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Nejmladší tým extraligy bojuje o finále 
BRNO 13.4.2010 - Volejbalovou verzi pohádky o Popelce připomíná letošní sezona extraligových žen 
VK Královo Pole. 
 
Když před sezonou odejde z týmu sedm zkušených hráček a nezbývá než je nahradit hráčkami 

převážně juniorského věku, tak místo úvah o titulu, samozřejmých v letech minulých, se najednou 

objeví obavy, zda takový kádr vůbec bude stačit na nároky extraligové soutěže. A tento scénář potkal 

i dlouhodobě nejúspěšnější ženský volejbalový klub z  Králova Pole. 

Jen málokdo tehdy asi věřil brněnskému týmu jako ředitel klubu Richard Wiesner: "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." 

Přesto začátek soutěže, kdy mladý tým v prvních pěti zápasech získal pouze jediné vítězství, mohl 

počáteční obavy naplňovat. Následující spanilá jízda hráček  pod vedením trenérů Ondřeje Marka a 

Radima Vlčka v podobě 13 vyhraných utkání po sobě pak všechny papírové předpoklady pesimistů 

roztrhaly na kusy. V základní části extraligy obsadila Královopolská  třetí místo a po nástavbové části 

postupovala do play off dokonce z místa druhého. Také účast ve finále Českého poháru a historický 

postup do osmifinále evropského poháru Chalenge Cup se rozhodně nečekali. 

Věkové složení brněnského družstva je na české extraligové poměry  skutečně obdivuhodné - hned 

sedm hráček se narodilo v letech 1990 a 1991 a "veteránkou" týmu je blokařka Sandra Onderková, 

která letos v  březnu oslavila třiadvacáté narozeniny! Výborné výsledky samozřejmě nespadly z nebe. 

Brněnský klub se snaží dlouhodobě pracovat s mládeží a tato koncepce, která se klubu vždy 

vyplácela i v extralize, se letos ukázala jako záchrana v horších časech. Hráčky, z nichž většina ještě 

zasedá do lavic středních škol, jsou sice velmi mladé, ale na palubovce už mají leccos za sebou. Vždyť 

juniorky VK KP Brno v posledních 10 letech osmkrát získaly titul  přeborníka České republiky a v 

posledních pěti letech měl brněnský klub  velmi početné zastoupení ve všech  mládežnických 

reprezentacích. 

Ve středu 14. dubna může brněnská volejbalová pohádka pokračovat, v  prvním semifinále play off 

extraligy přivítají na svém hřišti Brňanky soupeřky z Frýdku-Místku a určitě udělají vše pro to, aby tato 

sezona  měla ještě jedno, finálové pokračování. 
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