Zpráva o činnosti odboru SPV TJ Sokol Řepy za rok 2017.
V roce 2017 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 v ČASPV k 31.12.2017 313 členů, z toho 131
dospělých a 182 dětí a mládeže. Největší přírůstek je jako vždy v oddílech Rodičů a dětí a u
Želviček, tj. v oddíle všeobecné gymnastiky. Ponechali jsme tentokrát všechny členy
přihlášené v r. 2017 i ve 2. pol. 2016, kteří platí na školní rok v evidenci. Proto máme nárůst
čl. základny.
Počet cvičitelů, či dle nově používané terminologie instruktorů, se podařilo zachovat.
V loňském roce jsme informovali, kolik se nám jich podařilo vyškolit, tentokrát se můžeme
pochlubit, že 2 z nich si v dalším období zvýšili kvalifikaci. Matouš Brichcín a Radek Behún
získali kvalifikaci instruktora gymnastiky II. třídy.
Jako každý rok, tak i letos sledujeme, jak bychom mohli naše instruktory ocenit. Jednak
využíváme jejich životní jubilea, kdy můžeme podle směrnic žádat o různé stupně
vyznamenáních. Dále pak také různá mimořádná ocenění, která nabízí zejména Pražská
tělovýchovná unie.
Tentokrát nedoporučují k ocenění své nejlepší lidi sportovní svazy, ale poprvé mají možnost
nominovat své instruktory, trenéry či funkcionáře TJ/SK. Také naše TJ tuto možnost
samozřejmě využije.
Se souhlasem výboru TJ Sokol Řepy navrhujeme naši dlouholetou cvičitelku, dnes
instruktorku Rodičů a dětí, Simonu Skoumalovou. Simona je cvičitelkou I. třídy,
pracuje v naší TJ už dobře 20 let. Je také vedoucí komise PD+RD MR ČASPV, je
lektorkou I. třídy a aktivní funkcionářkou, která zajišťuje např. pořádání každoročních
mezinárodních seminářů a dalších akcí s touto tématikou. Jsme rádi, že ji máme ve
svých řadách.
Jsme také rádi, že i v letošním roce máme možnost uzavírat s našimi instruktory
dohody, na základě kterých můžeme ocenit jejich práci také finančně. Jsou k tomu určeny
některé granty, které využíváme.
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 Team Gymu.
Želvičky jsou stále náš nejaktivnější oddíl, také nejpočetnější. Ale v řadách gymnastek, které
nám dorostly do dospělosti, pokračuje „baby bum“. Zakládáme tak novou generaci a věříme,
že se nám časem vrátí děvčata do tělocvičny i se svými dětmi. Gymnastický oddíl díky tomu
v posledních letech trochu stagnuje, ale hlavní soutěže v TeamGymu a ve sport. gymnastice
stále obsazujeme a neztrácíme tak kontakt. Také letní soustředění se podařilo opět zajistit.
Bylo velmi úspěšné a zájem o účast je stále větší.
Z loňských akcí bychom měli zmínit ještě „Řepy v pohybu“, což je součást dlouhodobé
kampaně v rámci evropské aktivity Move Week. V roce 2017 jsme pořádali již 5. ročník.

Počasí se vydařilo, podařilo se také opakovat spolupráci se školami, které vyslaly opět školní
družiny. Díky paní starostce se dostalo celé akci znovu i dostatek publicity. Pro rok 2018
připravujeme Řepy v pohybu na čtvrtek 31. května a opět budeme spolupracovat se SPV
Praha, se ZŠ i s m .č. Praha 17.
Díky všem z naší Tělovýchovné jednoty za loňskou spolupráci při této akci a věřím, že v ní
budeme letos pokračovat.
V minulém roce jsme také doplnili vybavení pro oddíly, které působí na ZŠ Socháňova.
Podařilo se domluvit se školou, že můžeme umístit do tělocvičny gymnastický koberec a
molitanovou švédskou bednu. Oddíly R+D, PD a žáků toto vybavení rádi uvítaly.
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 2017 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. Atletická soutěž Praha-open, která je tradičně na školním hřišti ZŠ Laudova.
6. V květnu se uskutečnil již tradiční přátelský závod s úsměvem, který pořádá Gymsport
Praha. Opět se zúčastnilo více jak 50 dětí z našeho oddílu.
7. 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.
8. V srpnu jsme uspořádali již deváté letní gymnastické soustředění ve sport centru
Doubí u Třeboně.
9. Na začátku školního roku nás čekala již tradiční akce Babí léto.
10. V prosinci náš oddíl pořádal již tradiční Vánoční akademii, vystoupení pro rodiče.

Lenka Zajptová (Rosenbaumová) vedoucí oddílu

