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60 LET MODERNÍ GYMNASTIKY 
NA JIŽNÍ MORAVĚ

Moderní gymnastika slaví šedesátku a tak mají důvod k oslavě také kyjovské 
gymnastky. Na Slovácku oddíl funguje už téměř dvě desetiletí. Za tu dobu 
rukama trenérky Marcely Turečkové prošly stovky malých děvčátek.
Gymnastický a taneční klub Kyjov od ledna 2013 nově funguje jako občan-
ské sdružení. S gymnastikou v Kyjově začala současná trenérka a šéfka klubu 
Marcela Turečková coby bývalá závodnice. Na koberec se poprvé sama 
postavila ve čtyřech letech. Dnes slaví 40 let s gymnastikou, i když už pouze 
jako trenérka. Gymnastky v Kyjově nejdříve fungovaly jako kroužek pod 
Domem dětí a mládeže, později od roku 1999 jako školní sportovní klub 
při ZŠ Újezd. Sloučení škol pak napomohlo dalšímu kroku – osamostatnění 
a založení nového klubu. 18. sezónu v Kyjově děvčátka proto začínají jako 
Gyta Kyjov – Gymnastický a taneční klub Kyjov s novým logem, které v sou-
těži vytvořil Libor Chalás.
Gyta s koncem roku ocenila nejlepší 
gymnastky a na akci s názvem Gym-
nastka roku měli příležitost i rodinní 
příslušníci posoudit, jak jsou děvčátka 
pohybově nadaná.
„Gymnastka roku je nová akce. Rozhodli 
jsme se, že ukážeme i veřejnosti, co jsme 
se za celý rok naučili. A oceníme nejlepší. 
Je to motivační soutěž pro všechny členky klubu, kde se nezapočítají jenom 
výsledky na závodech, ale i třeba docházka nebo další účast na různých akcích 
pořádaných klubem, vysvětlila Turečkové s tím, že jsou rozděleny do dvou 
skupin.
„Ta první jsou děvčátka 2006 a mladší, druhá skupina je narození 2005 
a starší. V těch mladších zvítězila Matylda Kalkusová, která zároveň získala 
nejvíce bodů z obou kategorií a je absolutní vítězkou, v těch straších je to 
Katka Michalisková,“ doplnila šéftrenérka Gyty.
Děvčata do klubu přichází ve věku tří nebo čtyř let. Začínají gymnastikou 
a postupně se učí základní cviky, které kdysi umělo každé dítě. Ve spojení 
s hudbou přidávají postupně náčiní - švihadlo, obruč, míč a končí stuhou.
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