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Do nové sezóny jsme se vrhli po hlav?. Za?ali jsme 2.kv?tna na kurtech. Hned první týden jsme odjeli na ?ty?denní
soust?ed?ní do Nesm??e. Bylo takové poznávací, volejbalu málo, ale dost jiných her a akcí. P?i?li noví hrá?i z T?e?t?,
T?ebí?e, ze ?ák? a tak bylo t?eba je trochu okouknout. Zatím ani jeden nezklamal. Pokra?ovali jsme na kurtech, které
jsme si sami (ostatn? jako v?dy) upravili. Kone?n? po více jak 5 letech jsme je mohli posypat i novou antukou. Tak?e
te? vypadají proti minulým let?m p?ímo luxusn?. Zde se k nám p?idal i Honza Krej?í ze Znojma. Velký talent. Jezdil 2x
týdne se svým tátou. Ostatní noví se také hned výborn? za?lenili do spole?ného dru?stva junior? a kadet? vedeného
nejzku?en?j?ími na?imi hrá?i Romanem Ja?ou (nový kapitán) a Dominikem ?abou. Ostatní junio?i m?li volno: Eda
He?mánek a Filip Ku?ec kv?li maturitám, Filip Brychta pomáhal doma na ran?i. Po m?síci trénování jsme odjeli na
soust?ed?ní do chorvatského Tisna. Jeli jsme tam ji? podruhé. Spali jsme na mo?ské plá?i pod stany, sami jsme se
starali o jídlo, ale hlavn? jsme 2x denn? trénovali v místní sportovní hale. To bylo ned?le?it?j?í. Jeli jsme za tréninkem a
ne se jenom koupat v mo?i. I kdy? toho mo?e jsme si u?ili také dost. Domácí nás ji? znali z lo?ska a myslím, ?e jsme
tam nebyli naposled. Po návratu jsme trénovali je?t? do konce ?ervna na kurtech a nyní následuje m?sí?ní dovolená a
prázdniny. Znovu se sejdeme 5. srpna na tradi?ním turnaji v D?ev?nici u Ji?ína. Období od konce sezóny do za?átku
prázdnin vyu?íváme k p?íprav? následujícího sout??ního období. Zkou?íme nové hrá?e. Letos to bylo trochu
neobvyklé. Tolik nových hrá?? k nám je?t? nikdy nep?i?lo. Bereme v?echny, kte?í mají o volejbal zájem a cht?jí pro
n?j n?co ob?tovat. Hlavn? ?as. V?e ostatní se nau?í. Z T?e?t? p?i?lo 5 hrá??, nejvíce zatím chodí Filip Mat?ji?ný. Ten bud
u nás i studovat. Ostatní uká?e ?as, jak budou zvládat ?kolu a dojí?d?ní. Dále z Jihlavy p?i?el Tomá? Pospí?il, z
T?ebí?e Martin Smetana a Vítek Vybíral. Poslední dva spolu s Matyá?em Pospí?ilem p?echázejí z na?ich ?ák?.
Nejnad?jn?j?í posilou bude ur?it? ji? vý?e zmín?ný Honza Krej?í. Jako kapitán pomohl dru?stvu ji?ní Moravy k vít?zství v
letní olympiád? d?tí a mláde?e. Dal?ími hrá?i, kte?í ji? u nás ?áste?n? p?sobili i vloni jsou Kuba N?mec, Míra Pecina
(Ogi), Tomá? Pokorný, Adam Pe?áz, Karel Vanini a Rí?a ?á?ek. Doufám, ?e v?ichni vydr?í a uká?í, co v nich je.
Dal?í velkou posilou na trenérském postu je Ondra ?aba. Trénování ho nadchlo, nyní d?lá asistenta reprezenta?ního
dru?stva lví?at. Je sice je?t? aktivní hrá?, ov?em jeho pracovní náplní bude te? hlavn? trénování. Jsme na celý klub nyní
ji? t?i: Já, Ondra a Petr Va?í?ek. Máme velké cíle a také velké úkoly. Udr?et 1.ligu mu??, p?ipravit genera?ní vým?nu
u juniorského dru?stva, zkonsolidovat kadety a dostat se s nimi co nejvý?e a vytvo?it pevnou ?ákovskou základnu.
Velké Mezi?í?í, 9.7.2017 Petr Juda
Pohán?no drupalem. Kontakt na provozovatele.

Zdrojové URL: http://velmez-volejbal.cz/node/3266
Odkazy:
[1] http://velmez-volejbal.cz/node/3265

