JAROSLAV JANÁČEK, KAPITÁN FK KOPIDLNO

Mladším klukům jsme nepsaná pravidla museli trochu oživit
V Kopidlně mají velmi mladý tým. JAKO 1. B třídu zde hrají
dokonce i hráči ročníku 2005. „Za pár let by měli tvořit osu
týmu“, popisuje plány s mladou generací sedmatřicetiletý
kapitán Jaroslav Janáček.

Zapojili se dobře do kolektivu?
Ano, jak už jsem říkal, mají chuť. A není to jen o té fotbalové
stránce, ale zapojili se i do dění okolo. Příprava hřiště, zázemí
a podobně.

Jak hodnotíte současné výkony vašeho týmu?
Jako den a noc. Domácí prostředí dokážeme využít
a s fanoušky v zádech hrajeme fotbal, kterým bychom se chtěli
prezentovat. Bohužel venkovní zápasy nevypadají zatím podle
našich představ, takže máme pořád na čem pracovat.

Musíte mladé hráče v kabině třeba učit nějakým zvyklostem?
Za našich mladých let, když jsme nakoukli do dospělého
fotbalu, byla taková nepsaná pravidla pro mladé. Klukům jsme
je trošku oživili a musím říct, že se k tomu postavili čelem, za
což bych jim chtěl tímto poděkovat.

Hraje tým na hranici svého potenciálu, nebo ze sebe můžete dostat ještě o něco víc?
Vždycky je možnost dostat z týmu víc, hodně záleží na momentálním rozpoložení a tréninkové morálce. Dle mého názoru je to z osmdesáti procent v hlavě, zbytek je poctivý trénink.
Věřím, že prostor ke zlepšení tu je.

Když mezi sebou máte takový věkový rozdíl, nedochází
občas k problémům v komunikaci?
Myslím si, že si vždycky dokážeme vše vyříkat a najít společnou řeč jak na hřišti, tak i mimo něj. Důležité je, že si po tréninku nebo zápase sedneme, dáme pivko, nezletilí samozřejmě
limču a dokážeme řešit i jiné věci než jen fotbal.
Jaká je vaše oblíbená volnočasová aktivita, kterou se
udržujete v kondici?
Občas si zajdu zaběhat. Rád si zahraju nohejbal nebo badminton. Hodně času trávím prací kolem domečku, to je takový
komplexní trénink (směje se).
Máte v plánu třeba někdy po ukončení aktivní kariéry
zkusit fotbal i z pozice trenéra?
Uvidím. Před pár lety jsem se pohyboval u přípravky, tak
bych se třeba vrátil zase k těm nejmenším. Párkrát jsem trénink
mužů v Kopidlně vedl a kluci z toho měli vždycky radost. Rád
se zaměřuji na fyzickou přípravu, takže se pak nemohli dočkat,
až se vše vrátí do zaběhnutých kolejí.
(jzk)

Kopidlnu se v B třídě daří především doma.
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Věkově je váš tým poměrně mladý. Myslíte, že výhledově
by mohl mít třeba i na nějakou vyšší soutěž?
Máme mladý tým. Až na pár výjimek tedy (směje se).
Podařilo se nám během prodloužené letní přípravy doplnit tým
o kluky z dorostu, takže věřím, že by se v Kopidlně mohla hrát
i 1. A třída. Zatím se nám daří doplňovat tým o vlastní odchovance, což je v dnešní době už poměrně složité. Mládeže, která by
vydržela až do seniorské kategorie, bohužel rok co rok ubývá.
Patříte mezi nejzkušenější hráče v týmu, co je vaší úlohou v kabině?
V kabině se především starám o dobrou náladu. Odlehčuji
situaci, když se nám na hřišti zrovna nedaří. Snažím se předat
klukům nějaké ty zkušenosti, co jsem za svá fotbalová léta nasbíral, poradit, podpořit. Kluci už mě znají a ví, co mohou čekat
(směje se).
Nastupují za vás i hráči ročníku 2005, jsou do budoucna
velkým příslibem pro Kopidlno?
Určitě jsou velkým příslibem. Mají chuť a fotbalovost. V B
týmu hrají stabilně a pravidelně doplňují A tým. Za pár let by
měli tvořit osu týmu a vyplnit díru po star-ších.

FOTBAL V KRAJI

Kapitán Janáček patří k nejzkušenějším hráčům v týmu.
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