Redakce zápského fotbalového bulletinu položila několik
otázek manažeru Maškovi a to zejména k současné situaci.
„Jak komentuješ ukončení soutěží amatérského fotbalu k 8.4.2020?“
„Bohužel se tento scénář nabízel již delší dobu a je jenom dobře, že vedení
českého fotbalu zásadně rozhodlo o ukončení rozehrané soutěže. Pro SK Zápy
je to sice dvojnásobná škoda, soutěž jsme měli opět dobře rozehranou, posílili
jsme v zimě údernou sílu, ale zdraví nás všech musí být vždy prioritou. My jsme
v tom všem měli ještě velkou smůlu, když v jediném jarním zápase na Dukle
trefil v poslední minutě Jirka Duben hlavou tyč. Ten gól, jak se nakonec ukázalo,
by nám stačil k prvenství v soutěži.
„Jaký je současný stav zápského kádru?“
„Důležité je, že se u nás zatím ten hajzl virus neprojevil. Kluci mají volno,
doufám, že trénují dle možností individuálně. Nijak je nekontroluji, je to jenom
na nich, v jakém stavu naskočí do obnoveného procesu. Pozitivní je, že se včera
trochu uvolnila možnost sportovat na kurtech, takže tenis, nohejbal, dvojkový
volejbal, to může být zpestření tohoto stavu.“
„V zimě jsi si dovolil velký luxus pro třetí ligu angažováním Lukáše Magery.
Jak to s ním současně vypadá?“
„Lukáš dobře zapadl do kabiny, což je důležité, a tak věřím, že bude u nás
pokračovat a jeho očekávané branky nám na podzim pomohou“.
„Není žádným tajemstvím, že SK Zápy zaplatil za absenci mládeže šílených
600.000,- Kč. Má tato otázka nějaký vývoj?“
„Největší paradoxem této kauzy je ta skutečnost, že si za to, dle mého mínění,
můžeme samy. Náš desetibodový náskok po podzimní části minulého ročníku
soutěže vyprovokoval našeho soupeře ve snaze o postup do druhé ligy
k otevření problému s mládeží, který byl do té doby, jak se říká, pod pokličkou.
V hokeji existuje trest za velký počet hráčů na ledě a my jsme byli potrestání za
velký počet bodů!
Věřím, že se celá záležitost bude do budoucna nějak řešit a nestane se tak
důvodem k odchodu těch několika šílenců, kteří dávají své peníze do fotbalu.

Co si budeme namlouvat, doba nebude lehká a města a další sponzoři budou
mít jiné starosti, než je fotbal. Nesmíme ani zapomínat na jednu skutečnost,
když nemáme starší dorost a tudíž nám chybí vlastní zdroj a chceme hrát
důstojnou roli v ČFL či divizi co musíme udělat? Jít někam, kde mládež mají a
hráče koupit. A to mohou být nemalé prostředky i pro trenéry tamní mládeže.
Nic není černobílé.“
„Říká se, v Rusku jsi nebyl a šedesát ti taky nebylo, tak neraď! Ty jsi ale obě
uvedené podmínky nedávno splnil, nemáš nějakou vizi jak dál s fotbalem
v Čechách?“
„Tak to víš, na to jsme všichni odborníci, a i mě občas něco napadne. Líbil se mi
názor Jardy Starky, (trochu možná hrající i pro jeho milovanou Příbram, ale to je
zcela logické). Takže si dovolím Jardu trochu rozvést:
• Rozšíření první ligy na 18 možná 20 celků.
• Zrušení druhé ligy
• Druhá nejvyšší soutěž bude amatérská a to buď jedna v Čechách a jedna
na Moravě, nebo dvě v Čechách a jedna na Moravě, nebo dvě v Čechách
a dvě na Moravě. V těchto soutěžích budou moci působit B mužstva
z první ligy.
• Dva poslední celky z první ligy sestoupí a nahradí je vždy jeden celek
z Čech a jeden z Moravy ( v případě dvou skupin v Čechách či na Moravě
baráž ).
Takže tak trochu něco k zamyšlení, pro někoho pro zasmání, ale chtěl si
vizi. Mezi řádky šance pro SK Zápy hrát druhou nejvyšší soutěž
v TeletníkAreně!“
„Díky za tvůj čas a brzy na viděnou na zápském pažitu“.

