Ahoj Pepo…
…jak si se cítil před zápasem?
Tak před zápasem jsem se cítil v celkem dobrém rozpoložení i přes to, že sem dopoledne odehrál celý
zápas, pro trenéry ne příliš oblíbeného, malého fotbalu. Naštěstí sem se dokázal rychle zregenerovat a
nabrat dostatek sil na utkání.
Co si od zápasu očekával?
Od zápasu jsem očekával urputnou bitvu, což se později ukázalo jako oprávněné. Z domácího zápasu
jsem si zapamatoval, že Hořice jsou relativně mladý mančaft, dobře fyzicky připravený, což se
potvrdilo i v tomto zápase.
S čím jste do utkání nastoupili?
Do utkání jsme nastoupili s vědomím, že tým Hořic má silnou defenzivu, o čemž hovořily doposud
obdržené branky. Naopak útočná fáze lehce zaostávala za tou obranou, jelikož po J. Lázních a Opočně
měli nejméně vstřelených branek. Jenže představa o útočné hře Hořic, jak se později ukázalo, byla
naprosto lichá.
Překvapily vás něčím Hořice?
Jak sem již zmínil, překvapila mě zejména hra dopředu, kdy výpady hráčů Hořic byly velmi
nebezpečné. A v neposlední řadě mě překvapilo, jakým způsobem na nás „vlítli“. To byl doslova
uragán.
Jak nyní hodnotíš odehraný zápas?
Prvních 20 minut moc hodnotit nemůžu, protože a poněvadž není co. Tým Hořic naší hru naprosto
rozboural a jednoznačně na hřišti vládl. Poté se však začaly misky vah zlehka naklánět na naší stranu.
Postupně jsme začali přebírat iniciativu my a dostávali jsme se do nebezpečných situací. Jednoznačně
nás nakopl kontaktní gól Giovanyho (Tomáš Erber) těsně před poločasem. Druhá půle byla z naší
strany famózní. Ihned po změně stran se nám podařilo vyrovnat z penalty na agilního Jardu Linharta,
kterou bezpečně proměnil penaltový guru Mára Klička (Marek Hutla). To do naší hry vneslo potřebný
klid, začali jsme si dávat více balon do nohy a z toho pramenily šance. Nakonec jsme dokonali obrat
po chybě domácího gólmana, který si, i díky Giovanymu, neporadil s malou domů a míče se dotkl
rukou a následoval nepřímý kop. Touto příležitostí jsme nepohrdli a díky mému premiérovému gólu za
muže jsme se ujali vedení 3:2, které jsme už nepustili.
Jak ti bylo po úvodních 15 minutách hry, kdy jste prohrávali 2:0?
Tak první co mě napadlo po druhé brzké brance bylo: ČERNILOV. Stejně jako na podzim jsme
nezachytili nástup Černilova, tak jsme ani teď nezachytili začátek v Hořicích. Naštěstí jsme se celkem
rychle z tohoto šoku vymanili a dovedli zápas do zdárného konce.
Kde se podle tebe utkání zlomilo ve váš prospěch?
Rozhodně branka Giovanyho na konci 1. poločasu a rychlá branka v 2. poločase po nařízení
pokutového kopu nás nakopla.
V utkání se stala jedna příjemná historická věc a to, že si vstřelil svůj první gól v kategorii
mužů. Jen to přibližně po čtyřech letech tvého působení v A – týmu, nedobírali si tě už tvý
spoluhráči?
Tak jsou to teprve tři roky, co jsem v chlapech, ale je pravda, že na tenhle okamžik jsem čekal hodně
dlouho. Pochopitelně se vyskytlo jisté popichování od spoluhráčů a je to i pochopitelné, protože jsem
zřejmě jediný ze současného kádru hradecké Slavie, kdo ještě za muže nevstřelil branku…

…Všechno hecování však probíhalo v přátelském duchu a já to bral s nadhledem. Vím, že to bude znít
jako neuvěřitelné klišé, ale je jedno, zda vstřelím branku já nebo kdokoli z kluků. Důležité je, aby ty
góly prostě někdo dal a dařilo se celému týmu. Tak to zatím na Slavii funguje včetně naprosto
neskutečné party, která zde je. A za to jsem nesmírně rád.

Jak bys svou premiérovou a navíc vítěznou trefu popsal?
Obránci domácích, zřejmě ve snaze si pomoct před dotírajícími hráči, zahráli malou domů na svého
brankáře. Ten však tuto situaci za přispění Tomáše Erbera nezvládl. Nejprve míč vykopl pouze nad
sebe a poté míč boxoval rukama, což rozhodčí správně odpískal jako nedovolené hraní rukou a
nepřímý kop. K zahrávání se postavil zkušený Jarda Linhart a Kuba Lánů. Ostatní se „nacpali“ do brány
a stáhli sebou i všechny domácí beky. Vepředu se vyskytoval pouze jeden hráč Hořic, tak jsem se šel
zapojit, spíše jenom staticky, do slibné příležitosti. Hráči Hořic však zcela nepochopitelně nechali
prostor, kde sem se nacházel, tedy mezi vápnem a penaltou, nikým nehlídaný. Jarda mi balon přistrčil
do nejlepší možné pozice a mě nezbývalo než trefit odkrytý prostor v brance. Musím však přiznat, že
rána byla ještě tečována domácím hráčem a do branky zapadla až po odrazu od tyče. Takže jsem
měl i trochu toho potřebného štěstíčka.
Čekal si, že by mohl být nepřímý kop rozehrán na tebe?
Jak jsem již psal, prostor, který se jevil jako nejnebezpečnější, zůstal trestuhodně nehlídaný a já tam
byl zcela osamocený, tudíž jsem čekal, že by to Jarda mohl dávat přímo na mě. Popravdě jsem však
nečekal, že z toho padne gól, protože nejsem žádný střelec a v těchto situacích nezachovám chladnou
hlavu jako třeba Giovany.
Je to nejdůležitější gól, který si ve své kariéře vsítil?
Zcela nepochybně je to nejdůležitější gól mé kariéry, protože a poněvadž jsem gólů moc nestřílel a
zadruhé jsme díky této brance dokázali obrátit nepříznivý výsledek a zvítězit.
Můžeme se těšit na další tvé branky?
Myslím, že má tendence střílet branky se příliš nezmění, ale budu doufat v opak. :-D
Slovo na závěr…
Na závěr bych rád poděkoval těm pár věrným fanouškům, kteří pravidelně navštěvují jak domácí tak
venkovní zápasy. Chtěl bych je zároveň všechny pozvat na sobotní domácí zápas s jasným lídrem naší
soutěže SK Libčany.
Taky bych rád poděkoval celému týmu za to, jak v tomto zápase dřel. Teprve v těchto zápasech se
ukáže síla týmu a tu Slavie prokázala. V neposlední řadě bych se rád přidal k předešlým rozhovorům a
popřál brzké a úplné uzdravení věrnému fandu Slávie, jak hradecké tak pražské, Mášovi :-)

