
Informace předsedy TJ Tatranu Ctětín ke spolupráci s FC 

Nasavrky na úrovni mužů a založení FC Nasavrky B 

 

Vážení fanoušci Tatranu Ctětín, dovolte mi uvést pár informací k tomu, proč 

byl pro nadcházející sezonu 2020/2021 „zrušen“ tým mužů TJ Tatran Ctětín a 

založen tým mužů FC Nasavrky „B“. 

Je to již cca 6 let, kdy se VV TJ Tatranu Ctětín a FC Nasavrky začaly zaobírat 

myšlenkou, že kromě spolupráce s mládeží, spojí své síly i na úrovni mužů. Do 

doby před dvěma lety se Tatran udržel ve III. třídě i pro nadcházející sezonu 

2018/2019.  

Po jednání hráčů obou klubů, trenérů a zástupců jejich VV a následném 

hlasování zúčastněných členů Tatranu bylo opakovaně a naposled spojení pro 

nadcházející sezonu 2018/2019 ve III. třídě zamítnuto pro „dostatečný“ počet 

hráčů. V průběhu předchozích, ale i v sezoně 2018/2019 (v její první polovině) 

odešli někteří klíčoví hráči (do jiného klubu/ přestali chodit/…), což se následně 

projevilo na výsledcích, počtu hráčů a ve finále sestupem do IV. třídy. I přes 

sestup do IV. třídy se nám podařilo sehnat pár nových tváří (některé z nich 

nastupovali již na konci jarní části sezony 2018/2019 III. třídy), které rozšířily 

naše řady a i přes nabídku Nasavrk bylo rozhodnuto, že i pro sezonu 2019/2020 

bude do OFS přihlášen tým mužů Ctětína. 

Jak dopadla podzimní část sezony 2019/2020 ve IV. třídě netřeba připomínat. 

Bylo to dáno zraněními některých hráčů, neúčastí jiných a tak již trenéři neřešili 

otázku koho nominují do základní sestavy a koho nechají sedět, ale komu ještě 

zavolají, aby přišel v „neděli“ na fotbal a bylo nás alespoň 11 (což se naštěstí 

vždy podařilo). Nízká tréninková účast, zranění některých hráčů, snižující se 

počet hráčů a jejich kvalitativní úroveň měli za následek předposlední místo ve 

IV. třídě po podzimu 2019/2020. Ani během zimní přípravy na jarní část sezony 

2019/2020 se nic podstatného nezměnilo a tak by bylo otázkou, jakým 

způsobem by byla sezona 2019/2020 dohrána (v jakém počtu hráčů a s jakými 

výsledky). Navíc jsme v sezoně 2019/2020 již neměli ani dostatečný počet 

dorostenců k tomu, abychom s Nasavrkami měli společné družstvo dorostu a 

mohli tak v případě potřeby doplnit družstvo mužů dorostenci. 

 

 



Již od podzimu 2019 vedl VV Tatranu jednání s VV FC Nasavrky o 

spojení/založení týmu Nasavrky B pro sezonu 2020/2021 a to na základě 

výsledků, předváděné hry a stále se snižujícímu počtu hráčů Tatranu v podzimní 

části sezony 2019/2020.  

Tato jednání gradovala v jarních měsících, kdy se sešli zástupci obou VV a 

trenéři, aby probrali své představy o fungování oddílu mužů FC Nasavrky B, 

který by z větší části tvořili hráči Tatranu a doplňovali jej stávající hráči FC 

Nasavrky. 

Po sdělení těchto představ a jejich oboustranném odsouhlasení se sešli 

samostatně hráči, trenéři a zástupci VV obou týmů, aby projednali nově 

vzniklou situaci a odsouhlasili/zamítli založení týmu FC Nasavrky B. Na základě 

samostatného hlasování hráčů a trenérů obou týmů k založení FC Nasavrky B, 

pro které hlasovalo více jak 50% přítomných - byl tento záměr poté 

odsouhlasen jak VV Tatranu, tak i VV FC Nasavrky. Pro sezonu 2020/2021 byl 

přihlášen do IV. třídy tým FC Nasavrky B. 

Závěr: Smluvně je domluvena spolupráce mezi týmy mužů FC Nasavrky A, FC 

Nasavrky B a dorostem FC Nasavrky. Tým FC Nasavrky A bude upřednostňován 

při výběru hráčů na svá utkání z B týmu a týmu dorostu. Tým FC Nasavrky B 

bude doplňován hráči dorostu a hráči, kteří se neprosadí do nominace A týmu. 

Domácím hřištěm týmu FC Nasavrky B bude hřiště na Ctětínku (výjimkou bude 

1 domácí zápas v každé části sezony, který bude odehrán na hřišti 

v Nasavrkách). 

Věříme, že spolupráce týmu FC Nasavrky a Tatranu Ctětín v mužské kategorii 

nabídne kvalitnější herní projev B týmu, zapracovávání dorostenců a jejich 

přípravu na přechod do mužské kategorie, včetně jejich většího herního 

vytížení; při důležitých utkáních např. o postup B týmu možnost využití hráčů A 

týmu. Věříme, že fanouškům a divákům nabídneme lepší podívanou než 

v minulé sezoně. Z výše jmenovaných důvodů je většina utkání A a B týmu a 

týmu dorostu termínově koncipována tak, aby se termínově nekryla. Aby to 

takto mohlo být, bude cca polovina domácích utkání B týmu na Ctětínku hrána 

v sobotu. Bude-li vše fungovat dle domluvy a budou-li VV obou týmů 

spokojeny, budou podnikány další kroky k bližší spolupráci TJ Tatranu Ctětín a 

FC Nasavrky na všech úrovních. 

 

Za VV TJ Tatran Ctětín – předseda - Ing. Martin Školoud.                        13.8.2020 


