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Talent je pouze 10% úspěchu, o růstu
rozhoduje především charakter→ úsilí,
pracovitost, ocelová kázeň…
Význam talentů se ve sportu obecně přehnaně glorifikuje… Jsou přímo
profese na hledání talentů→ hledači talentů, ale ani zde není nic
černobílé…
Ale jak zní v titulku, tak talent je super, ale na cestě k úspěchu nestačí,
musí být podpořen charakterem… Neskutečně mnoho talentů se vytratilo ze
sportovišť, protože svůj talent nerozvíjeli…
Takže pouze talent a tréninkové úsilí je tou správnou cestou… Úsilí,
pracovitost, potřeba růstu je o nastavení mysli, ideální je tzn. růstové
nastavení mysli (Carol Dwecková)… Mysl, která je orientovaná na růst
provázený samozřejmě i chybami… To je mysl, která vyhledává výzvy,
zkoušky…

A moje trenérské monitorování během obou turnusů se zaměřilo především
na něj, na charakter… Moje trenérské srdíčko dost často plesalo nadšením,
radostí…
Barborka, Kája, Nicolka, František, Eliška, Natálka, Dede, Páťa, Verča,
Sárinka, Týna, Vendulka, Natalí, Kryštůfek, Domi, Kiki, Miška, Sofča…
Na obou turnusech jsme měli Akademiky, kteří i ve stavu únavy,
neúspěchu bojovali, rvali se, padali a opět se zvedali…
V tomto svém hodnocení nebudu kritizovat, budu spíše chválit… Každý
účastník LOTu 2020 dostal šanci a měl možnost rozkvést, předvést se v plné
kráse, síle…
Bohužel nerozkvetly všechny děti, ale i s tím se musí počítat…

Hodnocení 1. turnusu→ Rotava 2020
Mentalita

Monitoring mysli
Technická důslednost
HS
F2 a R2
IHČ
Odbití prsty
Rozvoj
Všestranná příprava
V GLOBÁLU jsme cíle Jedničky→ 1. turnusu splnili… Vedle monitorování
charakteru, pracovitosti byl hlavním cílem posun→ růst v odbíjení prsty→
zapojení palců s cílovou soutěžní hrou→ červeným minivolejbalem…
Červené certifikáty objevily i charakterově zajímavé děti…
Nicolka Horáková, Eliška Kvardová, Natálka Valešová, František Wágner,
Denisa Sedláková, Daniel Horák, Patricie Baláková… Krásnými prsty se
například prezentovala Miška Mokrá…
A další pozitivní zjištění na Jedničce bylo to, že určitě žádné dítě
charakterově nepropadlo… Žádné děcko předčasně neodjelo, vážně se
nezranilo… Lékařská kontrola díky Lence Horákové byla na velice solidní
úrovni…
A pokud bych měl ještě někoho z hráček konkrétně jmenovat, tak by to byla
dvojice→prvňáčci Eliška Kvardová a Nicolka Horáková… Neskutečná
děvčátka… Nikdy jsem neměl rád výrok, že až starší děti vědí, proč dělají
volejbal… „Vždyť je teprve ve 3. třídě…“
Eliška a Nicolka byly zářivým příkladem toho správného charakteru… Je
radost takto zápalená, chtivá děvčátka trénovat…
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Závěr→
Naše děti si budou již příští sezonu užívat Karlovarskou ligu minivolejbalu
2021, kde budeme dominovat v jednotlivých barvách…
Žlutý mini (2013)→ Horáková, Valešová…
Oranžový mini (2012)→ Horáková, Baranec, Rehák, Valešová, Kvardová,
Kyselová…
Červený mini (2011)→ Wágner, Horáková, Valešová, Baranec, Rehák,
Reháková, Balážová, Baláková, Floriánová N, Floriánová S, Šimicová,
Fasurová, Mokrá, Pecherová, Vachrlonová…
Zelený mini (2010) → Wágner, Becková, Holická, Hůrková, Ježková,
Sochorová, Machulková, Vašková…
Modrý mini (2009)→ Wágner, Mihálová, Šimková, Hollatzová, Zaschke,
Horák, Balogová, Balogová, Bokšayová, Sedláková…

Hodnocení 2. turnusu→ Rotava 2020
Mentalita
HS
IHČ
Rozvoj

Monitoring mysli
Technická důslednost
6-2 a Katolík
TkP a TP
Všestranná příprava

Dvojka byla programově ještě důležitější než Jednička… Hodně jsem se
těšil na zmapování především mladších žákyň, které dorazily do Šestky
z tréninkové skupiny Jirky Turečka…
Na 2. turnusu měly děti během jednoho dne až 8 tréninků… Sice pestrých,
ale přeci jenom tréninků… Šlo i o monitoring mixu duševní činnosti
s pohybovými a s tím spojenou výdrží, pracovitostí, úsilím, potřebou růstu…
Na Dvojce se vyprofilovali hráčské pilíře v šestkovém volejbalu v kombinaci
dovednosti↔ charakter pro družstvo starších děvčátek…
Barbora Höflerová, Karolína Šimková, Kristýna Müllerová, František
Wágner, Sára Zaschke, Veronika Mihálová… Jmenovaní hráči a hráčky
vedle volejbalových kvalit prokázali i silný charakter, pracovitost, úsilí,
ocelovou vůli… A právě takové hráče a hráčky BVC Chodov potřebuje…
Samostanou kapitolou byla Nicolka Horáková… Prvňáček, který již nyní
může hrát celou škálu barevného minivolejbalu→ žlutý minivolejbal, oranžový
minivolejbal, červený minivolejbal, zelený minivolejbal i modrý minivolejbal…
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U mladších děvčátek nás čeká v nastávající sezoně ještě větší porce práce…
Skok z červeného minivolejbalu do šestkového je obrovský… Tudíž nás
čeká neskutečně náročný start, kdy budeme hodně prohrávat a kdy si budeme
vážit každého získaného bodu… Bude to další zkouška osobností hráček…
Verunka Šimicová, Natalí Machulková, Bára Holická, Kikina Hollatzová,
Saša Nguyenová, Kiki Ježková…
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Závěr→
Čeká nás tradičně veleúspěšná učební sezona, sezona plná porážek, ale i
drobných i velkých vítězství… Budeme se učit šestkový volejbal, kde bude
naše výkonnost růst každým týdnem… Nejprve musíme zvládnout podání a
v souvislosti s ním příjem podání… Vedle toho se bude vyvíjet i „guláš“ nácvik
a přechod mezi jednotlivými postaveními (příjmové postavení, vyčkávací
postavení, obranné postavení…)
Ale to je pouze jedna strana mince, protože tou druhou bude účast
v Karlovarské lize minivolejbalu 2021… A tam se budeme radovat, tam se
budeme slunit, tam si budeme lízat rány…
Předpokládám, že už tuto sezonu budeme dominantním klubem ve
všech barvách…

