Ahoj Máro,
jak si se cítil před zápasem?
Tak před zápasem jsem se cítil docela dobře, jelikož jsem se kolem dvanácté dobře naobědval a na
hodinku si zdřímnul. Takže jsem byl dobře odpočatý. Plus také bylo, že jsem v pátek večer nikde nebyl
do tří do rána :), jak se to někdy stane.
Co si od zápasu očekával?
Od zápasu jsem očekával vyrovnanou partii, dost podobnou, co se odehrála na podzim na hřišti
Roudnice. Tedy zápas s množstvím šancí na obou stranách, jelikož soupeř hraje podobný styl jako my.
Kombinační fotbal s hrou zaměřenou hlavně dopředu. To se nakonec potvrdilo.
S čím jsme do utkání nastoupili?
Do utkání se šlo s tím, abychom soupeře ze začátku utkání zkusili víc napadat, vytvořit si nějaké šance
a pokud možno vstřelit brzy vedoucí branku.
Překvapila vás něčím Roudnice?
Ani bych neřekl, že nás Roudnice něčím překvapila. Věděli jsme moc dobře, jakou má soupeř kvalitu.
Jak nyní hodnotíš odehraný zápas?
Zápas se mi hodnotí velice těžko, protože jsme vedli 2:0 a nebývá zvykem, abychom takto dobře
rozehraný zápas nakonec prohráli 2:4 a to ještě k tomu na vlastním hřišti, kde jsme za celý podzim a
půlku jara neprohráli. To spíš umíme otáčet my takovéto utkání, kdy prohráváme o dvě branky, jako
to bylo v Hořicích a s Třebechovicemi doma. Teď jsme poznali na vlastní kůži jaké to je, když je to
obráceně. Mimochodem nic příjemného. Ještě k tomu jsem neproměnil pokutový kop, zápas mohl
dopadnout třeba jinak, ale to už je jenom otřepané co by, kdyby.
Co podle tebe rozhodlo o tom, že na jaře podruhé doma prohrajete?
Rozhodlo pár faktorů v náš neprospěch. První obdržený gól v naší síti, po opět tečované střele a
hlavně velmi přísná, možná až nesmyslná penalta, z kraje druhé půle. Nechápu, jak to mohl rozhodčí
odpískat. V prvním poločase byly dva zákroky ve vápně Roudnice úplně totožné, možná i evidentnější,
ale píšťalka sudího zůstala němá. Taky rozhodlo i to, že od šedesáte minuty jsme hráli bez
vyloučeného Ondry Krempy a opět velmi přísné rozhodnutí, co se týče první udělené žluté karty,
takových zákroků bylo v prvním poločase nepočítaně a všechny bez karet. K tomu i trochu smůla. Po
mé penaltě trefená pravá tyč a na konci prvního poločasu Kuba Lánu orazítkoval tentokrát levou tyč. I
za stavu 2:2 jsme mohli v deseti hráčích v poli strhnout vítězství na svou stranu, ale to se bohužel
nestalo.
Hned z kraje zápasu si kopal penaltu, ale neproměnil si. To se ti moc často nestává, co se
stalo?
To je pravda, tento moment mě pořád ještě mrzí. Kdybych proměnil, zápas mohl dopadnout jinak. Míč
jsem trefil ideálně podle mých představ, ale až moc jsem střelu umisťoval a balon nakonec skončil
bohužel na tyči…
Na druhé brance svého týmu si měl lví podíl, popiš nám tu situaci.
Ani přesně nevím, jak ta situace ze začátku vznikla. Napadal jsem levého beka, který byl čelem ke své
brance, a bylo evidentní, že bude zahrávat malou domů. Jenže, ta se mu vůbec nepovedla a on mi to
nahrál přímo do běhu, míč jsem před gólmanem dostihl. První myšlenka byla, že vystřelím na přední
tyč, tak jsem naznačil, ale brankář byl pořád v dobré pozici, kdy by mohl zasáhnout. Na druhé straně
si křikl Jára Linhart, tak jsem mu to radši poslal:) a on to zkušeně uklidil do prázdné branky.

Zápas jste měli skvěle rozehraným, vedli jste 2:0. Asi by se nemělo stát, že utkání ještě
prohrajete, souhlasíš?
To určitě souhlasím. Nepamatuji se, kdy jsme naposled vedli o dvě branky a potom prohráli. To se
snad ještě nestalo. A doufám, že už se to nikdy nestane. Ještě k tomu v takovémto utkaní.
Kdybychom vyhráli, už by byla vysněná baráž skoro jistá.
Co bys řekl o panu Hofmanovi, který ovlivnil již třetí zápas Vašeho týmu za poslední dvě
sezony?
Já bych snad ani o panu Hofmanovi nic neříkal, kdo tam byl, tak si udělal obrázek sám, ale ten pán
nás nemá evidentně rád. Asi mu u nás nechutnala klobása:)
Slovo závěrem…
Na závěr bych chtěl samozřejmě poděkovat našim věrným fanouškům a fanynkám, kteří nás
povzbuzují již velmi dlouhou dobu a zároveň je pozvat na pro nás klíčové utkání z druhým mužstvem
soutěže. Dvůr Králové B - FC Slavia HK začíná již tuto sobotu od 17 hodin, tak dorazte v hojném
počtu… Před zápasem možná projížďka v místním safari:)))

