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R. Kačala: „Kozák ma udrel do tváre!“


Ján LEŠKO

Prešov - Po utovania hodné veci sme videli po as i
po priate skom, i vlastne prípravnom stretnutí na umelej
tráve 1. FC Tatran Prešov. O vä ší vzruch ako futbalisti
na ihrisku v samotnom zápase sa postarali tréneri súperov. Tesne pred záverom prvého pol asu a nakoniec po
jeho skon ení. Ján Kozák, tréner MFK Košice na konci
prvej asti zareagoval na kritiku Radoslava Ka alu, trénera ŠK Zemplín Michalovce a prvej slovnej výmene na
dia ku „vyštartovaním“ smerom k michalovskej strieda ke. Z našej pozície v h adisku sme detailne nevideli, o
sa po as krátkeho intermezza udialo. Opýtali sme sa teda nezainteresovaných udí, stojacich k miestu údajného
deja bližšie. „Nijaké údery som nevidel. Akurát tréner
Košíc tam šermoval rukami pred michalovskou strieda kou,“ tvrdil chlapík, ob as podávajúci ujdené lopty
mimo ihriska. Z tábora Zemplín anov vraj ale videli, že
Kozák Ka alu udrel. Tak sme sa trénera ŠK Zemplín Michalovce R. Ka alu spýtali, i naozaj inkasoval úder a o
vlastne potý ke predchádzalo?
„Do konca pol asu chýbalo pár minút. Slovne
som reagoval na úder lak om protihrá a nášho L.

Jani a v pokutovom území. Mali sme z toho síce
výhodu, ale pod a m a to mala by penalta. Vzápätí na to zareagoval Ján Kozák. Pritom ja
som svoju slovnú poznámku adresoval arbitrovi, nie súperovmu trénerovi. Potom
sme si vymenili slová aj medzi sebou. Na
to mi však Ján Kozák za al vulgárne nadáva . Na jeho slovné výstrelky som zvyknutý. Aj na to, že ob as kopne do nejakej nádoby pri strieda ke.
Avšak, že napadne kolegu, to som vôbec
neo akával. Toto
bol vrchol!,“ jedným dychom po
zápase vych lil R.
Ka ala. „Je mi
úto o sa stalo.
Do budúcna by
som sa však s
podobnými u mi
nerád stretol...“
Nepovedali ste ale, Radoslav Ka ala

i ste dostali priamy úder do tváre alebo
inej asti vášho tela. „Ján Kozák prišiel k našej lavi ke a dla ou svojej ruky ma udrel do tváre.“ Stopy po údere nevidíme, napriek tomu mienite z toho vyvodi nejaké
závery? „Nie, žiadne závery, ak narážate na podanie trestného oznámenia, robi nebudem. Svoj úsudok
o trénerovi, ktorý si neváži
kolegov si nechám pre
seba. Áno, som za ínajúci tréner. A už vôbec
netvrdím, že som ve ký tréner, ani som
nikdy netvrdil, že
som ideálny tréner.
Rozhodne si ale vážim kolegov, ktorí
robia tú istú prácu
ako ja.“
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Druhú fázu Kozákovho útoku sme už videli
Prešov - Ke R. Ka ala tvrdil, že by sa najradšej podobným stretom s J. Kozákom v budúcnosti vyhol, netušil, že alší príde o nieko ko minút. V
dobrej snahe uvies veci okolo incidentu pri strieda ke Michaloviec po as zápasu s Košicami na
o možno najpravdivejšiu mieru, zašli sme aj za
trénerom Kozákom. Slušne sa opýtali, akom sa veci vlastne mali. Sprvu aj prvé slová trénera MFK
boli mierne a ni nenasved ovalo, že
každým okamihom „vybuchne“.
Avšak iba do chvíle, kedy sme
mu povedali, že R. Ka ala tvrdí, že ho J. Kozák udrel. V
tom momente košický tréner,
ktorého si osobne vážime ako
futbalistu i ako úspešného tré- Ján Kozák

nera, doslova vystrelil.
"Ve sa ni nestalo. o
Ka ala tvrdí, že som ho
udrel?" Razom sa podujal h ada trénerskeho
kolegu Ka alu. Ten ešte v michalovskom autobuse nebol, tak sme ved a neho smerovali spä k hracej ploche. Za rohom budovy na ceste k nej na kolegu z Michaloviec narazil. A hne sa do zhurta pustil. Nie iba slovne, ale aj ru ne. To pred zrakmi okoloidúcich i dorastencov
1. FC Tatran, ktorí sa na umelom trávniku rozcvi ovali.
Možno videli, ako sa tréneri vyvá ali na ceste po tom
ako J. Kozák strhol R. Ka alu na zem. Obaja boli poriadne „zababušení“ v zimnom oble ení. Pohyby
boli teda dos nekoordinované. Rozhodne to však
bola nechutná scéna, ktorej svedkom sme sa
nechtiac stali.

Dorastenci pozerali,
ako sa váľajú po zemi...
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