
 
Kapitáne, … 
 
 
 
… jak si se cítil před zápasem?  
 
V poslední době jsem se před zápasy necítil moc dobře, protože jsem neměl myšlenky na fotbal, ale 
především na školu. Navíc kvůli učení jsem nebyl v nejlepší fyzické kondici.  
 
Co si od zápasu očekával?  
 
Očekával jsem, že to bude vyrovnané utkání. Větší tok myšlenek o zápase mě můj přehlcený mozek 
neumožnil.  
 
S čím jste do utkání nastoupili?  
 
Tak samozřejmě s tím, že po dvou prohraných zápasech v řadě musíme už naplno bodovat, abychom 
udrželi třetí místo zajišťující baráž a vrátili se zpět na vítěznou vlnu. Chtěli jsme od začátku utkání hrát 
aktivně, což se myslím i podařilo.  
 
Překvapil vás něčím Černilov?  
 
Ani bych neřekl. Počítali jsme s tím, že budou hrát důrazně a budou nás aktivně napadat, protože to 
nám v současné době dělá asi největší potíže.  
 
Jak nyní hodnotíš odehraný zápas?  
 
Tak nebyl to žádný excelentní výkon, ale získali jsme důležité tři body, a to i poté, co jsme inkasovali 
nešťastnou vyrovnávací branku pět minut před koncem. Naštěstí máme v týmu velice zkušené hráče 
(Martin Šolc, Michal Brázda), kteří se postarali o dvě minuty později o vítězství.  
 
V podzimním utkání jste po 18 minutách hry prohrávali 3:0, měli jste tento fakt na vědomí 
a vzali jste si z toho něco do tohoto zápasu?  
 
Něco málo jsme si k tomu po statistikách řekli, ale věděli jsme, že Černilov má na jaře jiné mužstvo, 
než to, které nám za 18 minut naložilo tři branky.  
 
Po posledním zápase v Opočně se proslýchalo, že jsi z formy. Jak si tento fakt vnímal?  
 
Popravdě řečeno jsem tomu nevěnoval příliš velkou pozornost, jen mě zklamalo, že mi tento fakt byl 
sdělen o poločasové přestávce v Opočně, kde jsme v tu chvíli prohrávali 1:0.  
 
Měl si díky těmto řečem větší motivaci do tohoto zápasu?  
 
Každý chce, aby se o něm povídalo jen v pozitivním smyslu, a proto jsem chtěl především trenérovi v 
tomto zápase ukázat, že jeho slova nejsou až tak pravdivá. Nicméně jsem se nemohl zbavit myšlenek 
na středu, kdy se budu potit před zkušební komisí! Proto jsem se bál, že můj výkon na hřišti nebude o 
moc lepší než v Opočně.  
 
Tvá branka ve 45 minutě byla jistě velmi důležitá, že? Popiš nám ji.  
 
Určitě byla. Gól do šatny je pro soupeře vždy nepříjemná situace, zvlášť když měl i Černilov za první 
poločas velkou šanci na vstřelení branky. V tu chvíli nás podržel s jistotou chytající brankář Pavel 
Votruba.  
 
 
 



 
 
Cílem mužstva je udržení třetí pozice a účast v baráži. Věříš již nyní, že to dopadne?  
 
Máme šest bodů náskok, vyrovnané vzájemné zápasy s největšími konkurenty na třetí místo a celkem 
slušné skóre. To znamená, že stačí šest bodů, tedy vyhrát zbylé dva domácí zápasy. Ještě není nic 
rozhodnuto, ten poslední krok bývá nejtěžší. Musíme se držet známého-jít od zápasu k zápasu a pak 
to jistě dotáhneme.  
 
Teď z jiného soudku. Jak si dopadl u státnic?  
 
U státnic jsem dopadl dobře, tedy výborně, abych byl přesný. :-) Taky jsme to včera s klukama řádně 
oslavili, proto buďte prosím shovívaví k mému slohovému vyjádření :-)))  
 
Slovo závěrem… 
 
Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat své přítelkyni, rodičům a dalším, kteří to se mnou v 
průběhu mého učení vydrželi a pomáhali mi. Zpátky k fotbalu- tento víkend se na hřišti FC Slávie 
odehrají velice důležitá utkání, která mohou rozhodovat o případném postupu do vyšší soutěže. Proto 
zvu všechny fanoušky fotbalu v sobotu 28. 5. 2011 od 17 hodin na zápas A týmu s Roudnicí a 
především na neděli 29. 5. 2011 ve stejný čas, kdy naše béčko odehraje zápas s týmem Rasošek. 


