TISKOVÁ ZPRÁVA
A-tým na prahu nové sezóny
A-tým volejbalistek Královo Pole Brno stojí na prahu UNIQA Extraligy žen značně obměněný, během léta
vystřídal amerického trenéra Andrého Christophera Gonzáleze třiačtyřicetiletý italský kouč Bruno Napolitano a
společně s ním přišly do Králova Pole i nové hráčské posily.
Bruno Napolitano působil 12 let v italské první a druhé lize. V loňské sezóně se přesunul do Finska, kde dovedl
tým HPK Hämeenlinna až ke třetímu místu v extralize a do finále tamního poháru. K brněnskému týmu přišel na
začátku srpna a je si vědom toho, že Královo Pole potřebuje vybudovat stabilní družstvo schopné v nadcházející
sezóně úspěšně bodovat: „Brno stojí na prahu nové cesty – změnilo trenéra, hodně hráček odešlo, nové přišly.
V týmu jsou v současné době vedle hráček s velkými zkušenostmi také velmi mladé holky, které ještě chodí do
školy a je potřeba to všechno dobře skloubit dohromady. Chtěl bych ale zdůraznit, že Brno má velmi dobrý
mladý tým volejbalistek a podle mě je správná cesta umožnit nadějným juniorkám start v extralize.“
Hlavními hráčskými posilami A-týmu jsou Michaela Doležalová a Vendula Měrková. Obě strávily poslední
sezóny na evropských palubovkách – smečařka Michaela Doležalová hrála od roku 2006 ve Francii, loni si s
Nantes vyzkoušela i Champions League. Univerzálka Vendula Měrková pak působila v posledních čtyřech letech
v Německu a v Itálii. Obě hráčky jsou se svými zkušenostmi důležitými oporami nově se tvořícího týmu. Míša
Doležalová by měla pomoci s Šárkou Melichárkovou nahradit Markétu Chlumskou, která kvůli zranění bohužel
musela ukončit svoji sportovní činnost. Od Venduly Měrkové si sportovní vedení klubu slibuje hlavně útočnou
produktivitu, která v minulé sezóně chyběla ke splnění medailového cíle.
Cenné zkušenosti ze zahraničí určitě do týmu vnese i Američanka Jennifer Keddy – dobře ji navíc zná trenér
Bruno Napolitano, protože v loňské sezóně stejně jako on působila ve Finsku.
VK Královo Pole odstartuje novou sezónu extraligy ve čtvrtek 15.10. od 18 hodin v domácím prostředí s
družstvem z Olomouce. V dalším utkání bude pokračovat v sobotu 17.10. od 18 hodin na palubovce Přerova.
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