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Sezóna 2021/2022
Vážení a milí příznivci volejbalu blíží se nám závěr letošní sezóny, která po dvou letech opět proběhla
v plném nasazení všech hráčů a hráček, trenérů, organizátorů a rodičů. Všechny soutěže, turnaje a tréninky
probíhaly bez přerušení, i když v 1. polovině ještě s různými omezeními. Děkujeme všem za vaši podporu a
přízeň, kterou jsme viděli na námi pořádaných akcích. Vaše divácká účast nám pomohla v mnoha vypjatých
utkáních ať už v rámci Českého poháru kadetek, Mistrovství České republiky mladších žákyň, ale i dalších
akcích.
Zájem o volejbal v naší, ale i v okolních obcích roste a my jsme za to velmi rádi. Během celé sezóny se nám
stále hlásí nové hráčky a hráči. V kategorii mladší přípravky (1.-2.třída) trénuje pravidelně každé pondělí
okolo 20 dětí. Také v kategorii starší přípravky (3.-4. třída) se schází na tréninky cca 20 děvčat a chlapců.

V kategorii mladších žákyň nám v závěru sezóny přibylo celkem 8 nových děvčat z 5.-7. třídy. V této
kategorii tedy trénuje již 21 děvčat. Starší žákyně 8.-9.třída, z nichž polovina začala navštěvovat naše
pohybovky a sportovní přípravu již v první nebo druhé třídě a druhá polovina hraje volejbal 2-3 roky, se
scházejí na tréninky v počtu cca 10. Celkem během sezóny ukončilo činnost, často i ze zdravotních důvodů, 8
hráčů nebo hráček. Žáci, kteří trénují společně v kategorii mladších a starších žáků (5.-8.třída), se pravidelně
scházejí v počtu 10-12. V kategorii žáků byhom samozřejmě uvítali větší zájem, ale další sporty a aktivity

v naší obci jsou pro chlapce dalšími lákadly a na volejbal nemá každý trpělivost, tak jako děvčata. Vidíme
však, že si postupně k nám kluci nacházejí cestu. V kategorii kadetů (15 let a starší) nemáme bohužel tolik
chlapců (4), aby mohli mít samostatné tréninky, proto trénují a hrají s raškovickými muži a zároveň někteří
docházejí na tréninky do Frýdku-Místku (Green Volley Frýdek-Místek) nebo do Ostravy (VK Ostrava), podle
toho na jakou střední školu dojíždějí.
Kategorii kadetek a juniorek (15 let a starší) se po delší době stále daří udržet díky skvělé partě, kterou si
od 3. třídy hráčky udržují. Navzdory tomu, že děvčata navštěvují střední školy ve Frýdku-Místku, Ostravě
nebo ve Frýdlantu nad Ostravicí a Třinci a musejí do škol dojíždět, snaží se na tréninky pravidelně docházet
v počtu 8-10.
Sportovní úspěchy i neúspěchy sezóny
Barevný minivolejbal Ostrava 27. 3. 2022
Starší přípravka – červená barva
1. místo - Nikol Zajacová a Lucie Hendrychová
2. místo - Karolína Vitásková a Apolena Zápotocká
Barevný minivolejbal Raškovice 24.4.2022
Mladší přípravka - žlutá barva
1. místo - Binder Tobias, Felcman Antonín
2. místo - Lajgot David, Štěpán Ševčík
3. místo - Plucnarová Eva, Adam Závodný
Starší přípravka - červená barva
2. místo - Lucie Hendrychová, Zápotocká Apolena
Mladší žactvo - zelená barva
1. místo - Skotnicová Dorota, Novotná Barbora a
Kovářová Eliška
2. místo - Felcman František, Janoušek Patrik,
Ochman Kryštof
Mladší žactvo - modrá barva
1. místo - Raškovice C - Popelka Jan, Noga Mirek,
Tomáš Pavlů
3. místo - Raškovice B - Naji Hmoodová Tamara, Naji Hmoodová Kamila, Stela Bonková
Mladší žákyně – krajský přebor (šestkový
volejbal)
7. místo z 12 družstev
Mladší žákyně – okresní soutěž (trojkový volejbal)
A - 6. místo, B - 9. místo, kluci - 12. místo, 19.
místo z 20 družstev

Mladší žákyně – Letní pohár Lumíra Hajduška 22 družstev
B - 8. místo, A- 9. místo, kluci - 12. místo, C- 17.
místo po 3 kolech
Mladší žákyně – 1. kolo MČR-skupina E
6. místo ze 7 družstev

Starší žákyně – krajský přebor
7. místo z 24 družstev

Žactvo (smíšenky) – okresní soutěž (šestkový
volejbal)
3. místo z 10 družstev

Kadetky – Český Pohár
21. místo z 32 družstev
Juniorky – krajský přebor
4. místo z 9 družstev

Ženy – okresní soutěž
4. místo ze 4 družstev
Muži – okresní soutěž
2. místo a 6. místo ze 7 družstev

Co se nám ještě povedlo?
•

zajistit díky
finančnímu příspěvku
obce Raškovice
devítimístné auto
Toyota pro přepravu
hráčů/hráček na utkání,
turnaje, soustředění,
apod. . Starostovi
Jiřímu Blahutovi a
všem zastupitelům
obce moc děkujeme a
vážíme si této
výjimečné podpory

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uspořádat 2. kolo Českého poháru kadetek za účasti ligových českých a moravských týmů
uspořádat 1. kolo Mistrovství republiky mladších žákyň – skupina E za účasti týmů z celé ČR
uspořádat dva turnaje v barevném minivolejbalu ve spolupráci s Moravskoslezským krajským
volejbalovým svazem za účasti celkem cca 300 dětí a 30 pořadatelů
zdokonalit v areálu automatické zavlažování antukových kurtů a travnatých ploch dešťovou vodou
zpřístupnit a zrevitalizovat travnatou plochu s volejbalovou sítí pro tréninky přípravek
rozšířit trenérský tým a umožnit zvýšení jejich kvalifikace (Trenér III. Třídy - Stanislav novotný,
Trenér mládeže ČVS – Barbora Ivánková)
navýšit počet kvalifikovaných rozhodčích a umožnit jim absolvování kurzu (Rozhodčí III. Třídy Dominik Dorociak, Markéta Krbečková)
navázat aktivní spolupráci s Moravskoslezským krajským volejbalovým svazem, který umožnuje
organizaci kempů krajské volejbalové akademie (Výběr hráčů a hráček v MSK)
navázat aktivní spolupráci s Českým volejbalovým svazem, kdy se ve sportovní hale v Raškovicích
konaly již 2 kempy pro dívky s trenéry Českého volejbalového svazu
navázat aktivní spolupráci s reprezentační trenérkou Lvíčat a Nadějí ČVS Lenkou Fabikovičovou,
která se zúčastní srpnového kempu žactva
zajistit dětem a dospělým jednotná tréninková trika v barvách VK Raškovice
zajistit nové dresy firmy JOMA pro kadetky hrající Český pohár, pro mladší žákyně - účastnice MČR
a nové družstvo mužů B

Pozvání
Srdečně Vás všechny zveme na již tradiční volejbalové
turnaje mládeže (červen) a turnaje dospělých (srpen)
18. - 19. června Malá cena Beskyd – U14, U16, U18, U20
20. srpna Pohár Jaromíra Vybírala – turnaj žen a juniorek
21. srpna Memoriál Josefa Saláta – turnaj mužů a juniorů

Nabídka
V případě zájmu široké veřejnosti je možné mimo tréninkové jednotky a plánované akce využít pro sportovní
činnost na základě rezervace a úhrady hodinové sazby antukové volejbalové kurty, beach volejbalový kurt,
ping-pong – vše v areálu TJ Sokol Pražmo-Raškovice. Kontakt: www.vkraskovice.cz . Členové VK
Raškovice mohou všechna uvedená sportoviště využívat zdarma, rezervace je však nutná.
Veškeré informace o dění VK Raškovice z.s. můžete najít na www.vkraskovice.cz , na sociálních sítích
Instagram @vk_raskovice a na facebookové stránce @VkRaskovice.
Za VK Raškovice Šárka Sonnková

