
Martine… 

…jak si se cítil před zápasem? 

Cítil jsem se dobře, ráno jsem byl totiž u babičky pro velikonoční koledu a poté jsem jel rovnou na 
zápas. Byl jsem odpočatý a měl dost sil. Nervózní jsem sice trochu byl, ale to je před každým utkáním. 
Po prvním doteku s míčem ze mě nervozita spadla. 

Co si od zápasu očekával? 

Tak určitě hodně náročné utkání, jelikož Libčany jsou vedoucí celek tabulky a věděl jsem z vlastní 
zkušenosti, jaký to bude kolotoč, protože v Libčanech to byl celkem náročný zápas. Říkali jsme si, že 
přijde hodně lidí a že nás nečeká nic jednoduchého, ale zase na druhou stranu jsem měl i dobré 
tušení, že bychom mohli v utkání uspět. 

S jakou taktikou jste proti favoritovi z Libčan nastupovali? 

Tak pokyny byly jasné. Hrát ze zajištěné obrany, přečkat nápor hostů a hrozit z brejků.  

Překvapili tě něčím Libčany? 

Ano překvapily. Tím jak mají dobrý kádr a hráče co už něco odehráli. Tak mě překvapilo, jak se chovali 
na hřišti a to co si dovolovali někteří hráči k rozhodčímu si nedovolí ani kluci ve 4 třídě. 

Jak nyní hodnotíš odehraný zápas? 

Tak zápas hodnotím celkem pozitivně. Začátek utkání byl nahoru dolu, kde jsme měli možná i více ze 
hry, poté se hra vyrovnala a po chybě hostujícího stopera jsme šli do vedení po ukázkovém blafáku 
našeho střelce Erbera. Po gólu začaly Libčany více útočit a vytvořily si pár dobrých šancí ke vstřelení 
vyrovnávací branky, ale skvěle nás podržel brankář Votruba. Druhý poločas začal opět náporem 
Libčan, který jsme ustáli. Zanedlouho přišlo první vyloučení a poté druhé, kdy jsme přidali druhý gól 
po úniku Jardy Linharta a zakončujícího Jakuba Lána. Hosté byli ještě dvakrát vyloučeni a my dohráli 
utkání v bezpečné vzdálenosti od branky. 

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

Myslím si, že rozhodla naše bojovnost a štěstí, kterého jsme měli celkem dost. 

Co říkáš na 4 červené karty pro hráče Libčan? 

Podle mě všechny karty, které pan rozhodčí rozdal, byly zcela zasloužené. Já osobně jsem nikdy 
zápas, v kterém by padly 4 červené karty, nehrál.  

Patříš mezi nejmladší hráče v týmu a hraješ svou první sezonu, co si očekával po příchodu 
z dorostu do A-týmu? 

Věděl jsem, že v týmu je super parta. Kluci mě řekli, jak to chodí v kabině, za co jsou pokuty a prostě 
takové ty věci co mě čekají. Hodně mi pomohli kluci, jako jsou Vesy (David Veselý) a Giovany (Tomáš 
Erber) a také trenér Vosáhlo. Nečekal jsem, že bych mohl hrát za A-tým, spíš za béčko. Určitě jsem se 
těšil, zahrát si něco jiného, něž byla soutěž v dorostu. 

 

 



Jakou má podle tebe úroveň 1. A třída? Je to velký skok z dorostu? 

Tak 1. A třída je úplně jiná soutěž než dorostenecká. Je to ohromný skok, je tu mnohem větší 
nasazení a kvalita hráčů. 1.A třída má určitě kvalitu, je tu hodně vyrovnaných týmů a jsem rád , že si 
jí můžu zahrát. 

Jak tě přijali starší spoluhráči v kabině? 

Jak už jsem uvedl, je tu super parta a zapadnout do kádru nebylo obtížné, protože mi kluci pomohli. 
Tak jak bývá zvykem, nějaké to zápisné proběhlo a pak se to pořádně i zapilo. 

Slovo závěrem… 

Na závěr bych chtěl poděkovat našim fanouškům, co přišli na utkání a závěrečnou děkovačku. B-týmu 
bych moc přál ten vytoužený postup a A-tymu ať se daří jako dosud. 

 

 

 


