
Ahoj Tome … 

…jak ses cítil před zápasem? 

Musím říct, že jsem se cíti l celkem v pohodě a na zápas jsem se těšil. A jelikož jsme 
dopoledne neměli malou kopanou, tak jsem byl i v dobré fyzické kondici. ☺ 

Co jsi od zápasu očekával?  

Jelikož už jsme s Opočnem odehráli několik zápasů, tak jsme věděli, že hrají 
jednoduchý fotbal s nakopávanými míči na důrazné útočníky, což se také potvrdilo. 
Avšak i přesto, že se jim na jaře zrovna nedaří, tak jsme věděli, že to nebude lehký 
zápas. 

S čím jste do utkání nastoupili?  

Určitě jsme chtěli hrát útočný kombinační fotbal, jak je naším zvykem a nechtěli jsme 
se přizpůsobit hře soupeře, což se nám však úplně nepodařilo. 

Překvapilo vás něčím Opočno?  

Ani snad ne, myslím si, že hráli takový ten svůj fotbal, kdy se s tím vzadu moc nemazlil i 
a dávali dlouhé balony dopředu, takže žádná novinka. 

Jak nyní hodnotíš odehraný zápas?  

Tak zrovna tenhle zápas se mi hodnotí velice těžko. Určitě bych radši hodnotil zápas, ve 
kterém bychom zvítězili třeba 3:0, ale to se bohužel nepovedlo. Myslím si, že tento 
zápas se nám tak nějak celkově moc nepovedl. Nedařila se nám kombinace, nedokázali 
jsme moc podržet balon v útoku, ani jsme soupeře nedostali pod nějaký větší t lak a 
v neposlední řadě jsme nedokázali proměnit šance, když už jsme se do nich dostali, to 
se pak těžko vyhrává. Jediným pozit ivem zápasu snad byla parádní akce Škubase 
(Jakub Lán) s Jejdou (Michal Jaroš), kdy Jejda dostal výbornou kolmici mezi beky, 
viděl, že gólman čeká centr, tak to velice zkušeně dal na přední tyč a parádně to tam 
zapadlo. Škoda jen, že jsme nepřidali ještě aspoň jeden gól, protože remíza by byla asi 
hodně zlatá po tom vývoji, ale asi jsme si za ten předvedený výkon ani nezasloužil i 
bodovat.  Nejradši bych na tento zápas co nejrychleji zapomněl. 

Co podle tebe rozhodlo o tom, že podruhé za sebou prohrajete?  

Především si myslím, že ta přísná penalta v úvodu utkání nám moc nepřidala, ale je 
fakt, že pořád bylo ještě dost času na to, abychom zápas otočili a bylo stále o co hrát. 
Bohužel pak přišla druhá branka a ta nás trochu srazila do kolen. O tom, že si z Opočna 
neodvezeme ani bod, podle mě rozhodla především naše špatná koncovka a náš takový 
celkový nemastný, neslaný výkon.  

Byl o poločasové přestávce velký rozruch v kabině? 

Noo ani ne, spíš k tomu nebylo asi co říct. Všichni jsme dobře věděli, že to dneska není 
náš zápas, ale řekli jsme si, že to musíme druhou půli zlepšit a začít zkusit hrát to, co 
umíme. Bohužel se to však nepovedlo.  

 



V utkání vzniklo spoustu závarů v pokutovém území Opočna, co chybělo, aby 
míč prošel do branky?  

Myslím si, že chybělo i trochu toho štěstíčka, několikrát tam byly takový závary 
v malém vápně, ale bohužel jsme nebyli natolik důrazní, abychom skórovali. To musíme 
do příště určitě zlepšit. 

I přes nepříliš povedený výkon týmu, jste si vypracovali snad čtyři velké 
příležitosti. Měly skončit gólem, ale neskončily, proč podle tebe?  

Tak jak už jsem říkal, někdy to chce i trochu toho štěstí, kdy Vám tam spadne prostě 
úplně všechno, ale někdy zas ne a ne to tam spadnout. Myslím si, že tentokrát pro nás 
byly ty brány snad zakletý…Jak já, tak Mára Klička (Marek Hutla) jsme tam měli šance, 
ale bohužel to neskončilo gólem. Zřejmě to chtělo víc kl idu v zakončení, ale jak říkám, 
byl to zápas, kdy tam prostě nic nespadne, takže i kdybychom tam byli klidně až do 
neděle, tak to tam asi nespadlo…Na druhou stranu máme však výborný tým v tom, že 
když se nedaří útočníkům, tak to na sebe vezmou třeba obránci. Jak Jejda, tak i Špágr 
(Josef Špaček) prokázali, že to jsou hodně útoční hráči a že dokážou dát branku, což je 
pro tým jedině dobře. 

V příštím zápase asi berete jedině vítězství, je to tak?  

Tak to každopádně! Nějaký body už by to zase chtělo :-D, néé tak prohráli jsme sice 
podruhé za sebou, ale nedělal bych z toho zase takovou tragédii. Pořád máme tři body 
náskok na čtvrtého, takže je všechno v našich rukách a pokud v příštích zápasech, 
počínaje tím sobotním, odehrajeme kvalitní zápasy s vítěznými konci, tak to bude jedině 
dobře. Pořád máme tu vysněnou baráž nadosah, takže určitě se budeme snažit sehrát 
kvalitní zápas a snad i s úspěšným koncem.  

Slovo závěrem… 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim věrným fanouškům a fanynkám, kteří nás 
podporují, a zároveň bych chtěl pozvat všechny příznivce dobrého fotbalu na sobotní 
utkání do Orlické kotliny, kam zamíří tým z Černilova. 

 

 


