4. turnaj Okresního přeboru děvčat
Dne 2.2.2002, v den rámovaný magickými dvojkami, se uskutečnil
v tělocvičnách ZŠ Vltava 4. turnaj Okresního přeboru děvčat ve volejbalu.
Magicky jsme vstoupili do turnaje i my. Žákyně TJ Hluboká neměla po
hromovém nástupu základu (Veronika Koutníková, Míša Chumlenová, Monika
Běčáková, Míša Novotná, Tereza Černá a Markéta Závodská), ani zdánlivou
šanci na úspěch. V pokojném tempu sety dohrávaly zbylé členky teamu jinak
zahřívající lavičku, hrající ve velkém stylu. Především pak, tvrdě smečující
Tereza Havelková a inteligentně hrající Diblík - Iva Duspivová.
Lehké vítězství předznamenalo veliké trápení v dalších dvou zápasech
s DDM a ZŠ Volary. Podcenění soupeřů, nesoustředěnost (chlapáci sledující
naše kočky), vytlemenost a neodpovědnost vůči kolektivu se promítla do
herního výkonu. Je nepochopitelné, jak tak vyhraný team dokáže v jednom setu
zkazit 13 podání, nebo zkaženým podáním zakončit set. Je nepochopitelné, když
ideálně nahrané míče jsou odehrávány soupeři prsty, a když po udělených
pokynech trenéra se neděje to, co bylo doporučeno. Vůbec trenér je také člověk
a má jenom jedny nervy a jedno srdce.
Oznámení trenéra, při pokecu po zápase s Volary, že nepostupujeme ze
základní skupiny do finálových bojů, způsobilo ohromné zklamání a ohromnou
chuť všem to natřít, i odhodlání všechny pobít, se koncentrovalo do prvého setu
s družstvem TJ Vltava. Ta nechápala co se děje. Vybrané míče z oblasti snů
Míši Chumlenové, Moniky Běčákové a Míši Novotné zhatily všechny plány
soupeře nás porazit. Nekompromisní pokládání míčů Veroniky Koutníkové,
Terezy Černé a Markéty Závodské pak vedly k našemu vítězství v prvním setu
nad naším tradičním soupeřem. Druhý set byl poznamenán drobnými
chybičkami při nahrávce, útoku a celkovým strachem z vítězství. Ještě jsme na
Vltavu nedozráli.
Závěrečný zápas byl napínavý, ale plně v naší režii. Trhovým Svinům
nepomohlo ani to, že do jejich týmu byla zapůjčena naše hráčka Tereza
Havelková, která nám těžce zatápěla. Nepomohlo, ani to, že Míša Novotná na
postu nahrávačky musela být nahrazena Diblíkem, který těžkou funkci nahrávky
naprosto zvládl.
Turnaj byl pro naše děvčata dosti poučným. Především tím, že Vltava se
dá při koncentrovaném výkonu porazit.
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