
Důležitý týden pro nás, nový šéf začíná dobře a dívce, které 

se dařilo 

V době, kdy píši tento blog, nám zbývá 24 hodin do semifinálového zápasu Carling Cupu, 

odvetného zápasu s Arsenálem na stadionu Emirates. Po vzrušujícím domácím zápase, kdy 

jsme neočekávaně zvítězili 1-0, se nemohu dočkat zítřejšího večera. Po silnici A9 do Londýna 

pojede celkem 9,000 fanoušků, kteří budou naše kluky patřičně podporovat. Porazit Arsenal 

jednou bylo super, avšak udělat to dvakrát je masivní úkol. Toho večera jsem měl pocit, že 

mnohá jejich velká jména nás podcenili, a draze za to zaplatili. Nemyslím, že by udělali 

stejnou chybu dvakrát, a očekávám před sebou dlouhou noc. Mimo Portman Road si 

nemyslím, že by mnoho lidí věřilo v naše šance, a docela chápu, že většina lidí si myslí, že 

Arsenal překoná náš jeden gól a postoupí do finále. Jejich tým je plný talentovaných hráčů, 

kteří hrají nejlepší přihrávaný fotbal. V Arsenovi Wengerovi mají jednoho z nejlepších trenérů 

fotbalu. Když se jim daří, tak je radost na ně pohledět. Zatím se nám v anglickém Carling 

poháru v této sezóně daří, a je možné, že se kluci pod vidinou finále ve Wembley překonají. 

Náš nový manažer vede mužstvo už jeden týden. Jeho příchod pozvedl celý klub. Přestože 

prohrál první zápas, tak hned další utkání s Doncasterem, v sobotu večer, bylo napínavé, jako 

detektivka.  

Paul Jewell a jeho asistenti si uvědomují, že je před nimi silné kafe, avšak přestože 

spolupracují teprve týden, tak jsem přesvědčen, že se posuneme v tabulce do vyšších pater. 

Víkendovým diskusním tématem z Premier Ligy se zadají být poznámky týkající se paní sudí, 

která hlídala postraní čáru při zápase Wolves proti Liverpoolu v sobotu. Poté co Liverpool 

vstřelil gól, který podle dvou expertů Sky TV byl z ofsajdu, tak se mluvilo o tom, zdali dámské 

sudí znají co to je ofsajd, a zdali by vůbec měli pískat. Zdá se mi neuvěřitelné, že by takto 

měli hovořit, především když si nebyli jisti, že jsou mikrofony vypnuty. Tak to tedy byl 

vlastňák. Za prvé, dotyčná dáma sudí, Sian Massey, hře skutečně rozumí. Na Portman Road 

pískala na postraní čáře na začátku sezóny,a dařilo se jí dobře. Vedení, které rozhoduje o 

rozhodčích, by ji nebylo postavilo do tak důležitého zápasu, kdyby mělo pochyb, že nedokáže 

zápas zvládnout. Při rozhodnutí ofsajdu měla Sian naprostou pravdu. Vlastní kamery Sky to 

potvrdili. Líbilo se mi jak Sian zvládla hru, ale mám pocit, že komentátoři kritizují až příliš 

rychle. Protože pracuji ve fotbale, tak se v průběhu sezóny setkávám s některými kritiky, 

kteří to mají snadné, protože mohou sporné okamžiky sledovat znova a znova na přehrávači. 

Naši rozhodčí ten luxus nemají a musejí se rozhodovat ve zlomku vteřiny. Tvrdím již delší 

dobu, že by bylo správné zavést do hry kamerovou technologii, která by pomohla rozhodčím 

a jejich asistentům. Když je tolik ve hře, tak to dává smysl.  


