
 

Olympiáda dětí a mládeže 23. - 28.6. 2019 Liberec 

Ve dnech 23. - 28.6. 2019 se v Libereckém kraji uskutečnila IX. Letní olympiáda dětí a mládeže ČR. 

Hostitelským městem byl Liberec, ale závodilo se i v Jablonci nad Nisou a Bedřichově. 

Z oddílu sportovní gymnastiky se olympiády zúčastnily tři gymnastky.  Nesoutěžily ve sportovní 

gymnastice, ale ve skocích na trampolíně. Skoky na trampolíně byly na program letní olympiády dětí a 

mládeže zařazeny poprvé. Vzhledem k tomu, že v Pardubickém kraji není trampolínový oddíl, zástupci 

Pardubického kraje oslovili T.J. Sokol Pardubice I, zda by dokázal sestavy ve skocích na trampolíně 

natrénovat. Trenérka Pavla Avramová oslovila gymnasty ze sokolské všestrannosti v Chrudimi a společně 

s gymnastkami T.J. Sokola Pardubice I  po dobu 4 měsíců trénovali. 

Sestavu jsme se naučili na trampolíně v T.J. Sokol Pardubice I, několikrát jsme byli na radu a trénink ve 

Dvoře Králové a v červnu jsme byli dvakrát v trampolinovém centru Orionka v Liberci.  

V neděli 23.6.2019 jsme všichni vyrazili s olympijskou výpravou Pardubického kraje do Liberce.  

V pondělí jsme ještě trénovali, zejména synchrony, které v Sokole opravdu nebylo možné natrénovat. 

V úterý závodila děvčata – v jednotlivcích  a družstvech. Nové prostředí i sport si u děvčat vybraly svoji 

daň. Julka Pospíšilová ani Lucka Špidlenová nedoskákaly svoji volnou sestavu. Nejlépe si vedla Ema 

Šmídová, která obě sestavy odskákala velmi dobře a obsadila celkově 23. místo z 36 závodnic. Jako 

družstvo jsme obsadili 10. místo. 

Ve středu přišli na řadu kluci. Těm se dařilo o poznání lépe a všichni odskákali svoje sestavy tak, jak měli. 

Výsledkem bylo 16. místo Štěpána Černého, 19. místo Honzy Resla a 24. místo Štěpána Klímy a celkově 

9. místo v družstvech, kde jsme dokázali porazit i trampolinové specialisty. 

Poslední závodní den přišly na řadu synchrony. Pro nás velmi zajímavá disciplína, kde nerozhodovala výška 

sestavy, ale synchronnost dopadu na trampolínu a nutnost dokončení sestav celým párem.  

 Děvčata ve složení Lucka Špidlenová a Ema Šmídová odskákala svoje sestavy velmi dobře a skončila 

celkově na 7. místě, kdy jsme dokázali porazit i trampolinové specialisty z Královehradeckého kraje a 

všechny kraje, které poslaly do soutěže gymnastky. 

Ještě lépe se vedlo chlapcům. Pár ve složení Štěpán Černý a Honza Resler obsadil 6. místo a jen desetinky 

je dělily od postupu do finálových bojů. Opět se povedlo porazit trampolinové specialisty a gymnasty.  

Po závěrečném ceremoniálu jsme se v pátek 28.6.2019 vydali na cestu domů.  

Celkově byl závod ve skocích na trampolíně velmi povedený. Děti si olympiádu (závod i doprovodný 

program) užily a na dotazy od skokanů specialistů, zda by se zúčastnily i za dva roky na další olympiádě, 

odpovídaly vždy kladně.  

Velký dík patří trenérům Aleně Zemanové a Hance Sochové, které připravují gymnastky v Pardubicích a 

Luboši Matějkovi, který připravoval kluky gymnasty v Chrudimi.  

 

Trenérka Pavla Avramová 

 

 

 



 

 

 

 

 


