
Volejbal Řepy - sezóna 2015-2016 

Po historicky nejúspěšnější sezóně volejbalu v Řepích podle účasti v soutěžích PVS jsme 

zahájili po poslední závěrečné 18.6.2015 letní tréninkovou a turnajovou přípravu. David se 

Zuzou zorganizovali deblový turnaj smíšených družstev, kde ve 14. ročníku 25.7.2015 

obhájili prvenství Gábina s Plavcem, následováni Bárou s Lukášem a Píďalou s Oskym. 

Přípravu jsme si zpestřili i na kolech, v červnu 2015 na Slovensku v Podhájské. Letní 

soustředění proběhlo 22.-28.8.2015 po páté v Autokempu Pecka ke spokojenosti všech a 

s rekreačními volejbalisty se nás sjelo přes sto!  

Smíšené družstvo žen vybojovalo 5.9.2015 2. místo na Borůvkovém turnaji v Měsíčním údolí. 

V září začala volejbalová sezóna 2015/2016. Ženy C ji již úspěšně završily a v první třídě ve 

skupině Z1 obsadily konečnou 5. příčku. Muži A v M2A po podzimu 2. 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. republikové ligy i 

v Pražském přeboru (M), kde v barvách Španielky obsadili 7. příčku. Naši hráči působili i 

v týmech AVL Praha a Chomutov, v soutěži jsme měli 3 řepská družstva ve 2., 3. a 4. pražské 

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 12.12.2015 (1. Cizí, 2. Kubob(l)ijci, 3. Zbjeř, 4. Sebranka, 5. Vípych, 6. Pšenda, 7. 

Error, 8. Klamovka.). Po Novém roce připravila Lenka  9.1.2015 9. ročník Memoriálu Vlasty 

Pöschlové (1. ženy C, 2. Aritma, 3. Dobřichovice, 4. ženy A, 5. Libuš, 6. ženy B, 7. Týnec) a 

halovou turnajovou sezónu jsme završili 7. 3. 14. memoriálem Zdeňka Neužila (1. Cizí, 2. 

Kubob(l)ijci, 3. Zbjeř, 4. Vípych, 5. Zdeněk, 6. Error). Kromě toho jsme se mimo sezónu 

účastnili dalších halových turnajů a ženy hrají beach – volejbal na Strahově. 

Nový rok jsme přivítali tradičně v klubovně volejbalu a i letos jsme vyrazili za sněhem do 

francouzských Alp, tentokrát do střediska Les Sibelles.  Počasí nám vzhledem k opakované 

bídné zimě bylo víc než příznivě nakloněno, tentokrát jsme si pro změnu užili sluníčko, když 

sněhu moc nebylo. 

V plánu máme další ročník mixového antukového turnaje, vloni připravila 6.6.2015 Janka 4. 

memoriál Mirka Ejema, kde za účasti domácích hráčů zvítězily Karkulky před Blondýny a 

Plavci. Očekáváme i účast veteránek na červnovém turnaji v Dobřichovicích, kde budou 

obhajovat loňské 2. místo, nebo na nohejbalových turnajích, na Turnaji starostky Řep a turnaji 

Sokolovny Řepy, kde naši členové tradičně úspěšně reprezentují (2015 druzí a třetí). 

Závěrem bych chtěl poděkovat 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 tradičního českého sportu. Pro nás je dobrá 

zpráva, že díky spolupráci s SK Španielka Řepy, mají alespoň ženy přísun mladé krve a 

vstřícný přístup představitelů městské části ke sportu by obyvatelům Řep měl zajistit důstojné 

podmínky pro sportovní vyžití i do budoucna. Výstavba haly s bazénem už získává konkrétní 

podobu, pokud proběhnou úspěšně výběrová řízení, mohly by být práce zahájeny již 



v letošním roce. Bohužel žádost o grant Magistrátu HLMP na rekonstrukci kurtů, kterou 

projektově velmi pěkně zpracoval David Jansík, byla na rok 2016 zamítnuta. Získali jsme 

aspoň povolení MČ k pokácení dřevin, které jsou překážkou projektu a ve spolupráci s hasiči 

v Řepích to stihneme ještě před začátkem vegetačního období. 

Pavel Racek 


