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Pane Kejíku, které hlavní úspû-
chy máte na svém kontû za posled-
ní dobu?

Loni v kvûtnu jsem na mezinárod-
ním mistrovství âR zvítûzil v katego-
rii muÏÛ do 94 kg a to v obou soutû-
Ïích – národní i mezinárodní. V̆ kony
170 kg v trhu a 140 kg v nadhozu
jsem se stal Mistrem âR.

Na ME juniorÛ do 23 let, které se
na pfielomu listopadu a prosince ko-
nalo v Izraeli ve mûstû Eilat, jsem se
probojoval na 7. místo. 

Letos v bfieznu jsem se úãastnil
soutûÏe âEZ ligy ve vzpírání druÏ-
stev muÏÛ sk. B, jako ãlen druÏstva
TJ Bonatrans Bohumín. Po tomto ko-

Rodák z Boskovic, tfiiadva-
cetilet˘ absolvent Fakulty
sportovních studií MU v Brnû
Bc. Tomá‰ Kejík, úspû‰nû po-
kraãuje ve své sportovní kari-
éfie. Loni získal titul Mistra re-
publiky, byl úspû‰n˘ na ME
v Izraeli a letos byl zafiazen do
reprezentaãního druÏstva âR.
PoÏádal jsem ho o odpovûì na
pár otázek.

le jsme na druhém místû za SKV
Baník Havífiov.  

Pod kter˘mi kluby teì pÛsobíte?
V soutûÏích jednotlivcÛ je to stále

TJ SOUZ Boskovice, ve druÏstvech
jsem ãlenem TJ Bonatrans Bohumín
a nyní jsem také ãlen reprezentaãního
celku âR. 

PoloÏím Vám otázku, na kterou asi
odpovídáte ãasto – jak dlouho se
vzpírání vûnujete a co Vás k tomuto
silovému sportu pfiivedlo?

Zaãínal jsem ve 12 letech; jako klu-
ka mû bavil sport v‰eobecnû, hrál jsem
fotbal, vûnoval se atletice a zkou‰el
víc kolektivních sportÛ. U vzpírání mû
zaujala atmosféra pfii trénincích, to
vzájemné hecování a soutûÏivost;
i kdyÏ se jedná o individuální sport, ve
vzpírárnách se schází dobrá parta.
SoutûÏí se nejen v jednotlivcích, ale
i v druÏstvech, coÏ asi není moc zná-
mo. Pak je také dÛleÏité zvládnout
psychiku, coÏ ãasto není zcela jedno-
duché. Musím ale podotknout, Ïe jsem
vzpírání nedûlal cel˘ch uplynul˘ch 10
let; v dobû, kdyÏ jsem v Brnû studoval
na vysoké, moÏnosti tréninku nebyly,
k pravidelnému trénování jsem se vrá-
til aÏ v Boskovicích. 

Díky Va‰ím úspûchÛm jste se do-
stal na ME v Izraeli. Dovezl jste si
odtud i jiné záÏitky, neÏ jen spor-
tovní?

Byli jsem tam 11 dnÛ, právû v dobû,
kdy eskalovalo napûtí, které v té oblas-
ti panuje. Setkali jsme se s velmi pfiís-
n˘mi bezpeãnostními protiteroristick˘-
mi kontrolami. JiÏ na leti‰ti v Tel
Avivu, odkud jsme pokraãovali do
Eilatu, provádûli namátkové kontroly
zavazadel. Do‰lo tam k napjaté situaci,
kdyÏ ná‰ lékafi zapomnûl batoh 
uprostfied leti‰tní haly a nûkam ode‰el.

Zdvihl se velk˘ poprask, na‰tûstí se to
vãas vysvûtlilo. Eilat, kde se mistrov-
ství konalo, leÏí na jihu, u Rudého mofie;
teploty se tam pohybovaly na zaãátku
prosince kolem 25 stupÀÛ. Já mám
v‰ak jiÏ zku‰enosti se ‰patn˘m vlivem
velk˘ch klimatick˘ch zmûn a proto
jsem se mimo tréninky a soutûÏ zdrÏo-
val víc na klimatizovaném hotelu, coÏ
urãitû prospûlo mé celkové kondici.

Jaké máte do budoucna plány;
sportovní i osobní?

Jak jsem se jiÏ zmínil, stal jsem se
ãlenem reprezentaãního celku âR.
V kvûtnu se budu stûhovat do Prahy,
kde toto druÏstvo trénuje. Samozfiejmû
bych rád vyuÏil moÏností, které repre-
zentace nabízí a probojoval se na vy‰-
‰í pfiíãky, mezi nejlep‰í vzpûraãe.
Letos v fiíjnu se bude konat svûtové
mistrovství v Polsku, kterého bych se
rád zúãastnil.

Profesnû bych se pak rád vûnoval 
oboru, kter˘ jsem vystudoval - Regene-
race a v˘Ïiva ve sportu. V̆ hodu mám
v tom, Ïe mohu nabídnout nejen zna-
losti teoretické, ale i vlastní zku‰enosti
z vrcholového sportu. 

Pane Kejíku, pfieji Vám hodnû dal-
‰ích úspûchÛ.

Petr Hanáãek

Tomá‰ Kejík na cestû k dal‰ím úspûchÛm

Bc. Tomá‰ Kejík.


