
Zpráva o činnosti odboru SPV TJ Sokol Řepy za rok 2019. 

 

 

Rok 2019 byl běžným cvičebním rokem. Žádné zvláštní akce ani oslavy nebyly na 

programu a proto bylo možné věnovat se o to více pravidelnému cvičení a tréninku. 

   

Počet oddílů v našem odboru se v minulém období opět nezměnil. Máme jich stabilně 8. 

(Rodiče a děti, předškolní děti – tj. nejmladší žactvo, všestrannost žáků, Želvičky – tj. 

gymnastika, zdravotní cvičení žen – v podstatě jde o seniorský oddíl. Dále rekreační 

sporty mužů a rekreační volejbal mužů a žen, a oddíl inline. O tento nový oddíl Inline 

pod názvem Roller Team Sokol Řepy se zájem bohužel nezvýšil, takže jeho činnost byla 

minimální a oddíl byl opět zrušen. Všechny oddíly pracovaly pravidelně podle rozvrhu, 

který už je také několik let stabilní. 

 

Naše aktuální členská základna se opět vyrovnala, když jsme započítali nově přihlášené 

členy od září. Takže ke konci roku jsme napočítali celkem 290 členů (107 dospělých a 183 

dětí a mládeže, včetně rodičů a dětí jednotlivě). (Pro srovnání v r. 2017 – 313, v r. 2018- 234.) 

Pokračujeme s novým systémem evidence a zakládáním přihlášek a dokladů o ochraně 

osobních údajů. Nově se však upravují i evidence ČUS potažmo nově ustavené Sportovní 

agentury a také jednotlivých sportovních svazů. Česká asociace Sport pro všechny také mění 

systém evidence a s tím se v roce 2020 budeme muset ještě vyrovnat. 

 

Počet cvičitelů, tj. instruktorů, se podařilo opět zachovat i rozšířit. Nově jsme vyškolili 3 

instruktorky gymnastiky. Zdenu Kadlecovou a také naše odchovankyně Kristýnu 

Fraisovou a Markétu Honzíkovou. 

Kritická situace je nadále v oddílu žen. Ten stojí a padá s Martou Mikulejskou. Ta se nám 

naštěstí po náročné operaci opět vrátila, ale musíme si jí šetřit. Novou cvičitelku, abychom 

Martě případně odlehčili, budeme určitě potřebovat. Zatím jsme vděční, že nám jeden den 

v týdnu pomáhá hostující Maruška Havelková. 

 

Jsme rádi, že stále platí možnost uzavírat s našimi instruktory dohody, na základě kterých 

můžeme ocenit jejich práci také finančně. Jsou k tomu určeny některé granty, které 

využíváme, zejména grant MŠMT – Můj klub. 

 

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. Oddíl rekreačního volejbalu využívá nájem v ZŠ Na Dědině a ve 

spolupráci se sport. oddílem volejbalu naší TJ působí také na volejbalových kurtech 

u Sokolovny. 

Na ZŠ J. Wericha se situace se spoluprací nadále vyvíjí, a některé věci budeme muset řešit 

ještě v letošním roce. Zejména jde o skladové prostory náčiní pro oddíl žen. Nejvíce místa 

zaberou gymbaly, které se nedají stále nafukovat a vyfukovat, ale pro oddíl jsou důležité. 

 

Želvičky pokračují také v tradici každoročního soustředění ve středisku ČASPV v Doubí 

u Třeboně. Je o něj stále velký zájem. Bohužel, s ohledem na celou situaci s pandemií, bylo 

soustředění pro rok 2020 nakonec zrušeno. 

 

Z loňských akcí bychom měli zmínit „Řepy v pohybu“, což je součást dlouhodobé 

kampaně v rámci evropské aktivity Move Week.  V roce 2019 jsme pořádali již 7. ročník. 



Počasí nám tentokrát nebylo příznivé, zaznamenaly jsme i návrhy celou akci zrušit. Ale 

vydrželi jsme a lidé přišli. Hlavně školy nezklamaly a družiny zaplnily celé hřiště. Air Track 

jsme v dešti využít nemohli, ale ostatních aktivit z gymnastiky si děti užily dostatečně. Také 

plánované Inline v dešti nebyly. Bohužel. Určitě by zamýšlená prezentace napomohla 

k aktivitě nového oddílu. Počasí poručit neumíme. Ale díky všem za spolupráci.  

 

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 hlavně hodně zdraví. 

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

budou mít možnost zúčastnit.  

Bohužel jich bude minimálně, protože s ohledem na opatření spojená s koronavirovou 

epidemií byla většina všech akcí zrušena. 
 

Mgr. Jitka Rosenbaumová 

Předseda odboru SPV TJ Sokol Řepy 

 

 

TJ SOKOL ŘEPY 

GYMNASTICKÝ ODDÍL „ŽELVIČKY“ 

 

V roce 2019 se děvčata z našeho gymnastického oddílu zúčastnila: 

1.  MČR v Teamgymu v Olomouci 

2. Pražského přeboru ve sportovní gymnastice a šplhu 

3. Účast na RS ČSPV ve SG v Doubí u Třeboně. 

4. Pohár ČASPV v Teamgymu – Trutnov 

5. Přebor ČOS v TeamGymu – malá oblast 

6. Pohár TeamGym Junior v Plzni 

7. Pohár TeamGym Junior v Třebíči  

8. Atletická soutěž Praha-open, která je tradičně na školním hřišti ZŠ Laudova. 

9. 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. 

10. V srpnu jsme uspořádali již jedenácté letní gymnastické soustředění ve Sport centru 

Doubí u Třeboně. 

11. Na začátku školního roku nás čekala již tradiční akce Babí léto.  

12. V prosinci náš oddíl pořádal již tradiční veřejné hodiny - vystoupení pro rodiče. 

 

- Vybrané gymnastky se zúčastnily celostátního testování pro výběr do širší 

reprezentace družstev TeamGymu České republiky. Byly vybrány 2 naše gymnastky. 

Pokud se to podaří, měly by reprezentovat na mistrovství Evropy. 

- Každý měsíc probíhají výcvikové tábory pořádané Českou gymnastickou federací, 

kterých se naše děvčata a trenéři pravidelně zúčastňují. 

 
Lenka Zajptová (Rosenbaumová)  vedoucí oddílu 


