
 

           

 

Pozvánka k účasti v hromadných skladbách ČOS na Světové 

Gymnaestrádě 2019 

Vážené sestry, vážení bratři, 

Česká gymnastická federace opět připravuje účast České republiky na 16. Světové 

Gymnaestrádě WG 2019 v Dornbirn, Rakousko. Stalo se již tradicí, že ČOS je jednou 

z nejpočetnějších skupin české výpravy. Pravidelně se účastní Gymnaestrády hromadná 

skladba, většinou pro ženy a muže (Obrazy, Kontrasty, Generations together…), ale také 

sálová skladba (Výlet s aerobikem, Zimní sen), eventuálně blok pohybových skladeb 

(Lisabon). 

Tentokrát se bude gymnaestráda již podruhé odehrávat v Dornbirn, takže mnozí z vás vědí, 

co je čeká. Velmi přátelská atmosféra, dobré zázemí a možnost čerpat z minulých zkušeností. 

Česká gymnastická federace (ČGF) již ustanovila organizační tým. ČOS bude v organizačním 

výboru zastupovat Barbora Vilímovská a Anna Jurčíčková (hromadná skladba). Gymnaestrády 

se může zúčastnit každý bez ohledu na pohlaví, věk, talent, sociální postavení a náboženskou 

příslušnost. 

Podmínkou účasti ve výpravě České republiky je respektování pokynů organizačního týmu. 

Znamená to respektovat zajištění společné dopravy, ubytování, společného oblečení a 

pojištění pro všechny účastníky. 

ČOS připravuje pro reprezentaci 2 hromadné skladby. Česko-slovenskou skladbu „Spolu“ ve 

spolupráci se Slovenskou republikou a skladbu pro muže „Borci“. Nácvik začne na podzim 

roku 2018 a je otevřený všem (i těm, kteří tyto skladby nebudou cvičit na sletu). Nácvik bude 

koordinován ČOS, předpokládáme 2 – 3 víkendové nácviky, Čechy a Morava zvlášť. Je 

potřeba počítat s náklady na dopravu na společné srazy. Muži mohou cvičit v obou 

skladbách. 

Kromě toho bude vypsán konkurz na blok komponovaných vystoupení, předpokládáme 

jednu „sálovou skladbu“ a jeden blok složený z vystoupení více skupin. 

Vaše cvičenky a cvičence chceme pozvat k účasti na této velké sportovní události. Od vás 

budeme potřebovat, abyste za župu zjistili předběžný zájem o účast na 16. Světové 

Gymnaestrádě WG 2019 v Dornbirn. Přikládáme podrobnější informace o vlastní 

gymnaestrádě a přihlášku za župu.  

 

 



 

Praktické informace 

Termín:  7. – 13. 7. 2019, Dornbirn – Voralbersko, Rakousko 

Účastnický poplatek:  482 €/účastník se 7 nocemi ve škole vč. snídaně a 7 obědy 

Účastnický poplatek zahrnuje: 

 Účastnická karta: 230 € 

 Noc ve škole: 22 €/osoba/noc, tj. 154 €/osoba/7 nocí 

 Oběd: 7x oběd 98 € 

 Při  kurzu 27,00  CZK za 1 EUR, činí účastnický poplatek cca. 13.000,- Kč. 

Účastnický poplatek nezahrnuje: 

+  Doprava: přepokládáme rozmezí 2000 – 2600 Kč/os 

+  Společné oblečení: předběžně 2000 – 2500 Kč/os 

+  Pojištění bude řešeno hromadně 

ČOS a ČGF budou podávat grant na reprezentaci na WG 2019. Pokud bude úspěšný, bude 

výše  poplatku na jednotlivého účastníka upravena. 

 

Ubytování: 

 Školní třídy po 12 osobách. Garantováno 6m2 na osobu. Vlastní spací pytel, karimatka 

či matrace. Ubytování je včetně snídaně zajišťované příslušnou školní kantýnou. 

 Česká výprava byla minulý ročník ubytována v městečku Klaus (17 min od Dornbirnu). 

Snahou pořadatelů je zachovat ubytování na stejných místech, kde výpravy byly 

ubytované. Závisí na velikosti výpravy a velikosti ostatních výprav. 

 

Součástí Gymnaestrády je pestrý doprovodný program. 

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY: 

o Zjištění zájmu do 10. 12. 2017 na e-mail odbor.vsestrannosti@sokol.eu 

o Předběžné přihlášky do 1. 6. 2018 

o Závazné přihlášky do 16. 11. 2018 + složení zálohy ve výši 8.500,- Kč 

o Doplatek do 12. 4. 2019 

 
 



 

Webové stránky akce:  http://www.wg2019.at/wg2019/en 

Zajímavosti o Světové Gymnaestrádě 2019: 

 Logem Gymnaestrády je pěticípý barevný rotující kruh. Jednotlivé cípy symbolizují 5 

kontinentů světa. 

 Motto Gymnaestrády zní „Show your colours“ (česky „Ukažte své barvy“) 

 Maskotem se stala barevná kráva jménem Dorli 

 Medializaci akce provede lokální televizní stanice ORF 

 Organizátoři očekávají účast 20 000 lidí z 50 zemí světa 

 

V případě dalších dotazů kontaktujte prosím: 

Anna Jurčíčková  ajurcickova@sokol.eu 

Barbora Vilímovská bvilimovska@sokol.eu 

 

 

 

 

 

 

Lenka Kocmichová v.r.     Petr Svoboda v.r. 

náčelnice ČOS       náčelník ČOS 
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