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Loňský rok nás překvapil
dosud nepoznanou situací
a vystavil nelehké zkoušce – boji
s epidemií koronavirem. S tím spojená
všemožná omezení ze strany vlády, zákazy
střídaly uvolňování a následně další zákazy.
Kolikrát nebylo snadné se s tím poprat a ve všem
se vyznat. Cvičili jsme v malých skupinách venku,
podruhé online, v lepším případě po menších
skupinách, ale už v tělocvičně. Přejeme si,
aby tyto chvíle byly už jen vzpomínkou
a dál jsme mohli trénovat
v našich halách.

NEVZDÁVÁME
TO ANI V NOUZOVÉM
STAVU – POHYB
JE ZÁKLADNÍM PILÍŘEM
ZDRAVÍ,
CVIČÍME DÁL.

Haly v Jojo Gymu

HALA 1
Gymnastická hala 1 je naše „univerzálka“.
Je určena pro všechny typy gymnastických
cvičení a tréninků, parkour, tricking, kruhový
trénink a cvičení pro radost.
Dále zde probíhají kurzy lezení, konají se
zde akce pro školy, narozeninové oslavy,
příměstské tábory apod.
Navíc je hala 1 vyhrazena ve vypsaných
časech pro cvičení veřejnosti.

HALA 3
Naše nejnovější hala je vybudována jako
gymnastická „speciálka“. Je určena pro trénink
sportovní gymnastiky, teamgymu a akrobacie
vyšší úrovně. Jsou zde umístěny hrazdy a bradla
nad jámami pro nácvik obtížných prvků.
Mimořádný důraz je zde kladen na bezpečnost
díky velké molitanové jámě a v republice zcela
unikátní jámě na nácvik veletočů.

HALA 2
Hala 2 je unikátní tím, že má tribunu, proto je
využívána na závody a akce pro veřejnost, dále pak
na trénink pohybových skladeb, teamgymu a cheerleaders,
při kterém je důležitý pohled shora. Jako jedna z mála hal
je vybavena úchyty a šálami pro vzdušný balet. Kurzy cvičení
na šálách proto probíhají v této hale.
Dále je využívána pro gymnastická cvičení, gymnastické
průpravy, kondiční přípravu, parkour a tricking, akro jógu,
cheerleading, akrobatický rockenrol apod. Vzhledem k tomu,
že má velkou kobercovou plochu a větší izolaci od veřejnosti,
konají se zde kurzy cvičení rodičů s dětmi a nejmenších dětí,
u kterých je potřeba, aby byly co nejméně rušeny
vnějšími vlivy. Vzhledem k tomu, že je tato hala největší,
jsou v ní umístěny i cvičební prvky na parkour.

Hala 2 i 3 je přístupná
veřejnosti s kvalifikovaným
doprovodem. Je otevřena pro
skupiny i jednotlivce s trenéry,
instruktory či učiteli tělocviku
po předchozí domluvě.
Dále tyto haly slouží pro tréninky
oddílů, letní soustředění, školení
trenérů, příměstské tábory,
akce pro školy apod.

BALETNÍ SÁL

KVALITA • PESTROST
• OJEDINĚLOST

Baletní sál je primárně určen pro balet, tanec
a pohybovou průpravu. Dále pak pro zdravotní
cvičení, kondiční cvičení, krav magu,
sebeobranu a bojová umění, karate apod.

Kalendář akcí
ÚNOR
1. 2. Zahájení kurzů pro 2. pololetí

BŘEZEN
8. 3.–12. 3. Jarní příměstský tábor

DUBEN		
1. 4. V
 elikonoční sportovní dopoledne
s překvapením

KVĚTEN
ČERVEN
1. 6.

Turnaj v míčových hrách

18. 6. Konec kurzů pro 2. pololetí
30. 6. Diskotéka k zahájení letních
prázdnin

ČERVENEC
1. 7.–6. 7.

Open soustředění

7. 7.–9. 7.

 eachvolejbal - minipříB
město

9. 7.–11. 7.

Minitábor s přespáním

12. 7.–16. 7. P
 říměstský sportovní
tábor
16. 7.–18. 7. Minitábor s přespáním
19. 7.–23. 7. P
 říměstský sportovní
tábor

SRPEN

2. 8.–6. 8. B
 eachvolejbal – příměsto
* Jojo Gym s.r.o. si vyhrazuje právo
na změnu v termínu, či zrušení akce.

Úvodní slovo

Vážení přátelé sportu a gymnastiky,
vítám vás v již 3. čísle našich Jojovin.
Ve chvíli, kdy připravujeme toto vydání, stále platí zákaz sportování.
Tradiční ohlédnutí za pololetím nebude úplně veselé.
Za tým Jojo Gymu ale mohu s klidným svědomím říci, že jsme se
pokusili udělat maximum možného. Začalo to tréninky v menších
skupinkách, pokračovalo tréninky na venkovních sportovištích, až
jsme po kompletním uzavření vytvořili online studio, odkud jsme
vysílali až k vám domů. Každá úprava pravidel pro nás znamenala
zkoušku kreativity a odolnosti, kdy mnohdy skutečně nebylo lehké
podmínky dodržet. Obrovský dík patří všem kolegům, kteří se s tím
perou společně se mnou.
K tomuto tématu se váží i další kompenzace, které jsme se rozhodli připojit k výše zmíněnému. V první fázi jsme připravili bonusové
karty, které jste mohli využít k platbám za naše služby. Následně
pak permanentky do veřejnosti, které platí do haly i herny.
Zde bych chtěl velmi poděkovat těm, kteří se rozhodli nás podpořit
a obě karty nám věnovali. Moc si toho vážíme.
Nezaháleli jsme ani po celkovém uzavření. Provedli jsme generální
úklid a dokonce se podařilo vyčistit molitanovou jámu v Hale 1 (zde
patří zvláštní dík Martinu Šamanovi
). Také jsme pracovali na
Jojovinách, které právě držíte v ruce. Doplnili jsme pro vás i vybavení a těšit se můžete na nové žíněnky, gymnastické stálky, BOSU,
malá bradla, kužele, překážky a další.
Nyní už budeme raději koukat dopředu. V roce 2021 pro vás chceme připravit to nejlepší sportovní vyžití od kurzů, přes příměstské
tábory až po oddílová soustředění a spoustu dalších zajímavostí.
Namátkou například cvičební deník, který brzy představíme.
Více se dozvíte v kalendáři akcí, který budeme podle situace rozšiřovat.
I v tomto čísle se opět seznámíte s některými členy našeho skvělého týmu, které pravidelně při svých návštěvách potkáváte. Z trenérského týmu to jsou výborné gymnastické trenérky Lucka Filková,
Markéta Halounková a průkopník trickingu v ČR Martin Šaman.
Za recepci se můžete těšit na rozhovor s Martinou Šantorovou.
Věřím, že tento rok bude pro nás všechny mnohem lepší, než
ten právě minulý. Děkujeme, že jste s námi.
Sportujte a buďte hlavně zdraví. 

Viktor Mojdl
Manažer sportovního centra
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periodicky 2x ročně. Fotografie archiv Jojo Gym s.r.o., Matěj Říha. E-mail: lenka.g@jojogym.cz, www.jojogym.cz.
Datum vydání: únor 2021.

Martina
Šantorová

Markéta Halounková

Recepční,
trenérka Jojo přípravky

Můžeš se nám stručně představit?
Je mi 25 let, od dětství bydlím v Dobřichovicích
a právě jsem dostudovala Fakultu tělesné výchovy
a sportu v Praze.

Trenérka gymnastiky a oddílu Gym Dobřichovice

Můžeš se nám stručně
představit?
Ahoj, jmenuji se Martina
a v Jojo Gymu pracuji od roku 2016 na pozici recepční, později jako trenérka dětských kurzů. Mám
dvě děti.
Jaký je tvůj vztah ke sportu?
Můj vztah ke sportu je velice kladný. Od mala mě
sport zajímá. Ve 4 letech jsem začala s baletem,
v 11 jsem přešla ke krasobruslení. Po dvou letech
jsem zkusila konkurz k Československým cirkusům,
kde jsem uspěla. Zaměřila jsem
se na chození po pevném
laně. Po třech letech jsem
se měla rozhodnout,
jestli jít studovat dál
do zahraničí a být
u cirkusu nebo
skončit. Skončila
jsem a přešla
na moderní
tanec – mix.
Ten jsem dělala až do svých
27 let, pak jsem
kariéru ukončila.
Sport miluji a také
k němu vedu své dvě
děti, které jsou úspěšné
v gymnastice.

GYMNASTIKA
MĚ OPRAVDU
NAPLŇUJE.

Jaké jsou tvoje další
zájmy?
Určitě ruční práce. Ať
je to šití, pletení či háčkování. Moc mě baví
šít historické kostýmy.
Také ráda jezdím autem.

Co tě na práci v Jojo Gymu
baví?
Prošla jsem hodně zaměstnání , ale v Joju mě baví
kontakt s lidmi, příprava videí, grafická práce a samozřejmě práce s dětmi jako trenér.
Čím si chtěla bát, když jsi byla dítě?
Profesionální tanečnicí a sen se mi splnil.

Proč sis zvolila za svůj sport
právě gymnastiku?
S gymnastikou jsem
začala v Sokole Radotín pod vedením
Lenky Doležalové
Pavilkové a později
i dalších trenérů
a od té doby se jí
věnuji téměř nepřetržitě. Především
díky mé rodině a také
radotínskému oddílu
jsem získala kladný vztah
ke sportu. Proto jsem se rozhodla pro studium na UK FTVS.
Už během studia jsem v Jojo Gymu začala s tréninky dětí, a to nakonec ovlivnilo i volbu mé sportovní
specializace a absolvovala jsem tak trenérskou
kvalifikaci I. třídy ve sportovní gymnastice.
Jaké jsou tvoje další zájmy?
Mám ráda skoro všechny sporty. Po gymnastice je
to určitě volejbal, se kterým jsem začala jako dítě
a hraji ho dodnes na amatérské soutěžní úrovni.
Později jsem začala také s beachvolejbalem. Ráda
lyžuji, jezdím na inlinech, cvičím jógu. Kromě sportování ráda trávím čas s rodinou a přáteli a ráda
cestuji po Česku i zahraničí. Do budoucna mám ještě
mnoho cestovatelských
plánů.
Co tě baví na Jojo Gym?
Především skvěle vybavené gymnastické zázemí,
naprosto ojedinělé široko
daleko. Dále pak práce
s příjemnými lidmi. A také
holky z našeho závodního družstva, které společně
s Blankou Klabíkovou trénuji třetím rokem.
Jaký je tvůj největší talent?
Těžko říct, možná trpělivost a vůle dotáhnout věci do
konce. A co se týče pohybu, tak mi vždycky šly běhy
na krátké tratě.

Martin Šaman

Lucie Filková

Můžeš se nám stručně
představit?
Jmenuji se Martin Šaman, je mi 23 let a jsem
z Karlštejna. Trickingu se
věnuji aktivně od roku
2014. Předtím jsem vystřídal spoustu jiných sportů
(fotbal, plavání, basketbal, parkour), ale nic z toho
mě nebavilo a nenaplňovalo tak jako tricking.

Můžeš se nám stručně představit?
Jmenuji se Lucie Filková jsem
trenérka a rozhodčí sportovní
gymnastiky. V Jojo Gymu
vedu kurzy cvičení rodičů
s dětmi, hravé cvičení
a jojo přípravky, dále pak
gymnastiku pro dívky 7-9
let, a také trénuji závodní
družstvo malých sportovních
gymnastek společně s trenérkou
Stáňou Svobodovou.

Trenér trickingu,
gymnastiky

Proč sis zvolil za svůj sport právě tricking?
Pamatuji si přesně první moment, kdy jsem se prvně dozvěděl o tomhle sportu. Na youtube jsem viděl
sampler od dodnes mého nejoblíbenějšího trickera
– Vellu – Graduation 2012. Na první pohled jsem
věděl, že přesně tomu se chci aktivně věnovat. Od
malička nemám rád kolektivní
sporty a v trickingu je to
tak, že každý jede sám
za sebe. To je jeden
z hlavních důvodů,
proč to tak miluji.
Jaké jsou tvoje
další zájmy?
Strašně rád
vařím :). Dál
mě baví práce
se dřevem, nebo
čtení životopisů. Celkově jsem ten člověk,
kterému když se něco líbí,
tak to musí vyzkoušet.
Co tě baví na Jojo Gymu?
Především možnost vyučovat tricking. Dále je tu
s každým členem našeho týmu skvělá komunikace
a spolupráce. A mám to blízko z domova :).
Jaký je tvůj největší talent?
Nevím, jestli je to přímo talent.
Ale jsem neskutečný perfekcionista. Cokoliv dělám, musím
umět v každém detailu
naprosto dokonale, jinak
nejsem nikdy spokojený
s výsledkem. Díky tomu
si myslím, že v životě
nikdy nebudu dělat nic
napůl.

Trenérka gymnastiky, kurzů pro rodiče a děti,
trenérka oddílu Gym Dobřichovice

Proč sis zvolila za svůj sport právě gymnastiku?
Gymnastiku miluji již od malička. Proč jsem si ji
vybrala? Jako malou holčičku mě k ní přivedl můj
strýc, který mě zavedl na tenisové kurty. Místo pinkání míčem jsem začala dělat hvězdy, a protože
byl trenér gymnastiky, vzal mě do tělocvičny. Zjistil,
že tam mi to jde lépe, než s tenisovou raketou.
Na gymnastice se mi líbí, že není zaměřená na
jednu věc, je velice kreativní a je potřeba při ní
trénovat více dovedností, jako je síla, rychlost,
flexibilita a dynamika. Proto ten, kdo má základy
gymnastiky, může později zvolit jakýkoliv sport.
Gymnastika mě opravdu naplňuje.
Jaké jsou tvoje další zájmy?
Moje zájmy jsou další sporty - jízda na kole, lyžování, plavání. Ráda si přečtu dobrou knihu, nebo
jdu na procházku do přírody načerpat energii.
Co tě baví na Jojo Gymu?
V Jojo Gymu mě baví asi nejvíce to, že máme
opravdu velmi dobře vybavené tělocvičny, plné
všech možných pomůcek, které pomáhají dětem
učit se nové prvky a budovat svojí kondici. Navíc
je Jojo Gym umístěn v krásném prostředí, kde je
možnost využít i venkovní aktivity, což je pro děti
dobrým zpestřením.
Jaký je tvůj největší talent?
Můj největší talent je asi rozpoznání pohybových a motorických schopností u dětí v raném
věku. Potom se mohu rovnou zaměřit na
věci, které je potřeba opakovanými cviky,
cílenými na jednu věc, rozvíjet a tím docílit
zlepšení. Navíc mě moc baví a naplňuje
pozorovat děti, jak se zlepšují a posouvají
dopředu. To mě nejvíce zahřeje na srdci.

Jojo roušky

Držíme při sobě

Těšíte se do Jojo Gymu? My také.
Koupí Jojo roušky získáte hned 3 radosti v 1:
• chráníte sebe
• chráníte své okolí
• pomůžete nám překonat složitou situaci
Cena jedné roušky je 350 Kč, ale pokud nám chcete
přispět více, jednoduše při platbě zadejte vyšší
částku.
Roušku si můžete objednat na našem webu a my
vám ji doručíme osobně, poštou, nebo si ji v předem
domluvený čas přijďte vyzvednout.
Díky, že nás nenecháte zahučet do jámy!

Co chystáme na léto
Léto je sice ještě daleko, ale plány už máme.
Připravujeme na prázdniny několik termínů příměstských táborů, tradiční open soustředění a také
jednu novinku – sportovní víkend s přespáním v Jojo
Gymu. Máte se na co těšit!

Termíny na léto 2021:
1. – 6. 7.
Open soustředění
(pro děti ze závodních oddílů), cena 4.900 Kč
7. – 9. 7.
Beachvolejbal
– minipříměsto, 8 – 14 let, cena 2.550 Kč
9. – 11. 7.
Minitábor s přespáním
(pátek odpoledne až neděle odpoledne), od 10 let,
cena 2.100 Kč
12. – 16. 7.
Příměstský sportovní tábor,
6 – 14 let, cena 3.950 Kč
16. – 18. 7.
Minitábor s přespáním
(pátek odpoledne až neděle odpoledne), od 10 let,
cena 2.100 Kč
19. – 23. 7.
Příměstský sportovní tábor,
6 – 14 let, cena 3.950 Kč
2. – 6. 8.
Beachvolejbal – příměsto,
8 – 14 let, cena 3.950 Kč

Gym Dobřichovice
Rozhovor s Blankou Klabíkovou
Trenérka závodního družstva oddílu
Gym Dobřichovice

Blanko, vím o tobě, že jsi všestranný sportovec,
kromě sportovní gymnastiky máš licenci trenéra
plavání a lyžování. Jaká byla tvoje cesta právě ke
gymnastice, u které jsi nakonec zůstala?
Myslím, že vše vystihuje motto: Pohyb je život.
Vždy jsem měla ráda výzvy, a to mě přivádělo do
nejrůznějších zajímavých situací. Zkoušela jsem
rychlá auta, seskoky padákem, jízdu na koni, akrobatické lyžování… ale gymnastika pro mě byla vždy
číslem 1. Nejprve v roli závodnice, posléze i trenéra.
A měla jsem to štěstí, že mám manžela, který ač
sám atlet, reprezentant, byl
ochoten dělat mi v mé
trenérské práci partnera.
Jak dobíjíš energii
a čemu se
věnuješ ve
volném
čase?
Ono mi
toho volného času
nikdy moc
nezbývalo.
I když poslední
dobou jsem musela
opravdu hodně zvolnit.
Bývaly doby, kdy jsme rodinné dovolené i s dětmi /posléze i vnoučaty/ trávili na
kempech Modern dance, kurzech stepu, tanečních
kurzech, nejrůznějších soustředěních a táborech.
A jako profesionál v tělovýchově jsem téměř nerozlišovala pracovní a soukromý čas.
Také jsem si občas odskočila do dalších oblasti –
endorfiny lze vytvářet jakoukoli optimistickou a ve
svém důsledku smysluplnou činností. Podílela jsem
se na vytváření koncepce plavecké výuky v ČR,
připravovala baterie testů pro všeobecné i speciální
testování, přispěla k zakládání školních sportovních
klubů a propagovala téma „Volnočasové aktivity
jako významný aspekt prevence proti delikventních jevů“ v zahraničí. Manžel zase pomáhal na
svět českému akrobatickému lyžování. Jinak velice
ráda cestuji, čtu, když to lze, chodím do divadla

PŘEPRAT
TOHO OHAVNÉHO
COVIĎÁKA, ABYCHOM
MOHLI ZASE NORMÁLNĚ
ŽÍT, SPORTOVAT
A POTKÁVAT SE.

a na koncerty, hraji tenis. Dokonce plánuji,
že si zase pořídím klavír.
Máš mnohé zkušenosti z předešlého působení
v různých oddílech. Jak vnímáš Jojo Gym?
Jako obrovskou příležitost pro všechny.
Co bys vzkázala holčičkám a klukům, kterým
gymnastika učarovala a chtěli by být
opravdovými závodníky?
Přála bych jim, aby měli dostatek vůle a talentu,
výborné trenéry a podporu v rodině. To jsou základní
atributy, bez kterých se žádný opravdový závodník
neobejde.
Jaké je tvoje gymnastické
přání do roku 2021?
Bohužel souvisí se současnou situací, takže je to
přání nejen gymnastické:
Přeprat toho ohavného
Coviďáka, abychom
mohli zase normálně žít,
sportovat a potkávat se.
A ještě bych si moc přála,
abychom po tom všem byli
k sobě více vstřícní, ohleduplní
a slušní.

Hádanka na závěr
Je jaro a na zahradě najdete mrkev, vedle níž leží
dva uhlíky. Proč jsou tam?

Hledáme posilu
do našeho týmu

Odpověď: Protože ještě nikdo nestihl uklidit pozůstatky
po roztaveném sněhulákovi.

Sledujte nás online
Nezůstáváme pozadu ani v aktivitě na sociálních
sítích. Sledujte nás na FB a Instagramu – budete vždy
vědět nejaktuálnější informace, důležitá upozornění,
ale můžete si s námi třeba i zasoutěžit.

Do kavárny Jojo Caffé

Jojo Caffé
nezahálí
ve sportovním
centru Jojo Gym,

hledáme obsluhu.
Stejně jako většina provozoven i my
Proznovuotevření
bližší informace
se těšíme na
a náleživolejte
prosím tel.: 739 416 196
tě
se
na
to
připravujeme.
@jojogymdobrichovice
Nejenže stále nabízíme kompletní
• praxe není nutná
servis dodávek na rodinné oslavy
• práce na směnný provoz od 9 do 20 hodin
nebo dětské narozeniny, které si
• pracovní poměr dohodou
u nás můžete objednat. A to od sla(nutné je odpracovat min. 10 dní v měsíci)
#jojogym_dobrichovice
ných dobrot jako jsou mini řízečky,
• příjemné pracovní prostředí
čerstvě pečené slané šneky nebo
tyčinky, zdravé pomazánky v mini
recepce@jojogym.cz
bulkách apod. Dále naše klasické
mini dezerty jako Míša kelímky,
tartaletky,
až po narozeninové dorty všech druhů, tvarů a chutí,14.04.16
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které se vyberete.
Připravujeme také novinky na znovuotevření. Kromě našich
7
6 3 9
klasických stálic u nás nově naleznete více dobrot pro sportovce
a více z nabídky zdravého stravování. Připravujeme pro vás re6
3
1 7
cepty se sníženým obsahem cukru, zdravé dezerty, jako příklad
chia puding s ovocem, malinový parfait nebo domácí bábovky
2
a koláčky bez lepku.
Ze slaného pak pro vás připravujeme ranní vajíčkové muffiny,
6 3 4
saláty z čočky nebo quinoi.
Věříme, že se nám tohle všechno povede brzy uskutečnit,
9
1 2
a že pro vaše děti budeme zase chystat narozeninové oslavy
v nádherném prostoru Jojo Gymu. Budeme vás hýčkat našimi
1
3
7
dobrotami a budeme se zase setkávat při sportu a při budování zdravého těla i ducha.
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9

4

Těšíme se brzy opět na setkání bez omezení,
bez strachu s chutí do sportu a do života.
Vaše Jojo Caffé

