
Skončily krajské přebory ve volejbalu žactva 
 
 
Žáci – osmé místo z deseti zúčastněných není příliš lichotivé, ale odpovídá věkové skladbě 
našeho družstva, ve kterém hrají žáci devátých, osmých, sedmých, ale i páté třídy. To, že 
kluci hráli proti věkově starším je ten hlavní důvod našeho umístění. I přes to hodnotím 
soutěž jako dobrou, protože kluci odehráli celkem 27 zápasů, z toho 12 vyhráli. Hlavní ale je, 
že získali zápasové zkušenosti, které se jim budou hodit v příštím ročníku, ve kterém může 
ještě většina kluků hrát. Soutěž se odehrála v osmi turnajích a zvláštní pochvalu zaslouží 
Martin Ťuka, Michal Krhut a Martin Šanda, kteří na žádném turnaji nechyběli. Posílené 
družstvo o některé starší kluky hraje také oderskou volejbalovou ligu smíšených družstev, kde 
si také vede docela dobře, i když se jim hraje na vysoké síti přece jenom hůře. 
 
 
 
 

 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 



Žákyně – 10. místo z dvaceti družstev v soutěži je poměrně dobré, zvláště s přihlédnutím ke 
složení družstva, které je tvořeno děvčaty z Oder, Spálova, Studénky a Vítkova. Je škoda, že 
mezi dívkami klesá zájem o aktivní sportování a stále více děvčat dává přednost televizi a 
počítačům. Děvčata odehrála soutěž také v osmi turnajích, ve kterých odehrála celkem 25 
zápasů, z toho 15 vyhraných.  
 
                      

              
                       
 
Hlavní soutěže sice skončily, ale starší děvčata a kluci mají ještě před sebou zápasy mezi 
školami, kde máme možnost se probojovat do krajských kol. Mladší kluci a dívky budou hrát           
v květnu soutěž smíšených družstev (tři dívky a tři kluci) a v červnu si vyzkoušíme plážový 
volejbal a zároveň se už začneme připravovat na příští soutěžní rok. 
Za pomoc při vedení družstev chci poděkovat Milanovi Popovovi, který vedl kluky na 
turnajích, kterých jsem se nemohl zúčastnit. Zvláště bych chtěl poděkovat také vedení 
základní školy na Pohořské ulici za materiální podporu a vytváření dobrých podmínek pro 
další pokračování tohoto sportu v Odrách.         
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