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METODICKÁ PŘÍLOHA

EUROGYM 2016
Tuto přílohu časopisu Pohyb je život věnujeme největšímu gymnasticko-taneč-
nímu festivalu pro mladé sportovce ve věku 12 až 18 let s názvem EUROGYM.
EUROGYM pořádá každé dva roky technická komise Gymnastics for All, Evrop-
ské gymnastické unie (dále jen UEG). Vlastní organizací pak pověřuje UEG 
národní gymnastický svaz. V tomto případě byl uzavřen kontrakt mezi UEG 
a Českou gymnastickou federací (dále jen ČGF) na pořádání 10. EUROGYMU 
2016. Jubilejní desátý ročník, který se uskutečnil v termínu 18. – 24. 7. 2016 
v Českých Budějovicích se konal poprvé v historii na území státu bývalého 
východního bloku.

2012 nabídka ze strany předsedy technické komise Gymnastics for All UEG, aby Česká 
republika zaslala přihlášku do výběrového řízení na organizátora EUROGYM 2016

2013
diskuse na úrovni VV ČASPV a VV ČGF, zda nabídku přijmout či ne; VV ČASPV 
jednomyslně doporučil pořádání akce, VV ČGF nebyl při rozhodování tak jedno-
značný, ale nakonec se přiklonil k pořádání akce

2013 podepsán kontrakt mezi UEG a ČGF

2013 ustaven organizační výbor EG 2016 (dále jen OV EG) složený ze zástupců České 
gymnastické federace, České asociace Sport pro všechny a České obce sokolské

2014
výjezd zástupců OV EG na 9. EUROGYM do Helsinborgu, kde jednak prezentovali 
vedoucím delegací připravenost na 10. EUROGYM a také se podrobně seznamova-
li s organizací akce

2013 až 
2016

přes 30 schůzí organizačního výboru, desítky jednání: s Výstavištěm České 
Budějovice, Rektorátem, řediteli škol, kde by měli bydlet účastníci, vedoucími 
tělovýchovných zařízení (prostory pro workshopy), Magistrátem statutárního 
města České Budějovice, autosalonem Ševčík, vedení kolejí a menz, s vedením 
BUDVAR arény apod.
Je třeba také připomenout, že technická komise GfA UEG byla v České repub-
lice na pěti kontrolách, kde posuzovali aktuální stav příprav. Celá sedmičlenná 
technická komise GfA UEG byla od 17. do 24. 7. 2016 v Českých Budějovicích 
a pečlivě kontrolovala práci organizačního štábu.

STRUČNÉ PŘIPOMENUTÍ PŘÍPRAVY AKCE:
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Mgr. Miroslav Zítko

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ OV EG
Předsedou OV EG byl nejprve zvolen Karel Cou-
fal, který vedl i delegaci OV EG v Helsinborgu, 
později z rodinných důvodů se této pozice vzdal 
a na jeho místo nastoupil předseda ČGF Roman 
Slavík. Místopředsedou pro programové čás-
ti byl určen Miroslav Zítko (předseda ČASPV), 
dalším místopředsedou, zodpovědným za Gala 
a pódia byl určen Petr Svoboda (náčelník ČOS), 
třetím místopředsedou se stal Karel Coufal. 
Odpovědnost za marketing a PR převzala paní 
Magda Mrnková z agentury Christian VIP, finanč-
ní a organizační oblast řídila Zuzana Vojáčková, 
která byla v pozici „project manager“. Další 
oblasti jako dopravu, ubytování, stravování, 
dobrovolníky apod. zajišťovala Česká gymnas-
tická federace.

ODPOVĚDNOST ČESKÁ ASOCIACE 
SPORT PRO VŠECHNY
Po několika jednáních OV EG bylo domluveno, 
že naše organizace převezme garanci za pět 
programových částí:

PARADE (průvod): Jaroslav Sauer, Marie 
Havrlantová

OPENING CEREMONY
(zahajovací cere-
moniál)

Alena Přehnilová, 
Miroslav Zítko

WORKSHOPY: Vít Hanáček, Dagmar 
Šarochová

EDUCATIONAL forum 
(vzdělávací fóra): Miroslav Zítko

CLOSING CEREMONY 
(slavnostní ukončení):

Marie Havrlantová, 
Jaroslav Sauer

Poznámka: GALA + PÓDIA - měla na starost ČOS

Dále měla Česká asociace Sport pro všechny 
na starost ozvučení téměř dvaceti workshopů 
v různých halách a tělocvičnách. Toto s pře-
hledem zajistila skupina pod vedením Marcela 

Špicara a Zdenka Šnebergera v úzké spoluprá-
ci s Michalem a Katkou Novákovými a dalšími 
techniky. Zdenek Šneberger navíc zajištoval ne-
zbytné materiálně technické vybavení ke všem 
plánovaným 65 paralelním workshopům.
Samozřejmě jsme museli kromě vybavení na 
workshopy zajistit i vhodné prostředí. Domlu-
vili jsme se, že 10 workshopů zrealizujeme 
ve Sportcentru ČASPV v Doubí u Třeboně, 10 
workshopů na Hluboké a zbytek v Českých Bu-
dějovicích. K vybraným workshopům jsme vyti-
povávali vhodné lektory, kteří budou odborníky 
na danou problematiku a navíc budou jazykově 
vybaveni. Více v kapitole WORKSHOPY.
Velké úsilí vyvinul Karel Coufal pro zajištění zdra-
votního dohledu, neboť bylo nutné mít na všech 
sportovištích zajištěnu první pomoc. Proto byla 
navázána spolupráce s Červeným křížem, rychlou 
záchrannou službou a nemocnicemi. Bohužel se 
akce neobešla bez drobných úrazů a nevolností. 
Vše však bylo vyřešeno i díky dobré koordinaci 
„záchranných složek“.
Velkým oříškem bylo získání dostatečného množ-
ství dobrovolníků. Naše organizace inzerovala po-
ptávku po dobrovolnících nejen na VH ČASPV, po-
radách předsedů či v časopisu Pohyb je život, ale 
také jsme iniciativně připravili dotazník pro dob-
rovolníky a ten jsme umístili na www.caspv.cz.  
Postupně se přihlásilo zhruba 70 dobrovolníků 
z řad členů naší organizace. Děkujeme všem, 
kteří se přihlásili – přijeli – a pomohli. Mezi dob-
rovolníky byli členové současného i minulého VV 
ČASPV, členové komisí Metodické rady VV ČASPV, 
předsedové a sekretáři KASPV a mnoho dalších 
„srdcařů“ našeho spolu. Zde jsme narazili na 
problém jazykové vybavenosti členů ČASPV, ne-
boť na téměř všech postech bylo třeba s účast-
níky EUROGYM 2016 komunikovat v anglickém 
jazyce, což byl oficiální jazyk pro tuto akci. Ne-
zbylo nic jiného, než že jsme v mnoha případech 
přistoupili na „body language“ (řeč těla).

ZÁŠTITY PŘEVZALI:
 � Jan Hamáček, předseda Poslanecké sně-
movny ČR

 � Kateřina Valachová, MŠMT
 �        Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje
 � Jiří Svoboda, primátor Českých Budějovic
 � Český olympijský výbor
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Díky jednání OV EG s ČOV byl EUROGYM 2016 
zařazen do projektu „Jižní Čechy olympij-
ské“ a z toho vyplynula i další pozitiva např.: 
možnost používat na všech materiálech Olym-
pijskou symboliku (olympijské kruhy, olympij-
ská vlajka, olympijské heslo, olympijský oheň 

a olympijská pochodeň, olympijská hymna, 
olympijské emblémy apod.); podpora EURO-
GYMU zvýšeným marketingem (tisk, sociální 
média, rozhlasové i televizní vysílání apod.); 
propagace EUROGYMU v rámci dvou roadshow 
pořádaných ČOV.
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ZÁKLADNÍ STATISTICKÁ DATA

Počet zúčastněných zemí: 19

Počet vystupujících skupin: 163

Celkem účastníků: 3590 gymnastek a gymnastů

Dobrovolníci: 110

v

ZEMĚ POČET 
SKUPIN

POČET 
OSOB

BEL 22 504

CZE 7 96

DEN 10 201

EST 3 43

FIN 4 54

FRA 14 316

GBR 9 192

GER 3 59

GRE 7 168

HUN 2 42

ZEMĚ POČET 
SKUPIN

POČET 
OSOB

ISL 5 116

ITA 8 205

LUX 2 37

NOR 13 328

POR 40 812

RUS 3 34

SUI 5 153

SVK 4 48

SWE 6 176
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Přítomní VIP:
 � Kateřina Valachová, ministryně (MŠMT ČR)
 � Jiří Svoboda, primátor statutárního města 
České Budějovice

 � Věra Růžičková, držitelka zlaté olympijské 
medaile v gymnastice (Londýn)

 � Petr Podhola, náměstek primátora
 � Vlasta Bohdalová, poslankyně Parlamentu ČR
 � RNDr. Michal Kohn, Zuzana Dostálová, Mgr. 
Kateřina Tartantová – všichni z Magistrátu 
města ČB.

Informační kanály
Pro potencionální účastníky jsme postupně při-
pravili tři Bulletiny, vytvořili webovou stránku 
v české a anglické verzi (http://www.euro-
gym2016.org/cs/ceske-budejovice/), Facebook, 
Twitter apod.
Již na začátku roku 2015 byla otevřena „info e-
-mailová adresa“ na kterou chodily stovky do-
tazů od zájemců (cvičenců, partnerů, médií) 
z České republiky a hlavně se zahraničí.

Propagace
Propagací EUROGYMU 2016 byla pověřena agen-
tura Christian VIP. Smlouvu s agenturou podepsali 
statutární zástupci ČGF bez vědomí dalších členů 
OV EG. Ve spolupráci se zástupci agentury jsme 
připravili a postupně aktualizovali marketingový 
plán (propagaci akce). Byly vytvořeny dva návrhy 
loga, nakonec zvítězilo logo „panáka“:
Dále jsme zadali výrobu znělky, výrobu slav-
nostních fanfár, layoutu akce, a také byl zadán 
úkol vytvořit speciální Flash Mob (taneční cho-
reografie). Zde je dobré připomenout, že Flash 

Mob pro EUROGYM 2016 připravila členka ČASPV 
Lucka Slabyhoudová z Chomutova.
Jednou z úspěšných propagačních akcí byla akce 
nazvaná „101 dnů“. Výňatek z tiskové zprávy:
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Č e s k é  B u d ě j o v i c e (8. dubna 2016) 

 – Posledních 101 dnů zbývá do za-

hájení evropského setkání sportov-

ní mládeže EUROGYM 2016, které 

proběhne v Českých Budějovicích 

mezi 18. a 24. červencem tohoto 

roku. Na začátku odečtu finální 

části příprav složilo téměř tisíc dětí 

z budějovických základních škol na 

náměstí Přemysla Otakara II. obří 

logo akce.
V rámci projektu se uskuteční i ně-

kolik doprovodných akcí. Jednou 

z nich je HELP FOR FRIENDS, kdy 

část výtěžku z prodeje upomín-

kových předmětů, triček a další-

ho zboží a také dary od účastníků 

EUROGYM 2016 půjdou na zvláštní 

konto. Tyto peníze budou rozděle-

ny mezi Dětský domov Žíchovec, 

mladého sportovce Tomáš Jelínka, 

který je kvůli rozštěpu páteře na 

invalidním vozíku, a také nadě-

ji českého rychlobruslení Jakuba 

XXX, pro jehož rodinu je nemožné 

financovat pouze z vlastních zdrojů 

potřebný drahý trénink a vybavení. 

Upomínkové předměty bude mož-

né si objednat on-line na webových 

stránkách akce www.eurogym2016.

org a nebo si je zakoupit u stánku 

projektu v českobudějovickém IGY 

Centru během dubna a května vždy 

v pátek odpoledne a v sobotu do-

poledne. „EUROGYM není jenom 

sportovní akce, má velký přesah 

v tom, že se zde potkávají mladí 

lidé, kteří jsou dynamičtí, vníma-

ví, akční. V tomto smyslu se tady 

sejde budoucnost Evropy a my by-

chom chtěli, aby součástí jejich se-

tkání byla i pomoc těm, kteří musí 

překonávat zcela jiné a daleko těž-

ší překážky,“ říká k projektu HELP 

FOR FRIENDS Roman Slavík.

Další akcí by organizátoři chtěli 

přispět k posílení cestovního ruchu 

v regionu. Projekt EUROGYM FRI-

ENDLY nabízí restauracím, hotelům 

a obchodům v Českých Budějovi-

cích i okolí v rámci slevového pro-

gramu jejich propagaci mezi účast-

níky akce.

. „Do regionu přijede dohromady 

asi 5000 lidí a je šance ukázat jim 

naší pohostinnost a zdejší krásy. 

Byla by škoda toho nevyužít,“ do-

dává Roman Slavík.

EUROGYM začne už za 101 dnů
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Ubytování
Když koncem roku 2015 
skončila předběžné re-
gistrace a bylo přihlášeno 
zhruba 4 tisíce účastníků 
z 25 zemí Evropy, rozho-
dl se OV EG nabídnout 
účastníkům ubytování 
v několika úrovních: uby-
tování ve školních tří-
dách, ubytování ve dvou 
a třílůžkových pokojích ve 
vysokoškolských kolejích, 
ubytování v internátech 
a případně v hostelech. 
K našemu překvapení po-
lovina výprav požadova-
la ubytování ve školách, 
a tak jsme domluvili přes 
14 základních a středních 
škol. Jak to již bývá – a je 
to smutná realita v ČR – 
některé školy nám před 
zahájením akce vypově-
děly smlouvu (odstávka 
vody, havárie, na posled-
ní chvíli získané finan-
ce na rekonstrukci části 
školy apod.). Museli jsme 
tedy řešit na posledních 
chvíli změny ubytování 
pro několik výprav a s tím 
související změna zajiš-
tění snídaní. Nakonec se 
vše zvládlo, ale za cenu 
dalších a dalších jednání 
a ztráty klidu členů OV EG.

Stravování
Nasytit kvalitně zhruba 4 tisíce osob by pro-
blém nebyl, ale logisticky zvládnout snídaně 
na několika místech, obědy a večeře na dvou 
souběžných místech (VŠ menza a Výstaviště) 
a do toho převozy účastníků na workshopy, 
přesuny cvičenců na odpolední vystoupení na 
pódiích ve městě, do toho zkoušky na Gala, 
Closing Ceremony, kdy vystupující neměli čas 
na večeři a museli jsme zajišťovat balíčky - to 
vše bylo více než náročné. I přes tyto problémy 

jsme byli pochváleni za pestrou, chutnou a vy-
datnou stravu. Jen pitný režim mohl být zajiš-
těn výrazně lépe (bohužel nedopadla jednání 
se sponzory ohledně nealkoholických nápojů, 
škoda).

Dobrovolníci
Všichni z OV EG jsme zkušení a dobře jsme vě-
děli, že bez dostatečného počtu dobrovolníků 
nejsme schopni takto velkou akci zvládnout. 
Proto bylo zástupcům ČASPV podivné, že ob-
last dobrovolníků (agitaci, řízení, komunika-
ci…) nikdo ještě několik měsíců pře začátkem 

Od 18. do 24. července 2016 bude v Českých Budějovicích probíhat EUROGYM 2016.
Akci navštíví na 5000 mladých sportovců z celé Evropy.

Hledáme pro ně vrstevníky, kteří 
jim pomohou se vším, 
co EUROGYM obnáší.

STAŇ SE DOBROVOLNÍKEM 
NA MEZINÁRODNÍ 
SPORTOVNÍ AKCI

10TH EUROGYM 2016
ČESKÉ BUDĚJOVICE
ČESKÁ REPUBLIKA
18. 7. – 24. 7.

Zaregistrovat se můžete na odkazech:

http://www.eurogym2016.org/cs/
 http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-2016/ 
info-eurogym-dobrovolnici/

Celá akce se může uskutečnit 
jenom díky dobrovolné práci velkého 
počtu lidí, proto vítáme každého, 
kdo chce přiložit ruku k dílu.

Pokud chcete poznat nové lidi 
z celé Evropy a získat zkušenosti 
s prací pro mezinárodní sportovní 
akci, neváhejte a využijte možnost 
být v centru dění sportovní akce 
mezinárodního formátu.
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akce neřešil. Proto jsme iniciativně vypracovali 
návrh systému a struktury řízení dobrovolníků, 
připravili „desatero“, připravili popisy práce 
pro jednotlivé skupiny dobrovolníků (průvodci 
jednotlivých zemí, workshopy, ubytování, stra-
vování, technická četa, Budvar aréna apod.). 
Nakonec si dobrovolníky vzal na starosti Mar-
tin Nikl, který se snažil, co mohl, ale vzhledem 
k termínu blížící se akci, již nemohl některé 
věci ovlivnit, a tak se stalo, že někteří přihláše-
ní dobrovolníci odřekli svou účast z nedostatku 
informací, někteří bohužel bez omluvy nepři-
jeli, a tak místo očekávaných cca 300 dobro-
volníků se na akci objevilo zhruba 110. A tak 
logicky nastaly problémy jak zajistit všechny 
potřebné posty. Víme, že někteří byli vytíženi 
přespříliš (dopoledne u workshopů, odpoledne 

jako technická četa, večer hlídání ubytovacích 
prostor), jiní měli podmínky o něco přijatelněj-
ší. Přesto všem dobrovolníků patří velké díky. 

Partneři
Jak jsme již zmínili na úvod, oblast marketingu 
a PR měla na starosti agentura VIP Christian, 
která podle našeho mínění měla lépe zabez-
pečit zvláště oblast sponzoringu. Díky Mirosla-
vu Andrlíkovi, vedoucí autosalonu AUTO Ševčík 
a který je členem naší organizace, jsme měli 
k dispozici po celou dobu trvání EUROGYMU tři 
předváděcí auta a také nám jedno půjčil na 
Opening Ceremony. Podrobněji v kapitole OPE-
NING CEREMONY.

Níže uvádíme loga všech partnerů akce.
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Každá velká mezinárodní akce FIG nebo UEG 
musí podle pravidel a manuálu začít slavnost-
ním průvodem. Tohoto úkolu se ujal Jaroslav 
Sauer, který připravil několik materiálů.Na-
kreslil plánky náměstí Přemysla Otakara II 
a zde umístil jednotlivé výpravy, určil pořadí 
jednotlivých zemí, připravil doprovodný pro-
gram (moderace Martina Mlýnková, hudba, 
Flash Mob), rozmístil několik skupin dobro-
volníků (někteří šli před výpravou, někteří 
zajišťovali cestu, někteří byli u postupného 
větvení průvodu, další u vchodových dveří do 
stadionu, někteří zaváděli výpravy do jejich 
sektoru).
Dovolím si dvě poznámky:

 � Plánky na náměstí a plánky na rozmístěná 
výprav v BUDVAR aréně se asi 5x měnily 
(změna počtu výprav, změny velikosti vý-
prav, změny povolení „záborů“ ze stran 
úředníků magistrátu…) a Jarda Sauer to 
s úsměvem zvládl opakovaně přepočítat 
a překreslit.

 � Druhá poznámka se týká zástupců UEG, 
kteří tvrdili, že „průvod“ (řazení výprav 
+ program + pochod + nástup do BUDVAR 
arény) za určený čas nemůžeme zvlád-
nout. Skupina Jardy Sauera to zvládla 
a Alberto Nuňes (prezident TC GfA UEG) 
se jen poklonil. DÍKY všem, kteří se na 
průvodu podíleli.

PARADE (PRŮVOD)
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Slavnostní zahájení si vzali na starost Alen-
ka Přehnilová, vedoucí komise HPF MR ČASPV 
a Miroslav Zítko, předseda ČASPV. Připravili pro-
gram, který byl složen ze dvou odlišných částí. 
První tzv. protokolární část obsahovala defilé 
vlajek zúčastněných států, vztyčení státní vlaj-
ky ČR, vlajky EU a vlajky UEG, projevy zástupců 
UEG, projev Jiřího Svobody, primátora Českých 
Budějovic a Kateřiny Valachové, ministryně 
školství, mládeže a tělovýchovy. Druhá část byla 
složena z gymnasticko - tanečních vystoupení, vše proloženo projekcí, slovem moderátora 

a úžasnou dvojicí bubeníků. V návaznosti na ka-
pitolku Partneři, rád připomenu, že dvě vystou-
pení (Trampett a Street parkour) byla spojena 
i se zapojením reklamního vozu Škoda Yeti, kte-
ré zapůjčil AUTO Ševčík. Celé slavnostní zaháje-
ní trvalo cca 70 minut a reakce UEG a vedoucích 
výprav byly jednoznačné: „SUPER“; „CONGRA-
TULATION - we have never ever seen so nice 
Opening Ceremony“ apod. A to vše díky všem 
vystupujícím, režijní skupině, technikům (svě-
telná a zvuková režie, projekce), inspicientům, 
technické četě a dalším, kteří nám pomáhali. 
Přiložené fotografie dokumentují skvělé výkony 
všech vystupujících a úžasnou atmosféru.

OPENING CEREMONY 
(slavnostní zahájení)
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Z programové části EUROGYMU zřejmě nejobtí-
ženější segment si vzali na starosti Vítek Haná-
ček a Dagmar Šarochová. Garantem workshopů 
za ČASPV byl V. Hanáček. Příprava nebyla snad-
ná, protože nebyl znám přesný počet účastníků 
a přesto byl vysloven požadavek technické ko-
mise GfA UEG, aby každý účastník EUROGYMU 
navštívil ve čtyřech dnech aspoň šest worksho-
pů. Organizátorům workshopů se nakonec poda-
řilo připravit a uvést do života 60 workshopů ve 
třech lokalitách: České Budějovice (42 worksho-
pů), Doubí u Třeboně/Sportcentrum ČASPV (10 
workshopů), Hluboká nad Vltavou (8 worksho-
pů). Konaly se od středy do soboty včetně, vždy 
dopoledne od 9:00 do 12:00 ve dvou časových 
blocích. Zaměření workshopů bylo velmi roz-
manité, ale se zřetelem na poslání EUROGYMU 
jako mezinárodního gymnastického festivalu 
pro mládež převládaly gymnasticko – taneční 
formy. Souhrn workshopů je k náhledu na odka-
zu: http://www.eurogym2016.org/cs/ v soubo-
ru ke stažení - Event Guide EG2016. Probíhaly 
ve sportovních halách, pavilónech výstaviště 
v Českých Budějovicích, v tělocvičnách, na out-
doorových hřištích a bazénech. Gymnastické 
workshopy byly vybaveny novým nářadím firmy 
DIONY SPORTS. U hudebně pohybových forem 
byla využita pódia s ozvučením. Naše organi-
zace zajistila nemalý počet workshopů spor-
tovním materiálem ČASPV. Některé workshopy 

probíhaly ve sportovních areálech se speciálním 
vybavením jako například v Adrenalinovém cen-
trum na Hluboké. Ve Sportcentru ČASPV Doubí 
u Třeboně se sportovalo na všech sportovištích, 
které tento areál nabízí, a že jich není málo. 
Účastníci workshopů byli velmi spokojeni s na-
bídkou a ocenili, že v průběhu akce byl otevřen 
workshop - speciální choreografie. Organizační 
tým workshopů se domluvil s lektory, instruk-
tory, organizátory a na základě velkého zájmu 
umožnil účastníkům přístup i na workshopy, kde 
nebyli registrováni a bylo to kapacitně a orga-
nizačně únosné. Vybrané workshopy v počtu se-
dmnácti byly předvedeny na Closing Ceremony, 
zde předvedli lektoři s přihlášenými cvičenci to 
nejlepší, co se naučili. Podívaná to byla vskutku 
úchvatná. O dění kolem workshopů by se dalo 
psát ještě dlouho, ale poděkujme především 
těm, kteří byli do dění kolem workshopů zapo-
jeni. Patří mezi ně především všichni lektoři, 
instruktoři a organizátoři z ČASPV dále z ČOS 
a ostatní, kteří pracovali jako externisté. Po-
děkování si zaslouží Jarda Vokáč, který vyjma 
instruktorské práce na workshopu koordino-
val skupinu lektorů, instruktorů a organizátorů 
ve Sportcentru ČASPV v Doubí u Třeboně. Díky 
i Gábině Machové, která lektorovala a pomohla 
zároveň jako tlumočnice v Doubí při organizová-
ní účastníků workshopů. Takže milí „workšopáři“ 
klobouk dolů za vaši práci na EUROGYMU 2016.

WORKSHOPY A EDUCATIONAL FORUM (vzdělávací fóra)
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Na rozdíl od workshopů, které byly určeny pro 
mladé účastníky EUROGYMU, byla vzdělávací 
fóra určena pro vedoucí výprav a instruktory/
trenéry – tedy pro dospělé. Odpovědnou oso-
bou za výběr témat, lektorů a organizaci byl 
Miroslav Zítko. Vybráni byli zástupci vysokých 
tělovýchovných škol z Prahy, Brna a Olomou-
ce, konkrétně Jan Chrudimský z FTVS, UK Pra-
ha, katedra gymnastiky, který si připravil téma 

motoricko-funkční příprava mladých gymnastů, 
Dáša Heiland Trávníková z Fakulty sportovních 
studií MU Brno, která přednášela téma z oblas-
ti psychomotoriky a třetí vystupující byla Lucie 
Lauermanová s tématem jóga smíchu. Volba 
přednášejících byla skvělá – všichni jsou odbor-
níky na danou oblast, navíc jazykově vybaveni 
a plni entusiasmu. Jedním slovem SKVĚLÉ.
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Organizační výbor EG připravil pro vystoupení 
163 skupin čtyři velká pódia (14 x 14 m), která 
byla umístěna na atraktivních místech centra 
Českých Budějovic: náměstí Přemysla Otakara 
II, Mariánské náměstí, Sokolský ostrov a Lanno-
va třída. První tři pódia byla zastřešena, čtvrté 
na Lannově třídě nemohlo být zastřešeno z pro-
storových důvodů. U každého podia byly další 
dva stany; jeden pro zvukaře a moderátora, 
druhý pro uskladnění nářadí a náčiní. Všechna 
pódia byla pokryta novými gymnastickými ko-
berci bleděmodré barvy od formy DIONY SPORTS 
a dvě pódia byla vybavena také gymnastickým 
nářadím (airtrack, malé trampolínky, bedny, 

stepy, doskokové žíněnky apod.). Samozřejmos-
tí byly TOI a lékařská služba u každého pódia 
a jazykově vybavený moderátor. Mimochodem 
všichni čtyři moderátoři byli „hvězdy“, neboť 
kromě uvádění skupin v anglickém i českém ja-
zyce cvičili, žonglovali, předcvičovali Flash Mob 
a bavili cvičence i přítomné diváky. Přehlídka 
pohybových vystoupení trvala tři dny, vždy od 
14:00 do 18:00. Každá skupina měla garantová-
na minimálně dvě vystoupení v délce do šesti 
minut. Tato část EUROGYMU byla veřejně pří-
stupná (na rozdíl od workshopů a vzdělávacích 
fór). Koordinací byla pověřena Česká obec so-
kolská.

VYSTOUPENÍ NA PÓDIÍCH
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Do programu GALA UEG byly vybrány jednak 
skupiny ze zemí, které měly více než tři sku-
piny, dále pak tři choreografie obdrželi od UEG 
„divokou kartu“. Režie GALA programu se ujal 
Petr Svoboda, náčelník ČOS se svou malou re-
žijní skupinou. Již od zkoušek a generálky bylo 
vidět, že Petr Svoboda je v tomto velmi nadaný 
a také již zkušený. Pro diváky připravila režijní 
komise několik překvapení: oživlo logo EURO-

GYMU, vystoupení „airgymnastic“ – působivé 
cvičení na čtyřech šálách, účast profesionální 
skupiny se světelnou show a také divácky atrak-
tivní číslo reprezentantů ČR ve skocích na tram-
políně - s využitím tři velkých trampolín v kom-
binaci s věží. V GALA programu se vystřídalo 
přes 800 gymnastů z 15 zemí Evropy. Program, 
který probíhal v BUDVAR aréně a trval 80 minut, 
se právem nazýval GALA.

GALA
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Všechno jednou končí. Krásná akce s názvem 
10. EUROGYM 2016 skončila v sobotu 23. 7. 2016 
slavnostním ukončením opět v BUDVAR aréně. 
Pro Majku Havrlantovou, Jardu Sauera, Alen-
ku Přehnilovou a Miroslava Zítka však přípra-
va Closing Ceremony představovala další dvě 
probdělé noci, kdy se připravoval program. 
Složitost této části tkví v tom, že Closing Ce-
remony musí být složen z ukázek jednotlivých 
workshopů a také je třeba připravit protoko-
lární část, včetně symbolického předání vlajky 
UEG dalšímu pořadateli. Režijní komise již dva 
měsíce v předstihu oslovila lektory workshopů, 
zda by chtěli vystoupit na Closing Ceremony, 
a připravit krátkou choreografii, oslovit zájem-
ce se zahraničních skupin a s nimi vše ve volném 
čase nacvičit. Vybrali jsme 17 workshopů a na 
poslední chvíli jsme ještě do programu zařadili 
Rock and Roll a Hit Dance, o které byl obrovský 
zájem. Navíc se nacvičila se skupinou lektorů 
workshopů a dobrovolníků krátká choreografie, 
kterou měla na starosti Lucka Slabyhoudová. 

V pohybové části se na ploše stadionu vystřídalo 
téměř dva tisíce cvičenců ze všech 19 států. Vý-
borným nápadem bylo zařazení Martiny Mlýnko-
vé, vedoucí komise žactva a mládeže MR ČASPV 
a Martina Chlumského, ředitele ÚŠ ČOS, kteří se 
ujali role moderátorů – a byli skvělí.
Do programu jsme zařadili i předání šeků pro 
tři zdravotně a sociálně hendikepované mladé 
sportovce, neboť z každého prodaného propa-
gačního předmětu, šlo určité procento na tuto 
charitativní akci. Každý obdržel šek na částku 
1.000 EUR.
Protokolární část obsahovala defilé vlajek, pro-
slovy zástupců UEG, předání velké vlajky UEG 
Belgičanům, neboť 11. ročník EUROGYMU se 
uskuteční v Belgickém Liege v roce 2018. Sou-
částí předání „štafety“ byl i Flash Mob, který 
předvedlo více než 500 belgických cvičenců. 
A pak již následovala „farewell party (diskoté-
ka) pro zhruba tři tisíce teenagerů a také výmě-
na dojmů, adres, fotek a také utírání slziček, 
neboť – GAME IS OVER.

CLOSING CEREMONY (slavnostní ukončení)
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Díky všem, kteří společně ukázali, že v České republice jsme schopni  
zorganizovat skutečně velkou mezinárodní akci.

DĚKUJEME, THANK YOU, MERCI, OBRIGADO, GRACIAS, KIITOS, DANKE…



vice spor-
tu....
....vice zabavy

Česká asociace Sport pro všechny
Ohradské náměstí 1628/7, 155 00  Praha 5

tel.: 242 480 313, fax: 242 480 304
e-mail:  sekretariat@caspv.cz, www.caspv.cz

Přednáškové a zasedací místnosti 
  Přednášková místnost pro 36 osob 

s interaktivní tabulí, dataprojektorem, 
DVD a další didaktickou technikou.

  Přednášková místnost pro 20 osob 
(dataprojektor, DVD).

  Zasedací místnost pro 12 osob 
(dataprojektor, DVD) + kuchyňka 
a bar.

Tělocvična 
11x12 m se zrcadlovou stěnou a ozvu-
čením - vhodné pro pohybové aktivity 
typu: aerobik, tanec, tai –tchi, jóga, zdra-
votní gymnastika (ne - míčové sporty).

Sportovně diagnostické centrum 
Špičkově vybavené přístroji 
TECHNOGYM, BODYSTAT a OMRON.

SPORTOVNÍ, ŠKOLICÍ A KLUBOVÉ 
CENTRUM ČASPV

KLIMATIZOVÁNO

MULTIFUNKČNÍ

MODERNÍ

Sportovní, školicí a klubové centrum ČASPV 
v Praze nabízí možnost pronájmů:


