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Fotbalový svátek je za námi. Sparta odjela z Hradce Králové se svěšenou
hlavou. Nadšeně hrající prvoligový nováček mistra nejenže porazil, ale i
přehrál.

Ohlasy trenérů
Trenér Kotal po zápase zářil spokojeností, stejně jako při nedávných postupových oslavách.
"Že začneme ligu výhrou nad Spartou, to jsem skutečně nečekal, a to i přesto, že jsem svému
týmu věřil," uvedl.
"Byl to zápas o první půlhodině, která patřila soupeři, a my to pak už marně doháněli, i když
jsme dokázali vyrovnat. Jednoduchá hra soupeře s častými pohyby nám dělala velké
problémy," řekl k zápasu trenér Sparty Chovanec a doplnil ke hře svého týmu, "byli jsme líní
běhat."

Hradečtí střelci
Střelec úvodní branky utkání Tomáš Rezek si v minulém ročníku druhé ligy nepřipsal ani jeden
zásah. Teď má na svém kontě kromě prvního ligového startu i branku a ještě do sítě mistra.
"Nikdo nečekal, že míč propadne až ke mně, jen já v to věřil. Šel jsem za tím balónem, jen
jsem do něj hlavou trknul a bylo to tam," poznamenal ke své trefě z 15. minuty.
Spartě se pak podařilo vyrovnat, jenže o pět minut později už zase vedl Hradec. Postaral se o
to hbitý útočník Václav Pilař. Mladík, který odvádí pro mužstvo poctivé výkony, je na hřišti vždy
vidět, dokáže se prosadit i v souboji jeden na jednoho, přesně přihrát a tvrdě vystřelit, což
potvrdil v 61.minutě. "Posunul jsem si to do středu hřiště, míč jsem trefil přímo. Hned jsem
věděl, že to je gól," přiblížil své pocity při rozhodující brance utkání.

K fanouškům
Gólman vítězů Jiří Lindr si užíval skvělou diváckou kulisu. "Takovou atmosféru jsem jako hráč
zažil poprvé. Bylo skvělé hrát před takovým množstvím lidí a výsledek je už jen takový bonus,"
prohlásil hradecký strážce branky.
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Ochozy malšovického stadionu mají kapacitu 6 000 diváků, ale podle místních znalců přišlo na
zápas se Spartou daleko více fandů. „Berte to jenom jako bonmot. Když jsem se podíval do
ochozů, tak mi přišlo, že nás žene dopředu čtyři tisíce tříhlavých diváků," opáčil Kotal.

Pozor na přehnaný optimismus
Po mistrovské Spartě bude mít Hradec v dalším kole opět výhodu domácího prostředí. V
pondělí přijedou na Všesportovní stadion pražští Bohemians 1905.
"Musíme zůstat při zemi. Naším prvořadým úkolem je především záchrana, a k té nám chybí
ještě devětadvacet bodů," varoval před přílišným sebeuspokojením trenér Kotal. A ví, o čem
hovoří. I v roce 1972 Hradec jako nováček v prvním kole porazil Spartu (3:2) před 36 000
diváky. Jarní část sezony však měl prachmizernou a nakonec z ligy sestoupil.
Také hráči si jsou dobře vědomi, že první vlaštovka jaro nedělá a že sezona má 30 kol.
"Porazili jsme sice Spartu, ale další zápasy zase můžeme prohrát. Po prvním zápase je těžké
komentovat, jak budeme silní," konstatoval Pilař.
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