
         V Kolíně 28.6.2017 

 

Vážený pane prezidente, 

vzhledem k tomu, že v poslední době jsem byl tázán několika střelci a trenéry na obdobné otázky 

spojené s působením a přípravou mého syna Filipa Nepejchala, rozhodl jsem se sepsat následujících 

několik řádek a prosím o jejich zveřejnění na stránkách ČSS. Jejich cílem je vyjasnit situaci a zamezit 

dalšímu šíření nepravd s nimi spojenými. Je smutné, že otázky byly postaveny na základech 

vycházejících údajně z prohlášení a vyřčených názorů některých pracovníků Sportovních center, ale i 

funkcionářů ČSS.  

 

1. „Proč zrovna Olymp (Rapid), proč ne Dukla?“ 

Nabídka přestupu od obou Sportovních center přišla současně. Po mé dohodě s osobním 

trenérem p. J. Videckým bylo rozhodnutí ponecháno zcela na Filipovi. Ani jedním z nás nebyl 

nijak ovlivňován a sám přišel i s podmínkou, že jako osobní trenér jej povede i nadále Honza. 

Filip si zvolil Rapid. Ze strany Rapidu byla jeho podmínka akceptována a nic tedy nebránilo 

podepsat  Smlouvu smluvního sportovce CS Policie Rapid Plzeň. 

Po čase jsme spolu otázku jeho volby probírali a až do té doby jsem sám neznal pravý důvod. 

Odpověď „Nerad bych šel dolů jako Adam“ jsem nejprve nechápal. Teprve když jsem si vše 

srovnal v hlavě, došlo mi, proč raději zvolil Rapid. 

 

2. „Slyšel jsem, že Filipa nemůže trénovat Honza, když takhle střílí. Kdo ho tedy trénuje?“ 

Stručná odpověď: O nikom jiném než o Honzovi opravdu nevím.  

Obšírná odpověď: Za tím, čeho Filip ve vrcholové sportovní střelbě doposud dosáhl, a myslím, že 

toho na jeho věk není málo, nestojí nikdo jiný a nic jiného, než vedení osobního trenéra Jana 

Videckého, Filipův přístup k přípravě, cílevědomost a bezesporu i talent. Důležitá je ale i morální 

podpora ze strany kamarádů a střelců, kterým jde o dobré jméno sportovní střelby.  

A můj podíl – maximálně logistika, catering, retranslace. Rozhodně ne trenér.  

 

3. „ … a jak může Honza Filipa trénovat, když vy jste z Kolína, on z Boleslavi … “ 

No jak je vidět, když se chce, tak to jde a hlavně to i funguje. Snad se na mne Honza nebude 

zlobit, že prozradím, jak zhruba Filipova příprava probíhá.  

Základem je Honzovo plánování. Počínaje plánem pro sezonu, který optimalizuje přípravu 

k dosažení formy v ten správný čas. Návazně na něj pak dostává Filip komplexní měsíční 

tréninkový plán, postavený na týdenních cyklech, ve kterých jej společně i vyhodnocují. Při 

vlastních trénincích využíváme výdobytků doby - chytrých telefonů. Mezi Kolínem, případně 

Poděbrady, kde Filip trénuje spolu s děcky našeho klubu a Mladou Boleslaví, poletují zprávy a 

fotografie o sto šest. Občas si říkám, že na štěstí nejsme tak daleko, aby bylo možno přenášet 

pohlavky. To bych jich dostal za nepřesně předané instrukce. Minimálně jednou za dva týdny pak 

jezdíme do Boleslavi, nebo Honza k nám. Pokud se ale Filip zasekne na nějakém problému, jsou 

vzájemné návštěvy podstatně častější. Co se soutěží týká, před každým závodem spolu probírají 

taktiku střelby a pokud má Honza možnost osobně jej při závodě vede. Po závodě jej pak 

vyhodnocují, rozebírají, analyzují chyby, hledají způsob jak je do budoucna odstranit, co a jakým 



způsobem zlepšit. A pokud možnost být s Filipem nemá? Opět sláva technice a mobilním 

telefonům obzvlášť – s výjimkou vedení při závodě se nic nemění ani u závodů zahraničních.  

Samozřejmostí je i řada soustředění jak střeleckých tak kondičních, kde dolaďují drobnosti nám, 

v porovnání s Honzou, „rádoby trenérům“ zcela unikající.  

Myslím, že obdobným způsobem se Honza věnuje i ostatním svěřencům jak v rámci RSCM, tak u 

těch, kteří si jej zvolili za svého osobního trenéra. 

 

4. „Proč tak „lpíte“ na Honzovi ?“ 

Honza si Filipa vyhlídl a začal se mu příležitostně věnovat již v jeho dvanácti letech. Společně 

začali řešit vzduchovkového stojáka a následně standard. Ač musím přiznat, že mě to tenkrát 

docela mrzelo, protože Filip si už od nikoho jiného nechtěl nechat radit. Musel jsem uznat, že je 

to jen ku prospěchu věci a Honzu jsem tedy požádal, aby Filipa převzal jako osobní trenér. S 

odstupem času mi nezbývá než konstatovat, že to byl krok správným směrem. Honzovu péči o 

Filipovu přípravu vidím jako nadstandardní a to jak po stránce střelecké, tak po stránce 

technického a materiálního zajištění. V krátkém výčtu - zajistil sponzorskou smlouvu na 

malorážku přímo s výrobcem. Zajištuje kontrolu a servis u výrobců, osobně provádí běžný servis 

a drobné opravy na zbraních, optimalizaci vhodných doplňků, vybavení a výběr střeliva. I zde je 

péče na úrovni, o jaké se mnohým střelcům ani nesnilo.  Na druhou stranu tato péče přináší své 

ovoce ve výkonech, kterých Filip dosahuje. Jednoduše řečeno, Honza je dle mého názoru to 

nejlepší, co Filipa mohlo potkat.  

Na konec si dovolím jeden postřeh a myšlenku spojenou s vlastními, jak již jsem napsal „rádoby 

trenérskými“ zkušenostmi. 

My, trenéři na malých „vesnických klubech“ pracující s mládeží, se věnujeme ve svém volném čase 

výchově nových střelců. Mezi kluby, střelci a samozřejmě i trenéry panuje do jisté míry rivalita. 

Zdravá rivalita, protože když narazí někdo z jednoho klubu na problém, snaží se mu ostatní pomoci. 

Ve své podstatě jsme taková velká rodina, žijící o sobotách a nedělích společně na střelnicích, ve 

které to sice výjimečně třeba i zaskřípe, ale díky stejnému cíli se brzy vše urovná. Tím cílem 

rozhodně nejsou peníze, a pokud ano, tak je to z důvodu zajištění chodu klubu a zajištění možnosti 

kvalitní přípravy našich svěřenců. Naším cílem je samozřejmě najít a připravit co nejvíce kvalitních 

střelců, prioritně se však snažíme u všech dětí, které k nám do klubů přijdou, vypěstovat celoživotní 

vztah k našemu krásnému sportu.  

Trenéři a funkcionáři z vyšších svazových úrovní by na naši práci měli navázat a za pomoci CS, nebo 

třeba i bez ní, v tomto procesu pokračovat.  Aby se česká střelba zase dostala na světovou špičku, 

měli by věnovat těm nejtalentovanějším maximum své péče a energie, zajistit propagaci, prostředky 

a přípravu na odpovídající úrovni. Rozhodně by to prospělo víc, než žabomyší války o zásluhy. 

Prosím neberte svými neopodstatněnými postoji chuť a energii všem těm, kteří se přípravě střelců 

opravdu věnují a třeba i nám, kteří se tomu věnujeme „amatérsky“.   

         Milan Nepejchal 

Protože si myslím, že s obdobnou kvalitou p. Jan Videcký přistupoval i přistupuje k přípravě většiny 
svým svěřenců, včetně nedávno minulých, požádal jsem i jejich rodiče, aby se 
robněž stručně vyjádřili, ať již podpoří můj názor či nikoliv. Všem děkuji. 
Vše bez úprav přikládám níže. 



 Brázda Jan - (Brázdová Lucie) 

Dobrý den pane Nepejchale, 

napsal jste velmi pěkný a diplomatický článek, pod který se rád podepíšu. Lucka k 

Honzovi velmi chtěla, její přechod k němu byl složitý, ale nikdy jsme toho nelitovali. 

O prospěchu této spolupráce hovoří její výsledky a do budoucna doufám, že to bude 

ještě lepší, jakmile dokončí příští rok VŠ a bude moci více času trávit v Plzni pod jeho 

dohledem. 

Výborný a pracovitý trenér, kterému přeji brzké uzdravení a pevné nervy... 

Jan Brázda 

 

 Dudová Alena a Duda Jaromír - (Dudová Lucie) 

S Vašimi slovy se naprosto ztotožňujeme, a proto prosíme o vložení následujícího 

textu do Vašeho vyjádření: 

Osobním trenérem naší dcery Lucky je J. Videcký necelý rok. Poznali se v době, kdy 

byla Lucka v juniorské reprezentaci a p. Videcký byl státní trenér reprezentace 

juniorů. Lidsky si vzájemně "sedli", profesně se poznávali na závodech a 

soustředěních. Následně si ho Lucka vybrala za osobního trenéra a za společné 

domluvy k němu loni přestoupila. Tréninky, závody, plány, vyhodnocení a 

komunikace - vše probíhá naprosto shodně, jak popisuje p. Nepejchal. Nevídají se 

sice tak často osobně jako s Filipem, ale o to více komunikují přes 

mobil, mají víkendová tréninko-soustředění společně s Luckou Brázdovou a někdy i 

dalšími střelci. Lucka je se svým trenérem i přes 240-ti km vzdálenost mnohdy v 

mnohem častější komunikaci než jsou Svazem placení trenéři se svými svěřenci na 

jedné střelnici. Lucka si s p. Videckým rozumí, jejich spolupráce jim vzájemně 

vyhovuje, výkonnostně jde nahoru. Je spokojená a to je pro nás, rodiče, nejdůležitější. 

Alena a Jaromír Dudovi 
 

 Tichý Radek st. - (Tichý Radek ml.) 

Ahoj Milane, 

To, co tu píšeš je čistá pravda. Měl jsem možnost sledovat přípravu rezortů a repre. 

To co dokáže předat Honza svým svěřencům, nedokáže v této republice nikdo. Střelci 

mají k Honzovi velikou důvěru. Radek sám řekl při výběru Dukla - Olymp, že chce za 

trenéra Honzu. Vybral si Olymp a měl podobný názor, jako Filip. Nyní s Honzou'' 

také na dálku'' řeší spoustu problémů. Radek má v Honzovi oporu a věří mu. 

Každopádně já a myslím i Radek, s tímto obsahem dopisu souhlasíme. Jde nám přece 

o to, aby se střelba vrátila k nejúspěšnějším sportům v republice. 

Ahoj Radek 

 

 Rodiče Nikoly - (Foistová Nikola) 
Byla jsem požádána p. Nepejchalem, abych se stručně vyjádřila k práci p. Videckého. 

Díky výsledkům byla Nikola zařazena jako talent do RSCM, kde působil jako vedoucí 

a trenér. Věnoval se jí jak mohl – plány, řešení problémů po telefonu nebo na 

závodech, ale i příjezdem do Českých Budějovic. Střelec prostě má pocit, že on je tady 

jen pro něj…. Teď už má Nikola jiného trenéra, p. Bakeše, ale pokud měla 

p.Videckého, její příprava probíhala podobně, jako ta Filipova. 

Rodiče Nikoly Foistové. 

 

 

 



 Cipro Karel - (Cipro Adam) 

Dobrý večer pane Nepejchale . 

Rád napíši svůj názor a vyjádřím svou podporu Vám, Filipovi i Honzovi Videckému. 

Každému, kdo se ve střeleckém prostředí pohybuje a viděl Filipův výkonnostní růst ví, 

že je to výsledek velkého Filipova talentu, skromnosti a  obrovské píle, které Honza 

Videcký dobře řídí. Pokud jim to funguje i v osobní rovině a o tom nepochybuji ,  je 

hloupost na tom cokoliv měnit. Gratuluji Vám, Filipovi i Honzovi k úspěchům, které 

by měli každého příznivce sportovní střelby těšit. 

Je mnoho malých klubů sportovní střelby, které se starají o výchovu malých střelců v 

celé republice . Všechny jsou většinou vedeny nadšenci, kteří tomu nezištně obětuji 

volný čas a rukama jim projdou stovky dětí. Mezi nimi se najde pár talentů , ze 

kterých by mohli vyrůst dobří střelci. K tomu už většinou možnosti malých klubů 

nestačí a ve vašem regionu  přichází nezastupitelná role Honzy, který dokáže 

posouvat výkonnost talentů až do reprezentace. Přál bych střeleckému sportu více 

takových lidí. Věřím, že vás neodradí hloupé půtky od další práce, a že Filipovy 

úspěchy jsou odměnou a velkou motivací. Bohužel se budete muset smířit s tím, že čím 

větší úspěchy budou, tím víc lidí se bude chtít přiživit. 

Držím palce a fandím 

Karel Cipro  

 

 

 

 

 


