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V prvním týmu se musí změnit klima
JIHLAVA – Změny v kádru A-týmu
chtělo vedení FC Vysočina provést
příští rok v létě. To ale nemohlo tušit, že nedávno skončená podzimní
část první ligy dopadne z pohledu
klubu nejhůře v historii.
Jihlavští fotbalisté přezimují s pouhými deseti body na posledním místě tabulky HET ligy. „Přišel nový realizační tým, došlo k očištění kádru
od problémových hráčů, a částečně
k jeho okysličení třemi novými hráči. I proto jsem doufal, že nebudeme
mít takové problémy,“ řekl ředitel Jan
Staněk.
Jaké je hodnocení podzimu z pohledu klubu?
Rozhodně můžeme hovořit o zklamání. Doufali jsme, že se nám bude
dařit lépe a výkonnost týmu bude
stabilnější. Věřili jsme, že tým nebude skákat od jednoho skvělého výkonu ke čtyřem špatným.
Máte pro to vysvětlení?
Možná to má souvislost s psychickou odolností hráčů, která trpí tím,
že někteří hrají o záchranu příliš už
dlouho. Realizačnímu týmu se bohužel nepodařilo hráče ve většině
utkání nakopnout k tomu, aby z nich
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bylo cítit odhodlání vyhrávat, dělat
výsledky za každou cenu, a nechat
na hřišti něco navíc. Z tohoto stavu
se musíme poučit, a musíme učinit
takové kroky, aby se klima v prvním
týmu změnilo. Hráčům nelze vytknout stoprocentní přístup, ale v
důležitých utkáních je třeba přidat
něco navíc.
Váš první půlrok v pozici ředitele klubu nebyl z tohoto pohledu
příliš veselý.
Věděl jsem, že prvoligová sezona
bude velice těžká, a že přicházím do
klubu v době, kdy již složení kádru
nelze moc změnit, na což jsme ani
neměli volné prostředky. Veškeré
plány proto směřovaly na léto 2018,
kdy se měly začít realizovat hlavní
změny. Současný vývoj ale vyvolal
nutnost přistoupit ke změnám dříve.

Nakolik do celkového obrazu a
hodnocení podzimní části promluvily dvě poslední nevydařená
utkání s Brnem a na Slovácku?
Jsem zastáncem dlouhodobé práce,
která nemusí přinášet výsledky hned,
ale měla by se naplno projevovat v
delším časovém horizontu. Právě
proto bych nechtěl hodnotit úspěch
či neúspěch podzimu pohledem na
poslední dva zápasy dlouhodobé
soutěže. Myslím si totiž, že tyto zápasy pouze podtrhly náš špatný podzim. Pochopitelně, že kdyby nám vyšly bodově lépe, zřejmě bychom byli
přes zimu klidnější a nezbytné kroky
bychom dělali pomaleji. Tento neúspěch uspíšil naše přesvědčení, že
není na co čekat, a je nutné provést
zásah hned.
Prozradíte, jaké se chystají změny?
Dotknou se hráčského kádru, a
mohou se dotknout i realizačního
týmu. Nezapadá do nich přestup
Jana Hanuše do Jablonce, který byl
dán obecně stavem jeho smlouvy a
jeho touhou po dalším kariérním
posunu. Mohli jsme ho v Jihlavě
držet „násilím“ ještě půl roku, ale
to by nepředstavovalo dobré řešení

pro nikoho.
Víte už, k jakým dojde v přestupovém období odchodům či příchodům hráčů?
Konkrétní počty a jména nyní nemohu prezentovat. Rozhodně v
tomto směru nezahálíme a intenzivně pracujeme. Pevně věříme tomu,
že základní informace budou k dispozici na začátku ledna. S určitostí
mohu říci, že se do „áčka“, minimálně pro úvod zimní přípravy, přesune
pět talentovaných hráčů z juniorky a
dorostu.
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1. Plzeň
2. Slavia
3. Olomouc
4. Liberec
5. Sparta
6. Teplice
7. Bohemians
8. Jablonec
9. Zlín
10. Dukla
11. Ml. Boleslav
12. Brno
13. Karviná
14. Slovácko
15. Ostrava
16. Jihlava
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Dukla není extraligový otloukánek
Aktuálně jsou v tabulce poslední, to ale neznamená, že by byli za
otloukánka. Naopak. Hokejisté jihlavské Dukly přinesli do extraligy
svěží vítr.
Málokdo čekal, že budou mít po 32
odehraných utkáních na kontě 33
bodů, a pořád budou moci reálně
uvažovat o účasti v předkole play
off…
„Hodnocení dosavadního průběhu
sezony má dvě roviny. Co se týče bodového zisku, tam nám pár bodů chybí. Některé zápasy jsme měli dobře
rozehrané, ale tým doplatil na nezkušenost a ztratil body v těsném závěru.
Nicméně jsem spokojen s předváděnou hrou, přístupem hráčů, i s tím,
jak je tým vedený,“ řekl po polovině
základní části jednatel klubu Bedřich Ščerban.
Dukle se podle očekávání nejvíce daří na domácím ledě, kde je
všem extraligovým konkurentům
mnohy více než vyrovnaným soupeřem. Z Horáckého zimního stadionu odjely s porážkou i takové
„těžké váhy“ jako pražská Sparta,
nebo Třinec. „Jihlava hraje bruslivý
a houževnatý hokej. Doma to udělá
těžké každému týmu,“ uvedl třinecký hlavní kouč Václav Varaďa.
Ščerban má pro svoje podřízené,
tedy realizační tým i hráče, jen slova
chvály. „Nemám jim co vyčíst. Bojují,
mají příkladný přístup, a často jdou na
hranici svých vlastních možností. Je mi
skoro až líto, že nám nějaké body chybí, protože jsme si je v některých zápasech zasloužili,“ dodal.
Jenom diváků kdyby chodilo do
ochozů více. „Jihlava je jedno z

DUKLA v průběhu sezony posiluje kádr. Zatím poslední novou akvizicí ze zahraničí je kanadský útočník Zach Hamill, jenž
se krátce objevil mimo jiné v kanadsko-americké NHL.
Foto: Michal Boček
nejmenších extraligových měst. Vzhledem k tomu je průměrná návštěvnost dobrá (aktuálně 4.727 – pozn.

red.), ale přál bych si, aby chodilo
více lidí, jelikož je to pro nás ekonomický přínos. Fanoušci, kteří chodí

pravidelně, dokáží vytvořit úžasnou
atmosféru,“ chválí Bedřich Ščerban.
-cio-

