
Tak Jardo, … 

… jak si se cítil před zápasem? 

Před zápasem jsem se cítil vcelku dobře a těšil jsem se po dlouhé době na domácí zápas. V zimě jsem 
snad po pěti letech, na moje poměry dobře, potrénoval. Takže i fyzicky jsem na tom mnohem lépe než 
na podzim. Cítil jsem i malou nervozitu, ale to je tím, že se na zápas od rána dlouho čeká. 

Co si od zápasu očekával? 

V první řadě jsem očekával 3 body, kterými jsme měli potvrdit, z pohledu tabulky, dobrý výsledek z 
Červeného Kostelce. Předpokládal jsem, že se Sobotka bude soustředit hlavně na obranu a spoléhat 
na rychlé brejky, kterými hrozili už na domácím hřišti. 

S čím jste do utkání nastoupili?  

Jako vždy jsme chtěli hrát aktivně a od začátku soupeře zatlačit kombinační hrou, což se nám 
bohužel nedařilo. Když už jsme se nějakou kombinační akcí dostali ze stran poblíž hostující brance, tak 
jsme nebyli schopni dostat míč před bránu.  

Překvapila vás něčím Sobotka? 

Nedá se říct, že by mě fotbalově vysloveně něčím překvapila. Očekával jsem důraznou hru a pro 
nás těžký zápas. Paradoxně myslím, že je na tom Sobotka momentálně o něco lépe než na podzim, 
kdy jsme na jejich hřišti remizovali 1:1.  

Jediné, co mě překvapilo, byla jejich nedisciplinovanost a to, co si dovolí k rozhodčímu. Také mě 
rozhodčí někdy dokáže naštvat a něco mu vytknu, ale vždy v rámci slušnosti. 

Jak nyní hodnotíš odehraný zápas? 

Mám trochu rozporuplné pocity, ale převažují spíš ty pozitiva. Samozřejmě bych byl radši, kdybychom 
dali Sobotce pět gólů do prázdné branky, ale to, že i my dokážeme zápas ubojovat a dotáhnout ke 
třem bodům, když se nám nedaří kombinace, svědčí o naší síle. Myslím, že v konečné tabulce 
rozhodují právě tyto zápasy.  

Co podle tebe rozhodlo o tom, že tři body zůstanou doma? 

Myslím, že se projevila naše kvalita. O poločase jsme už věděli, že rozhodne první gól a věřili jsme, že 
ho dáme my. Celkově jsme si oproti soupeři vytvořili víc nebezpečných situací a já jsem věřil, že 
některá skončí brankou. Rozhodl tedy opravdu první gól, který jsme si zasloužili víc.   

Jsi spíše útočný typ hráče a většinou nastupuješ na hrotu, jak ses cítil na postu 

defenzivního záložníka, nedělalo ti to problém? 

Nedělá mi to problém. Jsem rád, že hraji a je mi jedno na kterém postu. Jak už jsem se zmiňoval 
výše, tak teď dokážu i ze zálohy zaútočit a vrátit se aniž bych se z toho 5 minut dostával:-). 

Na středu zálohy nemáme se Škubasem (Jakub Lán) jasně dané kdo bude hrát víc ze zadu a kdo 
naopak víc útočit. Mělo by to vyplynout ze hry, ale prostě už tak od přírody je Škubas víc útočnější. 
Důležité ale je, že se dokážeme zastoupit. A úplně nejlepší je, když musí soupeřovi záložníci bránit nás 
oba:-). 

 



Ve druhém poločase si se posunul právě do útoku, zřejmě povedený tah trenéra, co 

myslíš? 

Trenér mě vysunul asi proto, abych se snažil na hrotu víc podržet balon a dostal se víc do hry na 
soupeřově polovině. Jsem rád, že se to povedlo. Tím pádem dobrý tah lavičky.   

Všichni tví spoluhráči si velmi stěžují na kvalitu hřiště, jak to vidíš ty a jak moc to 

ovlivňuje hru mužstva? 

Je to tak. Hřiště je bohužel ve velmi špatném stavu. Mimo všech našich kategorií zde hrají i hradecké 
dorosty a pro hřiště je to prostě zátěž. Myslím, že je to teď v podobném stavu skoro všude. 

Naší hru to ovlivňuje hodně. Opravdu se snažíme hrát kombinačně, ale na tvrdém a hrbolatém 
povrchu to moc nejde. Snad zaprší a bude to o něco lepší. 

Soupeř odjížděl s pocitem velké křivdy, jak si viděl inkriminované okamžiky, které byly 

vyhodnoceny jako fauly na tvou osobu, byly oprávněné? 

U první penalty jsem viděl, že přede mnou stojí pouze stoper hostujícího týmu a šel jsem s míčem do 
vápna, kde má útočník výhodu. Jednalo se o klasickou věc, kde jsem obcházel obránce, pokopl si 
kolem něj míč a on místo balonu trefil mě. Nevím jestli by se dala situace ustát, ale když do vás někdo 
kopne a vy zůstanete stát, tak rozhodčí v životě nezapíská, přestože se jedná o faul. 

U druhé penalty jsem šel sám z rohu vápna, rozhlédl se, jestli nemůžu někoho najít před bránou, ale 
tam nikdo nebyl. Tak jsem si míč se štěstím zasekl mezi nohama obránce. On se otočil a nakopl mě do 
holeně úplně bez balónu. Nebylo o čem diskutovat. 

Zažil jsi někdy v kariéře, že by soupeř dohrával v osmi lidech a jak bys to okomentoval? 

To jsem opravdu ještě nezažil. Jak už jsem říkal, tak si nedokážu vysvětlit, jak mohli být hráči soupeře 
tak nedisciplinovaní a co si dovolí. Závěr zápasu vůbec nezvládli, ale to nám může být už jedno.  

Co bys vzkázal hostujícím fanouškům, kteří poměrně dost negativně přispívali k 

atmosféře zápasu prakticky již od jeho zahájení? 

Asi nic. Já se snažil hostující "fanoušky" moc nevnímat. Svým chováním a vyjadřováním prezentují 
sami sebe. Myslím ale, že svému týmu spíš uškodili. Oni nesmyslně reklamovali každý výrok 
rozhodčího, každý aut. Hostující hráči se toho pak chytali a dohráli zápas, tak jak dohráli. 

Slovo na závěr… 

Děkuji našim fanouškům, že nás přišli podpořit v boji o třetí místo a zvu je do Hořic, kde budeme v 
neděli hrát znovu zápas o 6 bodů, popřípadě za dva týdny na domácí zápas proti suverénním 
Libčanům. 

 


