
KAREL VANĚČEK – ROZHOVOR PŘED JARNÍ ČÁSTÍ SEZÓNY 2013

Na úvod bych Vás poprosil o krátké představení své osoby (hráčská kariéra, trenérská kariéra).
Jsem odchovancem českoskalické kopané, kde jsem prošel postupně všemi mládežnickými kategoriemi. V 17 letech 
jsem naskočil do A týmu, ale aktivní hráčskou kariéru jsem musel kvůli opakovaným zraněním kolene předčasně 
ukončit už ve 20 letech. Jako trenér jsem působil hlavně u mládežnických týmů, naposledy u mužstva dorostu FC České 
Meziříčí.

Mužstvo jste převzal na začátku zimní přípravy. Jak probíhala a jak jste s ní spokojen?
Zimní přípravu jsme zahájili soustředěním na Deštném na přelomu ledna a února. Následoval pravidelný týdenní rytmus 
– úterý (hala), pátek (terén), sobota (přípravný zápas na UT). Během přípravy bylo pro tým důležité nejen obnovit 
fyzický fond, ale také vyzkoušet nový herní styl a stabilizovat základní sestavu.
 
Jsou nějaké změny v kádru oproti podzimu?
V mužstvu nedošlo oproti podzimní části k žádným změnám. Pozitivní je, že hrajeme výhradně se svými odchovanci, 
což je mimo jiné i v důsledku dobré práce s mládeží v našem oddíle.

Jaké je kompletní složení realizačního týmu?
Kromě mne tvoří realizační tým můj asistent - Roman Havel a dlouholetý vedoucí mužstva – David Horký.  Zdravotníkem 
mužstva je Eva Janatová.

S jakými novinkami jde tým do jarní části sezóny? 
Pro fanoušky bude nejspíš nejzásadnější změnou návrat k tradičním klubovým barvám (modrá-bílá), což se projeví na 
jaře ve změně dresů, které budou navíc nově opatřeny jmenovkami jednotlivých hráčů. Novou tvář dostaly i webové 
stránky klubu, na kterých mohou fanoušci sledovat po každém zápase mimo jiné i aktuální bodové hodnocení výkonu 
hráčů v zápase i dlouhodobé statistiky.

Jakým herním systémem se chcete prezentovat?
Jednoznačně preferuji aktivní kombinační hru se systémem jednoho tzv. volného hráče. Rozestavení na hřišti 
v konkrétním zápase není podstatné (varianty se budou odvíjet od konkrétního soupeře), důležitá je individuální kvalita, 
nasazení a odvaha hráčů ve hře jeden na jednoho, schopnost kombinovat a efektivita v zakončení.

Na jaké hráče budete spoléhat?
Na hřišti je důležitý každý hráč, takže na tým jako celek. Nerozlišuji věk a zkušenosti, ale momentální formu, nasazení 
a kvalitu.

Máte už jasno o základní sestavě?
Ano. Během přípravných utkání se vykrystalizovala, ale uvidíme, jak do její podoby promluví případná zranění, pokles 
aktuální formy a pracovní nebo studijní povinnosti hráčů.

S jakým cílem půjdete do jarní části sezóny?
Jednoznačným cílem pro jaro je záchrana v B třídě.

Co byste na závěr vzkázal hráčům a fanouškům?
Bavte se společně fotbalem.


