Vážení sportovní přátelé,
letošní výcvikový tábor juniorů a juniorek se koná v Rožmitále pod Třemšínem. Vzhledem
k tomu, že v loňském roce byla účast v Miroslavi velice slabá, rozhodl jsem se udělat této akci
větší propagaci a zvýraznit prospěšnost VTJ+J pro rozvoj národní házené.
Začnu u sebe. Já osobně jsem se zúčastnil tohoto soustředění pouze jednou a to bylo v roce
1975. V tomto období se konala tato soustředění v Dobřívě a zúčastňovalo se jich 80 - 100
frekventantů. Pro mě bylo toto soustředění významné v tom směru, že zde byli vybíráni
nejlepší jedinci do Dukly a já jsem měl to štěstí, že jsem byl mezi vyvolenými. Hrát národní
házenou dva roky na vojně, mezi výbornou partou a ještě k tomu 1. ligu, to bylo báječné.
V současné době ale vojenské celky již neexistují, takže je třeba hledat jinou motivaci. Tou
motivací by měla být chuť se stále zlepšovat a v našem národním sportu něco dokázat.
Dovolím si říci, a pevně si za tím stojím, že tradiční výcvikové tábory juniorů a juniorek jsou
k tomu ideální možností. Kdo v dnešní době něco znamená v národní házené, ten prošel
těmito týdenními soustředěními. Ať to bylo v letech dřívějších, či v letech dnešních. Výčet
jmen by byl na několik stránek, přesto bych rád některé osoby vyzvedl a zdůraznil jejich
úspěšnost. Bude se jednat o frekventanty, kteří se zúčastňovali VTJ+J v letech, kdy jsem
působil jako instruktor. Je to tedy od roku 1994 do dnešní doby. Začnu tím nejslavnějším a
nejlepším národním házenkářem:
Ladislav Beneda - několikanásobný nejlepší národní házenkář, dlouholetý stabilní
reprezentant výběru Čech a útočník Mistra České republiky Plzně Újezda.
Petra Laštovičková - nejlepší národní házenkářka v r. 2010, reprezentantka Čech, členka
špičkového družstva Sokola Dobrušky.
Josef Průcha - jeden z nejlepších brankářů, reprezentant Čech, opora jednoho z nejlepších
klubů DIOSSU Nýřany.
Lukáš Bordovský - brankář Sokola Svinov, reprezentant Moravy, hráč jednoho z nejlepších
celků na Moravě.
Vojtěch Beneš - útočník Sokola Svinov, reprezentant Moravy.
Pavel Křemínský - útočník 1. NH Brno, reprezentant Moravy, VTJ se zúčastňoval jako hráč
Rokytnice.
Marie Dušková - nejlepší brankářka v 1. lize, druhá nejlepší národní házenkářka r. 2010,
opora reprezentace Čech, nyní chytá za výborný klub Sokola Krčín, mateřský oddíl Sokol
Modřany.
Markéta Štěpánová - obránkyně Dobrušky a výběru Čech.
Lukáš Zimmermann - jeden z nejlepších střelců v 1. lize, tato skutečnost ho vynesla do
reprezentace Čech, hráč Čakovic.
Lukáš Janeba - vypracoval se v kvalitního obránce v Čakovicích, reprezentant Čech.
Martin Leugner - výborný obránce Krčína, reprezentant Čech.
Jiří Mikolášek - další výborný obránce Krčína, reprezentant Čech.
Kamil Šelep - útočník Přeštic, který svými výkony upoutal pozornost v 1. lize a to znamenalo
pozvánku do širšího výběru Čech.
Jitka Živná - nejlepší útočnice Přeštic, i její kvalitní výkony v 1. lize znamenaly širší nominaci
do družstva Čech.
Hana Horáková - opora zadních řad Přeštic, také nominována do širšího výběru Čech.
To jsem jmenoval některé hráče a hráčky, u kterých účast na VTJ+J znamenala herní vzestup.
Dále bych chtěl zmínit další hráče a hráčky Dobrušky, Opatovic, Vítkovic, Tymákova,
Rokytnice, Drakenu Brno, Vřeskovic, Krčína, Čakovic, Svinova, Modřan, Spojů Praha,
Přeštic, Blovic, Mostu, Moravské Slávie Brno, kteří se zúčastňovali VTJ ve větších skupinách
a stali se klíčovými hráči v klubech, které zaznamenaly postupy do vyšších soutěží.

V tomto výčtu je na první pohled něco zřetelného. Málo jmen z Moravy!!! Pokládám si tedy
otázku: Není to slabší účastí na VTJ+J? Něco na tom asi bude. Proto jsem se rozhodl sepsat
tento propagační článek, který by si měli přečíst všichni trenéři dorosteneckých a dospělých
kategorií v oddílech celé České republiky. Proto tímto vyzývám k propagaci v oddílech a
přihlášení se na tuto celostátní akci. V Rožmitále pod Třemšínem, kde se letos koná VTJ+J,
budou mít junioři a juniorky jedny z nejlepších podmínek za poslední roky. Dovolím si tohle
napsat, protože jsem byl pověřen p. Petrem Pischem projednat společně s p. Karlem Tuškem
zajištění VTJ+J v místní Základní škole a v klubu Spartaku Rožmitál a poznal jsem tam
výborné prostředí.
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