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Ondřej Kúdela se stává mladoboleslavským trumfem. Jeho gól přinesl týmu body s Baníkem
Ostrava, rozhodl i o výhře nad Viktorií Žižkov. Po chybě domácího obránce, který špatně odkopl
Marešův centr, ho první ranou sice pouze napálil, ale odražený míč poslal nemilosrdně do
žižkovské sítě.

Na Žižkově jste prohrávali už po 25 vteřinách. Jaký to je pocit dotahovat tak bleskový
náskok
„Určitě to není nic příjemného. Říkali jsme si, že musíme začátek chytnout, pak přijde 25.
vteřina a dostaneme gól. Chtěli jsme původně hrát něco jiného, ale museli jsme do plných, což
Viktorce vyhovovalo. Zaplaťpánbůh, že to Ščuky (Ščuk) to poločasu trefil a srovnal. Přesto jsme
si to v kabině vyříkali, byla tam bouřka. Soupeře ten vyrovnávací gól dost zlomil a nás naopak
nakopl.“
Stálo vám takové trápení za to? To jste se nemohli na začátek víc koncentrovat?
„Nevím, čím to bylo. Asi jsme byli ještě uspaní. Naštěstí jsme to otočili.“
Trenér Koubek jasně řek, že jste začátek prochrápali. Co vy na to?
„Když to říkal, asi má pravdu. Každý trénink máme sice v deset, ale hrát takhle brzy je nezvyk.
V přípravě to tolik nevadí, ale u mistráku je to nezvyk. Tady je to sice tradice, ale my už dlouho
dopoledně nehráli. Ale vyhráli jsme a máme teď volnou neděli.“
Hodně se změnila Viktoria od podzimního zápasu?
„Má úplně jiný tým. Viděli jsme ji na videu, kde nám trenér ukazoval, v čem je nebezpečná. Na
podzim hráli víc nakopávanou, teď kombinuje. Dostali jsme gól po rychlé akci, to jim vyšlo.
Vůbec nehrála špatně.“
O výhře jste rozhodl v 71. minutě, kdy po Marešově centru Bartl špatně odkopl míč.
Překvapilo vás, jak se k vám odrazil?
„Trochu jsem doufal, že to žižkovský obránce pořádně netrefí. To se stalo a jsem za to rád.“
Vyčítáte si, že jste nedal gól už z první střely?
„Už v prvním poločase jsem měl velkou šanci, ale sjelo to někam vedle. Teď jsem chtěl trefit
bránu, ale zkazil jsem to, napálil jsem jen obránce. Ani nechtějte slyšet, co jsem si říkal. Ale
naštěstí se to ke mně odrazilo a já měl druhý pokus. Soustředil jsem se na něj a vyšlo to.
Opakuju, že jsem měl ale velké štěstí.“
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Sparta prohrála v Hradci Králové, už není na špici tak suverénní. Uvědomujete si to?
„Na to vůbec nemyslíme. Vím, že z popředí tabulky také bodují, tak jsem rádi, že jsme na
Žižkově vyhráli. My se soustředíme na své zápasy a naším cílem je opět hrát evropské poháry.
Doufám, že se tam dostaneme.“
Už proti Ostravě jste dal vítězný gól. Stáváte se mladoboleslavským trumfem?
„To bych neřekl. To je výsledek celému mužstvo. Proti Baníku jsem skoroval po krásné akci,
kde jsem byl na konci. Proti Žižkovu jsem měl štěstí, že jsem stál na správném místě a odrazilo
se to ke mně. A jen jsem to propálil. Jako trumf se rozhodně necítím.“
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