V HLAVNEH ÚLOHE JEDEN Z NÁS
PREDSTAVUJEME
Mnohí z Vás vedia a mnohí z Vás nemajú ani
potuchy. Naša škola je síce malá, to však neznamená, že sa v nej nachádza málo. Vedeli ste,
že naším spolužiakom je majster sveta v hockeyballe? Je ním Mirko Olejník. Práve preto Vám
prinášam pre mňa vzácny rozhovor s ním.
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Ahoj ! Už pravdepodobne
všetci vedia, že sa venuješ
hokeju, v ktorom značne
exceluješ, ale ako si sa vlastne
dostal k hockeyballu ?
MIRO: Zdravím. K hokejbalu
som sa okrem hokeja venoval
od detstva, ale na profesionálnu úroveň som sa dostal len
pred 3 rokmi. Na prvý tréning
ma zavolal Sebastian Ugray,
môj kamarát a veľmi sa mi
to páčilo. Hokejbalový Klub
CTM Kežmarok o mňa prejavil
záujem a ja som neváhal. S
veľkou radosťou a chuťou som
ich ponuku hrať za ich klub
prijal.
Tušil si už vtedy, keď si prijal
ponuku stať sa členom klubu
CTM worms Kežmarok, že sa
staneš prostredníctvom tohto
klubu, jedným z víťazov ?
MIRO: CTM Worms Kežmarok
je jeden z najúspešnejších hokejbalových klubov na Slovensku. V kútiku duše som dúfal ,
že príde nejaký malý úspech v
tomto klube. Čo sa aj podarilo.
Hneď v prvej sezóne sa nám
podarilo vyhrať Slovenskú hokejbalovú extraligu a zároveň v
tej istej sezóne aj Majstrovstvá
Česko-Slovenska.

To je naozaj skvelé ! Gratulujem ! Však sám, hoci nie som
športovec, viem, že úspech sa
nedostaví sám od seba. Ako
vyzerala tvoja bežná príprava
alebo bežný týždeň ?
MIRO: Ďakujem pekne. Cením
si to. Áno, samozrejme, dávam
ti za pravdu. Keďže väčšinu
času v týždni trávim tréningami na ľade, musel som hokejbal individuálne trénovať sám.
Hokejbal som hrával s kamarátmi a bral som to ako bežný
herný tréning. Snažil som sa
nič nepodceňovať, a tak som
s hokejkou v ruke pobehoval
celé dni. Bolo to náročné a
mnohokrát som sa cítil unavený a ubolený. Nakoniec to
ale stálo zato, prinieslo mi to
svoje ovocie a dnes môžem
otvorene povedať, že nič z
toho, čo som pre úspech urobil, neľutujem.
Nie je čo ľutovať, pre svoj sen
treba bojovať. A práve preto si
sa dostal až na majstrovstvá
sveta ! Aký to bol pocit ? Čo
sa ti dialo v hlave pred zápasmi a počas zápasov ?

