
Zpráva o činnosti volejbalového oddílu TJ Sokol Řepy 

v sezóně 2019/2020 
 

Stejně jako do všeho se nám letos i do našich milených volejbalových aktivit 

vkradl tolik skloňovaný Coronavirus. Poznamenalo to jak tréninkové možnosti 

všech týmů, tak i soutěžní klání. 

Nutno dodat, že již s prvním rozvolňováním vládních opatřeních volejbalové 

kurty ožívaly sportovními aktivitami hlavně z řad nohejbalistů a volejbalistů, 

protože všem společné sportování moc chybělo. Po rozhodnutí vlády, umožnit 

sportování i větším skupinám, jsme zahájili tréninky již ve standardním režimu 

a nad rámec harmonogramu tréninků byly v odpoledních hodinách kurty 

zapůjčeny pro potřeby SK Španielka Řepy, z důvodu trvajícího uzavření 

tělocvičen. 

Ze strany PVS přišlo stanovisko o dobrovolné účasti v jarní části antukových 

soutěží, takže některé týmy soupeřů nám ze soutěže odstoupily. Nutno dodat, že 

k tomuto rozhodnutí nedospěl žádný z domácích týmů a všechny statečně soutěž 

dokončily. Pro následující sezónu, dle rozhodnutí PVS, všichni pokračují ve 

stejných soutěžích jako letos.  

V letošním roce jsme přihlásili nový tým žen Řepy C, hrající antukovou soutěž, 

který ale bohužel, i přes veškeré ambice na postup, zůstává díky zmiňované 

situaci stále ve 4. třídě, kde se prostě musí začít, ať jste dobří sebevíc. Máme 

tedy přihlášeno: 

 2 týmy žen 4. třída,  

1 tým žen 3. třída,  

2 týmy mužů 3. třída, 

2 týmy mužů 2. třída 

1 tým žen v zimní soutěži Z1 

1 tým mužů v pražském přeboru 

Prvních 7 zmiňovaných týmů hraje na antukových kurtech, k jejichž 

rekonstrukci jsme v minulé sezóně byli historicky asi nejblíže. Podařilo se nám 

získat dotaci od MHMP ve výši 500 tis. Kč.  

Bohužel pro nás se naše žádost o dofinancování projektu u MČ P17 nesetkala 

s podporou. Možná i díky souběhu s peripetiemi ohledně otevření Sportovního 

centra a náročnosti financování celého projektu. Vše se dá chápat a vše má 



nějaký důvod a motivaci. Co mě osobně jako předsedu zamrzelo nejvíce, byla 

snaha zlehčovat naši činnost, potažmo využívání kurtů na veřejné schůzi 

zastupitelstva členy zastupitelstva. Naše kurty využíváme 7 dní v týdnu a navíc 

musíme na soutěžní utkání řešit nedostatečnou kapacitu pronájmem kurtů 

externě. Není tedy pravdou, jak zaznělo na zasedání zastupitelstva, že na kurtech 

probíhají občasné víkendové turnaje. Náš oddíl má již více než 80 členů, 

soutěžní dny máme PO, Ut, St, ČT dále na kurtech 2x týdně hrají členové 

z oddílu SPV kde byste napočítali také minimálně 20 kusů. V rámci 

volejbalového oddílu jsme implementovali odnož nohejbalu, kteří také na 

kurtech působí 3x týdně. Ano, o víkendech se zde pořádá řada turnajů jak 

v nohejbale, tak ve volejbale, ale to rozhodně není to, co by mělo být jejich 

hlavním smyslem. Smyslem volejbalových kurtů je mimo jiné i reprezentace 

MČ, každý hráč, který nastupuje k zápasu má na zádech napsáno Řepy, každý se 

snaží udělat pro dobrý výsledek maximum a v pražské volejbalové společnosti, 

si myslím, toto jméno má svou váhu.  

Abych se vrátila ke zprávě o činnosti oddílu: 

Dle registru u ČUS čítá oddíl 78 členů a v současnosti vím minimálně o dvou 

nováčcích, kteří se u nás již pomalu „uhnizďují“. Oproti loňsku tedy nárůst činí 

o 7 členů, což není vůbec špatný trend. 

Doufáme, že se s otevřením Sportovního centra podaří získat tréninkové termíny 

alespoň v tom rozsahu, který nám byl nabídnut a zvýšit kvalitu trénování po 

všech stránkách. …. 

Protože nejen soutěží živ je volejbalista:  

Opět VO organizoval  

3 zimní turnaje v hale na Ruzyni vždy s účastí 9 týmů z Prahy i mimo ni.  

2 antukové turnaje 

V plánu byl i 3. roční plesu volejbalistů, na který díky Coronaviru nedošlo. 

Jako Řepy jsme se zúčastnili i řady turnajů, v kterých se nám letos se nám 

opravdu dařilo v následujícím výčtu jsme jako Řepy vyhráli 1. místo: 

Ženy: 

Turnaj veteránek v Dobřichovicích 

Borůvkový turnaj v Měsíčním údolí 

Domácí Memoriál Vlastičky Pöschlové 



Smíšený Obrácený turnaj v Krči 

Turnaj pořádaný TJ Ruzyně 

A muži přispěli vítězstvím v turnaji na Braníku. 

Jelikož jsem zmiňovala novou odnož nohejbalu, naši volejbalisté, kteří vládnou i 

nohama vyhráli 1. místo z 19. přihlášených týmů na turnaji v Čakovicích.  

Proběhlo týdenní soustředění v kempu Pecka, kde byla hojná účast hlavně z řad 

volejbalistek celkem jsme na místě daly dohromady 4 týmy žen trénujících 

společně 2x denně a nikomu nemusíme vysvětlovat, jak jsou tyto soustředění 

náročné po všech stránkách.   

Další aktivity spojené s naším kolektivem jsou každoroční hory tentokrát v Serre 

Chevalier ve Francii, kololoď, zájezdy s CK Denisa, které jsou spojeny s pěší 

turistikou. Stále jsme oddílem pro hráče všech věkových skupin a napříč týmy 

se snažíme získávat nové volejbalové nadšence a když se nedaří náborem, snaží 

se volejbalové rodiny alespoň plodit nové potomky. V letošním roce se narodil 

sice jen Mareček Benda, ale do příští zprávy o činnosti oddílu máme dobře 

zaděláno.  

Jubilantů máme taktéž pár: 

Danuška Tomanová oslavila 70 let (a stále aktivně hraje, účastnila se v letošní 

sezoně dvou turnajů, což by jí kdejaký padesátník mohl závidět).  

Evička Křížová 50 let 

Hanka Roubíčková 35 let 

Všem přejeme hodně štěstí, zdraví a nejen volejbalových úspěchů. 

Závěrem jsem si vzpomněla, že se mi podařilo se v průběhu loňské sezóny 

provdat a prošla jsem i novou volbou předsedy VO.  

 

Předsedkyně VO  

Věra Trubáčková 

 


