
TZ: České volejbalistky míří na ME do Nizozemska, nominováno bylo 
14 hráček 

Vrchol reprezentační volejbalové sezóny žen je tady! České volejbalistky se již za 
několik desítek hodin představí na mistrovství Evropy v nizozemském Eindhovenu k prvnímu 
utkání šampionátu. Na úvod je čeká od sobotní 15. hodiny reprezentační výběr Rumunska. 
Trenér českého národního mužstva Carlo Parisi nominoval na šampionát celkem 14 hráček. 
Z původního výběru již před několika dny vypadla smečařka či univerzálka Michala Kvapilová 
a nyní se s týmem rozloučila také blokařka Klára Vyklická. „Rozhodování o finální čtrnáctce 
bylo velmi složité, bral jsem v úvahu výkony jednotlivých hráček v přípravě i jejich nasazení 
v konkrétních zápasech. Z toho mi pak vyšla tato nominace,“ uvedl Parisi. 

Několikatýdenní příprava národního mužstva na evropský šampionát vygradovala 
třemi přípravnými utkáními na palubovce silné Belgie, kde se podařilo české reprezentaci i 
jednou zvítězit. S týmem se již v Belgii představily i dvě významné posily českého národního 
mužstva – univerzálka Aneta Havlíčková a dlouhodobá jednička na postu libera Julie 
Kovářová.  „Je pravda, že jsem se k týmu připojila až na přípravu na ME, přeci jen už tělo 
potřebovalo trochu víc odpočinku a regenerace, několik let jelo skoro v kuse. Nyní se cítím 
celkem dobře a doufám, že týmu pomohu k co nejlepšímu umístění. Máme dobré mužstvo a s 
holkama si rozumíme. Celý tým trénoval velmi intenzivně, pevně věřím, že jsme připravené. 
Nyní je potřeba doladit ještě několik detailů a snad to bude dobré,“ uvedla před odletem do 
Nizozemska opora národního mužstva Aneta Havlíčková. 

Kromě již zmíněného Rumunska se Češky střetnou na mistrovství Evropy také 
s výběry Srbska a Německa. Prvotním cílem českého národního mužstva je postup ze 
základní skupiny. 

 

Nominace České republiky na mistrovství Evropy: 

Nahrávačky: Vincourová Pavla (Lodž /POL), Smutná Lucie (Soverato/ITA) 

Smečařky: Havelková Helena (Police/POL), Mlejnková Michaela (Stuttgart/NĚM), 
Kossányiová Andrea (Vratislav/POL), Hodanová Eva (Olymp/ČR), Toufarová Marie (VK 
Královo Pole Brno/ČR) 

Univerzální hráčky: Havlíčková Aneta (Lokomotiv Baku/AZE), Vanžurová Tereza (San 
Casciano/ITA) 

Blokařky: Trnková Veronika (Thüringen/NĚM), Sajdová Nikol (Vilsbiburg/NĚM), Purchartová 
Barbora (Straubing/NĚM) 

Libera: Kovářová Julie (Prostějov/ČR), Dostálová Veronika (Olymp/ČR) 

  



Utkání skupiny D (Eindhoven): 

26. září 15:00      Česká republika - Rumunsko  

27. září 18:00      Česká republika - Srbsko  

28. září 17:00      Německo - Česká republika 

 


