ROZHOVOR
V minulém čísle jsme vám nabídli podstatnou část z jednání Valné hromady SK Sparta
Úpice včetně zprávy odstupujícího předsedy Jindřicha Hanuše a zprávu komise mládeže. Do
tohoto čísla jsme připravili povídání před zahájením jarní sezony s trenérem A mužstva Ing.
Vladimírem Jůzlem.
ÚN: Můžeš se čtenářům ÚN stručně představit?
VJ:
Osobní data : ročník 1949, vzdělání ČVUT Praha-stavební fakulta (1968-1974),
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1992-1995), ženatý, 2 děti
Fotbal :
1968-1984 divizní hráč Trutnova
na vojně 1975-1977 hráč Dukly Tachov (III. liga) a Dukly K. Vary (divize)
1984 podzim hrající trenér Loko Trutnov „B“ (1. B třída)
1985-1986 hráč Baníku Žacléř (krajský přebor)
1986-1990 hrající trenér Jiskry Horní Staré Město (1. B třída, 1. A třída)
1990-1991 trenér Baníku Žacléř (krajský přebor)
1991-1992 hrající trenér Jiskry HSM (1. B třída)
1992-1994 trenér Jiskry HSM (1. B třída)
současně v l. 1992-1995 hráč Starých Buků (OP)
1994-1995 trenér Baníku Žacléř
1996-1999 trenér st. dorostu FK Trutnov (divize, 1. liga)
2000-2001 trenér st. a ml. dorostu FK Červený Kostelec (krajský přebor)
2001-2002 trenér „A“ mužstva Horní Branné (1. A třída)
2002-2004 trenér „A“ mužstva Rudníku (1. A třída, krajský přebor)
ÚN: Kde jsi trénoval před příchodem do Úpice?
VJ: Rudník 2002-2004 (viz výše) - tehdy jsem byl po ukončení rozhodnut už netrénovat ...
ÚN: Od kterého roku působíš v Úpici?
VJ: Od července 2005 (OP, 1. B třída)
ÚN: V rozhovorech se staršími trenéry si mnozí postesknou, že je trenérů příliš mnoho.
Hráč, který v neděli nastupuje k mistrovskému utkání, je obratem od pondělí
trenérem. Není dodržován postupný výkonnostní cíl, co si o tom myslíš?
VJ: To by bylo povídání na delší čas, zkusím svůj názor vystihnout krátce - ve výkonnostním
fotbale nejsou dlouhodobě peníze, tudíž kvalifikovaní trenéři nejsou dostatečně
oceňováni za práci trenéra, nemají tudíž zájem o zvyšování kvalifikace, která navíc není
důsledně vyžadována oddíly ani fotbalovými orgány... Proto nakonec trénují všichni, kdo
o to nějak projeví zájem (nejvíce tátové, kterým děti hrají postupně za přípravky, za žáky
a za dorost) ...
ÚN: V loňské sezoně jsi s mužstvem postoupil do 1. B třídy. Není to pro klub se stoletou
tradicí žalostně málo?
VJ: Hrát krajskou B. třídu v Úpici je pro město s velkou fotbalovou tradicí nedůstojné!!
ÚN: Co chceš s tímto mužstvem dokázat, a jak dlouho plánuješ, že s ním budeš
pracovat, aby to bylo pro obě strany přínosné?
VJ: Opět by to bylo na dlouhé povídání – s každým mužstvem, u kterého jsem kdy působil,
jsem chtěl vždy maximum! U tohoto mužstva jsem z různých důvodů chtěl v průběhu
těch 2,5 let, co zde jsem, několikrát skončit, vždy jsem pokračoval hlavně po dohodě

s fotbalovým výborem a i kvůli většině hráčů ... Počítám s tím, že skončím po jarní
sezoně. Jinak mám zkušenosti jako hráč i jako trenér, že optimální doba trenéra u
jednoho mužstva je 3-4 roky.
ÚN: Máš nějaké osobní ambice jako fotbalový trenér nebo je to koníček a odreagování
od civilního povolání?
VJ: Pouze to druhé!!
ÚN: Měl jsem možnost si přečíst podzimní hodnocení výsledků, které jsi předložil
členům výboru. Jak berou hráči, s kterými musíš pracovat, neúspěchy mužstva
plynoucí z hrubých individuálních chyb a následné ztráty bodů?
VJ: Opět by to bylo na delší rozbor – vzhledem k tomu, že je z různých důvodů nízká
trénovanost (viz tréninková docházka), vůbec nepracuji s mužstvem tak, jak jsem byl léta
zvyklý. Mám na mysli rozbor utkání a hodnocení hráčů na nejbližším pozápasovém
tréninku, příprava na utkání na pátečním tréninku apod. Takže ani nevím, jak to hráči
berou, ale dost často mám pocit - aniž bych se jich chtěl nějak dotknout, je to dané asi
dobou - že jediný, kdo se s tím těžko smiřuje, jsem já a členové výboru ...
ÚN: Sedm vítězství, stejný počet porážek, žádné nerozhodné utkání, to je podzimní
bilance týmu, který obsadil osmou příčku tabulky. Jak jsi spokojen s postavením
mužstva, zvláště při pohledu na několik zbytečně prohraných domácích zápasů
(Hořice, Hlušice, Železnice). Tedy s mužstvy, která jste měli přehrát a získat plný
počet bodů?
VJ: I přes mé výhrady k trénování a k výkonům některých hráčů, kteří se nepoučili z chyb a
kteří by jinak bezpochyby patřili k nejlepším, musím konstatovat, že postavení mužstva v
tabulce po podzimní sezoně mělo být někde kolem třetího místa - ale to je právě
v nezvládnutí těch jmenovaných zápasů, a to z různých důvodů (malá koncentrace, z toho
pramení hrubé chyby, neproměňování vyložených šancí z důvodů podcenění atp.). Takže
- i se znalostí objektivních problémů - spokojen být nemohu!
ÚN: Myslíš, že nynější kádr má na to, aby se v tabulce posunul na vyšší příčky?
VJ: V tuto chvíli se kádr teprve tvoří - pokud by zůstal podzimní kádr pohromadě doplněný o
1-2 hráče, určitě bych věřil tomu, že lze postavení v tabulce zlepšit! Ale to v tuto chvíli
nevím. Rozhodně však vím, že v dorostu jsou talentovaní hráči , s kterými je nutno počítat
pro doplňování kádru dospělých, určitě budou dostávat šanci, ale pokud by měli někteří
hráči odejít, zatím by je plnohodnotně nenahradili!
ÚN: Má tým vyhovující materiální zabezpečení (odpovídající výkonnostní třídě, ve které
působí) nebo je třeba zajistit lepší podmínky?
VJ: Myslím si, že materiální zabezpečení by mohlo (mělo) být lepší - mám na mysli stav
tréninkových pomůcek, míče na trénování i na hraní, jednotné soupravy pro lepší
reprezentaci oddílu (vím, že by se to teď ale snad mělo zlepšit!). Řeší se i otázka správce
hřiště, což také souvisí s kvalitou hrací plochy, s její údržbou (až dosud to vykonávali
členové výboru, všechna čest!)
ÚN: Chtěl bys závěrem něco vzkázat fanouškům SK Sparta Úpice?
VJ: Velice stručně. Té jedné části fanoušků bych rád poděkoval za přízeň a povzbuzování,
občas i za trpělivost, té druhé části - určitě menší - bych pak doporučil více obecné
slušnosti a více úcty ke všem, kteří fotbal „dělají“... Všem pak přeji, aby se v budoucnu
dočkali větší fotbalové radosti, než tomu bylo v uplynulých sedmi letech při nedůstojném
působení „A“ týmu v okresním přeboru (nebo jak občas s oblibou říkám v „pralesní

lize“...).
A rád bych ještě využil této možnosti a poděkoval za spolupráci výboru, který na
lednové schůzi oddílu odstoupil a který dle mého názoru udělal pro zkvalitnění úpické
kopané velký kus práce!
ÚN: Děkuji za rozhovor, přeji Tobě i ostatním, kteří to s úpickým fotbalem myslí dobře,
hodně úspěchů a s blížícím se výročím oddílu SK Sparta Úpice i více radosti. A možná i
větší podporu ze strany veřejnosti.
(pozn. redakce: Fotbalová utkání budou od jarní sezony zpestřena pohybovými
soutěžemi o přestávce každého utkání. Odměnou budou nejen drobné ceny, ale soutěžit
se bude také dlouhodobě o hlavní cenu. Podrobnosti se dolaďují, celý projekt bude
představen při prvním utkání A mužstva v sobotu 29. března od 15 hodin, kdy SK Sparta
přivítá družstvo Lánova).
Josef Rumler

