
Zpráva o činnosti odboru SPV TJ Sokol Řepy za rok 2015. 

 

 

Odbor SPV si zachoval v r. 2015 svých 8 oddílů: 

Jsou to: Rodiče a děti, nejmladší žactvo, žáci, Želvičky (všeobecná gymnastika, neboli 

gymnastika pro všechny, kde jsou věkové kategorie od 5 let až do dospělosti), rekreační 

volejbal mužů a žen, zdravotní a kondiční cvičení žen, oddíl cvičení a pobytu v přírodě 

a oddíl rekreační halové kopané mužů. 

Naše členská základna je + - stabilní, ale v některých oddílech dochází přece jen někdy 

k větším změnám. V loňském roce to postihlo zejména ženy. Jejich oddíl se početně snížil cca 

o 10 členů. 

Také počet aktivních cvičitelů se nezměnil, je jich stále 19. 

Škoda, že těch 7 našich dalších vyškolených mladých odchovanců se nám ještě do tělocvičen 

nevrátilo. Zejména u Želviček, ale i u žen a předškolních dětí, bychom je nyní potřebovali. 

 

Základem činnosti oddílů ve Sportu pro všechny je zejména pravidelná činnost, cvičební 

a tréninkové hodiny 2x i vícekrát týdně. 

Všechny naše oddíly působí v tělocvičnách řepských základních škol, Želvičky si ještě platí 

3x týdně část gymnastické tělocvičny Na Balkáně v Praze 3, kde trénují zejména závodní 

družstva Teamgymu. 
 

Naši dobrovolní cvičitelé jsou odborně vyškolení a odvádějí profesionální cvičitelskou 

a pedagogickou práci. Proto jsme rádi, že v minulém roce bylo historicky poprvé možné, 

abychom využili některé dotace na odměny právě pro naše cvičitele. A zdá se, že i v letošním 

roce s nimi budeme moci uzavřít smlouvy. Je to příslib, že můžeme v budoucnu hledat nové 

cvičitele, dle nové evropské terminologie instruktory, kterých se nebudeme muset doprošovat, 

ale zcela oficiálně jim nabídnout hrazenou odbornou činnost. I když ty částky nejsou 

srovnatelné s běžnou pedagogickou činností, ani s činností instruktorů ve službách, (fit 

a welnes centra) je to významný pokrok a věříme, že se nám díky tomu podaří získat do svých 

řad nové mladé lidi. 

 

Nejpočetnější a nejaktivnější je stále gymnastický oddíl Želvičky. Závěrem loňského roku se 

podařilo zakoupit z grantu městské části vlastní akrobatickou nafukovací dráhu – 

AIRTRACK, což znamená v životě oddílu významný posun. 

Kromě účasti na tradičních soutěžích a akcích připravují nyní Želvičky vystoupení na 

Eurogymu, který je v letošním roce v naší zemi, konkrétně v Českých Budějovicích. I když 

budeme reprezentovat a navíc v naší zemi, ekonomicky to bude téměř stejně náročné, jako 

když se jelo třeba do Finska. Účastnické poplatky totiž neurčuje pořadatelská země, ale 

centrálně Gymnastická světová federace. A týkají se bohužel všech, i domácích. Pro účastníky 

ze západních států jsou to běžné poplatky, pro nás jde stále ještě o vysoké náklady. Ale 

věříme, že díky grantům a podpoře rodičů to zvládneme. 

 

Z loňských akcí bychom se měli zmínit zejména o té s názvem „Řepy v pohybu“, což je 

součást dlouhodobé kampaně v rámci evropské aktivity Move Week.  Uspořádali jsme již 

podruhé propagační odpoledne na hřišti ZŠ Socháňova a spolupracovali jsme s Pražským 

sdružením SPV, se ZŠ i s MČ. Praha 17. V letošním roce nebude týden Move Week na 

podzim, ale už v květnu. Museli jsme se tedy podřídit a termín akce Řepy v pohybu 2016“ je 

26. května. Díky všem za loňskou spolupráci a věřím, že se nám to letos také podaří. Tímto 

prosím o spolupráci všechny, kteří mohou přijít pomoci, nebo přivést děti a další účastníky. 

 



V loňském roce se také uskutečnila XV. Světová gymnaestráda, tentokrát v Helsinkách. 

A zástupkyně našeho odboru SPV v řadách cvičenců hromadné skladby nechyběly. Díky za 

reprezentaci. 

 

Na závěr mi dovolte, abych poděkovala všem našim cvičitelům, funkcionářům 

a organizátorům za celoroční obětavou práci a aktivitu a popřála jim hodně trpělivosti, vitality 

a úspěchů v dalším cvičebním roce. 

A našim členům hodně úspěchů na všech soutěžích a akcích, kterých se v letošním roce 

budou mít možnost zúčastnit. 
 

Mgr. Jitka Rosenbaumová 

Předseda odboru SPV TJ Sokol Řepy 

 

GYMNASTICKÝ ODDÍL „ŽELVIČKY“ 

 

V roce 2015 se děvčata z našeho gymnastického oddílu zúčastnila: 

 

1.  MČR v teamgymu, kde se umístila takto. 

V kategorii junior I. (děti do 11 let) 9. místo 

V kategorii junior II. (11 až 16 let) 6. místo 

V kategorii senior Tria (16 až 100 let) 2. místo 

 

2. Pražského přeboru ve sportovní gymnastice a šplhu, kde děvčata obsadila 

v kategoriích starší žákyně III. a starší žákyně IV. 2. místo.  

 

3. Pohár ČASPV v teamgymu – Trutnov 

Junior I. 11. místo 

Junior II. 6. místo 

 

4. Přebor ČOS – malá oblast 

Junior I. 3. místo 

Junior II. 2. místo 

 

5. V květnu se uskutečnil přátelský závod s úsměvem, který pořádá Gymsport Praha, kde 

naše děvčata získala absolutní vítězství. Tohoto závodu se zúčastnilo 50 dětí z našeho 

oddílu. 

 

6. V srpnu jsme uspořádali již po sedmé letní gymnastické soustředění ve sport centru 

Doubí u Třeboně. 

 

7. Na začátku školního roku nás čekali již tradiční akce jako je Move week a Babí léto. 

 

8. V prosinci náš oddíl pořádal již tradiční Vánoční akademii, vystoupení pro rodiče. 

 

 
Lenka Zajptová (Rosenbaumová)  vedoucí oddílu 


