Rozhovor s novým trenérem TJ Sokol Dobrá:
PETREM WIECKEM
Představte se, prosím, zvědavé Doberské fotbalové veřejnosti (dosavadní působiště,
druh licence, zkušenosti atd..)
Jelikož jsme fotbalová rodina, tak jsme samozřejmě fotbal hrával do 18 let (FC Baník
Ostrava, Veřovice), pak jej deset let pískal (nejvýše KP) a nyní už jedenáctý rok trénuji
(Baník Ostrava lig. žáci, FC Vítkovice – lig. dorost, MFK Havířov – MSDD dorost a KP muži,
Finstal Lučina – muži, Český Těšín – muži). Poprvé jsem usedl na trenérskou lavičku
v Řepištích a pak následovala anabáze, kterou jsem popsal. Trenérskou licenci mám „A“
UEFA.
Na co jste ve své trenérské kariéře nejvíce pyšný?
Měl jsem tu čest trénovat mládež ve špičkových klubech. Dnes, když se ohlednu na soupisky
prvoligových klubů a už i zahraničních, tak jsou tam jména, která mi prošla rukama.
Namátkově můžu jmenovat Tomáše Vaclíka, Ondru Kušníra (oba Sparta Praha), Jana
Zawadu, Jiřího Hlaváče, Tomáše Vrťa (Baník Ostrava)…,těch jmen je samozřejmě více. A
takřka se všemi jsem v kontaktu a to je potěšující.
Dobrou jste převzal na poslední 4 podzimní kola. Jak byste je zhodnotil?
Na nějakou hloubkovou analýzu je brzo. Faktem je, že kádr je našlapaný a jsou v něm hodně
šikovní hráči. Práce bude určitě zajímavá a jsem přesvědčený, že bude i úspěšná. Chlapci
pochopili, že bez tréninku s výkony nic neudělají a to je pozitivní. Pokud se do chodu klubu
vměstná i potřebná koncepce, nemám strach, že by to nešlo.
Sice u týmu nejste ještě moc dlouho, ale i přesto… jak byste ho charakterizoval?
Je hodně mladý, ale zraje. Hráči jsou poctiví a klub jim není lhostejný. Panuje zdravá rivalita
a odhodlanost porvat se o co nejlepší výkony.
Máte za sebou půlku zimní přípravy. Jak ji doposud hodnotíte?
Fantasticky. Nečekal jsem tak ohromný zájem, trénuje fakticky v sedmnácti až dvaceti lidech
a to je pro trenéra důležité, protože jeho příprava nejde v niveč. Přeju si, aby to vydrželo a je
na mě, jak budou jednotky hráče bavit, aby nevklouzly do stereotypu.
Statisticky je Dobrá třetím nejhorším týmem ve střílení branek i v inkasovaných
brankách. Na co se v zimě zaměříte více na defenzivu nebo ofenzivu?
Jsem zastáncem útočného pojetí. To jednoznačně.
Jaké jsou cíle, či plány pro zbytek sezóny? Budou nějaké změny v kádru?
Na změny už asi nedosáhneme. Potřebovali jsme zkvalitnit kraj obrany a s příchodem
Pietroszka by se nám to mohlo podařit. Potřebujeme sehnat ještě brankáře. To v každém
případě. A plány? Dostat mančaft do pohody, posbírat co nejvíce bodů a příští rok postoupit.
Nic jiného mezi tím není.
Na jaký fotbal by se tedy příznivci Dobré na jaře mohli těšit?
Kvalitní, útočný, tříbodový… Už dost bylo nemastných neslaných výkonů. Prostě lidem
zpříjemnit sobotní odpoledne, aby si měli u pivečka o čem povídat. A taky dělat dobré jméno
Dobré…
S jakým výsledkem byste byl spokojen po konci sezóny vy osobně?
Z oblasti Sci-fi s postupem… . Teď vážně, posbírat co nejvíce bodů a dokázat si, že
s poctivou prací se dají dělat velké výsledky.

