
Jak si se cítil před zápasem? 
Den před utkáním jsem byl dlouho do noci v práci, a tak jsem toho moc nenaspal a cítil jsem se trochu 
unavený. Nervózní jsem trochu byl, stejně jako před každým zápasem. Po příchodu na hřiště to ze mě 
spadlo a cítil se dobře.  
 
Co si od zápasu očekával? 
Jelikož sleduji výsledky v naší soutěži tak jsem věděl, jak si Jaroměř v jarní části vede. Tím pádem 
jsem očekával náročné utkání. Na domácí půdě jsme zatím neprohráli, tak jsem věřil, že tuto bilanci 
udržíme i nadále. 
 
S čím jste do utkání nastoupili? 
Stejně jako do každého zápasu nastupujeme s jasným cílem a to vyhrát. Vycházet ze zajištěné obrany, 
snažit se neinkasovat a naopak dát nějaké branky.  
 
Překvapila vás něčím Jaroměř? 
Z podzimního zápasu si pamatuju, že spíš nakopávali míče na jejich vysoké hráče, s kterýma jsme měli 
problémy. Tak mě překvapilo, jak změnili způsob hry. Jejich obránci hodně podporují ofenzivu, a tak 
jsme byli často v obranné části přečíslení. Každý hráč dokáže poslat dlouhý balón za obranu, kde 
nabíhají jejich obránci nebo záložníci. Řekl bych, že hráči Jaroměře předvádějí v jarní části soutěže 
nejlepší fotbal.  
 
Jak nyní hodnotíš odehraný zápas? 
Tento zápas se mi hodnotí velice těžko. Podle mého jsme nehráli zase tak špatně. Bohužel jsme 
udělali chyby, které soupeř dokázal potrestat. Kdybychom využili chyb, které Jaroměř udělala, tak 
konečný výsledek mohl být jiný. Je pravda, že jsme mohli prohrát i větším rozdílem, kdyby soupeř 
proměnil všechny šance, které měl. 
 
Co podle tebe rozhodlo o tom, že poprvé na jaře prohrajete? 
Podle mého rozhodly naše chyby a jejich útok hodně podporovaný krajními obránci. 
  
První branka padla velmi brzo po přihrávce z levé strany, jak si tu  
situaci viděl? 
Na našem vápně se ke mně dostal odražený míč. Snažil jsem se ho vyvést středem hřiště, ale bohužel 
jsem o míč přišel. Soupeř posunul hru na naši levou stranu, z které přišel střílený centr mezi malé 
vápno a penaltu, kde se nedohodli stoper s gólmanem a pro útočníka Jaroměře už pak nebyl problém 
otevřít skóre.  
 
U druhé branky se mezi vámi objevil levý obránce, myslíš, že to byl  
právě moment, který rozhodl o druhé brance? 
Nemyslím, že tento moment rozhodl utkání. Stále před námi byl celý druhý poločas. Už jsme se 
přesvědčili, že i když prohráváme o dvě nebo tři branky, tak zápas není ztracen a pár utkání se nám už 
podařilo otočit nebo zdramatizovat. Proto jsem věřil, že ještě zápas dokážeme otočit.  
Jak už jsem zmínil, tak dle mého názoru zápas rozhodly naše neproměněné šance, chyby v obrané 
části a podpora obránců Jaroměře v ofenzivě. 
 
Ve druhém poločase si spíše hrál křídlo než obránce, dalo se ještě  
něco víc udělat pro vyrovnání stavu? 
Do druhého poločasu jsme nastupovali s vědomím, že musíme dát brzo branku. Naneštěstí pro nás, 
jsme na začátku poločasu inkasovali a museli jsme dotahovat dvoubrankovou ztrátu. Snažil jsem se 
hodně podporovat útočnou fázi, tak jak to dělal soupeř. Snažili jsme se chodit do útočné fáze v co 
největším počtu. Z toho těžil soupeř, který chodil v přečíslení do nebezpečných brejků. Bohužel se 
nám podařilo snížit až v závěru zápasu, a tak si Jaroměř jako první tým v 1. A třídě odvezl z Orlické 
kotliny tři body. 
 
Slovo závěrem… 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim fanouškům, kteří nás podporují jak při domácích utkání, 
tak i při výjezdech na hřiště soupeřů. Je před námi ještě 6 utkání, po kterých věřím, že A-tým bude 
slavit postup do baráže a B-tým postup do vyšší soutěže. 


