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V Kojetíně byl na 1. máje korunován mistr ČR žáků ve volejbalu!
Celý prodloužený víkend se
sportovní hala otřásala v základech pod náporem fanoušků
i tvrdých smečů hráčů. Požádali
jsme předsedu pořádajícího SK
Kojetín 2016 Leoše Ptáčka, aby
nám přiblížil, co zorganizování
tak významné akce představuje
a co tomu předchází…

Dostat takto významné sportovní
klání do maloměsta na okraji republiky znamená několik let usilovně pracovat s mládeží, vynutit
si respekt Českého volejbalového
svazu výkony na hřišti a v neposlední řadě zapojit se do projektů,
směřujících k rozvoji našeho sportu
nejméně na krajské úrovni.
O jaké projekty se konkrétně jedná?
V současném okresním výboru
ČVS máme čtyřnásobné zastoupení včetně postu předsedy. V jedenáctičlenné krajském výboru jsme
z Kojetína tři členové a do budoucna budeme usilovat i o post ve vedení celorepublikovém. Myslím, že
se nám to podaří.
V Kojetíně jsme ve spolupráci
s vedením gymnázia otevřeli třídu s
rozšířenou výukou tělesné výchovy.
Vdechli jsme život projektu „Volejbal do škol“, který se stal projektem vzorovým pro celý Olomoucký
kraj. Na základě těchto a dalších
dílčích úspěchů jsme docílili i toho,
že v Kojetíně sídlí vedení krajského
centra mládeže v kategorii chlapců.
V naší sportovní hale jsme v letoš-

Vdechli jsme život projektu
„Volejbal do škol“, který se
stal projektem vzorovým pro
celý Olomoucký kraj.
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Letní sezóna se ponese zejména ve znamení beachvolejbalu na koupališti
ním roce uspořádali několik turnajů
v rámci nově založené meziškolské
volejbalové ligy základních resp.
středních škol a dále turnajů v barevném minivolejbalu.
Celá letní sezóna se ponese zejména ve znamení beachvolejbalu na
koupališti. Každou neděli od konce
května až do začátku září budeme
organizovat pro různé věkové kategorie dětí turnaje na našich nových
plážových hřištích.
Vraťme se k samotnému mistrovství republiky – byli jste spokojení s výkony našich chlapců?
Konečné 5. místo považujete po
loňském titulu v kategorii mladších žáků za úspěch?
Kluci se představili v osmi utkáních,
z nichž šest vyhráli. Nad naše síly
byla pouze Příbram a Brno, se kterými jsme letos už dvakrát vyhráli.
Těsná porážka s metropolí Moravy
bohužel znamenala, že boje o medaile byly bez naší účasti. Konečné páté místo ale určitě není neúspěch. Zejména vítězné souboje
s Kolínem, Hradcem Králové či
Českými Budějovicemi, byly pro

naše příznivce, kterých přišlo na
každé utkání bezmála dvě stě, nezapomenutelným zážitkem.
Vám se ale podařil ještě jeden
velmi neobvyklý počin, který
okořenil už tak slavnostní atmosféru mistrovství a vaše pořadatelské úsilí .

Největším počinem je vybojovaná extraliga kadetů, kterou
chceme pro Kojetín udržet několik let.
Ano podařil. Ve stejném víkendu
končilo v Maďarsku mistrovství Evropy juniorů, kde Česká republika
porazila v závěru turnaje volejbalové
velmoci Rusko a Itálii a šampionát
vyhrála. Vedení reprezentace jsou
naši velmi dobří přátelé a příznivci
a nám se je ve spolupráci s trenéry ostatních družstev podařilo přesvědčit, aby se na cestě z Györu do
Prahy zastavili za námi v Kojetíně.
Odjížděli naprosto šokovaní a dojatí
s tím, že tak úžasné přijetí je nečeká ani v Praze. Opravdu oboustranně nádherný zážitek!
Jaké má SK Kojetín po takovém
úspěchu plány do další sezóny?
Od podzimu budeme přihlašovat do krajských soutěží žáky

Společné foto našich úspěšných žáků s juniorskou reprezentací ČR.
Zleva nahoře: Radek Ptáček (trenér), Tomáš Sedláček (trenér), Tomáš
Hofírek (nejlepší blokař mistrovství), Tomáš Ptáček, Matěj Šóš, Josef Kusák (kapitán týmu), Martin Koňařík, Michael Hofírek, Leoš Ptáček (předseda klubu)
Zleva dole: Štěpán Horák, Tomáš Macek, Jakub Smolík, Jakub Meduna,
Tomáš Válek, Jan Dočkal
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V Kojetíně byl na 1. máje korunován mistr ČR žáků ve volejbalu!
a B-družstvo kadetů, junioři budou
hrát 1. ligu, stejně jako v letošní
sezóně a asi největším počinem je
vybojovaná extraliga kadetů, kterou
chceme pro Kojetín udržet několik
let. Po dlouhé přestávce budeme
hrát krajský přebor mužů, pokračovat budeme krajským přeborem žen
a velmi se těšíme na budoucí sys-

tematickou práci s jednotlivými kategoriemi dívek, u kterých je zájem
o volejbal ještě větší, než u chlapců.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
celému týmu, aby ještě mnoho
let šířil slávu Kojetína po celé
naší zemi.
redakční rada KZ

Konečné pořadí Mistrovství ČR
žáků:
1. Praha, 2. Příbram, 3. Brno,
4. Česká Třebová, 5. Kojetín, 6. Kolín,
7. Liberec, 8. Hradec Králové,
9. České Budějovice, 10. Svitavy,
11. Nový Jičín, 12. Česká Lípa,
13. Zlín, 14. Ústí nad Labem,
15. Frýdek-Místek, 16. Znojmo

9

