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Jak již mnozí víte, na podzim roku 2013 byl založen ČESKÝ 
SVAZ GYMNASTICKÝCH SPORTŮ (dále ČSGS, datum re-
gistrace na MV ČR - 31.10.2013), který chce sdružovat sporty, 
kde je základem  gymnastika  jak  žen, tak  mužů.
Svaz založily spolky, které se věnují  sportovní gymnastice. 
Snahou členů je organizovat a řídit gymnastiku na 
výkonnostní úrovni, na kterou se nyní zapomíná. Samozřejmě 
se svaz nebrání ani vrcholové gymnastice a budeme moc rádi, 
pokud by takové úrovně někdo z členů ČSGS dosáhl. Přesto 
hlavní činnost je zaměřena na již vzpomínanou výkonnostní 
úroveň, protože většina z nás se věnuje  gymnastice  na stejné 
výkonnostní úrovni.
U příležitosti výročí naší  činnosti se k Vám dostává první číslo 
svazového zpravodaje. Věříme, že při pročítání najdete nejen 
důležité informace o proběhlých i připravovaných projektech, 
ale také inspiraci pro činnost ve vašich oddílech.

Vážené kolegyně, kolegové a sportovní přátelé.

Co Vás a další spolky vedlo k založení nového svazu?
Stejný názor spolků na fungování České gymnastické federace. 
Budu-li odpovídat jen za sebe, tak důvodů jsem měl více. Hulínská 
gymnastika nebyla členem ČGF více jak 10 let. Za celou dobu nám 
federace nechyběla a to pořádáme 3 nadregionální závody ročně. 
Velmi smutné je, že jsme ani my nechyběli svazu. Když už byla 
nutnost přihlásit se do ČGF z důvodu účasti naší závodnice na 
MČR,  účastnil jsem se VH a podle reakcí jejich účastníků a hlavně 
reakcí vedení ČGF na své příspěvky do diskuze jsem dospěl k 
názoru, že je federace nereformovatelná. Navíc jsem domluvil v 
roce 2013 nový projekt - Moravský pohár (MP). Bylo to jen v režii 
oddílů a na jejich riziko, jít do něčeho nového, nevyzkoušeného. 
Ale MP měl velký úspěch. Zúčastnilo se jej více jak 200 závodnic a 
více jak 20 spolků. Také trenéři byli nadšení dlouhodobým 
seriálem závodů. Od plánů na sdružení pořadatelů byl pak jen 
krůček k založení nového svazu. 

Kdo se může stát členem ČSGS?
Je svoboda sdružování, takže členem ČSGS může být každý spolek 
(oddíl, klub, TJ apod.), který souhlasí s cílem svazu a splní všechny  

Těším se na spolupráci
Petr Bílek, předseda ČSGS

potřebné náležitosti, které vyžaduje registrační řád. Členství je 
možné bez rozdílů, kde je spolek dále členem (ČOS, ČASPV, AŠSK, 
ČSTV, OREL). Členem může být i samostatná fyzická osoba. Člen-
ství v ČSGS je možné i při souběžném členství v ČGF.Respek-
tujeme rozhodnutí Vás, jako právnických osob, kde chcete být 
členy. Já budu velmi rád, pokud zvolíte nový svaz - ČSGS. Přihlášku 
je možné podat kdykoliv v průběhu roku bez jakýchkoliv sankcí 
nebo navýšení registračního polatku. Aktuálně máme členy - 
nejen celé oddíly ale i jen jejich části.  Např. jen ženská složka nebo 
třeba jen družstvo, které se zúčastňuje našich aktivit. Více 
informací - viz stanovy a registrační řád na webu. Popřípadě mě 
kontaktujte a rád vysvětlím detaily.

Jaké  byly  nebo  jsou  reakce na  založení svazu?
Byly samozřejmě dotazy, kdo jsme, proč nový svaz atd. Moc mě ale 
potěšilo, že reakce byly jen kladné. Naopak mnozí s našimi názory 
souhlasí (uvádějí další důvody pro založení nového svazu) a našich 
akcí se zúčastňují, přestože nestihli letošní registraci. Ocenily naši 
snahu, rozhýbat českou gymnastiku a vytvářet podmínky pro 
činnost svých členů a dalších zájemců. Rok fungování svazu 
ukázal, že práce všech, kdo ve svém volnu pracují pro ČSGS,  má 
smysl.

Co svaz stihl za rok své činnosti?
Začátek byl těžký. S tím jsme ale do toho šli. Začínali jsme od nuly 
nejen přes �nance, ale museli jsme vytvořit i základní systém 
fungování svazu. Přestože právně svaz funguje od 31.10. 2013 už 
za měsíc a půl uspořádal v termínu 14.-15.12.2013 mistrovství ČR 
ve sportovní gymnastice žen. Součástí MČR byl i závod krajských 
družstev, jako náhrada za ODM, kde v loňském roce gymnastika na 
programu chyběla. Závod se uskutečnil ve specializované 
tělocvičně a za spolupráce s KSG SK Přerov. 
V únoru a březnu svaz zorganizoval v Hulíně pod vedením 
manželů Komrskových dvě školení trenérů - licence D a licence C. 
Napajedla byla místem školení rozhodčích - licence C.
Letošního Moravského poháru se zúčastnilo přes 200 dětí  a 18   
spolků. Jednotlivé závody uspořádaly - Přerov, Valašské Meziříčí, 
Vsetín a dva závody Hulín. Pro letošní MP byla vytvořena kategorie 
veteránek, které se zúčastnilo 6 závodnic. Budeme velmi rádi, 
pokud by se počet na dalších závodech rozšířil o další závodnice, 
které gymnastiku nezapomněly ani ve starším věku.
Od letošního roku je závod krajských družstev oddělený od MČR. 
V sobotu 14.6. se ve Valašském Meziříčí uskutečnil další ročník 
závodu krajských družstev.
Kromě výše uvedených úspěchů se podařilo domluvit s několika 
partnery na spolupráci a uspět i v několika grantech. Vytvořili jsme 
pravidla pro výkonnostní gymnastiku,  pro rozhodčí  jsme 
připravili stejná trika. 

ROZHOVOR s předsedou ČSGS

GYMNASTICKÝ ZPRAVODAJGYMNASTICKÝ ZPRAVODAJ



Jaké jsou plány na novou sezonu?

Hlavní  akcí  do konce  letošního roku  bude  opět MČR 13.12.2014, 
tentokrát ve Valašském Meziříčí.  Bude otevřené i pro nečleny 
svazu. Příští rok to bude další ročník Moravského poháru. Rád bych 
podobný seriál rozjel i v Čechách - budou-li zájemci. Před prázd-
ninami uspořádáme závod krajských družstev. Mimo závody 
chystáme další školení nových rozhodčích a trenérů. Všechna 
školení jsou i pro nečleny svazu. Hlásí se zájemci i na školení trené-
rů licence B (II. třídy). Máte-li zájem i Vy, ozvěte se. Mohlo by pro-
běhnout na jaře 2015.
Cílem svazu je i nadále vytvářet vhodné podmínky pro gym-
nastiku. Proto dojde k malé úpravě pravidel. Mnohé projekty se 
teprve plánují a o jejich spuštění budou informace na našich 
webových stránkách www.gymsporty.cz

Pane Bílku, děkuji za rozhovor.                                                                                                                               

ve sportovní gymnastice žen
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PREROV 

14.12. 2013  
závod krajských družstev

                    jednotlivci kat. 2007 a mladší 
                    jednotlivci kat. 2003 - 2004

jednotlivci kat. 2006 - 2005, 2002 - 2001
                   jednotlivci kat. 2000 - 1999, 1998 a starší
                   jednotlivci kat. veteránky (20 let a starší)

ZŠ U TENISU

Po podzimním založení ČSGS nezbývalo do konce roku 
mnoho času na organizování závodu. Díky podpoře 
pořádajícího KSG SK Přerov a jejího předsedy - pana 
Lorence se podařilo MČR uspořádat včas.
Protože na Olympiádě Dětí a Mládeže 2013 nebyla 
sportovní  gymnastika v programu her,  byl součástí  MČR 
i závod krajských družstev.

Historie Moravského poháru (MP) se začala psát v roce 
2013. Mnohým oddílům chyběla dlouhodobá soutěž. 
Proto se z podnětu Hulína podařilo s trenéry z Valmezu, 
Přerova a Ostrožské Nové Vsi domluvit podmínky pro 
vznik MP. Tyto oddíly šly do nového projektu s rizikem 
nezdaru. Za to, že položily základy MP jim patří velký dík. 

Po ukončení loňského roku a jeho vyhodnocení se při 
přípravě letošního ročníku MP nabízelo řešení zastřešit 
MP. To byl jeden z mnoha důvodů pro založení svazu. 
Letošní ročník už byl ve spolupráci s novým sportovním 
svazem - ČSGS.

Spolupráce oddílů se svazem se vydařila nejen po 
organizační stránce, kdy dva z pěti závodů získaly i díky 
spolupráci s ČSGS na pořádání závodu zajímavou 
dotaci, ale samozřejmě i po stránce sportovní. Při loňské 
nejistotě jaký bude zájem (odhad jen cca 120 až 130 
závodnic a do 15 oddílů), byla skutečná účast přes 200 
závodnic a více jak 20 oddílů, stejně tak letos. Tato 
skutečnost nás, všechny organizátory velmi potěšila. 
Ukazuje to na zájem oddílů o podobný projekt.

Z Moravských oddílů už jezdí všichni, kteří mají zájem a 
účastní se pravidelně se všemi závodnicemi, které 
požadavky zvládnou. Počet se proto asi již moc zvedat 
nebude. V některých tělocvičnách se také již blížíme k 
jejich plnému vytížení. Jsou však zájemci z nových 
oddílů, jejichž trenéři se zúčastnili některého z našich 
školení a rádi se zkusí některého závodu příští rok také 
zúčastnit.
Letos se poprvé zúčastnily např. závodnice ze Sokola 
Brno 1. Svaz by byl rád, kdyby se závod rozšířil i do Čech - 
samozřejmě pod názvem Český pohár. Mohl by pak 
proběhnout i nějaký �nálový závod obou pohárů. Jsou-
li v Čechách zájemci, hlaste a domluvíme detaily.

V rámci MP se podařilo zavést i některé novinky. 
Sjednotit povinné požadavky na všechny závody aby se 
neustále nemuselo zasahovat do sestav. Jednotná trika 
pro rozhodčí a systém ocenění jejich práce. Na �nálovém 
závodu - Hulín Cupu proběhla tombola. Ta měla za cíl 
ocenit a motivovat vylosované závodnice, kterým se 
přes velkou snahu nepodařilo nedosáhnout na stupně 
vítězů. V rámci MP byla také zavedena populární 
kategorie veteránek, ve které startovalo 6 závodnic s 
průměrným věkem 19,33 roku. Startovaly nejen bývalé 
závodnice ale také současné trenérky. 
Zkuste to příští rok také.  

V jednotlivkyních startovalo 29 závodnic ze 7 oddílů. 
V závodu družstev bylo 6  krajských družstev.



MEMORIÁL MILOŠE BORTELA
 zahájil Moravský pohár ve Valašském Meziříčí.

Zůčastnilo se jej 123 závodnic z 15 spolků.

Poslední dobře míněné rady a jde se na to. Některá děvčátka mají dnes svou premiéru.

Děvčátka učí srovnat se  s úspěchy i neuspěchy, které je budou v životě často potkávat

Rozhodování podle svazových pravidel je trošku jiné, proto se občas čekalo na výsledek déle.

Že by pochvala? Je příjemné vidět, že gymnastky dbají na zdravou výživu.

Narozeninový dort pro trenéra Lorenze z Přerova a zpříjemnění čekání na výsledky.



VELIKONOČNÍ ZÁVOD - HULÍN13.4. se konal 8. ročník gymnas�ckého klání

Závodu se zúčastnilo 141 závodnic z 21 spolků  a byl vypsán jako trojboj - přeskok, kladina, prostná.

Výsledky závodu najdete na
 www.gymsporty.cz

byl uspořádán za podpory Zlínského kraje, Města Hulína a 
dalších partnerů. Současně to byl poslední závod MP. Protože se 
vyhlašovaly výsledky dvakrát, byl závod zkrácen na dvojboj - 
kladina,  prostná. Startovalo 118 závodnic z 18 spolků.

1.6.2014  - 9.ročník soutěže HULÍN CUP



Tře� závod MP pořádal KSG Přerov ve své spe-
cializované gymnas�cké hale na ZŠ U tenisu v Přerově. 
Na vybudování této haly nese velký podíl předseda 
přerovské gymnas�ky pan Jaroslav Lorenz. Hala je v 
původní školní tělocvičně, je v ní méně místa pro 
diváky, ale těsné prostory napomáhají dobré závodní 
atmosféře. Soutěžilo se na třech nářadích - bradla, 
kladina, prostná.Předseda Přerovského oddílu, 
zakládající člen ČSGS  a jeho první místopředseda (ze 
zdravotních důvodů vzdal funkce) Jaroslav Lorenc 
oslavil velké kulaté narozeniny - BLAHOPŘEJEME.

poslední rozcvičování

domácí Peterková na bradlech

společné foto kategorie 2007 vítězky nejmladší kategorie

okamžiky soustředění

krásné ceny pro nejmenší



TJ SOKOL VSETÍN

Oddíl sportovní gymnas�ky TJ Sokol Vse�n se stal 
pořadatelem čtvrtého závodu ve sportovní gymnas�ce 
žen a dívek v rámci projektu Moravský pohár 2014 
pořádaného Českým svazem gymnas�ckých sportů. 
Závod Vse�nská kladinka se konal 25. 4. 2014 v pros-
torách vse�nské základní školy na Trávníkách. Závodu se 
zúčastnilo celkem 85 dívek a žen z 18 oddílů. Gymnastky 
se popraly o cenné kovy a body do celkového hodnocení 
v sedmi věkových kategoriích. 

1.Kategorie: 1. místo - Gálová Linda (KSG Rosice), 
                       2. místo -  Křížová Gabriela (KSG Rosice), 
                       3. místo - Borová Chris�na (KSG SK Přerov) 
2.Kategorie: 1. místo - Krýsová Anna (GK Vítkovice), 
                       2. místo - Opelíková Veronika (TJ Chropyně), 
                       3. místo - Balcarová Marie (TJ Sokol Vysoké Mýto)
3.Kategorie: 1. místo - Veselá Ema (TJ Sokol Vysoké Mýto), 
                      2. místo - Škubalová Aneta (TJ Sokol Vysoké Mýto), 
                       3. místo - Hejkrlíková Adéla (TJ Sokol Vysoké Mýto)
4.Kategorie: 1. místo - Semaniv Jůlie (GK Vítkovice), 
                       2. místo - Jeličová Sabina (GK TJ Sokol Kopřivnice), 
                       3. místo - Veselá Anežka (TJ Sokol Vysoké Míto)
5.Kategorie: 1. místo - Jeličová Brigita (GK TJ Sokol Kopřivnice), 
                       2. místo - Pernická Markéta (TJ Valašské Meziříčí), 
                       3. místo - Mazalová Viola (GK TJ Sokol Kopřivnice)
6.Kategorie: 1. místo - Michnová Jůlie (TJ Valašské Meziříčí), 
                       2. místo - Nováková Tereza (GK TJ Sokol Kopřivnice),                        
                       3. místo - Rýparová Denisa (GK TJ Sokol Kopřivnice)
7.Kategorie: nestartovala žádná gymnastka
8.Kategorie: 1. místo - Jana Baranová (TJ Sokol Vse�n), 
                       2. místo - Mrlíková Tereza (GK Hulín)

VSETÍNSKÁ
KLADINKA



ŠKOLENÍ TRENÉRŮ A ROZHODČÍCH

Všechna školení, která svaz pořádal a samozřejmě 
nadále bude pořádat, jsou pro všechny zájemce, bez 
ohledu na členství v  ČSGS. Cílem je proškolit všechny 
zájemce o sportovní gymnas�ku. Záleží nám na její 
budoucnos�!

    V Hulíně dne 16.2. 2014 proběhlo školení trenérů - 
kvalifikace D (asistent trenéra). Současně to byla první 
část školení na kvalifikaci C. Bylo vyškoleno 34 asistentů, 
někteří však budou pokračovat v dalším vzdělávání na 
kvalifikaci C. Velmi potěšitelný je zájem o naše školení ze 
tří nečlenských spolků, přesněji deví� jejich trenérek. 
Sta�s�cky je věk asistentů trenéra 29,87 let. Z celkového 
počtu bylo 12 účastníků mladších 20 let. To dává naději, 
že gymnas�ka má stále své nové mladé pokračovatele.

O měsíc později 16.3. proběhlo opět v Hulíně školení 
trenérů - kvalifikace D (trenér). Školení úspěšně absol-
vovalo 21 trenérů. Účastnili se i další trenéři bez licence 
D, � se ale ještě musí zúčastnit školení D pro uznání 
licence C.
Lektorů bylo více, ale hlavními garanty pro obě školení 
byli manželé Komrskovi. Jejich obrovské  zkušenos� a 
rady si všichni odpovědně zapisovali a jistě je budou 
využívat při své práci ve svých oddílech.

ČSGS PROŠKOLIL PRVNÍ TRENÉRY

Další školení  bylo 23.2. 2014 v Napajedlech. 
Tam za účas� 18 „adeptek” proběhlo školení rozhod-
čích - kvalifikace C.  I rozhodčí jsou mladé - průměrný 
věk 27,33 let. Po školení rozhodčích došlo k drobným 
úpravám textové čás� pravidel. Nové znění, platné od 
1.3. 2014 je na svazovém webu - www.gymsporty.cz

ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH



ČSGS upořádal ve Valašském Meziříčí druhý ročník zá-
vodu krajských družstev ve sportovní gymnas�ce. V 
loňském roku byl závod součás� MČR v Přerově. Od 
letošního roku jsou již oba závody oddělené. V červnu 
ZÁVOD DRUŽSTEV a před Vánocemi MČR.
V roce 2013 bylo všechno po registraci svazu narychlo, 
přesto se zúčastnilo 6 družstev. Letos ve Valašském 
Meziříčí i po odhlášení dvou družstev (pro nemoc nebo 
zranění) startovalo 10 družstev.
Závodilo se v tělocvičně, která se od září 2014 stane 
domovskou pro oddíl meziříčských gymnastek. Tato 
tělocvična prochází přes prázdniny rekonstrukcí a bude 
v ní i letošní MČR.  Je prostorná a s hledištěm pro diváky.

PŘÍJEMNÉ 
UKONČENÍ 

Družstva v kategorii do 10 let vyhrál Moravskoslezský 
kraj II, 2.místo vybojoval Pardubický kraj a 3.místo 
Moravskoslezský kraj I. 
Kategorie 11-12 let: 
1.místo Moravskoslezský kraj a 2.místo Zlínský kraj. 
V kategorii nad 13 let vyhrál Moravskoslezský kraj, 
2.místo Zlínský kraj a 3 místo Olomoucký kraj.
V kategorii 13 let a starší startovalo Zlínské družstvo jako 
nejstarší, s průměrným věkem 19 let. Je potěšující, že se 
stále najdou závodnice, které chtějí závodit i v pozdějším 
věku.  

Jsme rádi, že se nám pomalu daří jedno�t úbor rozhodčích.

Závodu se zúčastnilo 10 družstev.

TERMÍNY 
ZÁVODŮ DO KONCE ROKU 2014

13.12.2014 - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - MISTROVSTVÍ ČR

ZÁVODY POŘÁDANÉ ČLENY ČSGS
18.11.2014 - VÍTKOVICE - GK VÍTKOVICE CUP

19.11.2014 - VÍTKOVICE - BABY GYM CUP
6.12. 2014 - HULÍN - MIKULÁŠSKÝ ZÁVOD

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ZÁVODY
22.11.2014 - UHERSKÝ OSTROH - GYMNASTICKÉ NADĚJE
29.11.2014 - KOPŘIVNICE - MIKULÁŠSKÝ ZÁVOD

SEZÓNYSEZÓNY



Je to příjemná změna, vyměnit stěny tělocvičny za voňavé bo-
rovice a nebe nad hlavou na gymnas�ckém soustředění, které je 
jedno z největších v republice. Letos za účas� 315 účastníků z Čes-
ké republiky, Slovenska a Rakouska proběhl již 52.ročník. Oddíl 
gymnastek z Valašského Meziříčí se zásluhou tehdejšího trenéra 
Miloše Bortela podílel na jeho založení. 
Soustředění se pořádá každoročně prvních 14 dní o prázdninách 
formou dvoufázového tréninku, který  je příjemně proložen 
spoustou her, koupání a toulání po krásném borovicovém lese v 
oblas� zvané  MORAVSKÁ SAHARA. Většina účastníků se na tato 
místa každý rok vrací a těší se na staré známé tváře a na nová 
dobrodružství,  o která tady není nouze.

LETNÍ VÝCVIKOVÝ TÁBOR SOBOŇKYLETNÍ VÝCVIKOVÝ TÁBOR SOBOŇKY

Oddíl gymnastek z Valašského Meziříčí patří k největším

...vždy s úsměvěmNení nad šikovného trenéra... to jde děvčatům všechno samo

Někdy je to skoro jako u mořePřehlídka exo�ckých skoků do vody Někdy jako v hororu

Příprava na závody 

Tak zase za rok!

Zdravý vzduch,
zdravá strava

Ak�vní odpočinek mezi cvičením



POZVÁNKY
ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH - licence C (III. třída) 

 ve sportovní gymnastice žen
Termín: sobota 4.10.2014
Místo: ISŠ-COP - Valašské Meziříčí, Palackého 49, GPS 49°27'50.646"N, 17°58'3.513"E 
Lektoři: autoři pravidel pro ČSGS
Přihlášky: nejlépe obratem, nejpozději do 30.9.2014 
Email pro přihlášení: predseda@gymsporty.cz
Cestovné a stravné: na vlastní náklady
Cena: 400,- Kč pro nečleny ČSGS 
             300,- Kč pro členy ČSGS (tj. sleva 100,- Kč)
             300,- Kč pro trenéry nečleny ČSGS (bez zkoušek) 
             200,- Kč pro trenéry členy ČSGS (tj. sleva 100,- Kč)
Platba: hotově při prezentaci
Program:  bude upraven po uzávěrce přihlášek a zaslán přihlášeným
 

ŠKOLENÍ  - ASISTENT  TRENÉRA - licence D
 a současně 1. část školení trenér licence C 

Termín: sobota 26.10.2014
Místo: Frenštát pod Radhoštěm, ZŠ Záhuní, - 49.5472653°N, 18.2063733°E
Hlavní lektor: Komrska Jan
Přihlášky: nejlépe obratem, nejpozději do 18.10.2014 
Email pro přihlášení: predseda@gymsporty.cz
Cestovné a stravné: na vlastní náklady
Cena: 500,- Kč pro nečleny ČSGS 
             400,- Kč pro členy ČSGS ( tj. sleva 100,- Kč )
Platba: hotově při prezentaci
Program:  bude upraven po uzávěrce přihlášek a zaslán přihlášeným
 GYMNASTICKÁ AKADEMIE
pro zdokonalení znalostí  trenérů a zvýšení výkonnosti dětí
Termín: sobota 2.11.2014
Místo: ISŠ-COP - Valašské Meziříčí, Palackého 49, GPS 49°27'50.646"N, 17°58'3.513"E
Účastníci: trenéři buď samostatně nebo se svými závodnicemi
                       max. 5 závodnic z oddílu 
Hlavní lektor: Komrska Jan
Přihlášky: nejlépe obratem, nejpozději do 26.10. 2014 
Email pro přihlášení: predseda@gymsporty.cz
Cestovné a stravné: na vlastní náklady
Cena: 500,- Kč pro nečleny ČSGS 
             300,- Kč pro členy ČSGS ( tj. sleva 200,- Kč )
               50,- Kč �gurant bez rozdílu členství v ČSGS
Platba: hotově při prezentaci
Program:   -praktická ukázku tréninku - tréninková jednotka (2 hodinovka)
                        -metodický nácvik základních prvků na všech nářadích
                        -odborná konzultace současných dovedností Vašich dětí 
                          dle požadavků trenérů (praktické ukázky na chyb při cvičení 
                          zúčastněných dětí), další plán přípravy vašich závodnic
 

ŠKOLENÍ  - TRENÉR  licence C  2. část
Termín: sobota 16.11.2014
Místo: ISŠ-COP Valašské Meziříčí, Palackého 49, GPS 49°27'50.646"N, 17°58'3.513"E
Hlavní lektor: Komrska Jan
Přihlášky: nejlépe obratem, nejpozději do 9.11. 2014 
Email pro přihlášení: predseda@gymsporty.cz
Cestovné a stravné: na vlastní náklady
Cena: 500,- Kč pro nečleny ČSGS 
             400,- Kč pro členy ČSGS ( tj. sleva 100,- Kč )
Platba: hotově při prezentaci
Program:  bude upraven po uzávěrce přihlášek a zaslán přihlášeným
 

 
   

Jak je uvedeno v odkazu :
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/hry-
vii-letni-olympiady-deti-a-mladeze-cr-2015-
poradane-v-plzni-predstavily-sve-logo-a    
sportovní gymnastika se opět po dvou letech do 
programu her neprosadila. Naposledy byla na 
V.ročníku ODM v Olomouckém kraji v roce 2011. U 
úspěšného olympijského sportu, nezařazení do 
programu moc mrzí. ČSGS ale nemá žádnou 
možnost program ovlivnit. Spolky a kraje mají ale 
příležitost zúčastnit se v červnu 2015 už III. ročníku 
závodu krajských družstev, který pořádá ČSGS.

Národní knihovna ČR digitálně archivuje kromě 
dokumentů, odborných publikací, periodik a dalších 
dokumentů také weby. ČSGS  splnil všechny ná-
ležitosti a je také jedním z archivovaných webů. 
Velmi mne,  jako předsedu, těší taková pocta být 
mezi vybranými weby, které si budou moci všichni 
prohlédnout v budoucnosti. V závislosti na čase 
bude  zajímavé sledovat vývoj svazového webu.
Od září bude postupně nabíhat upravená verze 
svazového webu, která řeší nedostatky z doby, kdy 
vznikal v časové tísni po založení svazu.  Budeme 
rádi,  když  jeho  proměny  budete sledovat společně 
s námi na adrese www.gymsporty.cz
odkaz na archiv:
http://www.webarchiv.cz

OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE

ARCHIV WEBU

Od 14. do19. června 2015  se uskuteční  v  Plzeňském  kraji

ČSGS, Družba 1290, Hulín 768 24
předseda: Bílek Petr
mobil: 605 578 396
email: predseda@gymsporty.cz
www.gymsporty.cz

CSGS

Těšíme se na vaše příspěvky, dotazy, 
náměty a nebráníme se ani kritice

září 2014

Vhodné i pro trenéry pro seznámení s pravidly (jako seminář bez zkoušek)


