
Zpráva o činnosti volejbalového oddílu TJ Sokol Řepy 

v sezóně 2017/2018 
 

Rekapitulaci loňského roku v našem oddílu bych měla začít vlastně jedním koncem. Týká se 

úspěšné loňské sezóny na antuce, která dopadla v pozitivní bilanci pro Řepský volejbal tzn. 

nikdo nesestoupil do nižší soutěže a měli jsme i tři postupující týmy. Byly to týmy Ženy A, 

Muži D a Muži A. Týmy ŽA a MD postoupily ze 4. tříd do tříd 3. a tým MA z kategorie M2 

do kategorie M1 což už je v Praze nejvyšší soutěž, kterou na antuce mohou hrát.  

Co se týče soutěží nědělaly ostudu ani ostatní týmy. Ženy B skončily 3. v soutěži 4. třídy 

a muži B a C společně ve středu tabulky 3 třídy.  

Ženy, které reprezentují náš oddíl v barvách ZŠ Španielka Řepy letos vybojovaly krásné 

druhé místo v soutěži Z1, která už je těsně pod přeborem Prahy. (pro ty kteří nemají přehled 

o loňském žebříčku, je to posun o 5 míst vzhůru).  

Naše barvy také nechybí v soutěži přeboru mužů, kde muži (opět pod hlavičkou Španielky) 

letošní zimu obsadili 7. místo ze 13 týmů. Což je o místo lepší než v loňském roce. 

Stále ještě máme 4 týmy, které zastupují Řepský volejbal v amatérské volejbalové lize tzv. 

AVL, i když v letošní sezóně bohužel sestoupil tým Řepa z 2. do 3. třídy drží se ostatní ve 

stejných skupinách jako vloni.  (1. liga Krakeni a Extým, ve 3. lize ÓRION ŘEPA). 

Tolik k dlouhodobějším soutěžím. Jako každý rok trávíme volné víkendy jak organizací, tak 

i účastí na turnajích ostatních volejbalových spolků.  

Každoroční sezónu jsme zahájili účastí na Meteorských šestkách a Bránickém turnaji. 

23. 6. 2017 obhájily naše ženy 40+ 2. místo na turnaji veteránek.  

16. 7. 2017 již tradičně proběhl řepský deblový antukový turnaj. 

Na přelomu července a srpna uhráli muži 5. místo na turnaji Svrčovec.  

2. 9. 2017 - ženy bojovaly o co největší objem legendárního borůvkového rumu 

z limitované, manufakturní výroby organizátorů turnaje v Měsíčním údolí, kde se umístily na 

3. místě 

Po odehrání podzimní části venkovní sezóny jsme se přesunuli pod střechy Řepských 

tělocvičen a 9. 12. 2017 odehráli si tradiční turnaj k příležitosti tentokrát kulatých 40. 

narozenin Míly Hrdiny, kterého se zúčastnilo 7 týmů.  

6. 1. 2018 - proběhl 11. ročník Memoriálu Vlastičky Pöschlové, jehož organizaci má pod 

křídly každoročně Lenka Malinkovičová, účast byla 8 týmů. A vítězství vydobyly hráčky 

domácího týmu Ženy C 

3. 3. 2018 – se vydalo 12 řepských hráček na jarní turnaj do Berouna, kde nedaly ostatním 

týmům šanci se prosadit a obsadily 1. a 2. místo z účastnících se 8 týmů 

10. 3. 2018 pod organizační taktovkou Petra Bendy proběhl další z tradičních Memoriálů Zd. 

Neužila, kde byla tentokrát slabší účast pouze 5 týmů. 



14. 4. 2018 jsme se vydali hned na dvě místa bojovat o umístění a to naši muži na Klamovku 

o sto piv a řepské ženy na obrácený turnaj s hostováním mužů jiných klubů na nahrávce. 

(Nevím, co bylo takovou motivací jít raděj na turnaj o sto piv, když člověk může nahrávat 

takovým hráčkám, jako se jsme my, ale muži uhráli 2. místo a na smíšeném turnaji jsme 

dosáhli 5. místa z 9 týmů) 

Nejen turnaji žije náš oddíl. Proběhla i tradiční kololoď v dalmatských vodách, vícedenní 

turistické výlety po krásách českých zemí Adršpašské skály. A tradiční výlet a revize 

alpských sjezdovek ve Francii, tentokrát v krásném středisku Flaine, který můžeme všichni 

jistě vřele doporučit.  

Již po sedmé jsme se všichni zodpovědně soustředili na konci léta v našem prověřeném 

kempu Pecka, který je spojen nejen s volejbalovými tréninky, ale také s rekreačními hodinami 

tenisu a stolního tenisu, beach volejbalu a po večerech společenskými hrami a hudební 

produkcí. 

Další ze soustředění proběhlo čistě v duchu beach volejbalu na Beach campu na Mácháči. 

Důkladnou péči věnuje část členek udržování beachové formy i na pravidelných čtvrtečních 

trénincích na Strahově. 

Když mám uvést kompletní zprávu o činnosti našeho oddílu, nemůžu opomenout trenérskou 

činnost, kterou vykonávají někteří naši členové pro týmy pod hlavičkou Španielka Řepy.  

Jelikož mezi námi vládne kulturní duch, pustili jsme se letos poprvé do organizace 1. 

volejbalového plesu a jestli můžu z pohledu organizátora hodnotit, dopadl nad mé očekávání 

a naplnil atmosféru kvalitní společenské akce.  

V loňském roce při sepisování této zprávy jsem si říkala, kolik se sešlo jubilantů a letos tomu 

není jinak. 

Oslavy odstartoval Jakub Mercl se svou každoroční sportovně-hrací akcí na kurtech, tentokrát 

však k příležitosti 30 narozenin. 

Následovala oslava 50. narozenin Zuzky Rousové, která proběhla na soustředění v kempu 

Pecka 

Marek Malinkovič oslavil na podzim 50 let 

30 let letos neměl jen Kuba, ale i Sabina Lajdová, Lucka Racková a Jana Smržová 

Jan Hrašna oslavil na jaře 40, hned po něm následovala oslava 50-tin naší předsedkyně Lenky 

Malinkovičové a své padesátiny oslavila i Iva Nekolová.  

Nové přírůstky do oddílu máme i letos – Kačenka Bendová, které už bude 29. 6. rok a Honzík 

Krejsa, který se narodil den před svatou Lucií, tzn. 12. 12. 2017 

Závěrem ještě upozornění na změnu příjmení některých hráček – Lucka Povýšilová – tu si 

prosím změňte na Lucii Rackovou, Kamila Litterbachová přijala příjmení Břečková a Lukáš 

Kotrba si sice jméno ponechal, ale už je taky v chomoutu.  

Děkuji za pozornost.  

Věra Sedláčková 


