Zpráva o činnosti odboru SPV TJ Sokol Řepy za rok 2016.
V roce 2016 se počet oddílů v našem odboru SPV nezměnil, stále jich máme 8 od
Rodičů a dětí až po rekreační sporty a zdravotní TV dospělých.
(R+D, 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 podle evidence k 31.12.2016 249 členů, z toho 105 dospělých a 144
dětí a mládeže. Největší úbytek a naopak přírůstek je jako vždy v oddílech Rodičů a dětí
a u Želviček, tj. v oddíle všeobecné gymnastiky
Zato počet cvičitelů, dle nově používané terminologie instruktorů, se nám zvýšil.
Podařilo se vyškolit z vlastních řad jednak nového instruktora SPV pro rekreační sporty (Jan
Šoltész) a u Želviček máme nové 2 instruktory ( Radek Behún a Pavel Zajpt) a jednu
instruktorku (Ingrid Brifordová). Té je teprve 17 let, ale oprávnění získala a pod dohledem
dospělého kolegy už může trénovat. Díky také její mamince, která každý rok přispěje do
rozpočtu Želviček nějakou tou finanční částkou.
A z Dánska, kde byl na dlouhodobé stáži, se nám vrátil již dříve vyškolený Matouš Brichcín.
Zapojil se hned do práce v tělocvičně a na dětech se to velmi brzo projevilo. Při závodech
TeamGymu měla obě družstva děvčat hodnocení trampolíny mezi nejlepšími. Dánská
akrobatická škola u nás padla na úrodnou půdu.
Ocenění se dostalo naší služebně nejstarší cvičitelce, Martě Mikulejské.
Při příležitosti jejího letošního jubilea jí byla předána na březnové valné hromadě Sportu pro
všechny Praha medaile Dr. M. Tyrše. To je druhé nejvyšší vyznamenání ČASPV. Už jí zbývá
získat jen zlatou Tyršovu medaili, ale na tu prý je letos ještě moc mladá.
Základem činnosti oddílů ve Sportu pro všechny je stále zejména pravidelná činnost,
cvičební a tréninkové hodiny 2x i vícekrát týdně.
Všechny naše oddíly působí v tělocvičnách řepských základních škol, Želvičky si ještě platí
2x týdně část gymnastické tělocvičny Na Balkáně v Praze 3, kde trénují zejména závodní
družstva Teamgymu.
Již v loňském roce bylo možné uzavřít s našimi dobrovolnými cvičiteli smlouvu, abychom
jim mohli vyplatit nějakou odměnu. Všichni jsou odborně vyškolení a odvádějí profesionální
cvičitelskou a pedagogickou práci. Proto jsme rádi, že i v letošním roce k tomu můžeme
využít některých grantů.
Nejpočetnější a nejaktivnější je stále gymnastický oddíl Želvičky.
Kromě účasti na tradičních soutěžích a akcích nás Želvičky v minulém roce reprezentovaly na
Eurogymu, který byl v naší zemi, konkrétně v Českých Budějovicích. Jejich vystoupení se
skladbou „Barevný svět“ bylo úspěšné, o čemž svědčí i to, že byly vybrány jako jediná česká
skladba do závěrečného Gala programu. Článek o naší účasti na Eurogymu vyšel i v řepských
novinách. Tato skladba, kterou cvičí 20 dětí, nás reprezentovala ještě na několika akcích
a naposledy pojedou v květnu do Olomouce na celostátní přehlídku pohybových skladeb
ČASPV.
Jinak se staráme o naši budoucnost jak se dá. Zakládáme i novou generaci. Našim členkám
i vedoucí se narodilo několik nových miminek, které už se občas objevují v tělocvičně, aby
mohla maminka trénovat, nebo fungovat jako rozhodčí.

Díky těmto změnám trochu stagnuje gymnastický oddíl registrovaný u ČGF, zbývající členky
jsme pustili i na hostování. Ale věříme, že nám doroste nová generace a výkonnostně opět
budeme mít družstvo, které bude reprezentovat i na soutěžích ČGF.
Z loňských akcí bychom měli zmínit ještě „Řepy v pohybu“, což je součást dlouhodobé
kampaně v rámci evropské aktivity Move Week. Vydařilo se počasí, podařilo se navázat
užší spolupráci se školami, takže se na hřišti objevily i třídy z družiny a celé odpoledne bylo
hřiště plné dětí i dospělých. Díky paní starostce jsme měli i výraznější propagaci, dokonce
v regionálním televizním vysílání. Letos připravujeme již 5. ročník. Termín je 1. června, což
je současně Mezinárodní den dětí. Předběžně máme domluvenou spolupráci se školami a
těšíme se, že budeme mít možnost připravit na hřišti ZŠ Socháňova ještě více disciplín a
stanovišť.
Spolupracovat budeme opět se SPV Praha, se ZŠ i s m .č. Praha 17. V letošním
roce by celá kampaň Move Week měla být podporována i magistrátem
hl. m.Prahy. Díky všem za loňskou spolupráci a věřím, že se nám to letos také podaří.
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

TJ SOKOL ŘEPY
GYMNASTICKÝ ODDÍL „ŽELVIČKY“
V roce 2016 se děvčata z našeho gymnastického oddílu zúčastnila:
1. MČR v Teamgymu v Ostravě.
2. Pražského přeboru ve sportovní gymnastice a šplhu
3. Pohár ČASPV v Teamgymu – Trutnov
4. Přebor ČOS – malá oblast
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. Tradiční Move Week (Řepy v pohybu) byl celoevropsky přemístěn z podzimního
termínu na jarní, ale podařilo se zajistit dostatečný počet Želviček na Air Track, na
Flash Mob i na některá stanoviště.
7. V srpnu jsme uspořádali již po osmé letní gymnastické soustředění ve sport centru
Doubí u Třeboně.
8. Na začátku školního roku nás čekala již tradiční akce Babí léto.
9. V listopadu jsme vystupovali na pražské přehlídce pódiových skladeb, která byla
tentokrát obohacena o účast z celé republiky i ze zahraničí.
10. V prosinci náš oddíl pořádal již tradiční Vánoční akademii, vystoupení pro rodiče.
Lenka Zajptová (Rosenbaumová) vedoucí oddílu

