
Volejbal Řepy - sezóna 2015-2016

Po historicky nejúspěšnější řepské volejbalové sezóně 2014-2015, hodnocené podle účasti
v soutěžích PVS, jsme zahájili po poslední závěrečné prázdninovou letní tréninkovou a
turnajovou přípravu.

O prázdninách proběhl 25.7.2015 v pořadí již 14. domácí deblový turnaj smíšených dvojic.
Přípravu jsme si zpestřili i na kolech na Slovensku v Podhájské a spojili tak cyklistiku
s relaxací v termálních lázních. Letní soustředění jsme uspořádali koncem srpna po páté v
Autokempu Pecka ke spokojenosti všech, s rekreačními volejbalisty se nás sešla více než
stovka.  Počátkem září vybojovalo smíšené družstvo žen 2. místo na Borůvkovém turnaji
v Měsíčním údolí.

V září začala volejbalová sezóna 2015-2016. Ženy C, které hrají halovou soutěž přes zimu, ji
již úspěšně završily a v první třídě ve skupině Z1 obsadily konečnou 5. příčku, dosud nejlepší
umístění v této soutěži. Muži A v M2A jsou po podzimu druzí. Ve třetí třídě nás reprezentují
tři družstva. MC v M3B jsou průběžně 3., MB 7. a MD v M3A 9. Ženy B v Z4A jsou
aktuálně 4. a Ženy A v Z4B po podzimní části soutěže 5.

Kromě hlavních soutěží hrají naši hráči individuálně přes zimu v týmech 1. celorepublikové
ligy a v krajských přeborech. V Pražském přeboru (M) v barvách Španielky obsadili 7. příčku.
Naši hráči působili i v týmech AVL Praha a Chomutov, v pražské soutěži jsme měli 3 řepská
družstva ve 2., 3. a 4. lize. Družstvo žen A si opět zpestřilo přípravu účastí v seriálu zimní ligy
ve Španielce.

Díky úspěšné spolupráci s SK Španielka Řepy jsme měli možnost pořádat i 3 domácí halové
turnaje.  22. narozeninový turnaj ke 40. jubileu Míly Hrdiny za účasti domácích smíšených
týmů proběhl 12.12.2015, 9. ročník Memoriálu Vlasty Pöschlové ve volejbalu žen 9.1.2015 a
halovou turnajovou sezónu jsme završili 14. memoriálem Zdeňka Neužila 7.3.2016. Kromě
toho jsme se mimo sezónu účastnili dalších halových turnajů a ženy hrají beach–volejbal na
Strahově.

I letos jsme vyrazili za sněhem do francouzských Alp, tentokrát do střediska Les Sybelles.
Počasí nám vzhledem k bídné zimě bylo víc než příznivě nakloněno, tentokrát jsme si pro
změnu užili místo prašanu sluníčka, jen sněhu valem ubývalo.

Pro zpestření soutěžní sezóny máme v plánu 5. ročník mixového antukového turnaje, který
pořádáme jako memoriál bývalého člena výboru TJ Mirka Ejema. Očekáváme i účast
veteránek na červnovém turnaji v Dobřichovicích, kde budou obhajovat loňské 2. místo, nebo
v místních nohejbalových kláních, na Turnaji starostky Řep a Turnaji Sokolovny Řepy, kde
volejbalisté tradičně úspěšně reprezentují (2015 druzí).

Poděkování patří těm, kdo se nezištně starají o přípravu volejbalového dorostu, kterého se
nejen našim družstvům nedostává a s pokračujícím zánikem antukových hřišť neustále stárne
a slábne členská základna tohoto jednoho z nejtradičnějších českých kolektivních sportů. Pro
nás je dobrá zpráva, že díky spolupráci s SK Španielka Řepy, mají přísun mladé krve alespoň
ženy. Dík patří v neposlední řadě i představitelů městské části za vstřícný přístup ke sportu,
který obyvatelům Řep zajistí důstojné podmínky pro sportovní vyžití i v letech budoucích.
Volejbalový venkovní sportovní areál po čtvrt století dosluhuje a žádost o grant Magistrátu
HLMP na celkovou rekonstrukci kurtů, kterou podpořila rada MČ, byla na rok 2016 bohužel



zamítnuta. Pokusíme se sportoviště udržovat v technicky uspokojivém stavu ještě v dalších
letech, bez celkové rekonstrukce jsou ale naše možnosti výrazně limitovány a žádost o
podporu tedy v příštím roce zopakujeme. Za spolupráci na údržbě areálu bych chtěl závěrem
poděkovat i technickým službám a zejména řepským hasičům, kteří nám vždy vyšli v případě
potřeby vstříc.

Pavel Racek


