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Lhenice – Nováček fotbalové
I.A třídy ze Lhenic má za se-
bou dobrý podzim. Dvacet
bodů znamená solidní pol-
štář do jara. Jak viděl podzim
a co očekává od jara prezi-
dent klubu Pavel Boška?

Postupovali jste do I.A třídy
ze druhéhomísta B skupiny
I.B třídy. Jak dlouho trvalo
rozhodnutí, že do toho pů-
jdete?
Rozhodnutí muselo být

velice rychlé, jelikožmi v de-
vět hodin dopoledne volal
sekretář krajského svazu
Vladimír Eibl s tím, že jestli
chceme hrát I.A třídu, takmu
musím dát do oběda vědět.
Takže v dnešní době sociál-
ních sítí jsem celý kádr hráčů
oslovil na našem fóru, aby se
vyjádřili, vše rychle prodis-
kutoval s kolegy z výboru a
hlavními sponzory a jelikož
odpověď, jak ze strany hráč-
ské tak ostatních, byla pře-
vážně kladná, že se taková
příležitost neodmítá a je tře-
ba to zkusit, jsme tuto na-
bídku přijali.

Co bylo potřeba změnit před
sezonou a s jakými předsta-
vami jste do podzimu šli?
Po tomto rychlém postupu

jsme tohomoc již měnit ne-
mohli a šli jsme do toho se
stávajícím kádrem, kterýmá
dlemého názoru velmi
dobrou kvalitu, a s tím, že
nemáme co ztratit, naopak
jenom získat a dokázat si, že
na I.A třídumáme.

Jak velký byl rozdíl mezi B a
A třídou?
Co se týče herní kvality, tak

jsou v I.A třídě samozřejmě
mančafty určitě fotbalovější.
Hra je rychlejší díky dravému
mládí, které je vmnoha od-
dílech doplněno o zkušené
fotbalisty, na které je koli-
krát radost se dívat. Promě je
milé překvapení úroveň roz-
hodčích v této soutěži, která
je dlemého názoru na velmi
dobré úrovni. I když samo-
zřejmě některé výjimky se
najdou, ale jak fotbalisté, tak

i my všichni ostatní děláme
chyby.

Na podzim jste předváděli
dobrý fotbal a nasbírali 20
bodů. Bylo to překvapení?
Podzim jsme odehráli ve-

lice dobře a hlavně doma
předváděli dobré výkony.
Venku už to tak slavné ne-
bylo, ale musíme být po půl-
ce sezony spokojeni. Dvacet
bodů je dobrých, ale je třeba
dál poctivě pracovat, aby jich
bylo na konci sezonymini-
málně dvakrát tolik.

S čím jste byli na podzim
spokojeni a co se naopak
nedařilo či nepovedlo?
Musím říct, že po podzimu

panuje celkově spokojenost,
kluci zjistili, že hrát se dá s
každým a není se čeho obá-
vat. Hlavně se potvrdila kva-
lita stávajícího kádru a velmi
dobré individuální výkony
těch zkušených, vedle kte-
rých rostou i ti mladší a jejich
výkony jdou též nahoru. Co
se nepovedlo, tak tomyslím,
že bylo na vlastní žádost
ukončené angažmá v půlce
podzimu trenéraMareše,
který nás tím dostal do sví-
zelné situace, ale jak se říká, i
to špatné je pro něco dobré a
tak od devátého kola převzal
tým lhenický rodák Ivo Čech.

Jsem nesmírně rád, že se po
letech vrátil do našeho lhe-
nického klubu. Na čemmu-
síme zapracovat a je naším
nešvarem, tak je disciplína v
utkáních, kolikrát zbytečně
„kecáme“ a jde to na úkor
výkonu.

Které týmy byly dle Vás na
podzim překvapením a které
zklamáním a proč?
Tak překvapením jsou ur-

čitě nováčci v této soutěži,
stačí pohled na tabulku a do
sedméhomísta jsou všichni
čtyři. A zklamáním, asi
umístění družstev z loňského
popředí tabulky I.A třídy.

Myslíte, že bude jaro již jen
soubojemNové Vsi a Lažiště,
nebo bymohl do boje o po-
stup vstoupit ještě někdo
další a kdo?
Pohledem na tabulku to

tak vypadá, ale myslím, že v
půlce sezony je předčasné ti-
povat, jak to celé dopadne.
Myslím, že každý chce vyhrát
a být v tabulce co nejvýše,
takže seměmůžete zeptat
tak kolem 15. června a to
řeknu víc, to už budu určitě
chytřejší.

Od 5.místa dolu je tabulka
pořádně našlapaná, co oče-
káváte od jara?

Jak již jsem řekl, tak si
myslím, že každýmančaft
chce vyhrát a být co nejvýš.
Po skončení podzimumusím
konstatovat, že tato soutěž je
velice vyrovnaná, kde dle
mého názorumůže každý
porazit každého, takže na ja-
ře očekávám kvalitní fotbal
od všech družstev a doufám,
že se vše odehraje v klidu a
jen na zelených trávnících.

Co považujete na konci se-
zony za úspěch a co pro to
musíte přes zimu udělat?
Jako nováček budeme ur-

čitě na konci sezony považo-
vat za veliký úspěch umístění
v klidných patrech tabulky.
No a přes zimu je třeba po-
řádně potrénovat, tak
abychom byli připraveni
ukázat všem oddílům i v této
soutěži, že máme ve Lheni-
cích dobrýmančaft s kvalit-
ními fotbalisty a že se s nimi
můžeme rovnat a hlavně
každého z nich i parazit.
Jinak na závěr bych chtěl

poděkovat všem, kteří nás
podporují, pomáhají a fandí v
činnosti SK Lhenice, ale i
všem ostatním za projeve-
nou přízeň v tomto roce a
zároveň bych jim chtěl všem
popřát hodně štěstí, pohody
a hlavně zdraví v Novém roce
2019.

OKRESNÍ DERBY. Lheničtí zvládli podzimní okresní derby se statistikou 1 – 1 – 1. Porazili Vimperk
6:0, remizovali s Prachaticemi 2:2 a prohráli v Lažištích (na snímku) 0:4.

VELKOUOPOROU Lhenic je bezesporu gólman Jindřich Dvořák (na snímku likviduje nebezpečnou střelu hráčů junioru Strakonice). Jeho
zkušenost a přehled dává klid na práci zadním řadám lhenického týmu. Foto k článku: Deník/Vladimír Klíma


