
Jakube…  

Jak hodnotíš p řípravu mužstva, co se tý če trénink ů?  
Co se týče tréninků, hodnotím kondiční část přípravy kladně. Myslím si, že jsme po této stránce 
připraveni na jarní část sezóny velice dobře, což ukázaly i přípravné zápasy. S herní a především 
taktickou částí přípravy, která by měla v tomto období právě vrcholit, už tak spokojen nejsem. Je to 
dáno především podmínkami, které na Slávii panují.  
 
Co přípravné zápasy?   
Přípravné zápasy byly letos jak na houpačce. Někdy perfektní výkon a někdy zase hrozný propadák. 
Mezi nejpovedenější bych asi zařadil zápas s Rychnovem a první poločas s Olympií. Naopak zápas s 
Kratonohami vstoupil nemile do dějin hradecké Slavie a svým zvláštním způsobem i zápas s 
Třebechovicemi. Výsledky některých zápasů byly ovlivněny také tím, že jsme nastupovali skoro ke 
všem přípravným zápasům v promíchané sestavě A a B týmu. Myslím si, že by v tomto případě nebylo 
od věci, pro příští sezónu zařídit více než jeden zápas pouze pro béčko. Především proto, aby si 
všichni zahráli a nezůstávali v přípravě doma nebo sedět na lavičce.  
 
Jsi jako kapitán spokojen s p řístupem hrá čů k zimní p říprav ě? Co bys ocenil a co vytknul?   
S přístupem hráčů jsem nadmíru spokojen a to nejen v této zimní přípravě, ale už delší dobu. Myslím 
si, že co se týče účasti hráčů na tréninku a jejich přístupu, se můžeme rovnat i některým divizním 
celkům. Je to možná s podivem, ale ti kteří by se měli nad svojí účastí a přístupem zamyslet jsou 
především mladší hráči. Nebudu jmenovat, každý sám ví, koho se to týká. Měli by si vzít příklad z 
těch, kteří chodí denně do práce a stejně dělají všechno proto, aby trénink stihli.  
 
Jaké jsou ambice týmu pro jarní část sezony?   
Jak už to v našem týmu bývá zvykem, nikdo o žádných ambicích nemluví. Samotní hráči ovšem vědí, 
že postup do vyšší soutěže přes baráž je v jejich silách a také pro některé splněným snem. Bude ale 
velmi záležet, jak vstoupíme do jarní části.  
 
S jakým umíst ěním budeš ty osobn ě na konci sezony spokojen?   
Na to je teď těžké odpovědět. Záleží na tom, jak bude probíhat jarní část sezóny- jak se nám bude 
herně i výsledkově dařit, jestli se nám budou vyhýbat zranění a na mnoho dalších faktorech. Podobně 
jako ostatní hráči bych byl samozřejmě strašně šťastný, kdybychom příští sezónu hráli vyšší soutěž, 
ale bude to velice těžké. Myslím si, že především Třebechovice a Červený Kostelec mohou dosáhnout 
na barážovou třetí příčku v tabulce.  
 
Kvapem se blíží první mistrovské utkání v Červeném Kostelci, ur čitě nelehký  
soupe ř. Co očekáváš od zápasu a s čím na h řišt ě tohoto soupe ře pojedete?   
Samozřejmě těžký soupeř a ještě k tomu na jeho hřišti. Pokud ovšem chceme naplnit postupová 
slova, tak by bylo dobré neprohrát. To neznamená, že tam přijedeme pouze bránit (vždyť to ani 
neumíme :-)). Bude záležet na tom, co nám naordinuje trenér. Nevím co přesně od zápasu čekat, vím 
jediné a to, že se už na zápas moc těšíme.  
 
Na závěr bych chtěl pozvat hrstku našich věrných fanoušků právě na nedělní zápas do Červeného 
Kostelce, který začíná v 16:30 a samozřejmě ve větším počtu na první domácí utkání tohoto roku s 
týmem SK Sobotka (9. 2. 2011 v 16:30).  
 
Ještě bych chtěl za celý náš tým popřát brzké uzdravení brankáře Jiřího Maška, kterého čeká nelehký 
boj mimo fotbalový trávník.  

 


