Rozhovor s trenérem „A“ mužstva Želetavy panem Pavlem Dvořákem
Hodnocení zimní přípravy, cíle pro jarní část sezóny 2014 a několik dalších zajímavých odpovědí jsme
pro Vás připravili v následujícím rozhovoru s trenérem Pavlem Dvořákem:
1)
Jak byste zhodnotil zimní přípravu?
Zimní přípravu nám zhodnotí až samotná soutěž, tam se ukáže, jak jsme se na
sezónu připravili. Samozřejmě, že se nám v zimě nevyhnuly nemoci a zranění, a
když k tomu vezmu ještě pracovní povinnosti, tak byly některé tréninky v účasti
slabší. Jinak si myslím, že jsme na sezónu připraveni.
2)
Bylo pro Vás v průběhu přípravy něco milým nebo naopak
špatným překvapením?
Příjemným překvapením pro mě bylo soustředění. Tam si hráči zaslouží
pochvalu za přístup a nasazení v tréninku.
3) S jakými ambicemi budete chtít vstoupit do závěrečné části sezony?
Myslím si, že každý hráč i trenér nastupuje do každého zápasu s tím, že chce zvítězit.
Proto my do druhé poloviny sezóny nastupujeme s tím, že chceme vyhrát každý zápas.
Kolikrát se nám to podaří, to ukáže až průběh jara. Já bych byl rád, kdyby těch zápasů
bylo co nejvíc.
4) První mužstvo posílila staronová tvář – Aleš Pacas, Aleše znáte řadu let, co od něj
očekáváte a jakou roli by měl v týmu plnit?
Aleš je útočník, takže od něj jednoznačně očekáváme branky, a že spolu se Simandlem
vytvoří silnou útočnou dvojici. Já osobně mu přeji, aby měl v Želetavě stejně úspěšné jaro
jako to loňské.
5) V čem vidíte největší klady a zápory Vašeho týmu?
Největší klad želetavského mužstva je podle mého názoru výborná parta mladých
šikovných kluků, kterým v bráně kryje záda obrovská autorita Jirka Mastný. Každé
mužstvo má i nějakou slabinu, tou naší jsou standartní situace.
6) Na jaké Vaše fotbalové období nejraději vzpomínáte? Nejhezčí okamžik?
V Jakubově jsem strávil na lavičce 15 let, a proto tam mám také pěkné vzpomínky.
Nejraději vzpomínám na postup ze III. třídy, a potom na první 3 – 4 roky v I. B třídě. To se
hrál v Jakubově historicky asi nejhezčí fotbal. V té době hráli v Jakubově i želetavští kluci
(Kounek, Jičínský, Slavíček, Kasáček, Novák,…). Samozřejmě jsem prožil krásný podzim
v Želetavě, věřím, že jaro bude stejně úspěšné.
7) Obvyklá otázka… Sparta nebo Slavie?
Slavie.

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů nejen na střídačce Žele Juve !

