Tak tedy Pavle…
…s čím jste odjížděli k zápasu, jaká byla taktika?
Dobrý den, ahoj všem.
K zápasu jsme odjížděli v dobré náladě i vzhledem k sobotnímu vítězství našeho B týmu. Taktika byla
směřovaná k naší hře, kterou se snažíme hrát již od okresu, tedy aktivně a zodpovědně.
Jak si se cítil před zápasem?
Po dlouhé době jsem strávil pěkné slunečné dopoledne s dcerou a přítelkyní, takže před zápasem jsem
se cítil velmi dobře hlavně po psychické stránce.
Jak s odstupem hodnotíš utkání v Červeném Kostelci?
Myslím si, že zápas byl nasazením a bojovností nadprůměrný v naší soutěži. Hodně tomu přispěli
domácí, kteří hráli velmi aktivně.
Je bod ztrátou nebo ziskem?
Domácí hráli velmi dobře, a proto věřím, že tu bude bodovat málo kdo. Proto považuji tento bod za
plusový.
Byl jsi spokojený s obranou hrou mužstva?
Naše obrana pracovala velmi slušně. Když si vezmu, kolik jsme odehráli přípravných zápasů na
přírodní trávě, tak jsme si vedli nad očekávání dobře. Nesmíme zapomínat, že náš věkový průměr
v zápase byl cca 22-23 let na hráče (když nehraje ČejchyJ). Všichni jsme odvedli maximálně bojovný a
zodpovědný výkon, který si troufnu říct, se musel líbit i domácím příznivcům.
Co považuješ za zlomový bod v utkání?
Pro mě osobně byl zlomový bod můj první těžký kontakt s balónem, po něm jsem věděl, že to dnes
půjde.
Který svůj zákrok považuješ za nejtěžší, případně nejdůležitější?
Budu se opakovat, ale opravdu po dlouhé době jsem se cítil psychicky skvěle! V první řadě si opravdu
myslím, že až na menší chybičky, jsme hráli vzadu výborně. Asi nejnepříjemnější situace nastala těsně
před koncem, kdy domácí mohli rozhodnout. Naštěstí se mi podařilo na poslední chvíli zahlédnout míč,
který vyletěl z klubka hráčů.
Paradoxně ti nejvíce v první půli zavařil spoluhráč Mára Klicnar. Jak ti bylo, když se na
tebe dvakrát řítil osamocený hráč a co bys Márovi vzkázal?
Všichni co dělají nějaký sport, tak ví, že někdy se daří tomu, někdy zas tomu. Marek je kvalitní bek,
který jako jeden z mála z našeho týmu má startíky v ČFL. Proto si myslím, že bych to nějak
nekomentoval, jelikož příští zápas tomu může být naopak.
Jak se ti líbilo prostředí v Kostelci?
Domácí prostředí bylo velmi fotbalové, stadion byl útulný, diváci fandili v rámci slušnosti. Trošku
mohlo být lepší hřiště, na druhou stranu, aspoň bylo pokropeno.

Své pověsti bouřliváka si dostál i v tomto zápase. Žlutou kartu si dostal za pokřikování na
rozhodčího. S čím si nebyl na jeho výkonu spokojen?
I když to někdy nevypadá, vůbec se necítím v roli bouřliváka. Za 17 let, co hraji aktivně fotbal, jsem
nedostal červenou kartu. Sice hrajeme nižší soutěže, než je 1 liga anebo Liga mistrů, ale myslím si, že
i do této soutěže patří emoce a gestikulace. V žádném případě nepadají na rozhodčí nějaká hrubá
slova. Pevně věřím, že si rozhodčí postupně zvyknou na moji povahu.
Spoluhráči tě vybrali jako nejlepšího hráče, to asi potěší, ne?
Určitě to potěší a moc!!! Přiznám se, že do dnes mi leží v žaludku zapás ve Vrchlabí, kde jsem nás po
mé chybě připravil o bod, takže jsem rád, že jsem to klukům mohl vrátit, když to potřebovali.
Příští týden Vás čeká jarní domácí premiéra se Sobotkou. Co očekáváš od tohoto zápasu a
s jakým výsledkem budeš spokojen?
Čeká nás domácí zápas, kde musíme potvrdit body z Kostelce. Sílu soupeře přesně neznám, jelikož
jsem v Sobotce nebyl. Ale jestli přistoupíme k zápasu s pokorou a zdravím sebevědomím, věřím, že
máme na to, uspět.
Slovo závěrem…
Na závěr bych poděkoval všem lidem, co vážili cestu s námi do Kostelce. Všichni, kdo se pohybují
v našem prostředí, tak vědí, za jakých podmínek to děláme. Moje přání je, aby na domácí zápas
chodili a hlavně odcházeli spokojení fanoušci, kteří viděli nasazení a bojovnost jako v nedělním zápase
s Kostelcem. Na úplný závěr chci popřát brzké uzdravení Mašovi!!!!!!

