
Mužstva mužů mají za sebou zimní soustředění, a proto jsem
hrajícímu trenérovi poslal několik otázek, na které mi p. Nerad Jiří

ml. odpověděl.
O víkendu 7. - 9.2.  proběhlo zimní soustředění hráčů A i B mužstva a několika dorostenců v 
Borovanech. Kolik hráčů se celkem zúčastnilo, co bylo náplní tohoto sopustředění a splnilo 
účel?
Zimní soustředění bylo opět velmi přínosné zejména z hlediska stmelení kolektivu. Odcestovalo nás
25 zdravých a 3 zranění, kteří pomáhali s organizací tréninků i jiných věcí. Soustředění trvalo 3 dny
a absolvovali jsme 5 kvalitních tréninkových jednotek, takže s průběhem jsme spokojeni. Důležité 
je, že se zúčastnili i dorostenci.
Ve velkých klubech slouží zimní období ke změnám v kádru. Jak to vypadá v Telči, přišel 
nový hráč, odešel někdo, ....?
My rozhodně nejsme velký klub a přesto jste to napsal velmi výstižně. Minulou zimu jsme měli 
štěstí a do jarní části sezóny jsme šli v plné sestavě. O to horší to bude letos. Nová umělá tráva, nám
paradoxně, spíše přinesla smůlu v tom, že se během náročné zimní přípravy zranilo již několik 
klíčových hráčů. Změny budou tedy velké a zároveň nechtěné. V zimě jsme získali alespoň 1 posilu
do zálohy, a to odchovance Ladislava Holuba z Pavlova. Pro to, aby docházelo k zásadnějším 
změnám v kádru, by musel být větší zájem ze strany vedení klubu. 
Kolik je pro jarní sezónu k dispozici hráčů? Pro A mužstvo a B mužstvo?
Jak jsem již psal výše, potýkáme se s množstvím zraněných. Kolik hráčů je k dispozici pro A a B 
tým říci nelze. Důvod je jednoduchý, každý rok dochází k neustále fluktuaci hráčů mezi A a B 
týmem podle momentální výkonnosti, takže nelze jednoznačně říct, kdo je z A a kdo z B. 
Momentálně budu vybírat sestavu asi z 18 hráčů, kteří se aktivně zapojili do zimní přípravy a mají 
zájem hrát, pracovat na sobě a zlepšovat se. Dalším důvodem je fakt, že někteří hráči z B se do 
dnešního dne prakticky neukázali na tréninku a ani nevíme, zda budou k dispozici. Nicméně to je 
spíše otázka na trenéra B týmu – Otu Procházku.
Pod pergolou kolikrát zaznívá, že by bylo třeba doplnit kádr v záloze, v útoku. Jaký máte 
názor na to získat hotové hráče odjinud či stavět na vlastních odchovancích, na dlouhodobé 
partě?
My naštěstí nehrajeme fotbal podle toho, co zaznívá pod pergolou. Pod pergolou hrálo jen 
minimum hráčů 1. A třídu. A paradoxně ti, kteří ji hráli, patří mezi ty rozumné a případně objektivní
kritiky. Já jsem již při svém příchodu na pozici trenéra avizoval, že bychom potřebovali kreativního 
záložníka a gólového útočníka. Bylo mi řečeno, ať si ho seženeme. Pokud bychom chtěli do Telče 
přivést kvalitní hráče např. z vyšší soutěže, museli bychom mu nabídnout podmínky, za které bude 
pro ně lákavé zde hrát, a to není v mé kompetenci. My nicméně hrajeme fotbal, protože jsme parta 
dobrých kamarádů a toho se budeme držet i nadále.
Telčské A mužstvo je poměrně mladé, jaký je jeho věkový průměr?
Pokud nezastupuje na postu stopera zkušený Zbyněk Procházka, tak se věkový průměr pohybuje 
okolo 23 let.
Máte výhled na to, kolik dorostenců v příštích sezonách může doplnit kádr?
Pár dorostenců má potenciál doplnit náš kádr. Jsme rádi, že většina z nich s námi byla i na 
soustředění. Záleží na nich, jakou budou mít motivaci a chuť na sobě pracovat. Společnou zimní 
přípravu bohužel většina z nich příliš nenavštěvuje. 
Přezimovali jste na 4. místě s celkovým počtem 21 bodů z 39 možných, jaký je cíl pro jarní 
sezónu?
Před sezónou jsme si dali cíl skončit do 5. místa. Zůstáváme pokorní, tabulka je velmi vyrovnaná. 
Vzhledem ke zmíněným zraněním musíme teď udělat zásadní zásahy do sestavy a jediné, co 
můžeme slíbit hrstce našich fanoušků, že budeme bojovat. 
Z ekonomického hlediska (především se jedná o náklady na dopravu) je zcela jedno, zda 
hrajete I.A nebo I.B třídu či krajský přebor. Říká se, že není velký rozdíl mezi kvalitou 
mužstev v spodní třetině krajského přeboru a první třetině mužstev z I.A třídy. Máte ambice 



nahlédnout do krajského přeboru? Je k tomu chuť, nadšení? Nebo je lepší vyhrávat v I.A 
třídě než prohrávat v kraji?
Jak říkáte, ekonomické hledisko nehraje v tomto případě významnou roli. Nevím, kolik zápasů 
krajského přeboru jste sledoval, ale podle mých očitých zkušeností je rozdíl docela zásadní. Rozdíl 
mi přijde mnohem znatelnější než mezi I. A a I. B třídou. Domnívám se, že hrát krajský přebor 
prozatím není v našich silách z mnoha důvodů. Největší je asi nedostatek tréninků u některých 
hráčů. Vlivem studijních a pracovních povinností se scházíme většinu sezóny pouze na víkend. 
Často pouze díky týmové soudržnosti a ochotě hráčů cestovat z velkých vzdáleností pouze na zápas.

Proč SK Telč nehraje počátkem sezóny Krajská pohár?
Naváži na předchozí otázku. Zcela jednoduše proto, že by bylo velmi těžké dát v tyto termíny tým 
dohromady. Krajský pohár totiž začíná před sezónou v období, kdy jsou letní prázdniny v plném 
proudu, a polovina hráčů je na dovolených.

Děkuji tímto p. Neradovi ml. za rozhovor a budeme se těšit, že kluci budou bojovat ze všech sil. Je 
potěšitelné, že mužstvo staví na vlastních zdrojích, přičemž je to ale taková z nouze ctnost. Ale snad
se v dorostu a žácích objeví talentovaní hráči, kteří v budoucnu budou pro áčko přínosem. 
Mě překvapil velmi nízký věkový průměr - 23 let!!! To je velký vklad do budoucna a možná by to 
stálo za to, stanovit si tzv. pětiletý plán (starší opět ví, o čem mluvím) a plánovat do 5-ti let 
nakouknout do krajského přeboru. 
Ale jak píše p. Nerad ml., chtělo by to větší součinnost všech zainteresovaných.

Ptal se D. Tripal v lednu 2020


