Pohárový rozhovor s trenérem A-mužstva Zbyňkem Fingerem
Jaký máte názor na "Krajský pohár ČMFS" a systém soutěže ? Co říkáte na to, že některá mužstva KP pouze
splní nařízení o účasti a týmy z nižších krajských soutěží se až na vyjímky do poháru nepřihlásí ?
KP je , tak i ČP, pro oddíly okrajová záležitost a je brán spíše jako přípravné utkání. Bohužel začíná až v polovině
rozehrané soutěže a pro mužstva tím ztrácí i charakter přípravy ( přijdou zranění, hráči jsou pracovně zaneprázdněni
.....). Proto se setkají mužstva s rozdílnou výkonností a pak nastává u hráčů podcenění až nezájem.

V prvním kole poháru jste vyřadili mužstvo z Červeného Kostelce po výhře 4:2, jak byste zhodnotil toto utkání
? Bral jste utkání prestižně, přeci jenom se jednalo o derby, nebo šlo hlavně o to, sehrát dobré utkání a získat
nějaké poznatky, které by mužstvo využilo v důležitých zápasech v B-třídě ?
Já beru každé utkání prestižně a chci vyhrát. To samé vyžaduji i od hráčů. Takže je jedno s kým hrajeme. Sice
představa soupeře pro první kolo byla někde v našich patrech soutěže, ale Červený Kostelec nemá nejlepší období a
tak jsem věřil, že utkání bude vyrovnané. Průběh ovlivnilo naše brzké vedení. Jinak zápas byl plný nepřesností a
opravdu působil jako příprava. Spokojenost byla hlavně s výsledkem.

V druhém kole se do cesty postavil Broumov, který se pohybuje v krajském přeboru v horních patrech, měl
jste respekt z tohoto soupeře a nějaké obavy před utkáním ?
Broumov byl už jiná káva. Viděl jsem ho hrát proti Trutnovu, kde ukázal, že to je velice kvalitní mužstvo. Do zápasu
jsme šli s tím odehrát důstojné utkání a vyzkoušet si hru proti fotbalově vyspělejším hráčům a nezklamat diváky.

Na středu a brzký výkop jste dali dohromady vlastně skoro kompletní tým, bylo tedy cílem potrápit soupeře a
případně se postarat o překvapení a postoupit ? Co jste naordinoval týmu před utkáním ?
Bylo jasný, že pokud chceme odehrát kvalitní utkání, musíme nastoupit v plné síle. To se nám podařilo a tak jsme
mohli nabídnou i my hráčskou kvalitu a zkušenost. Do zápasu jsme šli s taktikou hrát v těsném bloku a napadat
rozehrávku poblíž půlky. Ze začátku se nám toto nedařilo, v průběhu jsme vše zlepšili a konec všechnu stanovenou
taktiku poslal do háje a hrálo se taktikou "hop nebo trop".

Broumov do Úpice nepřijel jenom utkání odehrát a na začátku to dal dvěma góly najevo, co jste si říkal v 8.
minutě zápasu za stavu 0:2 ?
Broumov si pohybem vytvářel přečíslení a to co jsme chtěli hrát se nedařilo. Za stavu 0:2 jsem věřil, že se zvedneme
a utkání nebude jednoznačnou záležitostí. Možná, že soupeř po brzkém vedení polevil, ale je fakt, že jsme se začali
více dostávat do hry.

Najednou jste srovnali krok a soupeře tím zaskočili, myslíte si, že branka na 3:3 v závěru poločasu vlastně
dodala Vašim svěřencům sebedůvěru a jakoby by jim řekla, "Vy je můžete porazit ..." Máte stejný názor ?
To už bylo patrné po snížení na 1:2. Kluci si začali věřit a více se prosazovat v soubojích jeden na jednoho. A o tom
fotbal je. Najednou máte více místa, více sil. Po vyrovnání na 3:3 se šlo do kabin a atmosféra v té naší byla najednou
bojovnější.

V druhém dějství jste dokonce vedli, pak ale po chybách Broumov otočil a šel si pro vítězství, co stálo za
dalším zvratem ?
Ano, dali jsme na 4:3 a měli obrovskou možnost zvýšit na 5:3. Bohužel se tak nestalo. Myslím, že by utkání bylo už
rozhodnuté, protože jsme v této fázi soupeře přehrávali. Pak Broumov ukázal, že nepřijel je z povinnosti, ale že chce
vyhrát. Po chybách při bránění dlouhých nakopávaných míčů se mu podařilo jít do vedení 5:4. Pro další vývoj se
ukázalo důležité naše přesvědčení o možnosti uspět. Hráči makali i za nepříznivého stavu a myslím, že Standa Horák
byl i tím správným tahounem. A to co předvedli diváci bylo fantastické a i jim patří velký dík za jejich povzbuzování.

Jak jste Vy a Váš asistent Petr Černý prožívali dramatický závěr ? Nepůsobili jste na lavičce zrovna klidně …
V takových zápasech potřebujete podat maximální výkon a mít trochu štěstí. Když pak v některých rozhodnutích
rozhodčího je cítit rozdíl Kraj – B-třída, tak nato reagujete ( viz. neodpískaná malá domů, rozdílné posuzování
soubojů...). Je fakt, že závěr byl pro rozhodčího nelehký.

Bylo vítězství pro Vaše mužstvo zasloužené ? Považujete to za podzimní úspěch, čímž si potvrzujete, že jste v
Úpici zvolil tu správnou cestu ?
Vzhledem k rozdílnosti mužstev a jejich srovnání v tomto utkání bylo naše vítězství zasloužené. Mluvit o správné
cestě není to přesné, protože si tu cestu představuji ještě trochu jinak. Ale mohli bychom to nazvat nasměrováním.
Jestli na tu cestu dojdeme, to však nezáleží jen na mně, ale hlavně na hráčích ( škoda, že u některých není fotbal na
druhém nebo aspoň na třetím místě priorit ). Možná, že moje cesta je scestná a pak musí přijít někdo, kdo tu
správnou cestu pro toto mužstvo najde.

Podle pohárového pavouka, Vás nyní čeká Česká Skalice, další silné mužstvo z krajského přeboru. Jelikož se
jedná o čtvrtfinále, což už se musí brát prestižně, navíc nehledě na to, že se hraje i o finanční prémii, budete
se na tento duel nějak zvlášť připravovat ?
To budeme probírat až ten čas přijde. Třeba to já ani řešit nebudu.

Mužstvo soupeře vede trutnovák Jan Jebavý, navíc nedávno Česká Skalice porazila Trutnov, bude mít tento
souboj pro Vás jako trutnováka nějakou zvláštní příchuť ? (Pozn. utkání se hraje na jaře)
Tak jak jsem řekl na začátku, každé utkání beru jako prestižní a chci vyhrát. Pokud se prohraje, pak to musí být po
výkonu, kdy si můžeme říct, že jsme udělali na hřišti maximum. Pak i diváci budou odcházet spokojeni. Takže o
zvláštní příchuti se nedá mluvit.

Zkusíte si tipnout výsledek tohoto utkání ?
Netipuji, ale byl bych, jako trenér, spokojen s dramatickým, vyrovnaným utkáním, a aby si diváci zase přišli na své.
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