TISKOVÁ ZPRÁVA
V Brně dne 8.10.2009
Před zahájením nového ročníku Extraligy žen
Vypadá to, jako obyčejný začátek nové sezóny, kterých už proběhlo mnoho. Nic nenapovídá
skutečnosti, že družstvo žen Králova Pole stojí na prahu nové éry. A přece odchody dalších
zkušených hráček završili jedno velmi úspěšné období dějin klubu, které lemuje 5 titulů
mistryň ČR a nejeden úspěch v Českém a Československé poháru.
Doplnění hráčského kádru, děvčaty převážně z vlastní líhně, z nichž většina je dosud
juniorského věku, se jeví jako důsledek současné ekonomické situace, kdy je většina klubu
nucena snižovat své rozpočty a obrací se každá koruna. V případě našeho klubu byl tento
krok zvažován už podstatně dříve, protože produkce mládežnické základny je stále kvalitnější
o čemž přesvědčuje nejenom pravidelný zisk titulů juniorských mistryň ČR, ale i poměrně
vysoký počet našich hráček zařazovaných do mládežnických reprezentací ČR (nezřídka až
50% zastoupení na vrcholných akcích). Právě využití potenciálu těchto mladých hráček nám
připadá jako logické vyústění současné situace.
Dlouhodobé smluvní závazky mladých hráček dávají trenérovi Markovi a jeho realizačnímu
týmu dostatek klidu k přípravě družstva, které hledí dál než k horizontu této sezóny.
Udržením nahrávačky Kubínové a libera Jášové se družstvu dostane tolik potřebná zkušenost
a umění volejbalového řemesla, které obě již několik sezón úspěšně prokazují a byly pro ně
vstupenkou i do národního družstva. Věříme, že takto namíchaný koktejl už tento rok přinese
své ovoce v zisku některé z medailí.
Toto prohlášení se může zdát ve světle nastíněných skutečností jako velmi smělý cíl, ale
tradice našeho klubu nám ani nedovoluji si jiný cíl dát. Úspěch byl v posledních letech vždy
naším synonymem a my uděláme vše pro to, aby tomu tak bylo i nadále. Věříme, že
současné nelehké podmínky budou prubířským kamenem pro družstvo na jeho opětovné
cestě vzhůru. I když jsou současné ekonomické podmínky nesrovnatelné s VK Prostějov,
který je po právu hlavním favoritem letošní sezóny, jsme odhodlání tento hendikep částečně
nahradit kvalitní prací, přístupem, odhodláním a soudržností, která se nám bohužel
v minulosti trochu vytratila a dříve či později i tohoto soupeře vyzvat v boji o volejbalový
trůn. Respektujeme všechny své soupeře, především UP Olomouc a pražský Olymp bude mít
stejnou představu o konečném výsledku, ale jsme přesvědčeni, že již tato sezóna ukáže
správnost nastoupené cesty.
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