Jakub Novotný v příjemném duchu povyprávěl o své cestě volejbalovou kariérou, o
úspěšných angažmá, důležitých trenérech, zážitcích, které sport přináší a poodhalil nám
i svou volejbalovou budoucnost.
A o čem Jakub Novotný pro náš web vyprávěl?

O svých volejbalových začátcích v Sokolově..
K volejbalu mne přivedl můj otec a skupina lidí kolem něj, jako například
pan Janků nebo Pepa Mlejnek. Chodili jsme trénovat na 8. Základní školu
2x-3x týdně a učili se základy volejbalu. Ve skupině těch kluků byl
například i Aleš Správka momentální člen družstva Dukla Liberec.
O angažmá v Ústí nad Labem a prvních titulech..
Byl jsem mladé ucho. Nicméně jsem se tam potkal s těmi nejlepšími
volejbalisty, co tenkrát v extralize hráli. Jeden rok jsme vyhráli
titul, druhý rok jsme měli velké finanční problémy. Přesto jsme sezonu
dohráli i bez peněz a celkem se ctí. Naučil jsem se tam, že není umění
fungovat, když jde vše po másle. Umění je fungovat, hrát a vyhrávat
když to nejde a jsou nepříznivé podmínky. Byla to velká průprava pro
celou kariéru.
O cti hrát za národní tým a reprezentačních úspěších..
Hrát za reprezentaci pro mne znamenalo vše. Je to vrchol všeho snažení a
mělo by to tak být. Kdo chce dělat pořádně jakýkoliv sport a nemá alespoň
ve skrytu duše ty nejvyšší cíle, může jít rovnou hrát prales... Já
osobně jsem měl to štěstí, že jsem patřil k celkem úspěšné generaci a
dosáhli jsme mnohé. Patřili jsme k jedněm z lepších družstev v Evropě,
vyhráli jsme Evropskou ligu, byli 4. v lize Světové a 4. na ME 1999 a
2001. Byli jsme schopni rovně hrát s Italy, Francouzi i Poláky. Rusy
jsme i několikrát na velké akci porazili. Jsem se svoji reprezentační
kariérou spokojen, chybí mi jen účast na OH, ale to je velmi obtížná věc
.
O nejlepších zahraničních angažmá a nejlepších trenérech..
Určitě 2 polská angažmá v Kedzierzynu a v Skre Belchatow. Stal jsem se
tam jednou i MVP polské ligy a několikrát vyhrál polský titul. Poznal
jsem do detailu, jak fungují nejlepší evropské kluby a pochopil jsem, že
peníze jsou základ, ale rozhodně ne všechno. Dobrých trenérů jsem měl
mnoho, nejlepší byl můj otec, u něj jsem poprvé zasmečoval

O návratu na české palubovky..
Vracel jsem se jako hráč a chtěl jsem si vyhrát druhý titul. To se mi v
roce 2012 s Jihostrojem povedlo. Pak jsem se začal pomalu orientovat
jiným směrem. V Čechách jsem také poznal, že ne vše se dá tak rychle
změnit jak by si člověk představoval, horká hlava neprospívá ničemu.
Myslím si že vím, kde český volejbal nejvíc tlačí bota, ale vědět o
problému a odstranit daný problém je velký rozdíl. Úspěch závisí na mnoha
faktorech a některé se nedají ani ovlivnit.
O rozhodnutí vrátit se do karlovarského kraje..
Pan Diviš, prezident Jihostroje, mi jednou řekl, že je důležité něco
volejbalu vrátit. Po tom všem co jsem získal. A myslím, že Karlovarský kraj to
potřebuje. Plány jsou velké, ale jsou rozumně nastavené a snažíme se je
objektivně korigovat. Základním cílem je v regionu vytvořit časem
komplexní fungující mužskou složku (ta dívčí tu funguje lépe, jako všude
v ČR) včetně silného družstva mužů. Víme, že to nebude jednoduché, ale
nebojíme se toho. Mám vizi a jsem přesvědčen, že ji naplním.
O příští volejbalové sezoně v našem kraji..
Myslím, že je velká pravděpodobnost, že se mohou diváci těšit na jedno mužské
družstvo navíc. Mimo úspěšných kluků z IŠŠTE Sokolov se v kraji
bude hrát jedna celostátní mužská soutěž navíc. V mládeži pak poprvé po
dlouhé době máme několik extraligových soutěží, v chlapecké i dívčí
složce. V Karlových Varech chceme masivně rozšířit barevný minivolejbal.
Snažíme se do regionu dostat co nejvíce lidí, kteří volejbalu rozumí a
mohou pomoci s jeho rozvojem.
O tom, jak velkou roli hraje Josef Novotný(otec Jakuba) v podpoře volejbalu
v kraji..
Obrovskou. Shání, zařizuje, pomáhá, radí. Po pravdě bez něj bych se do
regionu nevrátil ani já. Dělá to teď jako hejtman a dělal to i daleko
dříve (když jsem byl ještě v cizině), kdy hejtmanem vůbec nebyl. Můj
otec má prostě sport rád a snaží se, aby se volejbal v regionu rozvíjel.
Stejně jako hokej, basketbal nebo fotbal.
Uvidíme tě ještě na palubovce i v další extraligové sezoně?
Nevím, možná ano, možná ne.
V čem podle tebe zaostává český mužský a juniorský volejbal za
evropou a světem?

Vím to u chlapeckého volejbalu. Dívky bych nerad hodnotil, méně se v tom
vyznám. Je tam několik důležitých bodů, které spolu navzájem souvisí.
Když to vezmu v řadě za sebou a jen heslovitě: Počet nabraných dětí jejich udržení u volejbalu - trenéři, kteří je to učí v mládeži - vstup
do extraligy a její kvalita - celkové ekonomické zázemí sportu (hlavně
klubů, protože ty hlavně se podílejí na rozvoji mládeže). Není to ovšem
černobílé a myslím, že se situace postupně pomalu začíná zlepšovat.

