
KCM 2018 pro hráčky ročníku 2004 a mladší 

 

Příprava letošního ročníku proběhla v rámci 6 tréninkových srazů: 

1.3.2018 17:00 – 19:00 hala SG Vejprnická 

27.3.2018 17:00 – 19:00 hala SG Vejprnická 

5.4.2018 16:30 – 18:30 tělocvična 15. ZŠ v Plzni 

17.5.2018 17:00 – 19:00 hala TJ Lokomotiva Plzeň 

24.5.2018 17:00 – 19:00 hala TJ Lokomotiva Plzeň 

29.5.2018 17:00 – 19:00 tělocvična 15. ZŠ v Plzni 

 

Mezi 4. a 5. sraz byla vložena celo-víkendová herní příprava: 

turnaj Velká cena Sokolova 19.-20.5.2018 

 

V průběhu prvních 2 srazů se před-výběrů zúčastnilo celkem 32 hráček ze 4 oddílů: 

Volejbal Klatovy (6) 

VK Rokycany  (3) 

15. ZŠ v Plzni   (13) 

TJ Lokomotiva Plzeň (10) 

Bohužel se do přípravy nezapojily (nebo po úvodních předvýběrech odstoupily) hráčky, kterým 

termín Memoriálu M. Kafky kolidoval s termínem soustředění kadetek v Itálii 25.5.-3.6.2018: 

TJ Lokomotiva Plzeň (5) 

Díky tomu samozřejmě dostaly v konečném výběru šanci hráčky, které by se zřejmě na závěrečnou 

akci jinak neprosadily a náš výběr se tím pádem většinově neopíral o hráčky, pro které byl turnaj 

primárně určený (2004). Definitivní nominace pak obsahovala tato jména: 

Blascziková Julie 2005 TJ Lokomotiva Plzeň   

Denková Adéla  2004 Volejbal Klatovy     

Hacaperková Anna 2004 15. ZŠ v Plzni   

Heinová Viky  2005 15. ZŠ v Plzni    

Jandová Niky  2005 15. ZŠ v Plzni    

Jarošíková Adéla 2005 Volejbal Klatovy   

Křišťánová Barbora 2005 15. ZŠ v Plzni    

Kučerová Klára  2004 Volejbal Klatovy   

Pechmanová Lenka 2004 15. ZŠ v Plzni    

Švecová Adéla  2004 15. ZŠ v Plzni    

Švecová Aneta  2004 15. ZŠ v Plzni    

Vítovcová Julie  2005 Volejbal Klatovy 

 

Nevděčný post první náhradnice zbyl na: 

Freislebenová Aneta 2005 TJ Lokomotiva Plzeň 

 

Trenérsky z přípravy postupně vystoupila Petra Konopíková, která výrazně pomohla se zajištěním 

předvýběrů. 

 

Přípravu a závěrečný turnaj měli na starosti: 

Josef Forejt 15. ZŠ v Plzni 

Aleš Straka TJ Lokomotiva Plzeň 

… kteří by vzhledem k dosaženým výsledkům měli být odvoláni a uvrženi do nějakého temného 

sklepení… kupříkladu „Na Šalandě“. 



Závěrečný turnaj Memoriálu M. Kafky – Bílovec 1.-3.6.2018 

 

Hrálo se ve 2 sedmičlenných skupinách (každý s každým) 

Následně  1. – 4. tým play off o 1. – 8. místo 

  5. – 7. tým skupina o 9. – 14. místo 

 

Náš výběr po celý turnaj provázela nepřesnost ve všech činnostech, množství technických 

nedostatků a s tím spojená zvýšená chybovost, která nám v mnoha klíčových momentech podrážela 

nohy. Hráčky v naprosté většině utkání zdobila bojovnost, odhodlání a snaha o vzájemnou podporu. 

Z těchto důvodů jsme předváděli spíše povedené pasáže, ale trvalou kvalitu neudrželi. Několikrát 

nám bodově pomohl solidní servis, který ovšem jen korigoval nepříznivé skóre. Příjemnou porci bodů 

jsme zaznamenali také blokem, který byl asi naší nejpřesnější činností. Příliš často jsme se trápili 

s nepřesnou přihrávkou, se kterou se ani jedna z nahrávaček (Vítovcová, Hacaperková) nedokázala 

spolehlivě vypořádat. Většinou jen udržovaly míč ve hře, bez přehnané snahy organizovat útok. Také 

díky tomu si pak náš výběr minimálně pomohl ze zóny III a omezeně ze zóny II. Nejvýrazněji bodující 

hráčkou tak byla v zóně IV Viky Heinová. Obdobnou porci útoků ovšem musely odvést hráčky také 

v zónách VII a VIII – bez valné úspěšnosti. Ze zóny IX jsme prakticky neútočili. 

 

Do turnaje jsme v pátek vstoupili dvojicí špatně odehraných zápasů. V prvním (Jihočeský kraj) 

nervozita ještě prohloubila nepřesnost a my se vůbec nedostali do zápasu (0:2). Ve druhém 

(Středočeský kraj) jsme se nejspíš zalekli razance před-zápasové přípravy soupeře a podali ustrašený 

a odevzdaný výkon (0:2). Naštěstí jsme se poučili a zbytek turnaje jsme poctivě odpracovali. 

 

Sobotu jsme zahájili sladkou výhrou (Olomoucký kraj), ke které nám ale popravdě výrazně 

napomohl malátný výkon protistrany (2:0). Nicméně… klid, který přineslo vedení v průběhu zápasu, 

přinesl zvýšenou jistotu úderů a naše hra se podstatně více začínala podobat volejbalu. Z euforie nás 

rychle vyvedl další soupeř (Zlínský kraj), který pečlivě bránil a v plné síle nám ukázal, jak se 

nedokážeme opřít o jistý útočný úder (0:2). Následovalo utkání s výběrem Prahy, kde se stejný fakt 

ukázal ještě výrazněji (0:2). Oba sety se od sebe vlivem různých sestav výrazně lišily herně, ale 

minimálně výsledkově. Většina rozeher končila naší „nevynucenou“ chybou. Od tohoto utkání bylo 

jasné, že budeme bojovat ve spodní tabulce, a proto jsme se rozhodli rozmělnit zátěž mezi všechny 

hráčky. Toto rozhodnutí nebylo nijak dramatickou změnou koncepce, jelikož žádná stabilní „základní 

sestava“ se v průběhu předchozích utkání nevyprofilovala. Svoji druhou šanci tak dostaly hráčky, 

kterým se v úvodu turnaje příliš nedařilo a všechny se této šance chopily úspěšně. Na budoucího 

vítěze memoriálu (Karlovarský kraj) to ovšem nestačilo, ani když ve druhém setu nechal odpočívat 

opory (0:2). 

 

Nedělní dohrávky se nesly ve znamení průměrnosti. Jako by slabší hráčky zabraly a ty 

zdatnější polevily, mohli jsme na hřiště poslat prakticky jakoukoli sestavu a náš výkon se příliš 

nezměnil. Nejprve jsme sice vyválčili druhý set v zápase krajem Vysočina (1:2), ale následně po 

velkém boji ve druhé koncovce (25:27) podlehli Ústeckému kraji (0:2) a nakonec poměrně snadno i 

Jihomoravskému (0:2). 

 

Na turnaji jsme tedy obsadili poslední 14. místo. Více méně zaslouženě. Mrzí nás matný 

úvodní výkon, ustrašený 2. zápas a prohry s Ústeckým a Vysočinou. Můžeme se „utěšovat, že jsme 

měli v základní skupině týmy, které obsadily 1. – 4. místo na Memoriálu a slabší výkony v posledních 

zápasech byly trochu ovlivněné deziluzí hráček z bojů u dna výsledkové listiny, ale upřímně, naše hra 

odpovídala umístění na 11. – 14. místě. 


