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Je jasné, ?e napí?i-li takovýto ?lánek, zavazuji tím sebe i v?echny hrá?e k mo?ná i nesplnitelnému cíli. O co jde?
P?edloni jsme byli druzí. Postoupili jsme ze 4. místa ve skupin?, ve finále jsme v prvním zápase s Ostravou zázra?n?
oto?ili z 0:2 na 3:2. Tím pádem jsme narazili v semifinále na tým Zlína, který postoupil díky lep?ímu skóre na úkor tehdy
a? moc kalkulujícího Brna. Tím nesni?uji kvality Zlína a u? ur?it? ne na?e kvality. Finále s ?ZU Praha vyzn?lo
jednozna?n? pro soupe?e. Ov?em po období boj? ve st?edu tabulky a 9.místa z p?edcházejícího ro?níku bylo na?e umíst?n
rozhodn? p?ekvapením. Co s tím? Ode?li klí?oví Mára Slavík, Lubo? Pospíchal a ?t?pán ?aba. Na jejich místa se ji? drali
Indra, Kasan, Ku?ec, , Jakubec a p?edev?ím ?ímal . Proto dal?í závazek byl zopakovat stejné finále. Mo?ná trochu
odvá?né, ale jasné. A skute?n?. Do play off jsme postupovali z prvního místa ve skupin?,kterou jsme vyhráli
suverénn? a jen se dívali, kdo p?jde a v jakém po?adí s námi. Ve finálové skupin? jsme ztratili pouze jeden set a
postoupili do semifinále. V n?m jsme se st?etli op?t s ?ZU Praha. Na n? neumíme nebo máme z nich a? moc velký
respekt. Porá?ka 0:3 nás odsoudila do boje o 3.místo, které jsme v?ak vybojovali. Tedy výkony lep?í a závazek jsme
dodr?eli. To v?e je historie. I po této sezón? ode?li mo?ná je?t? klí?ov?j?í hrá?i ne? v p?edcházející. Z Danka ?ímala se
toti? stal lídr týmu, který se dokázal rozhodnout i v t?ch nejt???ích situacích v?dy ve prosp?ch týmu. A nebylo to v?dy jen
ve h?e. Ví?a Jakubec na bloku a Michal Kacafírek jako libero pat?ili k dal?ím nepostradatelným hrá??m lo?ského
dru?stva. Leto?ní zm?ny jsou v?t?í ne? lo?ské nebo p?edlo?ské. P?esto se nesmíme bát stále zvy?ovat sázky.
Chceme obhájit medailové pozice!!! Víme, ?e konkurence bude v?t?í, víme, ?e musíme dát dohromady je?t? lep?í tým
jak vloni, víme, ?e Danek ?ímal a spol. jdou nahradit jen za velkého úsilí jejich nástupc?. To v?e víme, p?esto do toho
musíme jít. Prohla?uji to já jako trenér a vím, ?e mohu hned na za?átku sezóny navodit takový tlak na tým, ?e by ho mnozí
nemuseli zvládnout. To samoz?ejm? dop?edu nevím. Ale dobrý trenér nep?estává nikdy své dru?stvo kou?ovat a
v??it mu. Mohl bych se vymlouvat a spolu se mnou i hrá?i, ?e tým se teprve tvo?í (ano,ná? tým se teprve tvo?í), nebo ?e
hrá?i nemají velké zku?enosti (správn?, v?t?ina na?ich hrá?? zku?enosti skute?n? nemá).Mohu tudí? ji? te? otev?ít
zadní vrátka pro p?ípadné omluvy a výmluvy mo?ných porá?ek (a ty skute?n? mohou p?ijít). Trené?i, kte?í nechají takto
sv?j tým klesnout zp?t a nezvy?ují své nároky a nezakládají "dynastie" prahnoucí po vít?zstvích, po udr?ování vysoké
úrovn? svého sportu i svého klubu, jsou zbab?lci. Pokud v?ak chcete zvy?ovat "sázku" musíte znát pro to argument
a mít plnou ruku "trumf?". Trumf? obsahujících odhodlání, odvahu, chu? se zlep?ovat apod. Jinak je to blábol. Kdo
chce p?ipravovat klub na to, ?e bude neustále naho?e, musí být p?ipraven vlo?it do hry v?e a co má k disposici. Na
za?átku ka?dé takové cesty se musí spojit dva povahové rysy. Pevnost charakteru a odvaha . Mark Twain definuje
odvahu jako odolávání strachu, zvládnutí strachu a ne nep?ítomnost strachu. Podmínkou p?e?ití u ponorkového vojska
za 2. sv?tové války bylo"být k smrti vyd??en". Mít strach je v po?ádku, pokud se bojíte "d?stojn?". Strach se ve v?t?í ?i
men?í mí?e podílí na zdolávání ka?dé p?eká?ky. Ov?em nesmí p?ejít v paniku. Ta je potom zhoubná. Kdybych to m?l
"naroubovat" na leto?ní tým, tak myslím, ?e parta kolem Domase ?aby, Edy He?mánka, Patrika Indry, Honzy Kasana
Filipa Brychty nebo Romana Ja?y si je toho v?doma. ?e pevnost charakteru a odvaha p?em?n?né v odhodlání ud?lat
pro úsp?ch v?e i s rizikem zodpov?dnosti ze v?ech následk? v p?ípad?, ?e se to nepovede. Proto?e pokud jdeme za
n??ím skute?n? velkým - a to my jdeme - na následcích nezále?í. Nezále?í na ni?em, krom? toho, ?e jsme v tom v?ichni,
hrá?i i trené?i, spole?n?.
S pou?itím citací z knihy Pat Riley, Cesta k vít?zství Petr Juda, 6.10.2016

Pohán?no drupalem. Kontakt na provozovatele.
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