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Začátek sezony vám výsledko-
vě vyšel na výbornou, předpo-
kládám, že s bodovým příno-
sem panuje spokojenost?

S bodovým ziskem musí panovat
velká spokojenost, protože zápasy
byly opravdu vyrovnané a my vytě-
žili až nadstandardní počet bodů. A
teprve až další, především těžké
venkovní zápasy, ukážou, jak na
tom mužstvo opravdu je.
Jaký je v Kopidlně cíl pro novou
sezonu?

Cíl zůstává i po výborném bodo-
vém začátku stejný - co nejdříve se
vyhnout záchranářským starostem.
Jak jste byl spokojen s letní pří-
pravou týmu?

Letní příprava začala prakticky
ihned po povinné koronavirové
pauze. Hráči se do tréninků pustili s
chutí, osa mužstva chodí trénovat
pravidelně, tedy z tohoto pohledu
opět spokojenost. Jen by bylo po-
třeba, aby si alespoň občas přišli
zatrénovat i hráči nastupující za B-
tým a mohli tak v případě potřeby
naskočit i do krajské soutěže.
Výsledky jsou dobré, je však ně-
co, na čem by měl tým zapraco-
vat?

Prostoru pro zlepšení je a bude
stále dost o dost, ať už v individu-
álních kvalitách či týmové hře. Stále

mi u našeho mužstva chybí více vy-
užít svých silných stránek, přede-
vším rychlosti ve hře jeden na jed-
noho.
V posledním utkání v Dolní Kal-
né, došlo k rozporu mezi roz-
hodčími a domácím týmem, jak
jste to viděli z pohledu hostu-
jícího celku?

U kontroverzních momentů, jak
byly popsány v zápise o utkání,
jsem osobně přítomen nebyl, takže
mi nepřísluší úplně hodnotit. Mohu
jen sdělit, že při příjezdu, samotném
zápase a ani odjezdu naše mužstvo
nezaznamenalo žádné abnormál-
ní chování domácího týmu vůči
nám. Naopak vše proběhlo v přá-
telském duchu.
Pamatujete na něco podobné-
ho?

Ve fotbale se s něčím podobným
potkal zřejmě každý, emoce zde to-
tiž pracují naplno. Kopidlno bylo dí-
ky divákům bráno za „horkou“ pů-
du, takže před nějakými 15 lety se
zde děly zajímavé věci (smích).
Zpátky do Kopidlna, jaké jsou
vůbec podmínky pro trénování
dospělých týmů a mládež?

Podmínky jsou skromné, ale pro
naše účely dostačující. Kvalita trá-
vníku je na velmi solidní úrovni, což
je pro hráče to hlavní. Diváci pak

VLADIMÍR HNÁT, TRENER KOPIDLNA:

Takhle povedený začátek ve skupině A JAKO I. B třídy od týmu
Kopidlna asi nikdo nečekal. Svěřencům trenéra Vladimíra Hnáta se
výsledkově daří na výbornou a v klubu na Jičínsku panuje se star-
tem podzimu maximální spokojenost. Teď však čeká na borce z
Kopidlna hodně náročný los. Utkají se s týmy, které mají ambice na
postup a až tyhle zápasy ukážou, jak na tom svěřenci Hnáta jsou. 

jistě ocení nabídku stánku a udírny.
V následujících kolech máte hod-
ně těžký los, ukážou zápasy s tý-
my, které se chtějí prát o nejvyš-
ší příčky, jak na tom doopravdy
jste?
Jistě ukážou, a je to jen dobře. Pře-

devším venkovní zápasy proti Nové
Pace, Skřivanům, Dvoru a Železnici
budou více než náročné, to by však
naše mužstvo opět mohlo posu-
nout o krůček dále.
Koho tipujete na vítěze I. B tří-
dy, skupiny A?

Herně na nás v předchozích sezo-
nách nejvíce zapůsobila rezerva

Začali dobře. Přesto je cíl pořád záchrana

Fotbalistům Kopidlna (v červeném) se začátek sezony vydařil.                                                                   Foto: FK Kopidlno

Trenér Kopidlna Vladimír Hnát.                                                   Foto: Archiv V. H.

Dvora Králové, ke které jako favori-
ta můžeme přiřadit Železnici s pro-
pracovaným herním systémem a
dále právě mužstva Nové Paky a
Skřivan.
Minulá sezona byla předčasně
ukončena, teď se zatím jede po-
dle plánu, věříte, že se soutěž
odehraje v klasickém režimu?

Jsem v tomto bohužel trochu ske-
ptik i když bych si přál, aby soutěž
proběhla bez větších omezení a zá-
sahů. Obávám se však, že pozitivní
nálezy budou zápasy odkládat a
kontumovat. Kvalita soutěže tím
značně utrpí.
V uplynulých dnech nastoupila
česká reprezentace v hodně im-
provizovaném složení do utká-
ní proti Skotsku, koukal jste na
zápas? A co jste říkal na výkon
našeho výběru?

Pondělní odpoledne jsem strávil
sledováním obou zápasu naší re-
prezentace a výkony týmů pro mne
byly příjemným překvapením. Mla-
dé naděje proti Chorvatsku před-
vedly aktivní presink a tvrdost v
soubojích, čímž potlačily vyšší indi-
viduální kvality soupeře, A tým pak
působil opravdu jako tým, který se
chce o úspěch poprat a vyrovnání
ke konci zápasu bychom jim jistě
všichni přáli.                                     (vek)


