TISKOVÁ ZPRÁVA
Brno nabídlo minivolejbal a přispělo charitě
Brno, 18.2.2011 - Hala Sokola Brno I v Kounicově ulici v Brně se v sobotu 12. února hemžila dětmi v
červených, oranžových a zelených dresech. Nezvyklý nápor dětí na palubovku bašty brněnského
volejbalu přivedla charitativní akce Volejbal s Modrým Hrochem.
Program organizovaly kluby Volejbal Brno a VK KP Brno ve spolupráci se Sportovním gymnáziem
Ludvíka Daňka. Od sobotního rána se na hřišti představili mladí hráči a hráčky ve třech turnajích
navazující na projekt Českého volejbalového svazu Minivolejbal v barvách.
V Brně si žáci základních škol zahráli turnaje ve třech věkových a obtížnostních kategoriích, v
takzvaném oranžovém, červeném a zeleném volejbalu. I tak se s míčem v ruce představilo 33
dětských týmů z nejrůznějších jihomoravských klubů a škol. „Tolik dětí jsem u nás na hale snad ještě
nikdy neviděl,“ usmíval se nad hojnou účastí generální ředitel Volejbalu Brno Martin Gerža.
Každá věková kategorie má svá specifická pravidla. Nejmladší skupina žlutého volejbalu hraje
přehazovanou, oranžová skupina už míč jedenkrát odbíjí. Hráči červené kategorie odbíjí celou
výměnu, ale smí ji jedenkrát zastavit chycením míče. Hraje se vždy v párech. Zelený volejbal se již
hraje ve trojicích. Všechny nižší kategorie hrají tzv. nebagrový volejbal, kdy hráči míč odbíjí pouze
vrchem. Modrá úroveň je takřka klasickým volejbalem i s odbíjením míče spodem.
Zelenou skupinu v Brně vyhrála Milénova A, červený a oranžový turnaj ovládl Sokol Brno I.
Nejúspěšnější družstva si mohla vychutnat potlesk zaplněné haly, protože ceny jim v přestávce
mužského extraligového utkání předávali nejenom zástupci pořádajících organizací, ale také
místopředseda Českého volejbalového svazu Robert Urbánek. Nad turnajem držel patronát a
organizace se bravurně zhostil úspěšný volejbalový trenér mládeže a koordinátor projektu
Minivolejbal v barvách Aleš Novák.
Že v této akci nešlo jen o body a vítězství ukázal další průběh programu, ve kterém se děvčata a
chlapci pod patronací zástupců Nadačního fondu Modrý hroch seznámili, jak postupovat při zranění
popř. jak zraněním předcházet. „Celou akci na podporu brněnského volejbalu a partnerských
charitativních organizací bychom rádi zopakovali i za rok. Dřívější termín už asi nestihneme. Příště by
se volejbalový den měl uskutečnit v hale ve Vodové ulici,“ uvedl ředitel VK KP Brno Richard Wiesner.
Odpolední program v Brně přinesl unikátní dvojutkání brněnských extraligových týmu, kdy se
divákům premiérově obě družstva představila pod jednou střechou. V úvodním utkání, prvního s
druhým celkem aktuálního pořadí, si připsala důležitou výhru děvčata z Králova Pole nad
volejbalistkami Olomouce a upevnila si tím vedoucí pozici v extraligové tabulce. V následném
domácím utkání měl těžkou úlohu notně omlazený tým mužů Volejbalu Brno, kteří proti
favorizovanému soupeři ze Zlína statečně vzdorovali celý úvodní set, ale po neúspěšné koncovce
podlehli 0:3.
Celá brněnská akce se nesla v charitativním duchu a výtěžek ze vstupného, podpořený příspěvkem
obou extraligových družstev a Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka přispěl Nadačnímu fondu Modrý
hroch a SOS vesničkám částkou takřka 23 tisíc korun. „Jsem rád, že se celou akci podařilo uskutečnit,
jelikož spolupráce Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka a obou brněnských klubů na výchově
mladých hráčů a hráček je dlouhodobě na vysoké úrovni, což dokládají nejenom výsledky
mládežnických družstev obou klubů, ale i řada reprezentantů a reprezentantek ve všech věkových
kategoriích a našim cílem bylo tuto spolupráci prezentovat i v jiných souvislostech.“ dodal ředitel SG
L.Daňka PaedDr. Vratislav Bartůšek.
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