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Volejbalový oddíl řídí v současné době devítičlenný výbor, řád-
ně zvolený na výroční členské schůzi dne 18.3.2005. Výbor pracuje 
ve složení: předseda Vlastimil Zimmermann, organizační pracovník 
Ing.Radek Lahuta, pokladník Ing.Pavel Slavíček, Dana Rumánko-
vá, Mgr.Radislav Staš, Antonín Slabiňák, Josef Slavíček, Ivo Valter 
a Rostislav Maca. Ze zdravotních důvodů ukončili práci ve výboru 
volejbalového oddílu Mgr.Zdeněk Ogrodník a z pracovních důvo-
dů pokladník Ing.Vlastimil Hela. Za dlouholetou činnost ve výboru 
oddílu těmto bývalým hráčům a funkcionářům všichni volejbalisté 
děkujeme. V lednu letošního roku náhle zemřel výborný hráč, trenér 
a člen výboru Pavel Slavíček.

Náš oddíl, jako největší v tělovýchovné jednotě, měl v minulém 
roce 87 členů. Do mistrovských soutěží bylo zapojeno 7 družstev,
 a to 2 družstva žáků v krajském přeboru pod vedením Mgr. Zdeňka 
Ogrodníka a Mgr. Vlastimila Ogrodníka, družstvo žákyň a kadetek 
pod DDM, o které se starají Dana Rumánková a Martina Štencelová 
( Kopuncová ). Družstvo juniorů hrálo 1.ligu pod vedením Pavla a 
Josefa Slavíčka, „B“ družstvo mužů v okresním přeboru pod vede-
ním Rostislava Maci a „A“ družstvo mužů v krajském přeboru I.třídy 
pod vedením Vl. Zimmermanna, Ing. R. Lahuty a A.Slabiňáka.

Vl. Zimmermann a Ing. R. Lahuta  pracují ve výkonném výboru 
TJ Bojkovice.

Prioritním úkolem nového výboru je zkvalitnění práce s mláde-
ží, zařazení juniorů do krajské soutěže, zkvalitnění tréninkového 
procesu, dovést „A“ družstvo mužů do kvalifikace a postup do třetí 
nejvyšší soutěže v ČR, do II.národní ligy a v neposlední řadě, na zá-
kladě dobrých sportovních výkonů a výsledků jednotlivých družstev, 
přilákat do hlediště na mistrovské zápasy více diváků a fanoušků 
volejbalu.

„A“ družstvo mužů
„A“ družstvo mužů volejbalového oddílu TJ Bojkovice hraje 

dlouhodobě Krajský přebor Zlínského kraje I.třídy.
V soutěžním období 2004/2005 ukončil ze zdravotních důvodů 

herní činnost Tonda Slabiňák, Jan Špirit ze studijních důvodů, do ká-
dru se neprosadili Petr Slavíček, Stanislav Kopunec a Jindřich Kraj-
ča ze Zlína, na hostování do Uh.Brodu odešel Patrik Staš. Družstvo 

bylo doplněno juniory Luďkem Lahutou, Rosťou Macou, Radkem 
Lahutou ml. a Ivo Valterem. Dále se podařilo získat na hostování 
blokaře a nového kapitána Romana Braunera z Květné s ligovými 
zkušenostmi a Pavla Polu ze Zlína, který hrál v minulé sezóně juni-
orskou extraligu. Zlínští hráči Lečbych, Pytela a Pola se stali kmeno-
vými hráči našeho oddílu. 

Kádr družstva v sezóně 2004/2005 tvořili v soutěži věkově nej-
mladší hráči: nahravači Ivo Valter a Tomáš Zimmermann, blokaři 
Jiří Pytela, Roman Brauner, Luděk Lahuta a Luboš Michalčík, sme-
čaři Libor Hela, Rosťa Maca, Pavel Pola  a Radek Lahuta ml., uni-
verzál Dušan Lečbych.

V soutěži hrálo 10 družstev ze Zlínska, Uherskohradišť-
ska, Kroměřížska a Vsetínska. Muži sehráli celkem 36 utkání, 
z toho 27 vítězných a 9 prohraných, se ziskem 54 bodů. Cel-

kově „A“ tým obsadil v soutěži třetí místo. V podzimní části soutěže 
z 18 utkání bylo 10 vítězných a 8 prohraných se ziskem 20 bodů. 
Druhá polovina soutěže byla pro volejbalisty úspěšnější. Z 18 utkání 
bylo 17 vítězných a 1 prohrané s leadrem soutěže VK Napajedla se 
ziskem 34 bodů. S jedinou prohrou bylo družstvo mužů v jarní části 
soutěže bezkonkurenčně nejlepším týmem!

Postupem času se kladně projevilo začlenění nových hráčů a po-
sil do kádru družstva, větší sehranost, zkušenosti a kolektivní pojetí 
jednotlivých hráčů. Lze konstatovat, že se všechny herní činnosti 
zlepšily, důkazem byl menší počet individuálních nevynucených 
chyb. Tomu pak odpovídaly výsledky a umístění v tabulce. Utkání 
v jarní části soutěže již byla velmi kvalitní, předvedly se výborné bo-
jovné, herní a týmové výkony, což se projevilo i v koncovkách někte-
rých vyrovnaných setů, které se dokázaly dovést do vítězných konců. 
Tyto výkony jistě nadchly hrstku skalních diváků. Je jen velká škoda, 
že utkání na velmi vysoké volejbalové úrovni nepřilákala do hlediště 
více diváků a fanoušků volejbalu.

Ke zlepšení herního projevu družstva před sezónou přispěla pří-
prava ve formě odehraných volejbalových turnajů na Vranově, Hod-
slavicích, Uh. Hradišti, Květné a na tradičním turnaji O pohár Bílých 
Karpat v Bojkovicích.

Vedení družstva mužů je pod stálou palbou kritiky, že se nedá-
vá přednost domácím odchovancům, že v týmu hraje mnoho cizích 
hráčů. U domácích hráčů se však projevuje nižší herní výkonnost, 
zapříčiněná malou účastí na trénincích z důvodů studijních a pracov-
ních, ale také herní nekázeň na trénincích a neochota na sobě dále 
pracovat a snažit se do základu družstva probojovat. Nic není zadar-
mo  a úspěch se nedostaví sám, bez vlastního přičinění. Opakem je 
přístup a nasazení „cizích“ hráčů, jak v trénincích, tak v zápasech. 
Je třeba si přiznat, že bez těchto hráčů by herní systém, herní projev 
a umístění v tabulce nebyl reálný.

Kádr družstva je složen věkově z velmi mladých a perspektivních 
volejbalistů. Udrží-li se kolektiv pohromadě a budou-li dále všichni 
bez výjimky na sobě pracovat, má toto družstvo před sebou svět-
lou  budoucnost a případný postup do vyšší soutěže by byl možný již 
v letošní sezóně. Podmínky v Bojkovicích mají volejbalisté takové, 
že jim je závidí většina družstev v soutěži. Bude záležet především na 

hráčích samotných, jak se chopí dané příležitosti. Pokud tomu tak 
skutečně bude, ze strany výboru oddílu volejbalu budou mít hráči 
maximální podporu.

„B“ družstvo mužů
„B“ družstvo mužů hrálo první sezónu Okresní přebor. V soutěži 

bylo přihlášeno 11 týmů. Organizačně vedl věkově nejmladší druž-
stvo v soutěži Rosťa Maca. Kostru týmu tvořili Rosťa Maca, Luděk 
Lahuta, Zdeněk Juračka, Ivo Valter, Antonín Slabiňák, Petr David, 
Radek Lahuta ml. a Petr Slavíček. V rámci možností byl doplňován 

Volejbalový oddíl TJ Bojkovice

Konečná tabulka 2004/2005:
p. družstvo  utkání V2 P1 P0 K-1 sety míče  body
1 VK Napajedla 36 32 2 2 0 102:23 3014:2415 66
2 St.Město „B“ 36 27 2 7 0 88:40 3021:2483 56
3 TJ Bojkovice 36 27 0 9 0 85:45 3024:2730 54
4 TJ Nivnice 36 23 3 10 0 83:54 3051:2877 49
5 Val.Meziříčí 36 20 3 13 0 70:60 2892:2774 43
6 VK Vsetín 36 18 5 13 0 66:70 2967:2982 41
7 Sokol Troubky 36 14 6 16 0 61:78 2974:3041 34
8 Sokol Uh.Brod 36 12 8 16 0 57:83 2895:3089 32
9 Spartak Hulín 36 5 2 29 0 26:98 2338:2929 12
10 AGRO Kroměříž 36 2 3 31 0 16:103 2044:2900 7
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hráči z áčka a sporadicky juniory.
Družstvo bylo přihlášeno do okresního přeboru s cílem vytvoření 

zdravé konkurence, sportovního a výkonnostního růstu mladých vo-
lejbalistů a získávání dalších herních zkušeností, s možností se pro-
sadit do „A“ družstva. Plnilo funkci hráčské rezervy „A“ týmu. Tuto 
úlohu lze hodnotit velmi kladně. V neposlední řadě, po odhlášení 
juniorů ze soutěže, bylo záměrem umožnit těmto hráčům sbírat zku-
šenosti v mužské kategorii. Zde je však třeba konstatovat, že mladí 

hráči tuto nabídku měli, ale nevyužili ji. Neúčastnili se, až na výjim-
ky, tréninků a zápasů.

Družstvo vstoupilo do okresní soutěže impozantně. V podzimní 
části z 20 utkání bylo 19 hladce vyhraných a 1 prohrané s O.Lhotou 
se ziskem 38 bodů. V jarní části  z 20 utkání bylo 16 vítězných a 4 
prohrané se ziskem 32 bodů. Celkem tedy ze 40 utkání bylo 35 vítěz-
ných a 5 prohraných s celkovým počtem 70 bodů. V soutěži obsadila 
volejbalová záloha  druhou příčku.

Velké poděkování patří vedoucímu družstva Rosťovi Macovi, 
který se ujal týmu organizačně, patřil k nejlepším hráčům, pořádal 
schůze a založil agendu „Béčka“. Jeho přičiněním vznikl „fans“ klub 
fanoušků, který se účastnil nejenom domácích zápasů a vytvářel ve 
sportovní hale vynikající diváckou kulisu a atmosféru.

Družstvo juniorů
Vstup do nové sezóny 2004/2005 byl provázen velkými obavami 

z výkonnosti juniorů. Z kádru odešli L.Lahuta, R.Maca, I.Valter a 
Zd.Juračka do kategorie mužů. Tým byl postaven na třech zkušených 
hráčích, a to na Radku Lahutovi, Radku Šašinkovi a Jiřím Kozáčko-
vi, doplněný mladými hráči Janem Brhlíkem, Tomášem Slavíčkem, 
Josefem Hankem, Lukášem Kafkou, Bohumilem Rozou, Václavem 
Gabrhelem a Miroslavem Šopíkem.

Již po odehrání prvních zápasů se obavy z herní výkonnosti po-
tvrdily. Chlapci kráčeli od porážky k porážce. Velkým zklamáním 

byly výkony zkušených hráčů Šašinky a Kozáčka. Ale nebylo se 
čemu divit. Tito se neúčastnili tréninků, zápasy hráli bez zájmu, bez 
morální odpovědnosti ke kolektivu a především bez odpovědnosti 
k mladým snaživým spoluhráčům.

Mladá generace volejbalistů neměla odpovídající výkonnost, 
i když snaha  se hochům upřít nedala. Velkým talentem se ukázal 
Vašek Gabrhel a nahrávač Tomáš Slavíček. Tahounem družstva byl 
smečař Radek Lahuta, hráč s extraligovými zkušenostmi v kategorii 

kadetů ve Zlíně.
V první polovině soutěže junioři sehráli 16 zápasů, z toho byl 1 

vítězný na půdě Třince výsledkem 3:2 a 15 prohraných s poměrem 
setů 4:95 a celkovým ziskem 0 bodů. Dva zápasy s LI Brno byly kon-
tumovány, neboť se k odjezdu na utkání dostavilo pouze pět hráčů. 
Družstvu byly odečteny dva body a oddíl pokutován sankcí 2 000 
Kč. Poslední zápas podzimní sezóny s Poštornou, po zranění šes-
tého hráče Gabrhela, nebyl kontumován zásluhou diplomatického 
jednání. Z výkonů družstva neměli dobrý pocit jak trenéři, tak jistě 
i hráči samotní.

Ligová soutěž je v této věkové kategorii výkonnostně vysokou 
soutěží, je náročná nejenom po stránce sportovní, ale i finanční. Pro-
to se nedá důstojně hrát bez odpovídající sportovní výkonnosti mla-
dé generace chlapců, bez trénování, morálky, s nezájmem některých 
hráčů o tento sport, ale hlavně s úzkým hráčským kádrem.

Přes nejednotný názor mezi členy výboru a po několika pokusech 
na základě pohovorů s trenéry a hráči byla nakonec dne 6.12.2004 
po ukončení první poloviny soutěže zaslána na ČVS v Praze odhláš-
ka ze soutěže a družstvo juniorů bylo ze soutěže odhlášeno.

Po reorganizaci juniorské soutěže 2004/2005 z naší moravské 
skupiny nakonec sestupovala 4 družstva. Junioři by se v soutěži i 
tak neudrželi. Odhláškou oddíl ušetřil nemalé finanční prostředky. 
V sezóně 2005/2006 bude družstvo juniorů přihlášeno do krajské 
soutěže.

Ing. Radek Lahuta

Konečná tabulka 2004/2005:
p. družstvo  utkání V2 P1 P0 K-1 sety míče  body
1 DTJ Květná 40 36 0 4 0 110:26 2899:2147 72
2 TJ Bojkovice „B“ 40 35 0 5 0 109:25 3094:2481 70
3 Lok.Uh.Ostroh 40 31 3 6 0 99:42 2894:2527 65
4 St.Město „C“ 40 26 6 8 0 95:53 3350:2774 58
5 Sokol Vlčnov 40 23 6 11 0 83:63 2964:2984 52
6 Sokol  Veselí n.M. 40 17 0 23 0 57:82 2813:3023 34
7 Sl.Slavia Uh.Hrad. 38 13 8 15 2 62:88 2865:3088 32
8 Ostrožská Lhota 40 15 2 21 2 58:89 2653:3017 30
9 B.Tupesy  40 9 4 27 0 40:101 2281:2679 22
10 Spartak Hluk 40 7 5 28 0 37:108 2675:3214 19

11 Sokol Březolupy 38 6 4 28 0 31:104 2424:2978 16

V sobotu 16.4.2005 proběhl v krásném prostředí sportovní haly v Luhačovicích již 2. turnaj sokolského župního přeboru v sálové kopané. 
Našemu mužstvu se po vítězství v 1. turnaji v Bojkovicích tentokrát nepodařilo obsadit stupeň nejvyšší. Zápasy byly nyní daleko vyrovna-
nější a i 2. místo je solidním úspěchem a zajišťuje nám velmi dobrou výchozí pozici do druhé poloviny soutěže. Střelecky se v Luhačovicích 
zaskvěl kapitán našeho mužstva Pavel Miča, který ve 4 zápasech vstřelil 9 branek /5x odrazem od tyčky/, když skóroval v každém utkání 
a soupeři si s ním nevěděli rady. Dalšími úspěšnými střelci byli s 1 gólem Jirka Svoboda, Jindra Fiala a Pavel Křižka.
Výsledky :  Bojkovice    - Tlumačov  2 : 3 Luhačovice  - Bánov   4 : 0        
      - Luhačovice 4 : 1                         -  Štípa    0 : 1
      - Bánov   1 : 1       Štípa          -  Bánov  2 : 2 
              - Štípa   5 : 1     
           Tlumačov  - Štípa   4 : 1
              - Luhačovice 1 : 1
        - Bánov   2 : 1 

Turnaj jsme odehráli v následující sestavě:  Karel Koníček – Mirek Ondrušek, Jindra Fiala, Pavel Miča, Pavel Křižka – Jenda Snopek, 
Karel Raška, Jirka Svoboda, Jirka Kaplan. 
Nejlepší střelci po 2 turnajích:  Miča 10, Křižka 6, Huňka /Štípa/ 6.
          -paf-

     zápasy   výhry  remízy   prohry skóre body
Sokol Tlumačov 4  3  1  0  10:5 10
Sokol Bojkovice  4  2  1  1  12:6 7
Sokol  Luhačovice 4  1  1  2  6:6  4
Sokol Štípa  4  1  1  2  5:11 4
Sokol Bánov  4  0  2  2  4:9  2

II . ročník župního přeboru Zlínské župy sokolské v sálové kopané - rok 2005

Výsledková tabulka 2. kola
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Ing. Karel  Žáček 
a Lesnická kancelář Ilex s.r.o., Bojkovice 

nabízí
� provedení veškerých lesnických prací, včetně výkupu dříví

� výkup železného šrotu a barevných kovů v provozovně v Boj-
kovicích

� prodej dříví na topení, kráceného i v celých délkách /je mož-
no i s dovozem/

� prodej dříví i s dovozem
� nabízíme ubytování a pronájem nebytových prostor

Informace a objednávky 
na tel. 572 643 514, mobil 724 202 773, 724 276 021

Řádková inzerce
� Prodám garáž v Bojkovicích v lokalitě 

Fučíkova čtvrť. Kontakt 731601584

� Malířské, natěračské a fasádní práce 
nabízí Zdeněk Plášek, Bezručova 
773,Bojkovice, tel. 572 642 386, 
777 098 773

Firma Libor Ondřej, Bojkovice 647
nabízí práce

  � s motorovou pilou
  � s křovinořezem
 � s luční a rotační sekačkou
Kontakt : 724 076 754


