Zpráva o činnosti volejbalového oddílu TJ Sokol Řepy
v sezoně 2016/2017
Jako volejbalisti a volejbalistky řepského Sokola máme za sebou další společně prožitý rok.
Po poslední výjimečné závěrečné, která se konala 22.6., (výjimečná byla i příležitost díky,
které jsme se sešli a to oslava kulatých narozenin Evičky Neužilové a Pavla Racka, na které
mimo další životní desítky ukončil i své působení v roli předsedy volejbalového oddílu a byla
do této funkce zvolena má maličkost), započaly všechny týmy letní přípravu pravidelnými
tréninky na našich antukových kurtech.
Součástí letní venkovní přípravy je i mezi místními volejbalisty oblíbený smíšený deblový
turnaj, který je každoročně organizovaný Davidem Jansíkem a Zuzou Rousovou a tento
proběhl i tentokrát v úctyhodné účasti 16 párů. Po dramatických bojích mezi účastníky
nakonec vítězství vybojoval nadějný pár (nejen po volejbalové stránce) Peťa s Lukášem,
druhého místa (nejen díky výšce, ale i volejbalovému umu) dosáhli Janička s Oskym a na
pomyslné bronzové medaile dosáhli Gábina s Plavcem.
Nutno říci, že naše společné oddílové aktivity nekončí za plotem antukových kurtů nebo za
dveřmi tělocvičen, naši členové v létě nelení a pořádají náročné jak pěší, tak cyklo výlety –
vloni proběhl výlet do Labských pískovců, kde účastníci dosahovali vrcholů s těmi nejlepšími
vyhlídkami, někteří se účastníci zde dokonce rehabilitovali svá kolena po náročných
operacích.
Jelikož i náš oddíl jde s dobou a volejbal již dávno neznámená jen klasický šestkový, ale i čím
dál populárnější a rozšířenější beach volejbal zúčastnila se řada našich volejbalistek
i víkendového beachového kempu na Mácháči, kde pod vedením zkušených trenérů
absolvovaly několik tréninkových hodin. Mimo tuto účast se beachové nadšenkyně schází
celoročně každou středu v Bráníku a čtvrtek na strahovských beachových kurtech.
Letní soutěžní pauzu jsme ukončili předposlední týden v srpnu intenzivním volejbalovým
soustředěním v Autokempu Pecka,v kde probíhal dvoufázový trénink proložený dalšími
oblíbenými aktivitami – tenis, plavání, nohejbal, stolní tenis, beach, či večerní hodiny zpěvu.
Nutno říci, že této akce se účastní členové bez rozdílu věku a pohlaví a opět jsme měli tu čest
oslavit životní jubileum – úctyhodných 95 let pravidelné účastnice této náročné akce babičky
Emči.
V rámci dokonalého rozehrání před podzimní částí soutěže PVS reprezentovali řepští muži
z týmu A na každoročním šestkovém turnaji pořádaný členy klubu Meteor Praha a vybojovali
zde i přes velkou konkurenci první příčku.
Tým sestavený ze zástupkyň ženské řepské volejbalové základny se zúčastnil oblíbeného
Borůvkového turnaje v Měsíčním údolí a nenechal se zahanbit úspěchem mužů a vybojoval
krásné 2. místo.
Stejně tak na turnaji „seniorek“ v Dobřichovicích naše zralé ženy zazářily na skvělém
2. místě.

Poslední sportovně-společenskou akcí, která se konala za stále slunečného počasí bylo herní
odpoledne na antukových kurtech, kde jsme mohli společně oslavit sňatek uzavřený Jitkou
a Petrem Bendovými. Zde byl vítěz již předem jasný.
V oddílu volejbalu TJ Sokol Řepy máme aktuálně 65 aktivních registrovaných hráčů
v 7 družstvech. Po odehrání podzimní části soutěže pod záštitou PVS je průběžné pořadí týmů
v soutěži:
MA – 2. místo v soutěži M2A
MB – 7. místo v soutěži M3B
MC – 9. místo v soutěži M3B
MD – 2. místo v soutěži M4B
ŽA – 2. místo v soutěži Z4B
ŽB – 5.místo v soutěži Z4A
Dále už jsme se přesunuli pod střechu tělocvičen s pravidelnými tréninkovými dny Út a Čt
a směle se pustili do účasti v halových turnajích:
26.11. vyhráli Řepáci mixový turnaj v Ruzyni,
27.11. se ženy C umístily na 3. místě v turnaji EUCERIN organizovaném při AVL,
10.12. tým Řepyčky vybojoval 5. místo v obráceném turnaji 4+2 organizovaném Liborem
Trakalem z Meteoru Praha v ZŠ Na Líše,
17.12. proběhl v prostorách ZŠ Španielova 23. ročník narozeninového turnaje Míly Hrdiny ve
smíšeném volejbalu s účastí 10 týmů – 1. místo Krakeni, 2. místo – Kubob(l)ijci, 3. místo
Šalú,
18.12. – reprezentovaly hned dva ženské týmy na dalším turnaji v sérii EUCERIN v hale Pod
Juliskou v Dejvicích a to ŽC (2. místo) a ŽB (7. místo),
7.1. – proběhl jubilejní 10. ročník Memoriálu Vlasty Pöschlové, ženský turnaj proběhl opět
v prostorách ZŠ Španielova a to za účasti 8 týmů. – 1. místo ŽC, 2. místo Aritma, 3. místo
ŽA.
Zimní, pro některé soutěžní, pro některé přípravnou, část jsme si zpestřili výletem za bílými
vrcholky do střediska Les 2 Alpes, kde jsme prožili za jeden týden velmi rozmanité lyžařské
podmínky. Chtěla bych podotknout, že tento zájezd byl svým způsobem výjimečný tím, že se
v našich řadách našli jedinci, kteří zájezd zajistili tak, že jsme nemuseli využít služeb žádné
cestovní kanceláře a vše proběhlo bez jakýchkoliv komplikací. Jmenovitě bych chtěla
poděkovat celé rodině Jirouškově, která je víceméně ve 100% aktivním dílkem do naší
oddílové skládačky.
11.2. – proběhl další halový turnaj série EUCERIN kde ženy týmu B vybojovaly 5. místo.
4.3. – se uskutečnil 14. Memoriál Zdeňka Neužila na ZŠ Španielova s účastí 8 smíšených
týmů s výsledným pořadím: 1.místo Šalú, 2. místo Sebranka, 3. místo Kubob(l)ijci.

Důležité je také uvést zimní halové soutěže, v které patří k těm nejvyšším, které naši členové
hrají ovšem pod hlavičkou Španielka Řepy. V mužské i ženské kategorii máme po jednom
týmu. Družstvo žen se umístilo v soutěži Z1 na 7. místě a družstvo mužů hrající přebor Prahy
je průběžně na 8. místě.
Členové našeho oddílu absolvují i každoročně akce Amatérské Volejbalové Ligy, pořádané
Sašou Mrázem také v hale Pod Juliskou, a to hned ve 4 týmech ve 3 úrovních v 1.lize AVL
máme 2 týmy (Krakeni a Extým), v 2. lize AVL (Řepa) a ve 3. lize AVL (ÓRION ŘEPA).
V budoucnu máme v plánu opět turnaj Mirka Ejema (letos 17.6.2017), který proběhl i vloni
a po loňském úspěchu v nohejbalovém turnaji O pohár starostky (2.místo) si jistě nenechají
členové oddílu svou účast ujít.
19.8. proběhne nový turnaj Óbr turnaj, který bude spočívat v prohození rolí mužů a žen při
smíšených turnajích tzn. muži budou svými dokonalými nahrávkami obsluhovat své ženy.
Do celkové bilance loňského roku nemohu opomenout ani další významné milníky a počiny:
Jako první uvedu neúspěch v podání žádosti o dotaci MHMP na rekonstrukci našich
antukových kurtů, ale v tomto bodě budeme muset prokázat trpělivost a opravdový zájem
a žádost podat opakovaně, třeba příští rok budeme mít více štěstí.
Jako druhý milník, považuji za pozitivní započetí výstavby nové multifunkční sportovní haly
v Řepích. Je to naděje pro zlepšení úrovně a důstojnější podmínky nejen pro zimní část
přípravy, ale především pro halová utkání vyšších volejbalových soutěží.
Pšenda oslavil svých 50 let, Petra Votočková 40 let, Karel Schlosser, který je aktivním členem
nejen jako člen revizní komise, ale i aktivním volejbalovým hráčem byť pod cedulkou Sportu
pro všechny, oslavil krásných 70 let života….
A aby naše členská základna nestrádala o nové členy a mladou krev, musejí se mladší ročníky
pořádně ohánět a myslím, že se jim to celkem daří. V loňské sezóně jsme mohli přivítat do
řepského volejbalového oddílu další potencionální členy, na kterých ovšem budeme muset
společně ještě hodně zapracovat (minimálně co se týče volejbalové techniky). Jsou to
Barborka, Kubík, Matěj, malá Plavčice a Andělka.

Za oddíl volejbalu
Věra Sedláčková

