
      REBELSTYLE ZPRAVODAJ 

Občasník pro členy týmu Rebels O.K., jejich rodiče a ostatní fanoušky 
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Zdravíme všechny hopsalky a hopsaly. Delší dobu přemýšlíme, jak se vzájemně příjemně informovat o našich aktivitách. REBELSTYLE ZPRAVODAJ 

je zcela amatérský občasník pro všechny, kteří  Rebels fandí a zajímají se o dění v týmu. Jeho cílem je informovat o akcích, které již proběhly i o 

akcích budoucích. O věcech milých a třeba i o těch méně příjemných. 
 

KDO JSOU REBELS ? 

„No přece holky šikovný!“ Jsou to holky, občas i kluci, kteří se věnují netradičnímu sportu Rope Skippingu. Snažíme se o to, aby Rope Skipping a 

hlavně náš tým byl velkou součástí dětských životů a byl místem pro navazování dlouhodobých přátelství. Nejsme kroužek, jsme sportovní tým, ve 

kterém trénují děti z Dobřichovic, Řevnic, Černošic, Karlíka, Letů, Všenor, Vonoklas, Zadní Třebáně, Haloun, Svinař, Mníšku pod Brdy, Litně, Hlásné 

Třebáně, Karlštejna a dokonce k nám dojíždějí i děti z Prahy. 
 

CO JE ROPE SKIPPING ?    

Rope skipping (UK angl.) - Jump rope (US angl.) 

Je to sportovní forma skákání přes švihadlo. V rámci Rope Skippingu lze trénovat a závodit v mnoha freestylových a rychlostní disciplínách. 

 

"Rope skippingu buď propadnete, nebo ho nikdy nepochopíte." 



PRO ZAČÁTEK OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018 OKEM TRENÉRKY 
 

 

 

Leden 2018 začal 1.pražskou fotocestou. Šlo o velké poděkování vy-

stupujícímu týmu za činnost ve školním roce 2016/2017. Vánoční 

putování jsme zakončili nezapo-

menutelným zážitkem v restau-

raci Brasileiro u Staroměstského 

náměstí. 

Následovala novoroční vystou-

pení v hale Královka při Eurolize 

USK Praha na USK. 

 

 

 

V březnu vystupující tým podpořil naši maturantku a dlouholetou 

členku Barboru Halounkovou svou show na plese Gymnázia Oty 

Pavla. Poprvé byla Barča výjimečně divačkou. Následovaly klubové 

závody v Dobřichovicích ve velké hale Sokola. Ještě ten večer šly ně-

které skokanky účinkovat na ples TJ Sokol Černošice. Tam jsme do-

jaly taťku Elišky Jelínkové, naší dlouholeté skokanky, který snad po-

prvé viděl, co všechno holky se švihadly umí. A protože je březen mě-

síc plesů, napochodovaly jsme do Lucerny, kde na nás čekala další 

maturantka a dlouholetá členka týmu Nela Krotilová s jejím ansám-

blem gymnázia Nad Kavalírkou. I ona byla po letech v roli divačky a 

nadmíru spokojená.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dubnu jsme vyrazili na Prešporskou šňúru do Bratislavy. Naše 

holky domů přivezly spoustu medailí. Následovalo velikonoční sou-

středění reprezentačního týmu v Rakovníku, kde se Adéla Škvorová, 

Vendula Plazzerová, Sabina Kischerová, Eliška Jelínková, Barbora 

Koděrová, Laura Galbavá, Adéla Kepková, Adéla Součková, nyní 

v Texasu studující Kateřina Hubená, již ve výslužbě Zuzana Slavíč-

ková a její sestra Ema připravovaly na mistrovství světa na Floridě.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V květnu jsme uspořádali druhý ročník Rebelstyle Competition v hale Věry Čáslavské.  Kromě zápolení o medaile jsme měli také možnost zhlédnout 

několik vystoupení. Tato soutěž byla velmi povedená. Do Černošic zavítaly české týmy z Nového Jičína, ze Vsetína, z Klánovic, z Prahy, ale i němečtí 

a američtí závodníci. Týden na to si vystupující tým užil krásný den na sletu Corvet. Dokonce tančil i samotný organizátor akce Jiří Geissler.  
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V červnu jsme si užily krásné odpoledne u příležitosti dětského dne 

Na Ladronce pořádaným Českými Radiokomunikacemi.  Poté repre-

zentační tým odjel na další finální soustředění do Rakovníka před 

MS. 

 

V červenci jsme se vydaly s  reprezentantkami na strastiplnou cestu 

do dalekého Orlanda.                               Více se dočtete na straně 6  
 

V srpnu některé sko-

kanky trénovaly na 

letním mezinárod-

ním švihadlovém 

kempu, kde fungují 

jako trenéři Ameri-

čané. Je to skvělá 

příležitost nechat se 

učit skokanskou 

špičkou – mimocho-

dem, tato akce se le-

tos v Praze koná 

opět a byla by škoda 

se jí neúčastnit. 

Pak přišlo na řadu 

nepostradatelné  

letní soustředění ce-

lého týmu REBELS O.K. v Rakovníku. Představte si, prý nejoblíbenější 

aktivitou je noční bojovka! Tak snad se i letos zadaří. Uvidíme, zda se 

toho naše nejstarší skokanky zhostí stejně skvěle jako loni.   
 

V září naše mladší holky vystoupily na rodinném festivalu „Hravě a 

zdravě“, následovalo vystoupení na festivalu Jablkobraní ve Všeno-

rech.  Za odměnu si holky pochutnaly na pizze. 

V říjnu opět soustředění v Rakovníku. Celá sezóna byla před námi. 

 

V listopadu tým vyjel na závody do Mnichova s mezinárodní účastí 

(ČR, Německo, Rakousko, Francie, Maďarsko). I tady nás čekalo ne-

malé noční dobrodružství.  Zjistily jsme, že ubytování v tělocvičně je 

hodinu pěšky od tělocvičny, kde se závodilo. Řidič odjel spinkat ně-

kam do hotelu a my, holky šikovný, jsme se vydaly nočním metrem a 

nočním vlakem do tělocvičny, kde již pochrupkávali němečtí kama-

rádi z Beelitzu. Ráno jsme se vydaly Mnichovem na kouzelnou pro-

cházku směr snídaně a soutěž. Všichni si přivezli domů alespoň 

jednu medaili.  

 

Po Mnichovu následovalo ve škole ZŠ Černošice Wannado sport do 

škol – společné rope skippingové show Adrienne Banhegyi, Katou, 

Stevenem a REBELS O.K.  
 

Koncem listopadu 2018 Re-

bels O.K., Astra Klánovice a 

Anežka Bočková založili rope 

skippingový svaz CZECH JUMP 

ROPE. Více o této organizaci 

na poslední straně tohoto ča-

sopisu.  
 

V prosinci jsme se opět objevily na Mostovém plese v Dobřichovi-

cích. Vystupovat na domácí půdě, před domácím publikem, je vždy 

velmi těžké, ale povedlo se. 

 
 

Před Vánocemi jsme stihly  sou-

těž v Praze Astra Klánovice 

Christmas Cup. Přivezly jsme od-

tud několik nečekaných medailí.  

Holky si pak střihly ještě vystou-

pení v hale Královka při Eurolize 

USK Praha.   

 

Rok 2018 jsme společně zakončily 

s vystupujícím týmem již tradiční 

vánoční fotocestou po Staré Praze. 

Děvčata, která v roce 2017/2018 

“hodně pracovala“, i tentokrát na-

šla milé vánoční překvapení.                      

 No a co REBELS dělali o Váno-

cích? Začaly tréninky repre týmu 

na mistrovství světa do Norska.
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VÍTE, KDO JE NBA ??? 
 

NBA říkáme týmu našich mladých trenérek. Jsou to počáteční pís-

mena jmen Nely Krotilové, Barbory Halounkové a Adély Plazzerové. 

Všechna tři děvčata působí jako trenérky a jsou nedílnou součástí 

života Rebels O.K.  

 

Dnes Vám představíme Barboru Halounkovou  

Barča se rope skippingu věnuje 12 let. Na trénincích, závodech, vy-

stoupeních byla vždy velkou oporou. Využívala své dovednosti z gym-

nastiky, spoluvytvářela spoustu choreografií. Je jedna z mála skoka-

nek, které v týmu setrvaly tak dlouho.   
 

Barčo, co pro tebe znamená, když se řekne rope skipping?  

rope skipping je pro mě velmi kreativní sport, ve kterém si vlastně 

každý může vymyslet svůj trik a jeho kombinace bez nějakého ome-

zení.  Není to však jen skvělá sportovní aktivita, ale také způsob od-

reagování se a zdroj zábavy a kamarádství.  

 

Kolik let se RS věnuješ a jak to vlastně u tebe všechno začalo? 

 Do týmu jsem přišla v roce 2007, kdy jsme se ještě nevěnovaly rope 

skippingu, ale aerobiku. Později jsme v rámci kondiční přípravy za-

čaly skákat přes švihadlo, bavilo nás to a zjistily jsme, že existují rope 

skippingové závody, kterých jsme se poprvé zúčastnily v roce 2009. 

Rozhodovala jsem se mezi více aerobikovými týmy, ale nakonec jsem 

ráda, že jsem si vybrala ten náš a mohla se tak začít věnovat rope 

skippingu, sportu, který jen tak někdo nezná a neumí.  
 

Co tě v týmu vždy drželo?  

Jednoznačně kolektiv. Máme dobré vztahy a díky členství v týmu 

jsem si našla (doufám) celoživotní kamarádky. 
 

Jakou disciplínu máš nejraději? Obecně mám raději rychlostní disci-

plíny než freestylové, tou nejoblíbenější je double dutch speed, při 

kterém je, oproti štafetám, nutná vzájemná spolupráce, souhra a ko-

munikace s ostatními. Občas i sebemenší pohyb navíc způsobí  

chybu, a tak je potřeba se od začátku 

do poslední vteřiny koncentrovat.  
 

Jakých soutěží ses zúčastňovala?  

Ve svých začátcích jsem jezdila na zá-

vody hlavně po Česku, později jsem 

ale mnohokrát navštívila i zahraničí, 

a to především soutěže v Německu a 

Maďarsku. Nejdále jsem s týmem 

cestovala na mistrovství světa do Pa-

říže, o rok později do portugalské 

Bragy.  

Dokázala bys mi říct tři nejsilnější zážitky, které jsi zažila s týmem? 

Zážitků s naším týmem mám opravdu spoustu. Od prvních vystou-

pení plných nervozity, přes cestovní patálie až po “trapnochvilky“  

našeho týmu, a tak upřímně nevím, které si vybrat. Neskutečně ráda 

si ale čas od času zavzpomínám na mistrovství světa v Portugalsku, 

na kterém jsem byla v roce 2016. Nejen proto, že jsme získaly stříbr-

nou a bronzovou medaili v seniorské kategorii v mé oblíbené disci-

plíně “double dutch“, ale i díky několika málo průšvihům, nad kterými 

se dodnes pousmějeme. No nekecám, i teď mi to vykouzlilo úsměv 

na tváři!  

Další událost, na kterou nikdy nezapomenu, a u které mi snad i 

ukápla slza, byl můj maturitní ples, na kterém holky vystupovaly. Na 

jednu stranu mi v tu chvíli bylo líto, že na “place“ nejsem s nimi, ale 

myslím, že kdybych byla, tak na to vzpomínám jako na jedno z mnoha 

vystoupení. 

Takže ještě jed-

nou velké díky, 

holky!  
Posledním zážit-

kem, který bych 

zmínila, je náš 

návrat domů 

z úspěšného mi- 
strovství světa 

v Paříži. Na le-

tišti na nás totiž 

nečekali naši ro-

diče, ale auto-

bus, který nás 

všechny odvezl 

k dobřichovic-

kému zámku. 

Tam nás slav-

nostně přivítal a 

pogratuloval 

nám pan sta-

rosta a společně s našimi příbuznými a kamarády jsme oslavili naše 

medaile. V tu chvíli jsme si připadaly jako skutečné sportovní hvězdy! 
 

Teď jsi v týmu jako trenérka, proč? Baví tě to? Co nejvíce?  

Je to tak, teď už stojím na té druhé 

straně. Uvědomuji si, jak sama ob-

čas používám tréninkové metody, 

které jsem jako skokanka neměla 

ráda, ale teď vidím, jak moc je to po-

třeba. Rozhodla jsem se skončit 

s aktivním sportováním kvůli časové 

náročnosti a také proto, že jsem se 

už na nějaké velké závodění necí-

tila. Samozřejmě si ale ráda občas 

něco zaskáču, to ne, že ne. Musím 

říci, že trénování je někdy dost ná-

ročné a vyčerpávající, ale předávat 

mladším vlastní zkušenosti a učit je 

to, co člověk sám dobře zná, je 

vlastně super. A také mě baví sdílet společný zájem s ostatními tre-

nérkami – Nelou, Adél, Olčou, Šárkou a Jíťou.  
 

Co děláš teď? Studuješ? Co?  

Ano, studuji prvním rokem na Vysoké škole ekonomické v Praze. A co 

bude dál? To teď moc neřeším. Jen vím, že u rope skippingu a na-

šeho týmu bych ráda zůstala i v budoucnu. 
 

Barčo, díky za hezké povídání…
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PROČ JSOU NEDĚLNÍ = VÍKENDOVÉ TRÉNINKY DŮLEŽITÉ 
V tomto školním roce jsme poprvé od počátku našeho klubu zařadily „víkendové tréninky“. Protože  kolem nich bylo celkem dost emocí, přidáváme 

krátké vysvětlení, pro koho jsou určeny, kdo na ně chodit musí a kdo může. Proč vlastně existují a jak to bude dál.  
Povinné jsou pro členy vystupujícího týmu – pokud se jich neúčastníš, nemůžeš být členem vystupujícího týmu. Možnost účastnit se „víkendových 

tréninků“ dostali i někteří skokané, kteří ještě nejsou součástí Vystupujícího týmu. Pozor, nejsou určeny pro všechny, ale jen pro ty, kteří díky svému 

nasazení, zkušenostem a výkonům byli nominováni a dostali šanci být součástí výběru týmu REBELS O.K. Tato nominace proběhla na letním 

soustředění v Rakovníku a stejně tak tomu bude i letos. „Víkendové tréninky“ jsou vlastně taková malá pravidelná soustředění. V tříhodinových 

blocích můžeme pracovat jinak a používat odlišné tréninkové metody, než na trénincích běžných.  Pro skokany, kteří mají ambice závodit a zlepšo-

vat se, dva tréninky v týdnu nestačí. Pokud máš parťáka, se kterým jsi v páru nebo v týmu, je třeba, abyste na víkendové tréninky chodili spolu. 

Tyto tříhodinové tréninky jsou zajímavé i spojením celého týmu od nejmladších, po nejstarší. Dochází zde k přirozenému, nenásilnému předávání 

zkušeností a učení se společným choreografiím.  
Protože se akce „víkendové tréninky“ 

osvědčila a děti je mají v oblibě, budeme 

pokračovat i příští školní rok. Stejně jako 

letos  se bude jednat o devět tříhodino-

vých bloků o víkendu za pololetí, jen se 

to budeme snažit udělat malinko jinak, 

abychom měli čas i na rodinné rado-

vánky. Data budou určena s ohledem na 

termíny závodů, jarních prázdnin, sou-

středění a dalších akcí, o kterých již nyní 

víme. 
 

Termíny „víkendových tréninků“ ve škol-

ním roce 2019/2020 budou zveřejněny 

na našem webu v co nejkratší době. 

V současné době probíhá intenzivní jed-

nání s provozovatelem haly. Bohužel pro 

nás, přednost mají ligová utkání, atd. 

(basketbal, fotbal, ...) Jakmile tito tre-

néři  nahlásí požadavky, teprve poté mů-

žeme my rezervovat zbylé termíny pro 

náš tým. 
Pokud budeš v Rakovníku na letním sou-

středění nominován, chceš se zlepšovat 

a závodit, neměl bys na „víkendových 

trénincích“ chybět!    
Stejně jako letos i příští školní rok budou 

naše „víkendové tréninky“ probíhat v 

krásné hale Věry Čáslavské v Černošicích.                                                                        Těšit se na Vás bude Oli, Nela, Bára, Adéla a Markéta! 
  
 
 

KDO TO JE ??? 
V každém vydání našeho časopisu vám představíme minimálně jednoho člena našeho týmu. Dnes přišly na řadu Ája a Ami

ANDREA POKORNÁ 
Andrea, Ája, Andrejka 

nebo Bady je v součas-

nosti nejstarší aktivní zá-

vodnice týmu Rebels OK. 

Andree je 19 let a skákat 

v týmu začala v roce 

2010. Její skippingovou 

kariéru odstartovalo 

„dlouhé lano“. V této 

sportovní disciplíně jsme 

se tehdy umístili na 6. 

místě ve světovém žeb-

říčku. Chybělo málo a An-

drea spolu s  dalšími 14 

ti děvčaty odcestovala 

na finále do Japonska. 

„Je to tedy již 9 let, co se rope skippingu věnuji naplno. Mou nejoblí-

benější disciplínou je DUBLE DUTCH. „I přesto, že na vás spoléhají 

další tři nebo čtyři skokani, baví mě tato disciplína mnohem víc, než 

disciplína jednotlivců“, říká Andrea. Zúčastnila se velkého množství 

národních i mezinárodních závodů. Mezi nejvýznamnější patří mis-

trovství světa 2015 v Paříži a 2016 v Portugalsku. Z portugalské 

Bragy si přivezla stříbrnou medaili za DD speed 2x60 a bronzovou 

medaili za DD speed 3x40.  Letos se  Ája spolu s dalšími 11 ti závod-

nicemi vydává na své již třetí mistrovství světa do Norska. Ve svém 

volném čase se potápí, fotí přírodu a jezdí na koni. Na otázku, proč 

jsi členkou týmu REBELS O.K, odpověděla: „Skákání mě baví a i přes 

všechny ty těžké tréninky máme super kolektiv, který nás stmeluje. 

 
 

AMÁLKA SVOBODOVÁ 
Amálka, Ami je naše 

sluníčko, která kolem 

sebe víří dobrou ná-

ladu. Rope skippingu 

se věnuje čtvrtým ro-

kem. Letos jí bude 12 

let. Prvním rokem je ve 

vystupujícím týmu. 

„Tady už musím mno-

hem více makat a ne 

se flákat. Připadala 

bych si špatně. Dě-

láme hodně disciplín a 

je toho hodně k učení.“  

Sama o sobě říká, že je 

soutěživá, má ráda zá-

vody a v REBELS má nejvíce kamarádek. 

Mezi nejoblíbenější disciplínu patří rychlost, zejména 30 sec double 

unders.  Rope skipping popisuje jako náročný sport. „Musím toho 

umět hodně. Stojky, hvězdy, rondáty, mít dobrou fyzičku, slyšet 

hudbu. Na každý trénink se těším, protože tam vždy děláme něco 

alespoň trošku nového. Pořád se učím. Když na trénink nepřijdu, mu-

sím to pak dohánět.“ I Amálka se letos chystá na mistrovství světa 

do Norska. A jak to zvládá? „Je to těžké, ale těším se. Je to vždy su-

per, když s týmem cestujeme. To mám na tom nejraději. Cestování a 

soutěže. Díky Rebels cestuju do Německa, Maďarska, Slovenska. O 

prázdninách se těším do Norska. Vím, že to stojí za to. Zároveň je to 

ale velká zodpovědnost. Tréninky, škola..“  Amálce se líbí  Adrienn 

Banhegyi ze Szombathely.
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ORLANDO 2018 

Minulý rok v červenci vyrazily Oli a Šárka s jedenácti závodnicemi na 

dalekou cestu do amerického Orlanda.  

Protože se jednalo opravdu o velký výlet, rády bychom se s Vámi po-

dělily o pár, dnes již velmi úsměvných momentů.  

 

Cesta začala na praž-

ském letišti Václava 

Havla, kde jsme začí-

naly nabírat zpož-

dění. Zkušení cesto-

vatelé už tehdy 

možná věděli, že nás 

čeká spousta zá-

žitků.  

Po přistání v New 

Yorku, zapomenuté 

klubové mikině v le-

tadle, organizované 

toaletě všech děvčat, 

nás u dvou okýnek 

předběhli lidé z něko-

lika dalších letadel. 

Začalo nám být nevolno, hlavou nám běželo několik nemilých scé-

nářů.  Bylo více než jasné, že spoj do Orlanda nestihneme. Naše ho-

psalky měly velmi dobrou náladu a vůbec si nepřipouštěly, že by na 

nás letadlo nepočkalo. Říkaly: “klid, klid, to dáme. Jste zbytečně ner-

vózní”.  A? Nepodařilo se.  

Noc jsme strávily ve dvou skupinách na letišti. Jedna partička se Šár-

kou si ustlala u výtahu, ale za to u zásuvky. Čas si krátily poznáváním 

letiště místním vláčkem.  

Oli se svou skupinkou odcestovala na letiště La Guardia, dvěma taxi, 

v nočních hodinách. Jaké překvapení bylo, když vzdálené letiště bylo 

zavřené? Realita byla neúprosná. Noc strávily na dlažbě před letiš-

těm. Odlet v nedohlednu, jídlo a pití žádné.   Vydržely jsme do zdár-

ného konce. Za odměnu jsme pak královsky posvačily a již jsme se 

těšily na setkání s druhou partou v Orlandu. Uvidíme se ještě? Sladké 

setkání, doletěly jsme do Orlanda, sice se zpožděním, ale to nevadí.  

Když už Vám vyprá-

víme o našem cesto-

vání, i cesta zpět do 

Evropy byla drama-

tická. V New Yorku 

těsně před odletem, 

se dvě z našich nej-

starších skokanek 

šly trochu projít a 

utratit poslední 

drobné. Ostatní 

dívky seděly v leta-

dle a my čekaly před 

gatem doufaje, že 

jedna z nás nebude 

muset s holkama le-

tět dalším spojem. 

NY letištěm se rozlé-

hala jména našich skokanek s výzvou k nasednutí do letadla. Pot na 

našich zádech nebral konce. No, za vteřinu dvanáct to dobře dopa-

dlo.   

A Orlando? Jaké to bylo?  Nezapomenutelný zážitek !!! Měli jsme 

štěstí i na rodiče Adélek, kteří tam byli s námi. Součkovi a Škvorovi 

byli skvělí, pomáhali nám s transportem a organizací, jak jen to šlo. 

Ještě jednou děku-

jeme za pomoc. 

Největším zážitkem, 

kromě soutěže a 

naší dobrodružné 

cesty, bylo asi naku-

pování v outletu a 

samozřejmě  Adven-

ture Park, skvělé 

jídlo a Gala večer.  

Soutěž? Holky jsou 

šikovné a zvyklé bo-

jovat. Z Orlanda 11 

skokanek přivezlo 

10 zlatých, 19 stříbr-

ných a 4 bronzové 

medaile. 

 

Jestli Vás zajímá, zda s námi letěl i náš maskot Michal ? No to je 

jasný, že jsme ho na tak dalekou cestu přibalili s sebou . 

 

Tak nám letos držte palce, ať se v Norsku neztratíme. V nočních ho-

dinách se budeme z letiště v Oslu přepravovat ještě minimálně 2 ho-

diny do cíle! 
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JAK TO VIDÍ DĚTI ??? 
Holky, jaké silné dojmy si pamatujete z výletu na Floridu na MS? 

        

 Adéla Součková: „Universal Park, čokoládová fontána na párty a jak nás od fontány vyhodil policajt „ 

 Barbora Koděrová:„Koupání a focení na fontáně, zmrzlina v igelitu, krátce strávený čas na párty.“ 

 Laura Galbavá:„Růžové pití, Universal Park, letiště.“ 

 Adéla Kepková: „Líbil se mi jeden Američan, zelené bonbóny“.
 

 Eliška Jelínková:„Učaroval mě campus a malé bytečky, cestičky a jaká mi byla zima kvůli klimatizaci.“ 

 Adéla Škvorová:„Těšila jsem se na společná jídla – snídaně, oběd, večeře – vždy minimálně 5 chodů.“ 

 Vendula Plazzerová:„Rozhodně zážitek z letiště cestou tam i cestou zpět.“ 

 Sabina Kischerová:„Letiště, nervozita při soutěži.“

Sabina Kischerová a Vendula Plazzerová mají za sebou již tři mistrovství světa: Francie, Portugalsko, Florida. Letos se chystají na své čtvrté mis-

trovství do Norska. „Jak to, že máte sílu jet po čtvrté na 

mistrovství světa, které se letos koná v Norsku? Trénovat 

na takovou soutěž přece není sranda?“ 
 

Vendy: „Občas mám všeho plné zuby. Nemohu jet k ba-

bičce na svíčkovou, ale jdu na trénink. Jenže ta touha, že 

SPOLU jedeme na MS a možná něco vyhrajeme, je velká.“ 
 

Vendula byla úspěšná ve Francii a na Floridě. V Portugal-

sku se jí však moc „nedařilo.“ Získala „JEN“ 4. místo  „Jaký 

to byl Vendy pocit získat bramborovou medaili?“ 

„Říkala jsem si, že to není možné. Vždyť jsem dřela. Pak 

mi ale začalo naskakovat, že jsem mohla trénovat víc. A 

znovu ten pocit. Musím to ještě dokázat. Přece to nedělám 

všechno zbytečně.  

Loni Na Floridě se povedlo, to bychom ale nebyly my, aby-

chom to zase neměly veselé. Netušily jsme, jak to dopadlo 

a málem jsme nestihly vyhlášení výsledků, které se konalo 

v den, kdy jsme byly v Orlandu shopovat v outletu. Na vy-

hlášení jsme ani nepospíchaly.  Pak jsme náhodou zjistily 

(možná nám to někdo dal vědět z Čech), že jsme na 

bedně.  

Vyhrály jsme! A my to vyhlášení kvůli shoppingu málem 

nestihly. Přišly jsme do tělocvičny a rovnou jsme šly na 

stupně vítězů 😊. Bylo to super a ta dřina stála za ten 

skvělý pocit stát na stupních vítězů mezi těmi nejlepšími 

skokany z celého světa.“ 
 

Sabi: „Je to velký adrenalin. Společnost nejlepších sko-

kanů z celého světa. Porovnávání se s vrstevníky ze všech 

kontinentů. Učení se, odkoukávání. Vidina „bedny“. 

Dřina? Ta k tomu neodmyslitelně patří. 

Během roku toho mám také dost. Taková ponorka. Ale 

když to pak přijde, je to adrenalin. Orlando byl vrchol. Top 

všeho. Prostě Amerika. Tréninky a to těžké je najednou 

pryč. Samotné závody a ten výlet s tím spojený je odměna, 

vrchol.“ 
 

Áďa Škvorová dodává: „Ono to není jen o medaili, ale o 

pocitu, že jsme obstály. I když mám z Orlanda medaile, 

velkou radost mám ze 6. místa s Eliškou Jelínkovou na 

dvojšvizích. Udělaly jsme si svůj rekord. Pocit to byl nád-

herný.“ 

 

Strana  7



A CO SE DĚLO V LETOŠNÍM ROCE ? 

25.1.2019 BLECHA CUP NOVÝ JIČÍN 
V pátek 25.1.2019 odpoledne jsme se sešli v Dobřichovicích a naskákali jsme do autobusu směr Nový Jičín. Po krátkém kroužení autobusem po 

městě jsme našli místo na-

šeho nocování. Karimatky 

jsme rozložili ve dvou krás-

ných tělocvičnách SVČ Fo-

kus Nový Jičín. Pokecali 

jsme, vyčistili jsme si zuby. 

Některé holčičky šly na 

rychlou obhlídku místní dis-

kotéky pro náctileté, menší 

Rebelky se skvěle bavily u 

hry „šly tři opice“. Pak hurá 

na karimatky a už se jen 

ozývalo: „pšššt, my chceme 

spát“.  V sobotu ráno jsme 

posnídali úžasné makové, 

tvarohové a hruškové fr-

gále od Julčiny babičky. 

Sbalili jsme se a vyrazili 

pěšky do tělocvičny. Cestou 

jsme stihli vyfotit pár fotek 

na krásném novojičínském 

náměstí.  

Na soutěži jsme bojovali 

s týmy: Between Nový Jičín, 

Alcedo Vsetín, Mamut Skip-

pers z Přerova, Bratislava, 

Ostrava a Astra Klánovice. 

O přestávce předvedl náš vystupující tým svou show. Pěkným zážitkem bylo vystoupení trojice Jump World Plus ve složení  Adrienne, Kata a Steven. 

Před ukončením závodů Adél, Barča, Nela a jejich staff team dojel s panem řidičem naložit všechny kufry, batůžky, tašky, polštářky a deky do 

autobusu. 

Nakonec jsme si z Nového Jičína přivezli 26 zlatých, 25 stříbrných a 17 bronzových medailí. Cestou zpátky jsme se stavili U devíti Křížů v KFC, 

nadlábli jsme se a pokračovali v cestě domů. Po půlnoci už jsme usínali ve svých postýlkách. A náš maskot Michal? Ten byl samozřejmě s námi. 

Adéla Plazzerová  

Jak to vidí děti?  
„Jak a co se Vám líbilo v Novém Jičíně, ev. co se vám nelíbilo?“ To je otázka, na kterou jsme se ptaly našich závodnic na tréninku 20.2.2019 

 Žofie Vlasáková:  „Mně se líbilo ubytování na žíněnkách a bylo tam příjemné teplo.“ 

 Natálie Markvartová:  “Bylo to tam mega dlouhé. Nejvíce se mi líbila jízda autobusem. S holkama jsme si povídaly, byla sranda. Nejraději 

bych takhle někam jela tři dny! “ 

 Valča Lásiková:  “Byla jsem zklamaná, že se skákalo málo disciplín. Líbila se mi jízda autobusem a nejlepší byl noční dojezd. Přijet domů 

o půlnoci je bomba. “ 

 Míša Sršňová:  “Nejlepší tam bylo spaní a jízda autobusem. “ 

 Julča Pospíšilová:  “Líbilo se mi spaní na žíněnkách. Skvělé byly sedačky v hale – měly jsme místo jen pro sebe. A v autobuse byla wifi! “ 

 Sofie Hošková:  “Chtěla jsem skákat více disciplín. Spokojená jsem byla s double dutchem. Fajn to bylo v autobuse, mohly jsme s holkama 

společně sledovat filmy. Skvělá byla Adrienne 😊“ 

 Daniela Cajthamlová:  “Žíněnky na spaní byly super! “ 

 Kačka Tomanová:  “Dobré to bylo v autobuse. “ 

 Kája Hrbková:  “Spaní na žíněnkách byl zážitek. “ 

 Klárka Pitrová:  “Líbila se mi wifi v buse, sledování filmů. Po cestě byla sranda. Pak bylo pěkné spaní a také mi chutnal oběd.“ 

 Emma Faitová:  “Byla tam rozlehlá hala a já jsme se tam dokonce málem ztratila. Spaní bylo super – měla jsem osobní prostor. V Novém 

Jičíně mají pěkné náměstí.  A Adrienne se svítícím švihadlem byla super. “ 

 

BASKETBAL 
Již od roku 2012 pravidelně každou zimu vystupujeme 

na zápasech ženského basketbalového týmu USK 

Praha. Začaly jsme v hale Folimanka v Praze 2 a od 

roku 2014 jezdíme do zrekonstruované haly Královka 

v Praze 7. Za tuto dobu jsme už viděly mnoho strhují-

cích soubojů a máme spoustu zážitků. 

V březnu tohoto roku nás tým USK „pozval“ na důležitý 

čtvrtfinálový zápas Evropské ligy s týmem Fenerbahce  

Istanbul.  Se slovy: „REBELKY přijďte, když jste tu, tak 

se nám daří!“ S radostí jsme přijely USK podpořit!  Hla-

sitě jsme fandily našim „holkám“ a radovaly jsme se 

spolu s nimi z výhry.  Při bouřlivé atmosféře v hale 

jsme se smíchem vzpomínaly na podobný zápas na Fo-

limance a na zážitek s tureckými fanoušky. Těm se na 

konci zápasu podařilo rozbrečet naše nejmenší sko-

kanky tím, že zapálenými světlicemi vykouřili celou 

halu a svými poskoky v hledišti způsobili malé zemět-

řesení…… 

                                                               Jitka Pokorná 
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PLES LUCERNA 22.3.2019 
Sestřih z tohoto vystoupení si můžete prohlédnout na stránkách 

WWW.REBELSOK.CZ v sekci „kde jste nás mohli vidět“. 
 

 

Účast na školení trenérů 23.3.2019 
 

23.3.2019 se v Praze  konal seminář pro trenéry začínajících sko-

kanů. Sešla se nám různorodá skupina sportovních nadšenců, z 

nichž každý potřeboval něco trochu jiného a tak jsme se společně 

učili, jak na to, zkoušeli různá švihadla, malé sestavy i průpravná cvi-

čení pro začátečníky. Na každém semináři jsou nedílnou součástí fi-

guranti. Tentokrát Olče pomáhaly s učením Eliška Kotěrová, Tereza 

Buchalová, Vendula Plazzerová, Adéla Kepková, Viktorie Křížová a 

Natálie Markvartová. Do role fotografa a kameramana nastoupila 

opět Šárka. 

Moc jsme si to užily a těšíme se, že se díky tomu základna Jump Rope 

nadšenců zase o něco rozrostla . 
 

13.-14.4. Workshop CZECH JUMP ROPE 

Týden před Velikonočním soustředěním se Sofie Hošková, Míša Srš-

ňová a Tobiáš Kadlec zúčastnili Workshopu, který pořádal Czech 

Jump Rope s pomocí týmu Skipping Boys. Jednalo se o povedenou 

akci. Naše nejzkušenější skokanky se bohužel nemohly zúčastnit, 

protože celý víkend měly již dlouho naplánovanou přípravu na šam-

pionát v Norsku.  

28.4.2019 Otevření venkovního spor-

toviště v Černošicích 
V neděli 28. dubna proběhlo v Černošicích slavnostní otevření no-

vého sportovního areálu. I když předpověď počasí nebyla optimis-

tická, nakonec až na pár mráčků, se vše vydařilo. Návštěvníci a pře-

devším sportovci, si užili i trochu toho sluníčka. Realizace nového 

sportoviště s atletickým oválem byla zahájena na podzim 2017 u Zá-

kladní školy Černošice a Haly Věry Čáslavské a od této neděle bude 

sloužit všem, co chtějí své tělo rozpohybovat. 

Slavností otevření mělo bohatý program. Vše odstartoval proslovem 

starosta města Černošice Filip Kořínek společně s úspěšnou českou 

vícebojařkou Eliškou Klučinovou a Matějem Krskou, juniorským re-

kordmanem na 400 metrů. Poté byl odstartován nabitý atletický pro-

gram, který ukázal, že atletika je právem nazývaná „královnou 

sportu“. Účast závodníků byla ohromující a výkony hodné těch nej-

vyšších met. Nechyběly ani exhibiční závody skvělých atletů ve skoku 

vysokém nebo sprintu na 100 metrů. 

Tím však program zdaleka nekončil. Dříve než byly vyhlášeny vý-

sledky a předány medaile, mohli se diváci pokochat dalším sportem, 

který se bude na více účelovém sportovišti hrát a to exhibicí basket-

balu dětí ZŠ Černošice. Dívky bojovaly v týmu i proti chlapcům a rvaly 

se jako lvice o každý koš.  

Poté přišlo na řadu vystoupení mimořádně úspěšných skokanek se 

švihadly z klubu REBELS O.K., které pod trenérskou taktovkou Olgy 

Kepkové, dosáhly řady úspěchů na světových soutěžích. Jejich vy-

stoupení začalo hromadným úprkem přímo z tréninku v Hale Věry 

Čáslavské na ovál, čímž nastalo mezi diváky hrobové ticho s očeká-

váním, co přijde. Nejdříve svůj pestrý program předvedl reprezen-

tační tým REBELS O.K., který pravidelně doprovází přední český tým 

basketbalistek ZVVZ USK Praha při zápasech a letos jim skutečně 

přináší štěstí. Vystoupení reprezentačního týmu nabídl mimořádnou 

podívanou. Diváci jistě ani netušili, kolik triků se dá předvést se švi-

hadly. Při některých prvcích se až tajil dech, když se například ve švi-

hadlo proměnila jedna ze skokanek. Celé vystoupení doprovázela 

hudba, aby tak všechny více vtáhla do samotného vystoupení, které 

v závěru doplnily i ostatní skokanky, které měly rovněž krásnou cho-

reografii a ujistily diváky, že tým REBELS O.K. má v záloze další ná-

sledovnice, které v budoucnu určitě řadu medaili pro tento sport do-

vezou.  

Závěr exhibičního programu patřil Zumbě a děvčatům pod vedením 

Venduly Kořínkové. Jejich vystoupení se neslo v rytmu latinsko-ame-

rické hudby, která zahřeje v sychravém počasí, které v podvečer už 

panovalo, každého. 

Následovalo shrnutí a finálové slovo pana starosty, který následně 

dekoroval vítěze všech soutěží. Pro jednu ze zlatých medailí si došla 

i skokanka se švihadly z týmu REBELS O.K., která ještě před samot-

ným vystoupením skočila i do dálky a hned nejdále. Jak se říká, kdo 

neskáče, není Čech.                                                 Michaela  Hošková

Velikonoční soustředění  

Tak jako každé Velikonoce, i letos jsme se vydaly do Rakovníka, abychom se připravily na akce, které 

nás v blízké době čekají. Již ve středu do našeho oblíbeného areálu zavítala sestava skokanek, kterou 

v létě čeká mistrovství světa v Norsku. Úsměvy na tvářích nechyběly a mohlo se začít ihned trénovat. 

Vše započalo tradičním kondičním během, kdy některé z holek při příjezdu téměř vyskakovaly z aut, jen 

aby byly na startovní čáře včas. Ve čtvrtek dorazil i zbytek týmu, který trénoval pod taktovkou NBA (Nela, 

Bára, Adél). Přestože naše složení již bylo kompletní, musely jsme se vypořádat s malými problémy, jako 

je například poraněné zápěstí způsobené otevíráním marmelády nebo stehna natažená po přežabáko-

vání celého fotbalového hřiště z hodin TV ve škole. Kromě těchto malých nepříjemností jsme si přivezly 

už jen dobrou náladu a Vendulka několikalitrovou láhev na vodu, kterou jsme nazvaly kbelem (voda v ní 

by celému týmu vystačila na týden). Tréninky byly nabité a vzhledem k tomu, že závody se neúprosně 

blíží, musely jsme trénovat všechny disciplíny od rychlostního skákání až po freestyly všeho druhu. Ač-

koli 

nám holčičky přes den tvrdily, že na skákání a další 

běh nemají energii, jak říká Klárka: „Už nemám 

krev!“, po večeři opět ožily a Oli jako vždy litovala, 

že je během tréninku neunavila víc. Jednoho dne 

se část trenérského týmu vydala do centra Rakov-

níka a na trzích nakoupila plnou bednu jahod, a 

tak jsme skoro až do konce našeho pobytu měly 

jahodové hody. Soustředění jsme si všechny užily 

na jedničku a už se těšíme na další, které nás čeká 

v létě.   

Strana 9                                       Nela Krotilová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

http://www.rebelsok.cz/


CO NÁM UDĚLALO OPRAVDU RADOST ? 
 

Na každém mistrovství světa nejzkušenější závodníci z týmů všech kontinentů učí na rope 

skippingovém kempu mladou nastupující závodní generaci novým trikům. Každoročně 

oslovuje Nick Woodard, ředitel WJRF Campu, pro Championship  motivované, odpovědné, 

tvrdě pracující učitele, kteří připraví účastníkům jedinečný zážitek, stejně jako v uplynulých 

letech.  

Do nominace WJRF 2019 Camp v Norsku Staff Nick zařadil tentokrát i děvčata z Rebels 

O.K.  

Vzhledem k tomu, že již máme zajištěné letenky a časově nám to nevychází, museli jsme 

tuto skvělou nabídku do nominačního výběru odmítnout. Nic to nemění na tom, že nás 

jeho nabídka nesmírně potěšila a je pro náš tým uznáním toho, že holky patří mezi světo-

vou špičku.  Třeba nám to vyjde příští rok.  

Co myslíte, vyrazíme za rok na mistrovství světa znovu? 
 

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU ? 

 
 

11.května 2019 se v hale Věry Čáslavské koná třetí ročník mezinárodní skippingové soutěže. Tuto akci pořádá náš tým Rebels O.K. ve spolupráci 

s Czech Jump Rope. Kromě trenérů, závodníků, diváků a ostatních fanoušků našeho milovaného sportu, možná uvítáme  vice prezidenta Word 

Jump Rope Fedaration Hanno Kramera  a prezidenta Czech Jump Rope Martinu Varkočkovou. Do poroty zasedne i Anežka Bočková, která v minu-

lém roce patřila na mistrovství světa v americkém Orlandu mezi hlavní komentátory.  

Letos se těšíme na týmy Astra Klánovice z Prahy, Crazy Jump ze Slovenska, Jumpers United z Prahy, 

Skipping Boys z Prahy, Szombathely z Maďarska, Burning Ropes z německého Beelitzu, Jumpingons-

TSV Waldtrudering z Mnichova, Between z Nového Jičína, The Saxon Kangaroo z německého Brand- 

Erbisdorfu a samozřejmě skokany z domácího týmu REBELS O.K. 
 

Rebelstyle Competition je finančně podpořena Českou Unií Sportu. Věříme, že se bude jednat o strhující zážitek nejen pro skokany, ale i pro diváky. 

Těšíme se na společně strávený den plný sportu v duchu fair play a na milá setkání s ostatními týmy. Děkujeme všem trenérům a příznivcům za 

jejich odhodlání a nasazení při práci s dětmi a za podporu sportu rope skipping.                 

Realizační tým Rebelstyle Competition: Olga Kepková, Šárka Plazzerová, Jitka Pokorná a Petr Plazzer a ostatní 
 

SOUTĚŽ V NĚMECKÉM BEELITZU – GERMAN OPEN  SPARGELCUP 2019 
V pátek 17.5. 2019 čeká REBELS další cesta za dobrodružstvím. Tentokrát vyrážíme do německého Beelitzu. Nased-

neme do autobusu, budeme spát na karimatkách ve spacáku, jíst dobrůtky od maminek, trochu zapózujeme pro 

Šárku, no prostě Rebels style. Soutěž bude probíhat 2 dny a čeká nás 12-13 disciplín.  

Michal jede s námi, to je jasný! 
 

KVĚTNOVÉ A ČERVNOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ „NOREK“ 
V květnu a červnu bude 12 odhodlaných skokanek ladit v Rakovníku svou formu na mistrovství světa v Norsku, kde 

se letos očekává rekordní účast závodníků. Doprovod jim jako vždy bude dělat Oli a Šárka. 
 

8.6.2018 HRAVĚ A ZDRAVĚ V ŘEVNICÍCH 
Stejně jako v minulosti se naše mladší skokanky předvedou na tradiční řev-

nické akci Hravě a zdravě, která má letos podtitul „Sousedský den spojený 

s Mix festivalem“. REBELS O.K. bude 

tentokrát reprezentovat Natálie Mar-

kvartová, Valérie Lásiková, Anežka Co-

culová, Žofie Vlasáková, Kateřina Jed-

ličková, Adéla a Daniela Cajthamlovy a 

Sofie Hošková. Přijďte naše mladší 

holky podpořit. Akci pořádá Hravě a 

zdravě a RC Leťánek. 
 

POSLEDNÍ TRÉNINK 2018/2019 
Poslední běžný trénink ve školním roce 2018/2019 se bude konat ve čtvr-

tek 13.6.2019.  
 

Tréninky repre týmu pokračují až do odletu do Norska. Máte-li chuť, přijďte 

se podívat na veřejný trénink 30.6.2019 od 14:00-16:00 do malého sálu 

v sokolovně v Dobřichovicích. Jste srdečně zváni.  
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ANI O PRÁZDNINÁCH A NÁSLEDUJÍCÍM ČASE NEBUDOU ŠVIHADLA ZAHÁLET 
                                                                Co nás tedy čeká ? 

Na mistrovství světa v Norsku 

se celý rok připravuje 12 zá-

vodnic           REBELS OK. Bo-

jovat do Oslofjord Convention 

Center u Melsomviku letí An-

drea Pokorná, Adéla Škvo-

rová, Vendula Plazzerová, Sa-

bina Kischerová, Adéla Kep-

ková, Tereza Buchalová, Ve-

ronika Dvořáková, Nicol 

Aspen Arnold, Veronika Stří-

brná, Ella Ward, Amálie Svo-

bodová a Kateřina Pathy. Celý šampionát můžete sledovat on-line. Od-

kaz na vysílání najdete na WORLDJUMPROPE.ORG. Těsně před jejich 

odletem do Osla, se můžete přijít podívat na jejich poslední trénink. VE-

ŘEJNÝ TRÉNINK se koná 30.6.2019 od 14:00 v malém sále TJ Dobři-

chovice. 
 

Letní švihadlový kemp v PRAZE je skvělá příležitost, jak se o prázdni-

nách naučit další rope skippingové dovednosti. Rebels O.K kemp nepo-

řádá, ale opravdu velmi doporučuje skokanům všech úrovní. Do  Prahy 

přijedou ti nejlepší američtí lektoři rovnou z mistrovství světa. Více info 

na: letnikemp.webnode.cz. 

Letní soustředění týmu REBELS O.K v Rakovníku  se již blíží a my peč-

livě připravujeme program. Na všechny děti čeká i letos pestrá tombola. 

Pro ty, které budou mít skvělou docházku během školního roku 

2018/2019, máme i malé překvapení navíc. Jak jistě víte, účast na 

této akci, je pro skokany, kteří se chystají pokračovat i v následujícím 

školním roce povinná. Na soustředění dochází k definitivnímu rozhod-

nutí o postupu skokana do vyššího levelu, tvoří se zde budoucí závodní 

týmy.  Děti, které na soustředění nejedou, “dohánějí “několik měsíců 

to, co se ostatní naučily během 4 dnů. Termín letního soustředění Re-

bels O.K. je letos 24.-28.8. 2019.  Náš maskot Michal má již sbaleno! 

Školní rok 2019/2020  nebude začínat pozvolna, ale skočíme do toho 

naplno na začátku září. V novém školním roce nás bude čekat spousta 

skvělých a důležitých akcí. Kromě pravidelných tréninků nás  26.-29. 

října čeká podzimní soustředění. Letos je obzvláště důležité pro 

všechny závodníky, protože ještě před Vánocemi nás čekají minimálně 

3 velké soutěže. V říjnu se bude konat soutěž Michal Cup, v listopadu 

pojedeme opět do Mnichova, poté nás čeká mistrovství České repub-

liky, které se bude konat v Černošicích 30.listopadu. 14.prosince se na 

nás opět těší na soutěži v Klánovicích. A i v roce 2020 budeme o 

Velikonocích trénovat v Rakovníku na soustředění. 9.5.2020 se opět 

sejdeme v hale Věry Čáslavské na Rebelstyle Competition. V dubnu 

2020 se bude konat další mistrovství České republiky a určitě i další 

Workshop se Skipping Boys. 
 

Čeká nás určitě další mistrovství světa, na které bychom opět rádi jeli. 

Všichni už teď s dětmi přemýšlejte, zda byste nechtěli být součástí 

našeho dalšího dobrodružství. Vědět to budeme potřebovat již před 

letním soustředění 2019. Šampionát v roce 2020 bude s největší 

pravděpodobností ještě OPEN, tedy bez národní kvalifikace a proto 

bychom této příležitosti měli využít. 
 

To ale zcela jistě není všechno, pečlivě sledujte WWW.REBELSOK.CZ. V 

kalendáři akcí (co nás čeká) jsou průběžně vkládány akce, které se 

chystají. 

Kde bude v roce 2020 mistrovství světa?  Nevíme. Víme ale, že k přípravě na MS je zapotřebí spousta tréninků navíc a také to něco stojí. Místo 

konání a s tím předpokládané finanční náklady bychom měli znát nejpozději v průběhu srpna 2019. Ihned, jak to bude venku, dáme vědět spolu 

se seznamem nominovaných dětí a dalších informací.

V roce 2015 jsme byli v Paříži, v roce 2016 v Portugalsku, 2018 v americkém Orlandu a letos letíme do Norska. Vaše rozhodnutí pak potřebujeme 

ideálně ještě na letním soustředění, abychom mohli začít s přípravou. JO JO, není to jednoduché… 

 

MICHAL CUP  je soutěž jednotlivců, která  nás čeká hned 6.10.2019 v hale Věry Čáslavské v Černošicích. 

Soustředí se především na začátečníky. Navazuje na naše tradiční klubové závody. Letos naše „klubovky“ otevřeme i 

pro závodníky z jiných týmů. Jednotlivé kategorie nebudou podle věku jako obvykle, ale dle nastavených limitů.  
Soutěžit se bude: 30 sec speed, 30 sec DU, 30 sec criss-cross, 60 sec speed, 30 sec push-up+jump. Zkušenější zá-

vodníci budou skákat 120 sec nebo 180 sec speed, criss-cross v DU a push up s DU.  

12 nejlepších skokanů v kategoriích JONATÁN a MERLIN postoupí do „velkého finále“ k povinným FS sestavám, které 

budou zveřejněny s dostatečným předstihem, aby i o prázdninách měly děti co pilovat.  Čekají nás výkonnostní katego-

rie JONATÁN, MERLIN a ELVIS  dle stanovených limitů. 

 JONATÁN – kategorie pro začátečníky 

 MERLIN –  kategorie středně pokročilých skokanů 

 ELVIS –  kategorie pokročilých skokanů  

Všechny tři výše uvedené kategorie budou ještě rozděleny věkem na 11 a mladší a 12 a starší a pokud bude dost chlapců, tak i na holky a kluky.    

Doporučené limity a povinné FS sestavy budou zveřejněny koncem června na našem webu a sociálních sítích.         

UŽ se těšíme a náš Michal s námi .                                                       
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JAK JE TO VLASTNĚ SE SOUSTŘEDĚNÍM 

TÝMU REBELS OK A PŘEDEVŠÍM TÍM 

LETNÍM?  
Je to především intenzivní příprava na další sezónu. 

Naše soustředění opravdu není tábor. Plánuješ-li v Re-

bels O.K setrvat i v následujícím školním roce, je pro 

tebe vlastně povinné.  

Neber srpnové soustředění jako "rozloučení s tý-

mem". Na to máš  jiné příležitosti. Pokud přemýšlíš o 

ukončení své skokanské etapy života, na letní soustře-

dění již nejezdi. 

Pro příznivce Rebels O.K. máme na léto připraveno 

spoustu legrace. Doufáme, že se již teď těšíš stejně 

tak jako my a že se v létě opět potkáme na stejném 

místě, kde na naše tréninkem unavená těla čekají 

útulné pokojíčky s postelí. Budeme  makat, odpočívat, 

plánovat na příští rok, soutěžit v týmech, poznávat se, 

hrát si, možná se i trochu bát…..                                  

O+Š+NBA 

 

CO JE CZECH JUMP ROPE ???       
Czech Jump Rope  je organizace, která si dává za cíl 

sdružovat oddíly a skokany, kteří se v České republice 

věnují sportovnímu skákání přes švihadlo. Jejím poslá-

ním je rozvíjet tento sport, vytvářet optimální pod-

mínky k jeho provozování, pořádat školení a sou-

těže, informovat a pomáhat. Nedílnou součástí čin-

nosti Czech Jump rope je komunikace se světovými or-

ganizacemi, především IJRF. Czech Jump Rope je mo-

derní, vstřícná a přátelská organizace. Náš tým Rebels 

O.K je zakládajícím členem této organizace. Všichni 

členové, kteří jsou členy Rebels O.K., jsou automaticky 

i členy Czech Jump Rope. Pro rok 2019 jsou členské 

příspěvky  

100,- Kč 

a byly za-

placeny z financí klubu Rebels O.K. Jednou z prvních 

"velkých“ akcí Czech Jump Rope bude Mistrovství 

ČR v Rope Skippingu, které se bude konat 

30.11.2019 v hale Věry Čáslavské v Černošicích. 

Mottem CJR je: " Švihadla nás spojují ". Držíme všem skokanům palce, aby to tak fungovalo. 

 
 

 

PROHLÍDKA OD SPORTOVNÍHO LÉKAŘE OPRAVDU NENÍ FORMALITA ! 
Zdravotní prohlídka dětí nad 10 let opravdu není formalita. Uvědomte si, že jde o zdraví a život 

vašich dětí. Copak jste nikdy neslyšeli o zcela zdravém sportovci, který vyběhl nadšeně na hřiště 

a domů už se nikdy nevrátil? Nechceme strašit, jen poukázat na skutečnou důležitost. 

Od všech dětí požadujeme (a bude tomu i nadále) prohlídku od sportovního lékaře dle Vašeho 

výběru. Prohlídky evidujeme. Požadujeme pravidelné obnovení po dvou letech.  Neváhejte s ob-

jednáním, termíny jsou opravdu dlouhé. 

Pokud skokan nad 10 let nebude mít platnou sportovní prohlídku (zátěžové EKG), může být z 

bezpečnostních důvodů vyloučen z tréninku. Zcela jistě však nebude nominován na závody.  

 

Zde je pár kontaktů:  

 Ústav preventivního a sportovního lékařství s.r.o, FTVS UK,  J.Martiho 31, Praha 6. 

Tel: 731 049 036 

 Sportmed, Partyzánská 7, Praha 7. Tel: 266 753 526  

 Institut sportovního lékařství a.s., Ovenecká 380/9, Praha 7. Tel: 233 320 530 

 FN Motol, klinika RHB a TV lékařství, V Úvalu 84, Praha 5. Tel: 224 43
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