
REBELSTYLE ZPRAVODAJ
Občasník pro členy týmu Rebels O.K., jejich rodiče a ostatní fanoušky

„Rope skippingu buď propadnete, nebo ho nikdy nepochopíte.”

Všem členům a příznivcům týmu REBELS O.K. přejeme hlavně hodně zdraví. Svět se nezastavil, jen trochu zpomalil.

ŠVIHADLO  
JE NÁŠ ŽIVOT

JE NAŠE RADOST

JE NÁŠ KAMARÁD

Foto Letní soustředění REBELS O.K.2020

Milí příznivci týmu REBELS O.K., opět držíte v ruce REBELS ZPRAVODAJ. Tentokrát si v něm můžete přečíst 
o všem, co proběhlo od začátku roku 2020, jak jsme zvládli a prožívali s naším týmem dobu kolem 
karantény, jaké akce se uskutečnily a jaké se bohužel zrušily.  
Doba je aktuálně velmi složitá pro plánování budoucích akcí a spíše nahrává rekapitulování. Nabízíme vám 
proto pár vzpomínek na naší reprezentaci ve Francii, Portugalsku, Norsku, Floridě a Číně. Potěšit se 
můžete i krátkými medailónky některých členů týmu. 
Ve zpravodaji najdete shrnutí akcí, které jsou před námi, a na které se moc těšíme. Co z toho se nakonec 
bude konat, a kterých akcí se skutečně zúčastníme, to se teprve uvidí.
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Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže 2020
19.1.2020 Karlovarský kraj přivítal Olympiádu dětí a mládeže. 
Do krásné KV Areny se sjelo 1980 sportovců a trenérů. Na 
slavnostním zahájení zimní ODM byl hlavní hvězdou zpěvák 
Mikolas Josef a celý ceremoniál  moderoval Libor Bouček. V 
nedělním programu  vystoupily různé taneční skupiny, Tomáš 
Verner s krasobruslařskou show a pod záštitou Zdravotní 
pojišťovny ministerstva vnitra ČR také tým REBELS O.K.  

Naše dobrudružství začalo v 6:00. Z autobusového nádraží 

Florenc jsme vyrazily se Student Agency do Karlových Varů. 

Na terminál pro nás přijela 

auta se značkou ČOV 

(Český olympijský výbor), 

připadaly jsme si jako 

o p ra v d o v é  s p o r t o v n í 

hvězdy.

KV Aréna byla již nádherně          

př i chys tána  na  z imn í 

olympiádu. Zima  byla  

naprosto všude, i v šatně. 

Po malé zkoušce jsme 

zjistily, že se s naší show na 

poměrně velké pódium 

nevejdeme, a tak nám 

nezbylo nic jiného než  se 

nachystat na samotnou 

ledovou plochu. Pravda, led 

by l  po ta žen  ně j akým 

gumovým povrchem, ale 

pocit to byl skutečně zvláštní. Nízká teplota KV Arény byla 

nemilosrdná. 

Před samotným vystoupením jsme v barvách ZP MV ČR 

uspořádaly workshop pro přicházející sportovce a příznivce 

zimních sportů. Našlo se mnoho statečných, kteří postupně 

odkládali péřovky při skocích přes  švihadla.  

Holky pak už nedočkavě přihlížely, jak se KV Aréna  pomalu 

začíná zaplňovat. Náš čas vystoupení se blížil. Čekaly jsme  ve 

studené chodbě, snažily jsme 

se udržet ve varu. Pak to 

přišlo... První tóny Symphony 

na ledové ploše zvukař pustil 

tak, že nebyly slyšet. Naše 

skočky však zkušeně vytrvaly a 

pak si už jen užívaly svou show 

za povzbuzování sportovců z 

celé ČR. 

Po ukončení našeho hostování 

na ODM jsme vyrazily na 

s t u d e n o u  a  p r á z d n o u 

kolonádu, kde nás zahřála 

teplá karlovarská oplatka. Z krásných “pítek” a hrníčků jsme 

ochutnávaly léčivé teplé prameny. 

Přes kolonádu jsme pomalu došly zpět na nádraží, v  autobusu 

jsme se konečně ohřály a už jsme se řítily domů. Dorazily jsme 

kolem desáté večer. Den to byl velmi náročný, zážitky opět  

silné a vzpomínky zůstanou.    

Naše holky skákaly už i na ledové ploše!

Olga Kepková

REBELSTYLE ZPRAVODAJ Číslo 4



V době, kdy jsme měli spoustu plánů, přišla trochu zvláštní doba, 

„DOBA KORONAVIROVÁ”. Téměř ze dne na den se všechny naše 

rope skippingové plány na rok 2020 rozplynuly. Měli jsme před sebou 

Mistrovství ČR, naši milovanou soutěž REBELSTYLE COMPETITION, 

mezinárodní soutěž v Německu, workshop v Liberci, spoustu 

tréninků a dalších akcí. To vše se téměř ze dne na den zastavilo, 

stejně jako vše ostatní . Ale protože Rebels nejsou žádná ořezávátka, 

začali skokané dostávat po messengeru „domácí úkoly” a hned, co to 

bylo možné, začaly „venkovní tréninky”. Bylo až neuvěřitelné, s jakou 

radostí a nadšením začala většina skokanů na tyto tréninky 

docházet. Bylo to období, které ukázalo na ty, jež si  život bez 

švihadel a týmu REBELS O.K. neumí představit. Byla to však i doba, 

která některým dlouholetým skokankám ukázala, že je možné bez 

týmu, ve kterém  setrvávaly poměrně dlouhou dobu, existovat. A tak 

se rozhodly, že již nebudou s REBELS O.K. pokračovat. Všem těm 

přejeme v jejich dalších sportovních i osobních životech jen to 

nejlepší.    

Co o této době napsala trenérka Markéta Cajthamlová ?

Corona time - nebo prázdniny?! Z radosti se brzy stane 

otrava. Všechno špatné je ale pro něco dobré. Trénovat se dá 

společně i přes WhatsApp a je to mnohem lepší než každý 

sám. Po nějakém čase si všichni váží i toho, že se mohou jít v 

malých skupinkách společně proběhnout, zajezdit si na kole 

nebo se projít po lese. Kamarádi jsou to NEJ .

Že jsou společné “outdoor” zážitky milé všem, to bylo vidět. 

Holky samy organizovaly společné vyjížďky a výlety. A to je 

to dobré, co by mohlo a mělo pokračovat dál ! 

A jak to viděla skokanka Adélka Škvorová ?

Rebels nezastaví ani Doba Koronová! Jakmile to bylo možné, 

začaly jsme trénovat venku. Je pravda, že tréninky to byly 

trochu netradiční. Naším společníkem se stalo frisbee a 

tenisáky, ale ani na švihadlo jsme nezanevřely úplně. Místo 

ke skákání se nehledalo snadno, ale kdo hledá, ten najde. 

Také jsme chodily na procházky a zkusily si vyběhnout 

pahorek, na jehož vrcholu na nás čekal úkol zaměřený na 

logiku. Sportovat se totiž musí jak tělem, tak duchem! Možná 

i proto jsme si cestou dávaly hádanky... Teď už nám zbývá 

jen poslední: Kam jsme si odložily švihadlo, abychom se 

mohly vrátit zpět do tělocvičny?

ANI KARANTÉNA TÝM REBELS NEZASTAVILA

REBELS CYKLOVÝLET

Markéta Cajthamlová

Adéla Škvorová

V době, kdy se nesmělo do tělocvičen, sa ́lů a 
sportovat v uzavřených prostorách, jsme 
přistoupili k jiné formě udržení si kondičky - k 
venkovním tréninkům. 
Našim skokankám jsme nabídli 3 odlišné 
pohybové aktivity, než na které jsou zvyklé. 
Jednou z nich byla jízda na kole. 
V pátek 29.5. vyrazilo na cyklovýlet celkem 23 
s kokanek  a  v š e chny  t r ené r k y.  Ce l á 
Rebels Cykloparta se sešla u dobřichovické 
lávky pro pěší a za chvilku celá červená skupina 
vyrážela směr Radotín.  

STRANA 3

Šárka Plazzerová
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Jelikož nás už nebaví vídat se stále jenom v tělocvičně, rozhodly jsme se využít nádherného slunečného počasí a v půlce 

června jsme vyrazily na turistický výlet. Švihadla jsme vyměnily za pohorky a vydaly se k našemu cíli, kterým byl Menhir – 

„posvátný kámen“ tyčící se nad vesničkou Mořinka. 

Protože se do kopce nejde úplně vesele, cestu jsme si musely zpříjemnit nejrůznějšími hrami. Byla to například známá hra 

Zem je láva, která nás provázela po dobu celé túry, nebo Torpéda, která vyžadovala dobrou spolupráci trojic se zavázanýma 

očima. Další hra poslepu testovala důvěru – každý hráč se na chvíli stal               navigátorem, který pomáhal svému 

svěřenci projít kousek lesa. Nesmím opomenout ani naši oblíbenou hru,                  při které si tým hází s vajíčkem, dokud se 

nerozbije.

PĚSÍ VÝŠLAP NA MOŘINKU

Někdo uháněl, seč mu síly stačily, někdo se vzadu kochal krásou 
poberounské přírody a probíral s jinou členkou pelotonu novinky ze světa. 
Cestou na nás mávalo mnoho jiných cyklistů, běžců, maminek s kočárky a 
bruslařů, kteří nás v našich červených klubových tričkách poznávali.    
V Radotíně jsme se zastavily na krátké protažení na venkovním sportovním 
hřišti na cyklostezce, kde se naše skokanky na chvilku proměnily v opičky a 
soutěžily, která zvládne přeručkovat hrazdu rychleji. Udělaly jsme pár fotek a 
nasedly na naše oře a ujížděly dál. V Lahovicích jsme okusily, jaké to je jet 
uprostřed golfového hřiště, kudy je vedená cyklostezka. Některé naše 
cyklistky se bály, aby je netrefil míček nějakého zaujatého hráče.
Celkový 27 km dlouhý výlet z Dobřichovic do Radotína a zpět přes Lahovice 
jsme si zpříjemnily lahodnou zmrzlinou a malinovým shakem v cukrárně v 
Černošicích, kde si všechny skokanko-cyklistky libovaly a trenérky postupně 
začaly spřádat plány na další výlet, tentokrát na pěší túru.

Adéla Plazzerová
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Cesta k vrcholu, na kterém se Menhir nachází, byla náročná, jelikož teploty 

dosahovaly téměř 30 °C. My ale nejsme holky z cukru, a proto jsme si výstup ještě 

ztížily. Na kopec jsme vyběhly, přestože jsme mezi sebou měly svázané nohy, což 

vůbec nebylo jednoduché na koordinaci. Když jsme konečně dosáhly svého cíle a 

vyšplhaly až k samotnému kameni, na chvíli jsme vydechly. Odpočinek však nebyl 

dlouhý, neboť nás čekala další hra, a to Bitva o Menhir. 

I když výhled z kopce, na který jsme s námahou vystoupaly byl překrásný, 

největší odměna nás čekala v hospůdce na Mořince, kde jsme se s radostí 

rozvalily do trávy a popíjely malinovku. Domů se nám vůbec nechtělo. Nicméně 

nad našimi hlavami se pomalu začaly kupit mraky a v dálce bylo slyšet hřmění. 

Vyrazily jsme tedy svižným tempem zpátky. Na konci našeho výletu ještě všichni 

dostaly jako odměnu za účast v hrách bonbóny. Pak už jsme se jen rozloučily a 

každá jsme pádila domů, protože začalo pršet. 

Největší odměnou pro NBA (pro neznalce NBA = naše mladé trenérky Nela, Bára 

a Adéla, které celý výlet připravily) byla otázka: „ Kdy zas půjdem příště? To bylo 

super! „

Příměstské soustředění 6.-10.7.2020
Nela Krotilová

Po vynucené koronavirové pauze byl nejvyšší čas začít pořádně trénovat, užívat si 

společně stráveného času a prázdnin, a tak se náš trenérský tým rozhodl 

uspořádat příměstské soustředění. Pro většinu holek to byla novinka. Příměstská 

soustředění jsme totiž mívali v našich skokanských začátcích, a tak si je 

pravděpodobně pamatují jen ty nejstarší z nás.

Jaký byl náš program? Každý den jsme se kolem osmé hodiny ranní scházeli v naší 

oblíbené Hale Věry Čáslavské v Černošicích, někteří nedočkavci dokonce 

přicházeli i o trochu dříve, jiní naopak později kvůli dopravním komplikacím nebo 

nedorozuměním s budíkem. Rozjezd býval pozvolný. Nejprve jsme si museli 

povědět, co koho bolí a co má na srdci, pak jsme se pomocí nejrůznějších her, tanečku a aerobiku „dostávali do varu“. Poté začal 

dvouhodinový tréninkový blok. Před polednem jsme už nedočkavě vyhlíželi auto paní Vlasákové, která nám každý den vozila 

krabičky s obědem, za což jí touto cestou ještě jednou moc děkujeme! Snaha o polední klid v podobě odpočinku na duchnách 

byla jako vždy marná, a tak jsme ani při poobědové pauze neposeděli. Hráli jsme lidské pexeso, které nás naučila Vendulka, 

nebo tančili podle videí na Just Dance. To byla skvělá rozehřívací aktivita na speed, který samozřejmě nesměl chybět. Intenzivní 

rychlostní trénink trval až do svačiny v 15:00. O tu se postaraly maminky, které nám napekly spoustu dobrých buchet (také 

děkujeme!). V polovině týdne nám program zpestřila Anežka Bočková, která s námi strávila středeční dopoledne. Menší holky 

naučila nové triky v singlu, s většími se pak věnovala Double Dutchi. 

STRANA 5
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Dalším dobrodružstvím byl poslední večer, 

kdy jsme všichni společně přespávali v 

tělocvičně. K večeři jsme si objednali pizzu, 

zahráli si pár her a vrhli jsme se na 

promítání filmu Mamma Mia. O žíněnky na 

spaní byl trochu boj, ale nakonec si každý 

našel své místo a po chvilce chichotání, 

které se ozývalo z různých koutů 

tělocvičny, jsme šli nabírat potřebnou 

ene rg i i  na  pos l edn í  den  našeho 

soustředění. 

Za sebe i celý trenérský tým mohu říct, že 

to byl skvělý týden plný přátelské a 

uvolněné atmosféry, během kterého jsme 

se naučili nejen novým ropeskippingovým 

dovednostem, ale i vzájemné komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými věkovými skupinami v 

týmu, což je neméně důležité! Tak snad zase za rok? Bára Halounková

STRANA 6

1.-3.       
4.-6.       
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ostatní umístění

Podle čeho se bude CZECH JUMP ROPE řídit při nominaci závodníků na světové soutěže ?
Pro co nejspravedlivější rozhodování o tom, kdo z českých závodníků bude národní organizaci Czech Jump Rope nominován na některou z 

nadcházejících světových soutěží, byl vytvořen  BODOVÝ SYSTÉM CZECH JUMP ROPE PRO NOMINACE.
Slouží k průběžnému hodnocení výkonů závodníků a jejich vzájemného srovnání. Každý závodník, který se předem určených soutěží 

zúčastní, sbírá body za výkon v jednotlivých disciplínách podle jasně stanovených pravidel.  Výsledky z rychlostních disciplín jsou bodované 

na základě dosaženého výkonu v každé disciplíně podle přiložené tabulky. V disciplínách jednotlivců obdrží závodník počet bodů odpovídající 

dosaženému výkonu v dané disciplíně (např. při výkonu 82 přeskoků v Single Rope Speed Sprint získá závodník 10 bodů). V týmových 

disciplínách obdrží každý člen týmu shodný počet bodů, který odpovídá dosaženému výkonu celého týmu (např. při výkonu 155 přeskoků v 

Single Rope Pairs Double Unders získá každý závodník z dvojice 10 bodů). Body za jednotlivé disciplíny se nesčítají.  FS disciplíny budou 

bodovány podle pořadí.
Bodový systém je určen pouze pro nominace. Rozložení bodů dle výkonů odpovídá výsledkům mezinárodních soutěží. Na těchto soutěžích se 

setkávají zpravidla ti nejlepší a dosahují špičkových výkonů. Proto bylo při vytváření bodového hodnocení přihlíženo právě k výsledkům z 

mezinárodních soutěží. Tím způsobem tak vytváříme i určitá očekávání českých skokanů a formujeme tak představy, co je považováno za 

skutečně dobrý výkon.
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BODOVÁNÍ FS DISCIPLÍN

Výsledky bodovaných soutěží budou na body přepočtené vždy. Pro závodníky, kteří chtějí závodit jen na národní úrovni, se ale nic nemění - 

vyhodnocení soutěže a medailová umístění budou získávat jako doposud a přidělenými body se nemusí vůbec zabývat.

SEZNAM SOUTĚŽÍ, KTERÉ JSOU AKTUÁLNĚ ZAŘAZENY DO BODOVÉHO SYSTÉMU:

Podrobné informace na www.czechjumprope.cz
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7.11.2020   REBELSTYLE COMPETITION 2020

 3.1.2021     REPRE SOUTĚŽ PRAHA ČERNOŠICE
 

22.5.2021   MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2021 

21.11.2020 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2020

10.4.2021   REBELSTYLE COMPETITION 

Do BODOVÉHO SYSTÉMU se budou soutěže průběžně 
přidávat.
Závodníkům se budou započítávat 3 nejlepší výsledky z 
posledních 4 soutěží zařazených v bodovém systému, 
které předcházely dané nominaci. Pokud se závodník 
některé z bodovaných soutěží neúčastní, jeho bodový 
zisk z této soutěže je 0 bodů.

 



I tento rok jsme se společně vydali na soustředění do 
Rakovníka pilovat na nadcházející sezónu. Program 
jsme společně s ostatními trenérkami promýšlely už 
dlouho dopředu, dokonce jsme se v červenci vydaly na 
„průzkumný výlet“ do Rakovníka, během kterého jsme 
objevily nová zákoutí a krásnou přírodu ideální na 
venkovní aktivity. Výlet jsme si při cestě zpět zpestřily 
procházkou v zámeckém parku u státního zámku v 
Lánech, nechyběla ani zastávka ve vyhlášené lánské 
kavárně. 
Vzhledem k pilné přípravě trenérek byl tedy program 
našeho soustředění velmi nabitý, a tak nebyl čas otálet. 
Hned po příjezdu všech účastníků jsme se vydali do 
rakovnických lesů, kde se konal orientační běh podle 
fáborků. Ty jsme ve složení O + Š + NBA připravovaly už 
večer předem, abychom pak všichni neztráceli čas. Po 
orienťáku jsme se rozřadili do čtyř soutěžních týmů, ve 
kterých během celého soustředění probíhaly 
nejrůznější soutěže. 
Tématem letošního soustředění byly země, které jsme 
doposud navštívili v rámci mistrovství světa – tedy 
Francie, Portugalsko, Spojené státy americké a Norsko. 
Po polední pauze, během které jsme se všichni zabydleli 
ve svých pokojíčcích, následoval první trénink. První 
večer jsme si zpříjemnili odměňováním jednotlivců za 
vzornou docházku za uplynulý školní rok. 
V ostatních dnech probíhaly tréninky vždy od 9:00 do 
12:30, po odpočinku jsme se probrali tříkilometrovým 
během kolem areálu a od 15:30 do 18:30 pak 
následoval druhý tréninkový blok.  
Holky z vystupujícího týmu trénovaly především na 
vystoupení, které nás čeká 19.9. v dobřichovickém 
parku. Minirebels a přípravka se zdokonalovala hlavně v 
Double Dutchi, speedu, gymnastice a tricích. Měli jsme 
toho tedy na práci dost.  

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ RAKOVNÍK 2020
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Aby si mladší děti alespoň trochu odpočinuly, měla pro ně Šárka 
připravená dvě výtvarná odpoledne. Jedním z nich bylo barvení 
koupelových solí. Podle ohlasů se to všem moc líbilo!
V neděli večer jsme se vydali postupně v jednotlivých týmech po 
stopách naučné stezky kolem Rakovníka. Úkolem bylo odpovědět 
správně na nejrůznější otázky a dozvědět se zajímavé informace o 
místu, na které už několik let jezdíme na soustředění. Procházku na 
čerstvém vzduchu nám zpříjemnil krásný západ slunce, který jsme po 
deštivém odpoledni snad ani nečekali. Na pondělní večer se jistě nejvíce 
těšila Olča, nesl se totiž ve znamení scének, které si pro nás jednotlivé 
týmy připravily. Poslední večer nechyběla ani oblíbená tombola, která 
byla odměnou za poctivou práci během celého soustředění, a vyhlášení 
vítězného týmu. Tím se stala 
F ran c i e  ve  s l o ž en í  Vendy 
Plazzerová, Eliška Sklenářová, 
K a č k a  J e d l i č k o v á ,  Á ď a 

Cajthamlová, Terezka Nováková, Ella Ward, Sofi Hošková, Viki Křížová a 
Alenka Šmehlíková. Na úplný závěr soustředění jsme potěšili několik 
skokanek, které postoupily z přípravky do minirebels, jiné zase z minirebels do 
vystupujícího týmu (Áďa Cajthamlová, Danda Cajthamlová, Anežka Coculová, 
Kačka Jedličková, Valča Lásiková, Naty Markvartová,Terezka Nováková, Kačka 
Pathy,Terezka Sklenářová, Verča Stříbrná, Žofi Vlasáková a Ella Ward). Radost 
některých byla opravdu veliká a nepředstíraná. Dandu to až rozplakalo, což 
dojalo i ostatní z nás. A jak řekla Olča, byly to asi poslední slzy štěstí, protože 
teď totiž začíná pořádná makačka! A jak si holky s postupem poradí? To nám 
ukáže následující rok.
Soustředění jsme si všichni společně moc užili, vzájemně si pomáhali, usmívali 
se na sebe a prožili hezký závěr prázdnin. Bára Halounková
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NATÁLIE MARKVARTOVÁ
Natálka je milá a veselá slečna, které je 12 let. Její 

odpovědi jsou celkem stručné, ale ve skutečnosti se jí 

pusa nezastaví.

Natálko, kolik let patříš mezi Rebels? Jak to u tebe začalo?

Mezi Rebels patřím čtvrtým rokem. Jednou jsem se byla 

podívat na vystoupení u nás v hale HVČ a asi měsíc na to 

jsem začala také skákat. Moje tři spolužačky už chodily na 

tréninky. Tak jsem se přidala.

Vím o tobě, že bys ráda 

zažila nějakou velkou 

světovou soutěž, jako 

třeba mistrovství světa. 

J s i  o c h o t n á  t v r d ě 

trénovat? Víš, co tě čeká?

Jsem připravená a vím, 

co mě čeká.

Jaké discipl íny rope 

skipping máš nejraději?
Nejraději mám FS Single 

Team ve čtveřici.

Co děláš ve svém volném 

čase?

Ve svém volném čase skáču nebo trávím čas s kamarády, 

psem a rodinou. 

ADÉLA ŠKVOROVÁ

Adélka patří mezi skokanky, které jsou v týmu téměř od 

začátku. Je jí 18 let. Na první pohled působí velmi 

nenápadně, ale ve skutečnosti je to pevný bod mezi 

REBELS O.K. Za zmínku stojí 

její neuvěřitelný smysl pro 

humor. Kromě obrovského 

množs tv í  sou těž í  se  s 

úspěchem účastnila v roce 

2018  Mistrovství světa na 

Floridě, odkud si přivezla 1 

stříbrnou a 1 bronzovou 

medai l i  a  v  roce 2019 

Mistrovství světa v Norsku, 

odkud  má  2  b ronzové 

medaile.

Áďo, rope skippingu se 

věnuješ už téměř 13 let. Jak 

se to stane?

Skákat chodím už od školky, nejprve jsme začínaly 

aerobikem a švihadlo používaly spíše pro zpestření. V tu 

dobu jsme snad ani nevěděly, že něco jako rope skipping 

existuje. Pak jsme  začaly skákat více a více a rope 

skipping se stal nedílnou součástí mého života. Tréninky 

byly vždycky akční, což mě bavilo, a měla jsem radost, 

když jsem se naučila něco nového, nebo když jsem zlepšila 

své výkony. Samozřejmě se mi na trénink občas nechce, 

jako asi každému, ale kousnu se a stejně přijdu, protože 

vím, že to bude stát za to. A na konci tréninku jsem ráda, 

že jsem přišla. Stále je na čem pracovat a v čem se 

zlepšovat, kam posouvat své vlastní limity. Ne všichni 

můžeme být nejlepší na světě (ale třeba právě vy ano, kdo 

ví...), ale můžeme být lepší, než jsme byli včera. A to je 

přece super. Pak vám to uteče jako voda a sama jsem teď 

překvapená, že už je to takových let... 

Zažila jsi v týmu nějaké opravdu silné okamžiky?

Těch bylo. Určitě bych sem zařadila obě mistrovství 

(Florida, Norsko), kde jsem byla, ale i třeba první závody v 

Německu či Maďarsku. Pokaždé to byl krok do neznáma, 

ale o to lepší to bylo. Také myslím, že čím více času a úsilí 

vložíte do přípravy, tím silnější pak ten prožitek je. Ať už v 

pozitivním slova smyslu, když se zadaří, tak i v případě, 

kdy se to vůbec nepovede, což se může stát a ke sportu to 

patří. Ráda vzpomínám třeba na dvojšvihy a FS pairs z 

Floridy, kde jsme překonaly své dosavadní výkony, FS pairs 

z Norska nebo double dutch FS z Norska, který se nám 

povedl celý bez chyby. Na druhé straně je například FS 

team z Norska, který se nepovedl, většina mých FS single, 

nebo trojšvihy, které se mi na závodech zásadně nedaří... 

Ale to mi přijde s odstupem času spíše úsměvné...  

Doporučila  bys náš sport a náš tým novým dětem?

Rope skipping je hrozně pestrý sport. Každý si v něm může 

najít něco, co ho bude bavit. Je možné skákat jak speed, 

tak freestyle, používat různé délky, počty a druhy švihadel, 

skákat sám, nebo s kamarády... Navíc jediné, co do 

začátku potřebujete, jsou boty, švihadlo a kousek místa s 

vhodným povrchem... Málokterý sport má tolik možností... 

Náš tým bych doporučila hlavně proto, že máme fajn 

partu, během tréninků je legrace, vzájemně se 

podporujeme, a to na závodech i na tréninku... Navíc za ty 

roky, co se rope skippingu věnujeme, bych řekla, že se 

podařilo vybudovat slušnou základnu, takže (nejen) nové 

děti se mají od koho učit, předáváme si vzájemně 

zkušenosti. Nekoušeme a rády pomůžeme...  

Co plánuješ do budoucna?

Tento rok mě čeká maturita, takže se asi nudit nebudu, ale 

plánuji skákat a účastnit se soutěží. Pak bych ráda 

pokračovala na vysokou školu, takže v mém životě 

nastane mnoho změn, ale zatím si vůbec nedokážu 

představit, jak to všechno vlastně bude...

STRANA 9

Stejně jako v ostatních číslech našeho REBELSTYLE ZPRAVODAJE, tak i tentokrát jsme vyzpovídali jednu 
zkušenou skokanku Áďu Škvorovou a je j í  mladš í  parťačku Natku Markvartovou.

REBELSTYLE ZPRAVODAJ Číslo 4

Adélko a Natálko, děkuju vám za rozhovor. 
                   Olga Kepková



Doba, kterou teď prožíváme, moc nenahrává plánování, ale spíš rekapitulování. Nabízíme Vám možnost ohlédnout 
se zpět a zavzpomínat na účast na pěti největších světových soutěžích, kterých se REBELS O.K. zúčastnili. 
V roce 2015 byla cesta na soutěž do Francie obrovský skok do neznáma. Byl to ale zároveň velký krok do 
budoucnosti našeho týmu a pro 11 statečných skokanek, Olgu, Šárku a Jitku neskutečně silný zážitek, který z hlavy 
asi nikdy nezmizí. Medaile, které jsme si domů tenkrát přivezli, byly vlastně už jen takový bonus navíc. Pro situace 
neznalé, do Francie jsme opravdu neodjížděli se žádnými ambicemi, ale jak se říká, připraveným štěstí přeje... 
Zjistili jsme, že naše holky z Poberouní se opravdu mohou měřit se světovou špičkou.

MALÉ REBELS OHLÉDNUTÍ ZPĚT
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Chvíli po návratu z Paříže jsme zjistili, že v roce 2016 se koná Mistrovství světa opět v Evropě. Rozhodnutí bylo jasné. Opět 

začneme s tvrdými tréninky a pokusíme se zjistit, jestli naše medaile z Paříže nebyly jen náhoda. Do Portugalska jsme po 

opravdu perné přípravě odjely v sestavě 16 skokanek spolu s Olinkou a Jitkou. 
Kromě samotné soutěže byla skvělým zážitkem poznávací cesta po městě Braga, ale především výlet k oceánu. Cesta vlakem 

mezi hořícími lesy byla opravdu nezapomenutelná. 
Když se dnes zeptáme děvčat, co si z Portugalska pamatují jako nejkrásnější a nejhorší zážitek, tak je to super hotel s 

překrásným bazénem a  se skvělými snídaněmi a opravdu strašlivé jídlo během dne. Tentokrát se portugalští organizátoři do 

našich chutí příliš netrefili. Mnohonásobně nám to však vynahradili závěrečnou párty se skvělým občerstvením.
A co medaile ? Holkám se na krku houpalo 7 zlatých, 11 stříbrných a 9 bronzových. Laťku jsme si do budoucna nastavili opravdu 

hodně vysoko.
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V roce 2017 se konalo Mistrovství světa v americkém Orlandu. Tato vzdálená destinace nám tenkrát připadala 
vzhledem k finanční náročnosti naprosto nereálná. Do Ameriky jsme tedy v roce 2017 neodjeli. 
V roce 2018 se ale Mistrovství světa konalo opět v Americe a nám došlo, že po tom, co jsme účast na světovém 
šampionátu v roce 2017 vynechali, to již nesmíme dopustit. Začali jsme nejen s trénováním, ale i se sháněním 
financí. Nakonec Olga a Šárka odcestovaly s 11 skokankami. Byla to cesta plná dobrodružství, které začalo již při 
odletu z Ruzyně. Naše letadlo mělo zpoždění a v New Yorku nám uletěl spoj do Orlanda. Celou noc jsme trávily s 
dětmi na letišti v obavách, zda se na místo soutěž dostaneme včas. Nakonec to dobře dopadlo a jak se říká: ”Zážitek 
nemusí být příjemný, hlavně když je silný”. Super vzpomínkou je pro děti den strávený v zábavním parku, kde 
jezdily hlavou dolů na všem možném. Návštěva u Harryho Pottera měla také úspěch. Velké poděkování i po tak 
dlouhé době patří rodičům, kteří se na tuto dobrodružnou cestu vydali s námi a na místě nám všemožně pomáhali.
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Již v Americe jsme se dozvěděli, že další šampionát se bude konat v Norsku. Vzhledem k tomu, že jsme se již cítili 
jako zkušení cestovatelé, rozhodli jsme se, že budeme opět usilovat o účast na  Mistrovství světa, které se tentokrát 
naposledy konalo pod taktovkou WORLD JUMP ROPE. Povedlo se a v červenci 2019 vyrazilo 12 reprezentantek v 
doprovodu Olgy a Šárky na cestu na sever. Cesta do Oslofjordu proběhla bez komplikací. Zadařilo se, i když nějaká 
slzička tentokrát ukápla a na cestě zpět nám naše zavazadla ztěžkla o celkem 23 medailí.
Ještě v Norsku jsme se dozvěděli, že další soutěž bude v Kanadě. Hned přišly smíšené pocity. Kanada je super, ale 
seženeme na to dost peněz? Nakonec bylo v roce 2020 Mistrovství v Kanadě zrušeno a přeloženo na rok 2021. 
Co bude v roce 2021 dnes nikdo z nás neví, ale my jsme rozhodnuté, že pokud to situace dovolí a jen trochu to půjde, 
zabojujeme a budeme se snažit opět nominovat a odcestovat. Trénujeme a sháníme peníze, a jak to dopadne? To se  
teprve uvidí.
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V červenci 2019 jsme se vrátili z mistrovství světa v Norsku a na konci srpna přišla nabídka odjet reprezentovat 
Czech Jump Rope do Číny. Dva měsíce na to jsme měli víza v kapse. Bylo to velmi odvážné rozhodnutí, ale díky 
bleskové spolupráci rodičů všech vybraných skokanek se vše podařilo zařídit. Holky měly natrénováno ještě z 
Norska, tak jsme prostě vyrazili. Soutěž i samotný pobyt v Číně byl jeden z nejsilnějších zážitků REBELS (více 
zpravodaj č.3). Čína pro nás znamená: rekordně krátká příprava na cestu, dlouhý let, jiný kraj-jiný mrav, Čínská 
zeď, ohromná země s ohromným množstvím lidí, Peking, Guan, nudle, rýže, drama na letišti a především šťastný 
pocit při návratu do Evropy. S Čínou je samozřejmě spojen i úspěch našich skokanek a naše odvaha se do této akce 
pustit. Ještě jednou tímto děkujeme panu Jakubovi Svobodovi za vrcholnou diplomacii a nepopsatelnou pomoc při 
realizaci a panu Jiřímu Buchalovi za prodloužení našeho pobytu o 1 den, který jsme využili k výletu na Čínskou zeď a 
do ZOO v Pekingu.
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Šárko, tak jak to všechno vlastně u Tebe začalo?                                                                    
Tak to je již hodně dlouho. Před 14 nebo 15 lety, kdy jsem 
hledala nějaký zajímavý sport pro mou dceru Adélku. Dodnes 
si pamatuju, jak jsem ti volala a ptala jsem se tě, zda by 
mohla navštěvovat tvé kurzy, tehdy ještě aerobiku.
Hned rok na to k tobě začala chodit i moje mladší dcera 
Vendy, které v té době byly 3 roky. Tenkrát se jednalo o 
kroužek v rámci školky, který byl miniskokanům zcela 
přizpůsoben. Šlo vlastně o hraní si formou pohybu a různé 
poskakování. Ty malé prcky to opravdu hodně bavilo a mou 
Vendulku obzvlášť. V té době jste začali do tréninku aerobiku 
vkládat švihadlo a to mi přišlo jako skvělé zpestření. Navíc se 
mi moc líbilo, jak umíš děti zaujmout. 
Aby toho nebylo málo, začala jsem na tvé kurzy pro „velké“ 
holky chodit i já. To mi pár let vydrželo, pamatuješ? Jezdily 
jsme spolu s malýma holkama na závody a také jsme 
soutěžily. To, jak nám tenkrát malé Rebelky fandily, bylo pro 
mne nezapomenutelné. Jen kdyby tušily, že naším hlavním 
krédem bylo především přežít. 
Protože jsem vozila na trénink nejdřív starší dceru a poté 
ještě tu mladší, občas jsem na tréninku (s tvým souhlasem) 
zůstala a z toho pak vyplynuly naše drobné spolupráce. Tím, 
jak se tým rozrůstal a hlavně jak se zvětšoval jeho záběr, jsem 
se snažila pomáhat, jak to jen šlo. Jak se říká: podle svých 
možností a hlavně schopností. Nejdřív to byly výjezdy na 
první kempy do zahraničí, to byla tenkrát dobrodružství, o 
kterých jsme si myslely, že už nemohou být větší. Pak přišlo 
první mistrovství světa v Paříži, pak Portugalsko, USA, Norsko 
a poslední velkou akcí, na které jsem s tebou spolupracovala, 
byl váš výlet do Číny, i když tam jsem s vámi nebyla.

Jsi téměř od začátku vzniku našeho týmu naprosto 
nedílnou součástí chodu celého tělesa. Čím vším do 
týmu přispíváš? 
To je pro mne těžká otázka. To bys možná lépe uměla 
odpovědět ty. Zkusím to tedy trochu shrnout. Kromě 
samotných tréninků, které jsou jen a jen tvou výsadou, se 
podílím skoro na všem ostatním. Je toho vlastně opravdu 
dost, i když je to práce, která není moc vidět. Od nekonečně 
dlouhých diskuzí a plánování s tebou, přes zařizování 
jednotlivých akcí, zajišťování tiskovin, týmový web, klubové 
oblečení, organizování a spolu s tebou pořádání  naší soutěže 
REBELSTYLE COMPETITION, podílení se na organizaci 
mistrovství České republiky a v neposlední řadě všechny 
fotky, videa a také tento zpravodaj... Spolu s tebou se také 
pokouším pro tým získávat nějaké finance, což je asi ta 
nejtěžší věc. Bylo by super, kdyby nám v tom někdo pomohl.

Jaké je Tvé civilní povolání?
Již opravdu mnoho let pracuji ve firmě Manufaktura. Je to 
skvělá, milá a přátelská firma, která v Praze vyrábí českou 
kosmetiku, kterou prodává ve skoro 60 obchodech po celé 

Č e s k é  i  S l o v e n s k é 
republice. Je pro mne 
naprosto zásadní, mezi 
jakými lidmi a v jaké 
atmosféře pracuji. Moje 
aktuální pracovní zařazení 
je PRODUKT MANAGER. V 
po je t í  naš í  fi rmy  to 
znamená, že dohlížím na 
celou cestu zrodu všech 
produktů, které u nás 
vznikaj í ,  od původní 
myšlenky až do momentu, 
kdy je tento produkt v 
obchodech. Tím to ale 
nekončí, i v dalším období 
musím hlídat, aby této 
položky nebylo na skladě moc, nebo málo. Je pravda, že v 
současné době je to trochu nepředvídatelné, občas si 
myslím, že bych si měla koupit věšteckou kouli, protože 
aktuální období je komplikované nejen ve sportu, ale i v 
jiných odvětvích.

Myslíš si, že věnovat se dětem má smysl? Našla jsi se 
v tom? 
Ano, myslím, že věnovat se dětem smysl má. Celý život jsem 
byla já i celá moje rodina sportovně založená a myslím, že 
rozvíjet v dětech lásku a tak trochu závislost na sportu je fajn. 
Pro mne je to vlastně obrovský relax. Moje pracovní nasazení 
v práci je opravdu dost vysoké a neznám dovolenou, kde 
bych na dálku nepracovala a stále neřešila nějaké pracovní 
záležitosti. Akce Rebels jsou však výjimkou. To jdou všechny 
pracovní starosti stranou a přepínám na Rebels starosti: 
abychom stihli autobus, abychom všichni byli na letišti včas, 
aby byla zajištěná snídaně, aby všichni měli kde spát, aby 
všichni věděli, co mají dělat a kdy a kde mají být, aby si nikdo 
nic nezapomněl. Utírám slzičky a naslouchám, co všechno 
holčičky těší a co je trápí, baví mne je poslouchat a povídat si 
s nimi. Sledovat jejich progres a vývoj v čase je super. Vždyť 
tvé trenérky NBA (Nela+Bára+Adél) znám od školky. Být 
součástí REBELS mě prostě baví.

A co Czech Jump Rope ?
Czech Jump rope je národní svaz rope skippingu (našeho 
milovaného sportu-jak ráda často používám).
Czech Jump Rope byl založen v roce 2018 pro to, aby měl 
„náš” sport možnost rozvíjet se. Ty, já a celý tým REBELS 
patříme mezi zakladatele, jsme členy výkonného výboru a ze 
všech sil se snažíme o rozvoj rope skippingu v České 
republice správným směrem. Ano, je to tedy další moje 
aktivita, kterou věnuji švihadlům.

„Každý člověk ve svém životě zažije nějaká osudová setkání. Mě potkalo v podobě Šárky, která 
dlouhá léta stojí po mém boku v dobrých, ale i v těch horších časech. Zažily jsme toho spolu opravdu 
mnoho. Pamatuji si ji jako velmi šikovnou mladou mamimku na mých kondičních trénincích pro ženy, 
kolik je to let, raději nebudu počítat. V tělocvičně stála vždy někde vzadu, její černá kštice byla však 
nepřehlédnutelná. Už tehdy mne zaujala. Naše společná snažení jsme dotáhly dokonce i na titul 
mistrů České republiky ve skákání v dlouhém laně (to už bude nějakých 10 let). Čas plynul a Šárka se 
během let stala nedílnou součástí týmu REBELS O.K. Pracuje na „image“ celého spolku i na spoustě 
organizačních záležitostech a je vlastně taková manažerka Rebels. Naštěstí pro nás všechny to dělá s 
láskou a maximálním nasazením. Občas snad z legrace říká „ Já celé noci makám a smetanu pak 
slízneš ty”. Obě ale víme, že to tak nemyslí. Olga Kepková

Šárko, děkuji ti za rozhovor.  
Olga Kepková
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POTŘEBUJETE KLUBOVÉ OBLEČENÍ?

POTŘEBUJETE NOVÉ ŠVIHADLO?

Možnost objednat klubové oblečení na školní rok 
2020/2021 máte do 30.9.2020. Objednací 
formulář obdržely všechny děti na soustředění 
nebo si ho stáhněte na WWW.REBELSOK.CZ a 
pošlete na oksvihadlo@seznam.cz. Veškeré naše 
týmové oblečení se nechává vyrábět na zakázku.

Vybrané švihadlo si můžete vyzvednout osobně v 
Karlíku (po předchozí telefonické domluvě), nebo 
si ho můžete nechat zaslat domů. K dispozici jsou 
i náhradní díly. Je možné se domluvit i na opravě 
švihadla. V nabídce jsou švihadla kabelová, 
válečková, rychlostní i Duble Dutchová. Zhotovit 
pro Vás můžeme i švihadlo na míru.

Klubovými barvami týmu REBELS O.K. jsou  
černá, červená a bílá.
Prosím respektujte to a na tréninky choďte v 
těchto barvách. Není nutné chodit v klubovém 
oblečení.
Při výběru sportovních bot myslete nejen na 
jejich kvalitu, ale i na to, aby se jednalo o černé 
boty s bílými doplňky. Pokud má nyní Vaše dítko 
boty například růžové, není třeba je měnit, ale při 
nákupu nových bot volte černobílé.

Na vystoupení a soutěže je nezbytné být oblečen 
do klubového oblečení. Každý skokan, který se 
účastní soutěží, či je členem vystupujícího týmu, 
by měl mít minimálně jedny klubové kalhoty a 
jedno klubové tričko od každé barvy právě pro 
tyto příležitosti. Pokud bude třeba i bunda, nebo 
mikina a nevlastníte klubovou, prosíme vždy o 
jednobarevnou červenou.

V ČEM CHODIT NA TRÉNINK

V ČEM NA VYSTOUPENÍ A SOUTĚŽE

 www.czech-jump.cz

Všichni členové Rebels O.K. Rope Skipping Řevnice z.s. 
jsou automaticky členy Czech Jump Rope z.s. a České 
Unie Sportu. Náš klub je zaregistrován pod MŠMT. 
Všechny členské příspěvky do výše uvedených organizací 
jsou za jednotlivé členy hrazeny z členských příspěvků 
Rebels O.K.

 Mgr. Olga Kepková
Tel: +420728268947

olga.kepkova@seznam.cz

Šárka Plazzerová
Tel: +420605231412

sarka.plazzerova@seznam.cz

REBELS O.K.ROPE SKIPPING ŘEVNICE, z.s
IČO: 02445824

Číslo účtu: 2800576736/2010

Od všech dětí požadujeme lékařskou sportovní prohlídku. 
Výběr lékaře je zcela na Vás. Požadujeme pravidelné 
obnovení po 2 letech. Neváhejte s objednáním, termíny jsou 
opravdu dlouhé. 
Pokud skokan nebude mít platnou lékařskou prohlídku 
včetně zátěžového EKG, může být z bezpečnostních 
důvodů vyloučen z tréninku, zcela jistě se také nebude moci 
účastnit českých i zahraničních soutěží.

ÚSTAV PREVENTIVNÍHO A SPORTOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ 
FTVS UK, J.Martiho 31, Praha 6, tel: 731049036

SPORTMED, Partyzánská 7, Praha 7, tel: 266753526

INSTITUT SPORTOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ a.s., Ovenecká 
380/9, Praha 7, tel: 233320530

FN MOTOL, klinika RHB a TV lékařství, V ÚVALU 84, 
Praha 5, tel: 224431111

ZDE PÁR KONTAKTŮ:

SPORTOVNÍ PROHLÍDKA

WWW.REBELSOK.CZ

ČLENSTVÍ V JINÝCH ORGANIZACÍCH OFICIÁLNÍ ÚDAJE SPOLKU

Czech Jump Rope zve všechny skokany, trenéry a příznivce rope 
skippingu na jednodenní jump rope workshop, který se bude konat 
17. 10. 2020 v Praze ve Sportovním centru Řepy.
Workshopem vás bude provázet opět Anežka Bočková a oblíbení 
lektoři z týmů Skipping Boys, Rebels O.K., JumpIT.
Workshop bude začínat v 9:00 (tělocvična bude otevřena od 8:30), 
končit se bude v 17:00.

 WORKSHOP

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

4.9.,11.9.,18.9., 
25.9., 9.11. 
23.10.2020

T E R M Í N Y 
B O N U S O V Ý C H 
REPRE TRÉNINKŮ

Tyto tréninky jsou jen pro 
v y b r a n o u  s k u p i n u 
skokanů a není s těmito 
tréninky spojena žádná 
další platba.

K D Y  N E B U D O U  
BĚŽNÉ TRÉNINKY 
R E B E L S  O . K . ?

28.10. - 1.11.2020
21.12.20 - 3.1.2021
22.2. - 28.2.2021
8.3. - 14.3.2021

28.-30.10.2020 PODZIMNÍ REBELS SOUSTŘEDĚNÍ RAKOVNÍK

1.-3.4.2021 VELIKONOČNÍ REBELS SOUSTŘEDĚNÍ 

SRPEN 2021 LETNÍ REBELS SOUSTŘEDĚNÍ 

7.11.2020 REBELSTYLE COMPETITION HVČ V ČERNOŠICÍCH 

10.4.2021 REBELSTYLE COMPETITION HVČ V ČERNOŠICÍCH 

21.11.2020 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2020 

22.5.2021 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2021 

3.1.2020 REPRE SOUTĚŽ  

PRÁZDNINY 2021 SUMMER CAMP PRAHA

5.-9.7.2021 PŘÍMĚSTSKÝ KEMP + REPRE SOUSTŘEDĚNÍ 
VHODNÉ PRO VŠECHNY VÝKONNOSTNÍ KATEGORIE

19.-26.7.2021 MISTROVSTVÍ SVĚTA V KANADĚ

KVĚTEN 2021 SOUTĚŽ BEELITZ - NEJISTÉ

29.4.2021 ZÁKLADNÍ KOLO ČESKO SE HÝBE PRAHA

26.-27.5.2021 FINÁLOVÉ KOLO ČESKO SE HÝBE PRAHA

T E R M Í N Y 
MIMOŘÁDNÝCH 
T R É N I N K Ů 

12.9.   (9:00-12:00)  
13.9.   (9:00-12:00)  
26.9.   (9:00-12:00)
10.10. (9:00-12:00)

17.11.  (16:00-19:00)
28.12.  (9:00-12:00)
29.12.  (9:00-12:00)
30.12.  (9:00-12:00)

ZAPIŠTE SI DO SVÝCH KALENDÁŘŮ

STRANA 16

Datum vydání: 18.9.2020

ČERVENĚ JSOU OZNAČENÉ SOUTĚŽE 
ZAŘAZENÉ DO BODOVÉHO SYSTÉMU CJR
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PÁTKY
16:30-18:30
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