
„Želvičky“, gymnastický oddíl TJ Sokol Řepy,  

 slaví 25. výročí svého založení. 

 
Je to neuvěřitelné, ale je to opravdu už 25 let, co byl založen náš gymnastický 

oddíl „Želvičky“. Bohužel, v uplynulém roce 2020 nebyla možnost pořádně toto výročí 

oslavit, a tak alespoň tímto článkem chceme připomenout, že náš oddíl existuje již tak dlouho 

a vzpomenout některé naše úspěchy a zážitky. Není jednoduché shrnout těch 25 let jen do 

několika vět a odstavců, protože za ta léta prošlo oddílem veliké množství dětí a spoustu jsme 

toho s gymnastikou společně prožili. Věřím, že všichni na nás rádi vzpomínají, stejně jako my 

na ně. 

 

V roce 1995 jsme začínali v řepské sokolovně se dvěma dětmi a tréninkem 1x v týdnu. 

Podmínky byly bojové a vybavení tělocvičny historické. Nové vybavení jsme si nemohli 

dovolit, granty a dotace neexistovaly a podpora sportu pro všechny byla jen velmi malá. Ale 

zájem o gymnastiku se nám podařilo podchytit, takže počet členů v oddíle stoupal. Už po 

roce,  

od roku 1996, jsme se pravidelně zúčastňovali závodů v gymnastice. Prvním úspěchem bylo 

získání 3. místa na přeborech Prahy. A seznámili jsme se také s novou disciplínou s názvem 

Eurotým (dnes TeamGym), kterou Česká asociace sportu pro všechny ve svém programu 

podporovala. Na rozdíl od individuální sportovní gymnastiky jde o velmi dynamickou soutěž 

družstev s využitím zejména akrobacie. A tak již v roce 1997 jsme se zúčastnili historicky 

první republikové soutěže v Eurotýmu, která byla v ČR uspořádána. Dnes je tento 

gymnastický trojboj jednou z hlavních náplní a specializací našeho oddílu.  

 

Po nějaké době jsme museli opustit naše zázemí v sokolovně a přejít do pronájmu na 

ZŠ Laudova. Získali jsme tak možnost využívat vybavení školní tělocvičny, které jsme 

postupně doplňovali a stále doplňujeme dalším nářadím a specializovaným vybavením jak pro 

sportovní gymnastiku, tak pro TeamGym. Jsme rádi, že dodnes máme na této škole naše 

zázemí a vážíme si spolupráce, která přežívá všechny možné problémy a reorganizace.  

 

Tréninky ve škole byly pak již 2x v týdnu a díky lepší dostupnosti pro obyvatele 

sídliště nám utěšeně stoupala i členská základna. Ve sportovní gymnastice jsme začali mít 

dobré závodní výsledky a postupně jsme se zařadili mezi nejlepší oddíly v Praze. Zúčastnili 

jsme se nespočetně závodů a naše děti získávaly medaile na krajské i republikové úrovni. 

Některá děvčata nám zůstávala věrná až do dospělého věku, takže jsme obsazovali 

v soutěžích vlastně všechny věkové kategorie. 

 

První větší úspěch v soutěži Eurotým jsme měli v roce 2003. Bylo to 2. místo 

v kategorii ženy na závodech Praha-Open. V roce 2005 se Eurotým přejmenoval na 

TeamGym, z Evropy se rozšířil do celého světa a začala se měnit pravidla. Úroveň a kvalita 

výkonů družstev se zvedala a tak jsme s vybranými dětmi začaly jezdit do gymnasticky 

vybavené tělocvičny na Žižkově, kde bylo možné trénovat náročnější akrobatické prvky. 

Podařilo se nám tak vyrovnávat se výkonnostně ostatním týmům. V roce 2007 jsme 

vybojovali 3. místo na republikové soutěži ČASPV v kategorii ženy. V mladších kategoriích 

jsme se stále více věnovali klasické gymnastice, a tak těch medailových úspěchů 

v TeamGymu tolik nebylo, ale v gymnastice nás už bylo hodně vidět. Bylo to logické. Mladší 

děti získávaly dobré základy v gymnastice a starší a dospělá děvčata se pak mohla věnovat 

více akrobacii v TeamGymu. Také nám pomohlo, že jsme přibrali do oddílu holky i kluky 

z jiných oddílů, např. ze Sokola Motol, kde se jim nepodařilo gymnastiku v programu 



zachovat. Členská základna nám tak stále rostla, také díky propagaci a vystoupením na 

různých akcích. V  roce 2010 měl náš oddíl více jak 100 členů. 

Trenérský kolektiv se za ta léta měnil a trenérů prošlo oddílem Želviček mnoho.  

Všem těmto nadšeným lidem patří obrovský dík za spolupráci a za to, že jsou, nebo byli 

ochotni obětovat svůj volný čas a věnovat se trenérství v našem oddíle. 

Děkuji zejména Jitce Rosenbaumové, která je spoluzakladatelkou oddílu a stále nás 

vede a podporuje jak z pozice předsedkyně našeho odboru sportu pro všechny, tak 

tajemnice TJ Sokol Řepy. Dále pak děkuji Jarce Bořilové a Jůliusi Šimurkovi, kteří 

u nás pracují s dětmi nejdéle a jsou pevným pilířem oddílu.  

V současné době trénují také Radek Behún, Zdena Kadlecová, Silvia Tcaci, Iva 

Klimešová, Markéta Honzíková, Zdena Pospíšilová, Zdena Němcová, Ingrid Brifordová, 

Kristýna Fraisová, Jana Horáková a Pavel Kváš.  

A vzpomínáme také na ty, kteří u nás trénovali dříve a mají zásluhu na rozvoji 

a úspěších Želviček. Byli to Tomáš Tyrpekl, Pavel Zajpt, Oldřich Pavlovský, Karolína 

Dudová (Turková), Tereza Kožnerová (Krátká), Matouš Brichcín, Marek Viliš, Marie 

Strmisková, Monika Brožová, Miloš Miškovic, Eva Bystroňová, Martina Höhneová, 

Ingrid Krolopová, Ivana Ertlová 

 

Je třeba také připomenout, že většině těchto našich cvičitelů, instruktorů a trenérů jsme 

umožnili získání kvalifikace a její zvyšování. A jsme hrdí na to, že jsou mezi nimi i naše 

gymnastky, které vyrůstaly mezi Želvičkami od malička. 

Nemalou zásluhu na úspěších a soudržnosti našeho oddílu mají určitě také každoroční 

soustředění, která pořádáme a také společné sportovní akce, kterých zúčastňujeme. Mohli 

jsme si tak dovolit i některé větší projekty, jako byla společná vystoupení malých a velkých 

gymnastek v partnerské akrobacii, kde nás cvičilo současně 20 i více. 

 

Dovolím si menší výčet těch největších akcí, kterých se náš oddíl zúčastnil nad rámec 

pravidelných závodů: 

2000  Všesokolský slet  

2002  Eurogym - Rakousko, Dorbirn 

2005 a 2008 Festival sportu pro všechny Olomouc 

2006 Všesokolský slet 

2007  Světová gymnaestráda - Dorbirn 

2010 Eurogym - Dánsko, Odense 

2011  Světová gymnaestráda - Lausane 

2016  Eurogym - České Budějovice 

 

A kromě toho 

 to bylo i mnoho vystoupení na přehlídkách pohybových skladeb, maturitních i jiných plesech 

a dalších akcích jako je Babí léto v Řepích apod. 

 

A co bychom si přáli do budoucna? Snad jen, aby ten další, již 26. rok, byl 

mnohem méně komplikovaný, aby nás neopouštělo nadšení a abychom se konečně mohli 

vrátit všichni do tělocvičny a oslavit těch 25 let tím, co máme rádi, GYMNASTIKOU. 

 

Za gymnastický oddíl 

Lenka Zajptová 

Zakladatelka a vedoucí oddílu 

 

 


