Rozhovor s prozatímním trenérem „B“ týmu
„B“-tým s koncem sezóny opustil jeho trenér Petr Havran. Na jeho místo
fotbalový výbor jmenoval jednoho z hráčů „B“-týmu. „Příprava musí začít
včas“, řekl Radim Mrázek.
Kdy jste se dozvěděli, že „B“-tým bude bez trenéra?
Dozvěděli jsme se o tom pár kol před koncem jarní části. Zase takové
překvapení to pro nás nebylo. Trenér nám to nastínil už v zimní přestávce,
ale to že opravdu skončí jsme neřešili. Nic méně asi pět kol před koncem
nám oznámil, že opravdu končí.
Skončili jste na třetí příčce. Byl důvodem jeho ukončení na pozici trenéra ne-postup do
„Okresního přeboru“?
To je otázka pro něho. Nechci za nikoho mluvit. Možná si chce jen dát pauzu. I když hrajeme na
nejnižší úrovni, tak je to určitě časově náročné. V pátek na tréninku dát dohromady hráče, do toho
někdo onemocní nebo je o víkendu v práci, takže se to musí skloubit s „A“-týmem.
Měli jste na postup?
Musím říct, že ano. Nic méně Zubr Přerov měl vynikající podzimní část, kde ztratili opravdu minimum
bodů. My jsme na jaře ztratili zbytečně dva zápasy prohrou a ve dvou jsme remízovali. Na konci nám
ty body chyběly.
Proč jste se rozhodl převzít „B“-tým, byť jen dočasně?
Nejprve musím říct, že nechci, aby to vypadalo, že si chci hrát na trenéra. Nikam se netlačím a ani
nechci nikomu nic dokazovat. Už před koncem sezóny mi řekl předseda fotbalového oddílu Ivan
Bardoň, že „B“-tým má problém. Trenér skončí a není zatím za něj náhrada. Což by mohlo vést
v nejhorším k zániku „B“-týmu. Oba jsme se shodli, že by to byla těžká rána pro fotbal v Bělotíně. U
zrodu „B“-týmu stál před pár lety Petr Ozogán a další kluci, kterým to dalo hodně práce, aby „B“-tým
vznikl. A najednou by jedním tahem měl být smazán. Proto jsem se nabídl, že s týmem zahájím
přípravu jako hráč a zároveň ji povedu dočasně jako trenér. Výbor bude mezitím hledat trenéra a
jakmile jej najde, předám mu vše do jeho kompetence. Věřím, že se podaří trenéra nalézt. S přípravou
nelze čekat a oddalovat ji. Příprava musí začít. Nemůžeme nic nedělat a pak si s novým trenérem říct,
za čtrnáct dní máme první zápas nové sezóny. To by bylo špatně jak po stránce herní, tak i fyzické
přípravy. Chci tím říct, že bychom herně asi moc nepředvedli a ještě bychom riskovali zranění hráčů
v nové sezóně. Příprava tedy nebude ohrožena a začíná 15. července.
Můžete nastínit jak bude vypadat?
Plán je trénovat dvakrát týdně. To bude asi první změna. Pokud chceme hrát o postup, tak si
nemůžeme dovolit trénovat jednou za týden. Bude to především herní příprava. Jsem zastánce toho,
že i hrou se dá získat kondice a není nutné běhat desítky kilometrů. Ale hra musí mít určitá pravidla a
parametry. Dále mám nějaké nabídky na přípravné utkání. Tady nebudu konkrétní, ale jde o kvalitní
soupeře z Moravskoslezského a Zlínského kraje, kteří se pohybují ve vyšších soutěžích.
Dojde k nějakým obměnám v týmu?
To nechám na novém trenérovi. V rámci přípravy, a proto je nutné ji začít včas, bude důležitým
úkolem zapracovat do týmu hráče, kteří skončili v dorostu. Myslím si, že na tom nejsou vůbec špatně.
Zmínil jste postup, je to tedy Váš cíl do nové sezóny?
Je potřeba to ještě probrat v kabině jako tým. Nic méně nemá smysl si klást malé cíle, to je
demotivující. Podpora od vedení tu je, „A“-tým se udržel v 1.A. třídě. Nebylo na škodu, kdyby se ten
rozdíl tří tříd zmenšil.

