Páník mě nutil běhat a bránit
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Žalkovického útočníka Zdeňka Horáka v Kroměříži vedl současný kouč ligového Zlína.
Žalkovice – V žácích na Kouba Cupu řádil po boku současného záložníka ligového Slovácka Marka
Havlíka, mezi muži třetiligové Kroměříže zase pracoval pod známým trenérem Bohumilem Páníkem.
I když měl dvaadvacetiletý útočník Žalkovic Zdeněk Horák v kariéře dobře našlápnuto, zdravotní
komplikace a vážné problémy s kolenem rodákovi z Chropyně znemožnily stát se profesionálním
fotbalistou.
O tom, že by ale někdy nastoupil v ligovém zápase, Horák nikdy nesnil. „Priority jsem si změnil
velmi brzy,“ tvrdí sympatický mladík.
Talent ale měl. Šikovný chlapec začal s fotbalem v šesti letech. Z rodné Chropyně už v žácích
zamířil do Kroměříže, kde slavil největší úspěchy. „Hodně času jsem trávil s Markem Havlíkem.
Společně jsme jezdili na různé výběry.
Zlínský kraj jsme reprezentovali i na Kouba Cupu,“ vzpomíná Horák.
Po parádní sezoně v patnácti letech přišlo však vážné zranění kolena a dlouhá pauza.
Talentovaný útočník se k fotbalu sice vrátil, ale zdravotní problémy ho v kariéře provázely dál. „Zranění
byla spousta, proto jsem ani chvíli nepřemýšlel, že bych někdy byl profesionálním fotbalistou,“ přiznává
Horák.
S přibývajícími roky změnil priority a na trávníku se s balonem u nohy spíše bavil. I přesto si
připsal pár startů v MSFL za Hanáckou Slavii, mezi střelce se ale nezapsal. Na spolupráci se známými
trenéry Páníkem a Chytrým však i po letech rád vzpomíná.
„Pan Páník byl velmi přísný, ale zároveň spravedlivý.
Nebál se dát šanci mladým hráčům. Mě navíc nutil běhat a bránit,“ vybavuje si Horák.
Nyní se fotbalem už pouze baví. O víkendu si rodák z Chropyně udělal radost proti Ořechovu. Mladý
forvard Žalkovic se v zápase I. A třídy skupiny B blýskl hattrickem.
Horák v utkání střelecky předčil třeba Jiřího Kowalíka. „Pocity jsou fantastické. Zápas se od
začátku vyvíjel pro nás dobře. Potřebovali jsme se konečně chytit, což se nám nakonec povedlo.
Klidně jsme mohli vyhrát ještě větším rozdílem, šancí jsme měli opravdu dost,“ říká Horák.
Dvaadvacetiletý forvard dvakrát skóroval ze hry, jednou se prosadil z penalty. Hattrick
zkompletoval za sedmnáct minut. Rozjetého útočníka nezastavila ani poločasová přestávka. „Střílet góly
je jediná věc, kterou umím,“ směje se Horák.
„Vždycky jsem z týmu nejhorší, po hřišti se spíš potuluji, neběhám, ale jak se trefím, tak se na ostatní
zapomene,“ pokračuje dobře naladěný kanonýr.
Letošní statistiky má slušné. V sedmi zápasech nastřílel osm branek, za 457 minut stihl obdržet
žlutou kartu a být vyloučen. „Kvůli našemu trenérovi nemohu být s touto bilancí spokojený. Doufám, že
ji v dalších zápasech ještě vylepším,“ přeje si.
Kromě fotbalu se Horák věnuje hlavně studiu na vysoké škole. V Brně navštěvuje čtvrtý ročník
Univerzity obrany, na ministerský post ale zatím nepomýšlí.
„V nějakém útvaru budu spíš velitel čety,“ dodává s úsměvem.
Zdeněk Horák očima trenéra Juráně
„Zdeněk je Kroměřížák, znám ho od 19 let. Od té doby, co jsem hrával ve druhé lize. Zkoušel to na
hostování v Morkovicích a Chropyni, týmech z krajského přeboru. Do Kroměříže se pak vrátil ještě za
působení trenéra Páníka či Chytrého, pod kterými absolvoval přípravu. Je to typický koncový hráč, který
má zrychlení a ví si rady. Do týmu jsem si ho přivedl, jelikož jsem ho znal a mám k němu vazby. Věděl
jsem, že je po zranění kolene. Je v Žalkovicích spokojený, přestože se v poslední době trochu trápil.“
Bývalý ligový gólman a trenér Žalkovic Luděk Juráň
Foto popis| BLÝSKL SE HATTRICKEM. Mladý žalkovický útočník Zdeněk Horák nastřílel Ořechovu tři
branky.
Foto autor| Foto: archiv Zdeňka Horáka
Region| Střední Morava
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