo a je pomoci zlepšit úroveň české gymnastiky a 

vybudovat olympijské družstvo pro ČR.  

Vím, že vybudovat celé olympijské družstvo z jednoho oddílu je nereálné. Proto bych svoji 

myšlenku a manažerské zkušenosti chtěl dál rozšířit napříč celou republikou. Společně se 

všemi gymnastickými kolegy všech klubu bych rád nastavil takový systém, který pomůže 

ke zlepšení gymnastické úrovně v ČR. Pokud ve volbách zvítězím a stanou se členem 

Výkonného výboru za úsek ekonomika a marketing, udělám maximum, aby se gymnastika u 

nás více zviditelnila, byla přístupná široké veřejnosti ve všech věkových kategoriích a 

zároveň tak zajistím zdroje pro tu vrcholovou část.  

         



Profil kandidáta na člena Výkonného výboru ČGF 

      Jméno a příjmení: 
Renáta Řehořová 
 
Datum narození (věk): 
58 let 
 
 
Navrhovatel:     TJ AVIA Čakovice  
 
Současné a minulé pozice ve sportovních organizacích: 
 

2012 – dosud  členka Komise všeobecné gymnastiky ČGF 
2014 – 2016    předsedkyně subkomise Teamgymu -  Komise Všeobecné gymnastiky ČGF 
2010 – 2016  členka VV ČGF - předsedkyně Komise sportovně talentované mládeže ČGF 
2006 - 2010  členka VV ČGF - předsedkyně Komise Sportovně talentované mládeže ČGF 
2002 – 2009    členka TKŽ 
2002 - 2006   členka VV ČGF - předsedkyně Komise pro Sportovní třídy ČGF 
1998 – 2002  členka VV ČGF – předsedkyně Komise pro kraje 
   
Vzdělání: 
Absolventka TŠ FTVS UK Praha a FTK UP Olomouc 
Mezinárodní rozhodčí SG ženy 
Mezinárodní rozhodčí Teamgym 
 
Stručný profesní životopis: 
Do 1983 – trenér TJ Bohemians Praha 
1983 – 1996 – trenér TJ ZKL Klášterec nad Ohří 
1996 – 1997 – trenér TJ Spartak Děčín 
1997 – 2011 – trenér TJ Bohemians Praha 
2012 – dosud – trenér TJ AVIA Čakovice  
 
Proč kandiduji na pozici člena VV ČGF: 
Z výše uvedeného je patrné, že jsem již poměrně dlouho aktivní v orgánech ČGF. V komisi 
Všeobecné gymnastiky se mi v minulosti podařilo připravit podmínky pro vytvoření 
samostatné technické komise teamgymu, jsem aktivní členkou i nyní. Jsem přesvědčená, že 
pro celou komisi je důležité, aby v čele stál člověk, který dobře zná její problematiku a má 
zkušenosti s fungováním celé České gymnastické federace. 
 
 



 

 

Profil kandidáta na předsedu ČGF, člena Výkonného výboru ČGF, člena RK ČGF 

 

Jméno a příjmení: Mgr. Aneta Morysková 

Datum narození (věk): 19.9.1992 (28 let)  

Navrhovatel (oddíl/klub, složka ČGF - VV, KSK, KGS, individuální člen): 

GYMPRA - Gymnastická Akademie Praha, z.s. 

Současné a minulé pozice ve sportovních organizacích: 

Bývalá závodnice TJ Sokol Kolín (1998-2008) a bývalá závodnice Akademie 

Akrobatického lyžování (2008-2010), trenérka přípravky v TJ Sokol Kolín 

(2009-2010), trenérka přípravky SK Hradčany Praha (2010-2011), aktivní 

závodnice USK Praha-atletika (2009-2021), Trenérka závodních skupin „A“ 

GYMPRA (2012-2021) 

 

Vzdělání: 

Absolventka magisterského studia Fakulty tělesné výchovy a sportu UK 

 obor: Tělovýchova a sport; specializace gymnastické sporty (ukončeno 2020)  

Trenér 1. třídy – sportovní gymnastika a rozhodčí 3.třídy – sportovní gymnastika žen 

 

Stručný profesní životopis: 

V letech 2010–2017 jsem byla smluvním sportovcem Vysokoškolského sportovní centra při MŠMT a členem 

reprezentace ČR-atletika (skok o tyči) s několikanásobnou účastí ME. Od roku 2010 se věnuji trénování dětí 

nejprve SG Kolín, poté SK Hradčany Praha a aktuálně GYMPRA – Gymnastická Akademie Praha, z.s., kterou 

jsme s Martinem Konečným společně založili a v roce 2018 otevřeli novou gymnastickou tělocvičnu v Praze 

Hostivaři, která čítá přes 1000 aktivní členů. Jsem zakladatelkou firmy GYMSHOP specializující se na prodej 

gymnastického oblečení a doplňků. V každém olympijské cyklu absolvuji školení rozhodčí 3.třídy.  

 

Proč kandiduji na pozici předsedy ČGF, člena VV ČGF, člena RK ČGF: 

Mou vizí je vytvoření funkčního a smysluplného systému výkonnostní sportovní gymnastiky, který bude 

dopadat na všechny věkové kategorie a bude mít za následek zlepšení úrovně české gymnastiky. Klíčovou 

agendou bude přeměna systému práce a podpory talentované mládeže, včetně profesionalizace v zajištění 

kompletního servisu i mimo tréninkové prostředí. Ráda bych docílila podobné profesionalizace, na jakou jsem 

zvyklá z prostředí vrcholové atletiky. 

Cílem tohoto systému bude zejména dovést gymnastky do seniorské kategorie, kde budou předvádět stabilní 

výkony. Cestu vidím především ve změně systému povinných a volných sestav, dále pak v silových testech, v 

pravidelných soustředěních a v mnoha dalších detailech tak, jak vidíme jinde v zahraničí.  

S tím souvisí i můj další cíl, kterým je propojení české gymnastiky s mezinárodní scénou, a to zejména formou 

workshopů, soustředění, seminářů, vzdělávacích kurzů, kooperačních programů a zpřístupnění moderních 

metodologii všem trenérům v ČR. Zároveň bych ráda podpořila i nevrcholovou gymnastiku systémem soutěží 

pro nižší výkonnostní úroveň, a především udržení sportovců i po ukončení jejich kariéry v gymnastickém 

prostředí. Považuji za velice důležitou i komunikaci, spolupráci a zpětnou vazbu mezi všemi účastníky. 

V neposlední řade bych ráda navázala bližší spolupráci s TKM SG.  



Profil kandidáta na člena Výkonného výboru ČGF 

 

    Jméno a příjmení: Barbora Svatošová 

 

 

Datum narození (věk): 16.6.1971  49let 

 

 

 

Navrhovatel (oddíl/klub, složka ČGF - VV, KSK, KGS, individuální člen): TK AER 

 

 

Současné a minulé pozice ve sportovních organizacích: Předsedkyně  TK AER, členka VV 

ČGF, předsedkyně Sport Aerobic Liberec, z.s. od roku 1997 

 

 

Vzdělání: Gymnázium Liberec, Trenérská škola na FTVS UK Praha (2005-2007) 

 

 

Stručný profesní životopis: členka reprezentace ČR ve sportovním aerobiku od roku 1996- 

2000. Účast na MS FISAF 1999, 2000. V roce 1997 založení oddílu Sport Aerobic Liberec a 

od té doby trenérka dětí, mládeže a dospělých, lektorka aerobiku, od roku 2008 trenérka 

reprezentace ČR. Od roku 2009 mezinárodní rozhodčí pod hlavičkou FIG. Od roku 2018 

předsedkyně  TK AER.  

 

 

Proč kandiduji na pozici člena VV ČGF: Ráda bych v této funkci pokračovala i v dalším 

období  a měla tak šanci vytvořit pro tento sport, pro kluby a především pro závodníky co 

nejlepší podmínky pro rozvoj aerobiku v ČR a pro reprezentaci ČR na mezinárodních 

soutěžích.  

 

 



Profil kandidáta na člena Výkonného výboru ČGF 

Komise pro vzdělávání 

 

Jméno a příjmení: Jan Chrudimský  

Datum narození (věk): 26. 12. 1976 (44) 

Navrhovatel (oddíl/klub): TJ Sokol Praha Vršovice 

Současné a minulé pozice ve sportovních organizacích: 

- člen Výkonného výboru ČGF – předseda Metodické komise 

- 2. místo předseda ČGF 

- člen Technické komise sportovní gymnastiky mužů  

 

Vzdělání: 

- Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu – Tělesná výchova a sport, specializace 

trenérství – Sportovní gymnastika, udělený titul: Mgr. 

- Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu – Kinantropologie, udělený titul: Ph.D.  

 

Stručný profesní životopis: 

- učitel tělesné výchovy: ZŠ Litvínov (2000 – 2006) 

- odborný asistent na katedře gymnastiky FTVS UK (od 2003); garant sportovní specializace – 

Gymnastické sporty 

- trenér sportovní gymnastiky TJ Sokol Praha Vršovice (od 2004) 

- FIG Academy – lektor – Gymnastika pro všechny (2009) 

- Publikační činnost, vědecké konference, vzdělávací akce, projektová a grantová činnost 

 

Proč kandiduji: 

Vzdělávání odborníků v oblasti sportu (učitelů tělesné výchovy, trenérů) je mým hlavním profesním 

zaměřením. Díky působení na vysoké škole, v pozicích lektora a organizátora vzdělávacích kurzů, jsem 

měl příležitost získat řadu cenných zkušeností i odborných znalostí, které bych chtěl i nadále předávat 

nejen začínajícím trenérů. Práci komise pro vzdělávání, výhradně složená z dobrovolných pracovníků, 

spatřuji zejména v tvorbě koncepce vzdělávání i v organizaci a realizaci vzdělávacích akcí, ve 

spolupráci s ostatními subjekty. Vzhledem k velké rozmanitosti potřeb a nároků jednotlivých 

gymnastických sportů sdružených v České gymnastické federaci, v následujících obdobích očekávám 

„profesionalizaci“ činnosti komise. Mezi základní podmínky, které bude nutné zajistit, patří: a) 

vytvoření sboru lektorů pro všechny gymnastické sporty; b) vytvoření pracovního místa (i částečný 

úvazek) pro zajištění činnosti komise a vzdělávání; c) zvýšení činnosti složek ČGF v oblasti vzdělávání; 

d) soustavné vytváření podmínek pro celoživotní vzdělávání trenérů; e) propojit systém vzdělávání 

trenérů i rozhodčích a péči o talentovanou mládež.  



Profil kandidáta na předsedu ČGF, člena Výkonného výboru ČGF, člena RK ČGF 

 

Jméno a příjmení: Zuzana Mohylčáková  

Datum narození (věk): 2.7.1997 

Navrhovatel (oddíl/klub, složka ČGF - VV, KSK, KGS, individuální 

člen): Tým SGP, z.s.  

 

Současné a minulé pozice ve sportovních organizacích: 

Zakladatelka a hlavní trenérka sportovního klubu Tým SGP, z.s. Hradec 
Králové 
Trenér sportovní gymnastiky žen ve Spojených Arabských Emirátech – 
Aspire Gymnastics Dubai   
Trenér sportovní gymnastiky  TJ Sokol Hradec Králové a Akademie 
Šampion, z.s. 
 

 

Vzdělání: Střední odborná škola veřejnosprávní Hradec Králové, 
Univerzita Hradec Králové obor Informační management, ukončení 
září 2021 

 

Stručný profesní životopis: 

o Tým SGP, z.s. Hradec Králové 
- Manažer a hlavní trenér 
- 09/2015 - nyní 

o Aspire Gymnastics Dubai 
- Klubový trenér 
- 01/2019 – 09/2019 

o Akademie Šampion, z.s. 
- Hlavní trenér – sportovní gymnastika 
- 07/2017 – 12/2018 

o CK FISCHER 

- zástupce a klientská podpora ve Spojených Arabských Emirátech 

- 06/2018-09/2019 

o ČSOB, a. s.  
- Klientská porada na finančním oddělení 
- 03/2017 – 09/2017 

 

Proč kandiduji na pozici předsedy ČGF, člena VV ČGF, člena RK ČGF: 

o Rozšiřovat základnu a nabízet možnost  menším klubům stát se součástí ČGF  
o Implementovat pracovní zkušenosti ze zahraničí  
o Budovat jasnou vizi a plán pro všeobecnou gymnastiku do dalších let 
o Využít dlouhodobé zkušenosti a kontakty z rekreačního prostředí sportovní gymnastiky a 

usilovat o propagaci tohoto odvětví 
o Zlepšit komunikační a organizační uspořádání a procesy 
o Aktivně spolupracovat se všemi složkami TK ČGF 
 

 

 





Profil kandidáta na předsedu TK Skoků na trampolíně 
       

      Jméno a příjmení:    Ing. Martina Řehořová 

Datum narození (věk):  30 let 

Navrhovatel:  TJ Sokol Žižkov I 

 

Současné a minulé pozice ve sportovních organizacích: 

 2007 – současnost: trenér mláděže v oddíle 

 od r. 2009 – národní rozhodčí Cat. 1 

 od r. 2013 – mezinárodní rozhodčí Cat. 2 

 od r. 2018 organizítor a lektor na školení 

trenérů skoků na trampolíně III. třídy 

 od ledna 2020 – členka TK Skoků na trampolíně 

Vzdělání:  

 2010 – 2015 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  

 Trenér III. třídy skoků na trampolíně 

 Jazyky 

 Angličtina: C1 (plynně) 

 Francoužština, španělstina: A2 (základní znalost) 

 

Stručný profesní životopis: 

 Od r. 2015 zaměstnaná ve firmě Procter & Gamble Rakona s.r.o.  

o V současné době vedoucí provozu balení tekutých detergentů 

 Ve všech pozicích 

o Bezpečnost provozu, kvalitu vyráběného produktu 

o Vedení týmů (10 – 20 členů týmu) 

o Hospodaření s rozpočtem oddělení (cca 20 mil Kč/ročně) 

 

Proč kandiduji na pozici předsedy TK Skoků na trampolíně: 

Věřím, že svými zkušenostmi a schopnostmi mohu pomoci skokům na trampolíně vrátit se 
zpět na evropskou a světovou úroveň. Zároveň chci výrazněji zapojit členy TK a všechny 
ostatní, kteří mají zájem přiložit ruku k dílu.  Mám jasnou vizi, cíle a strategie. Jsem 
připravená hledat cesty tam, kde to ostatní již vzdali. 
 

 

  



Profil kandidáta na předsedu ČGF, člena Výkonného výboru ČGF, člena RK ČGF 

 

 

Jméno a příjmení: Vladimír Zeman 

 

Datum narození (věk): 06.07.1958 (63 let) 

 

Navrhovatel (oddíl/klub, složka ČGF - VV, KSK, KGS, 

individuální člen): Trampolíny Patrman, z.ú. 

 

 
 

Současné a minulé pozice ve sportovních organizacích: 

- Předseda TK skoků na trampolíně ČGF, člen VV ČGF a 1. místopředseda ČGF 

- Prezident TK skoků na trampolíně European Gymnastics a člen VV EG 

- Člen TK skoků na trampolíně FIG (2005-2012), čestný člen FIG 
 

Vzdělání: VŠ ekonomická 

- Trenér 2. třídy, FIG Academy level 3 

- Rozhodčí pro skoky na trampolíně (1), mezinárodní rozhodčí pro Trampolínu (2), 

Double Mini-Tramp (2) a Tumbling (3) 
 

Stručný profesní životopis: 

Po ukončení studia na VŠ ekonomické jsem pracoval v chemickém průmyslu, barevné 

metalurgii a v kontejnerové dopravě, od roku 1991 ve vedoucích ekonomických a finančních 

pozicích ve společnostech ČSKD-Intrans a.s. (finanční ředitel do 1996), ČD s.o. (náměstek GŘ 

pro ekonomiku do 1999), Mondial Assistance s.r.o. a Elvia Reiseversicherungs-Gesellschaft 

o.s. (finanční ředitel do 2016). Od roku 2016 pracuji jako sportovní manažer ČGF. 

Skokům na trampolíně se věnuji již od svých 13-ti let, nejprve jako aktivní závodník, později 

jako trenér a rozhodčí a dále v různých funkcích v oddíle a výboru TJ Sokol Žižkov I., v 

Technické komisi skoků na trampolíně ČGF a orgánech ČGF, FIG a European Gymnastics.  
 

Proč kandiduji na pozici předsedy ČGF, člena VV ČGF, člena RK ČGF: 

Jsem připraven využít své dosavadní organizační a odborné znalosti a zkušenosti, mezinárodní 

kontakty a svůj čas ve prospěch skoků na trampolíně.  

S novou TK, jejíž členy už vybrali zástupci oddílů skoků na trampolíně ČGF, s oddíly a všemi 

dalšími zájemci jsem připraven dále rozvíjet a realizovat koncepci TK a další nápady a náměty. 

Vedle zaměření na rozvoj mládeže, výkonnosti a na mezinárodní úspěchy bych také chtěl 

posílit roli vzdělávání trenérů a rozhodčích a přispět i k tomu, abychom se více otevřeli a 

nabídli naše trampolínové znalosti a zkušenosti dalším zájemcům.  

Za důležitou považuji také spolupráci v rámci ČGF a jsem i nadále připraven spolupracovat na 

dosažení cílů ČGF a hájit její zájmy.   



Profil kandidáta na člena Výkonného výboru ČGF 

PŘEDSEDA -  TECHNICKÉ KOMISE SPORTOVNÍ GYMNASTIKY MUŽŮ 

 

 

Jméno a příjmení: JAROMÍR LABONEK  

Datum narození (věk): 3. 2. 1979 (42) 

Navrhovatel (oddíl/klub): SK Hradčany Praha 

Současné a minulé pozice ve sportovních organizacích: 

- člen Technické komise sportovní gymnastiky mužů  

 

 

Vzdělání: 

- nyní studium Trenérské školy – Sportovní gymnastika – trenér I. třídy (licence A),  

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu  

 

Stručný profesní životopis: 

- juniorský reprezentant ČR ve sportovní gymnastice mužů (účastník MEJ) 

- asistent reprezentačního trenéra juniorů a reprezentačního trenéra mužů 

- reprezentační trenér juniorů a mužů 

- jako trenér účastník ME, MEJ, SP, MS, EYOF a YOG 

- trenér sportovní gymnastiky TJ Prostějov, nyní K Hradčany Praha 

- trenér sportovní gymnastiky II. třídy (licence B) 

 

Proč kandiduji: 

Chtěl bych využít vědomosti a zkušenosti, které jsem získal v posledních letech jako člen Technické 

komise SG mužů od jejího dlouholetého předsedy V. Kociána, které bych rád využil v následujícím 

období. Ve své funkci bych rád navázal i s podporou V. Kociána na činnost technické komise ve všech 

směrech (reprezentace, práce s talentovanou mládeží, výkonnostní sportovní gymnastika). 

 

 

 

 

 

 



Profil kandidáta na předsedu ČGF, člena Výkonného výboru ČGF, člena RK ČGF 

 

 Jméno a příjmení: 

LENKA ŠOTOLOVÁ 

 

Datum narození (věk): 

28.8.1961 (59) 

 

 

Navrhovatel (oddíl/klub, složka ČGF - VV, KSK, KGS, 

individuální člen): Pražský gymnastický svaz 

 

 

Současné a minulé pozice ve sportovních organizacích: 

Trenérka TJ Sokol Horní Počernice 

Členka VR Pražského gymnastického svazu (předsedkyně TK žen) 

Členka TK SGŽ ČGF 

 

Vzdělání: 

ČVUT – Fakulta elektrotechnická 

Mezinárodní rozhodčí SG žen 

Trenérka II. třídy SG žen 

2016 FIG Age Group Programme 

 

Stručný profesní životopis: 

1979-1990  a  1998 dosud trenérka a rozhodčí TJ Sokol Horní Počernice 

1990-1997 trenérka a rozhodčí TJ Spoje Praha 

1986 dosud členka PGS 

2005 dosud mezinárodní rozhodčí SGŽ 

2014-2017 rozhodčí TeamGym 

2016 dosud členka TK SGŽ ČGF 

 

Proč kandiduji na pozici člena VV ČGF: 

V dubnu 2016 jsem absolvovala kurz FIG Age Group Programme a následně v září 2016 jsem 

se stala členkou TK žen ČGF pověřenou realizovat na základě Age Group závodní program 

vhodný pro Českou republiku. Jako členka komise jsem se postupně snažila o realizaci 

potřeb a požadavků české gymnastiky od nejnižší úrovně po nejvyšší. 

Ráda bych své získané zkušenosti využila jako předsedkyně TK SGŽ. 

 

 



Profil kandidáta na předsedu ČGF, člena Výkonného výboru ČGF, člena RK ČGF 

 

Jméno a příjmení:  Ing. Petr Gryga 

 

 

Datum narození (věk): 12.7.1974 (46 let), ženatý, dvě děti 

 

 

 

Navrhovatel (oddíl/klub, složka ČGF - VV, KSK, KGS, individuální 

člen): T.J. Sokol Kampa 

 

 

Současné a minulé pozice ve sportovních organizacích:  

předseda TK TGM ČGF, od roku 2016 

člen TC-TG EG (dříve UEG), od roku 2012 

 

 

Vzdělání: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

 

 

Stručný profesní životopis: 

trenér a rozhodčí sportovní gymnastiky 

mezinárodní rozhodčí TeamGym (od roku 2001), účast na ME 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 

člen technické komise v rámci Evropské gymnastiky (European Gymnastics) 

 

Proč kandiduji na pozici předsedy ČGF, člena VV ČGF, člena RK ČGF: 

Kandidaturu na post předsedy TK TeamGym, beru jako výzvu nejen z pohledu reprezentace, 

kdy se v roce 2018 podařilo seniorskému ženskému týmu posoupit do finále Mistrovství 

Evropy a kdy jsme zaznamenali výrazný zájem ze strany oddílů a sportovců o nominaci pro 

další evropský šamionát a kdy po „kovidové“ pauze čeká všechny náročná příprava na 

odložené ME „2020“ a následující ME 2022. Motivuje mě rovněž velký zájem trenérů o jejich 

vlastní rozvoj a vzdělávání a rozvoj sportovní základny TeamGym v oddílech (školení trenérů, 

výcvikové tábory, závody Českého Poháru, MČR). V neposlední řadě cítím podporu zkušených 

trenérů, lektorů a rozhodčích, což je pro práci předsedy TK nezbytné. Kandidaturu beru rovněž 

jako možnost pokračovat v započaté práci s cílem posunout úroveň trenérů, závodníků a 

rozhodčích zase o něco výše a nezapomenout při tom, že TK je zde především kvůli 

sportovcům. Funkce předsedy zahrnuje členství ve VV ČGF, což pro mne znamená závazek a 

odpovědnost vůči celé gymnastické „rodině“. 
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