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Chci si vychytat Premier League!

„

S fotbalem jsi začínal ve Vidči,
jak na své začátky v malé vesnici
na Rožnovsku vzpomínáš?
„Určitě velmi dobře. Naučili mě
tam první fotbalové krůčky a taky kopat do míče (smích). Celkově ale na
Vidče vzpomínám jen v dobrém, vyrůstal jsem tam, mám k té obci nějaký
citový vztah a jsem rád, že mě naučili
hrát fotbal zrovna tam.“
Následně jsi přestoupil na Vsetín,
myslíš, že to byl prozatím klíčový
krok ve tvé kariéře?

„

Ve Slovácku
to mám rád

„

Vzorem mi je
liverpoolská hvězda
Becker

Mimo jiné jsi také členem reprezentace do 18 let. Dostat se do
této vybrané společnosti asi nebude
zrovna jednoduché, prožil jsi zřejmě povedenou sezonu, když jsi dostal pozvánku, že?
„Ta sezona byla taková všelijaká.

„ Být pod vedením

trenérů Suchopárka
a Horňáka?
Bylo to super!

Před nedávnem sis za reprezentaci zachytal také během přípravného utkání na Vsetíně. Jak bys
tento zápas zhodnotil?
„Pro mě, jakožto pro brankáře, to
ve smyslu vytížení nebylo úplně záživné utkání, ale užil jsem si, že jsem
se mohl vrátit zpět domů na Vsetín
a hrát v základní sestavě. Zápas jako
takový bych zhodnotil tak, že Vsetín
hrál v bloku, ale snažili se i něco vymyslet a ne jen nakopávat balóny.
My jsme se pak snažili dostat do nějaké pěkné koncovky, nakonec jsme
do poločasu dali gól a mohli jsme
hrát s větším klidem. Druhý poločas
už byl jen o nás. Vystřídali jsme celou jedenáctku a pro Vsetín už bylo
těžké hrát v takovém tempu, což se
dalo čekat. Určitě netrénovali tolik
co my.“
Přišlo se podívat taky dost fanoušků, překvapilo tě to?
„Nepřekvapilo. Vsetín to bral jako
fotbalový svátek a byl jsem rád, že
tam bylo tolik fanoušků.“

Jaké jsou tvé sportovní cíle do
budoucna?
„Určitě ty nejvyšší, tedy hrát někde v zahraničí. Chtěl bych někdy
působit třeba v anglické Premier League.“

„

Cíle do budoucna mám
jen ty nejvyšší

Je nějaký tým, jehož dres bys
někdy chtěl navléci?
„Zatím asi Liverpool, ale jestli by
to bylo v Anglii, tak by mi to bylo asi
celkem jedno, ale nejlépe u někoho
z top šesti až osmi týmu v lize.“
Fotbal na takovéto úrovni ti už
musí zabrat hodně času. Jak dokážeš fotbal kombinovat se školou?
„Sport jako takový ještě v kombinaci se školou zabírá hodně času, ale
dá se to v pohodě stíhat a mít dobré
známky. Navíc jsem si dokázal vybrat školu, která mě hodně baví, takže je to všechno super.“
Měl bys nějaké doporučení pro
holky nebo kluky, kteří uvažují
nad tím, že by začali hrát fotbal?
„Ať to určitě zkusí. Je to výborný
sport, ve kterém je důležitý kolektiv. Když se sejde super parta, zažijí
zábavu, pohyb a budou z toho všeho
celkově mít dobrý pocit.“

„ Děti, nebojte se
zkusit fotbal!

„

„

„Klíčový nevím, tohle prozatím nedokážu posoudit, protože jsem toho
ještě nedokázal tolik, abych mohl říkat, co bylo a nebylo klíčové. Byl to
ale určitě výborný krok vpřed. Mohl
jsem se zase o něco více zlepšit a naučit se něco nového.“
Aktuálně chytáš za Slovácko,
jak se zrodil tvůj přestup do tohoto
známého celku, který už vychoval
v minulosti řadu reprezentantů?
„Jednou jsme se Vsetínem byli na
turnaji v hale v Otrokovicích, kde
bylo také Slovácko. My jsme se dostali až do finále, kde jsme ale podlehli právě celku Slovácka, na tom
turnaji jsem však byl vyhlášen nejlepším brankářem a tak mě trenér Slovácka oslovil a po pár zápasech a trénincích mě také vzal do svého kádru.“
Jak bys zhodnotil zázemí ve Slovácku a celkově jejich péči o své
svěřence v mládežnických kategoriích?
„Je to menší klub, ale určitě s dobrým zázemím. Vše je tady takové rodinné, všichni znají všechny. Musím
říct, že se o nás většinou starají dobře, nemůžu si na nic stěžovat. Mám
to tu rád.“

„

Jak ses dostal k fotbalu?
„Ve 4 letech mě do Vidče na trénink přivedl taťka a začalo mě to bavit, tak jsem u fotbalu nakonec i zůstal a baví mě do teď.“
Byl jsi od dětství brankář, nebo
sis v minulosti vyzkoušel také jiné
posty?
„Začínal jsem jako útočník, poté
jsem šel na záložníka, na Vsetíně
jsem hrál obránce a nakonec jsem se
dostal do brány, kde mi to šlo asi nejvíc. Vyzkoušel jsem si tak všechny
posty.“
Kdo byl tvým prvním trenérem?
„Nevzpomenu si úplně přesně, ale
myslím si, že to byl pan trenér Mičkal
a následně můj taťka Vladimír Urban
a také Pavel Drda.“
Máš nějaký brankářský vzor?
„Ano. Líbí se mi Brazilec Allison
Becker z Liverpoolu.“

Moc se nehrálo, ale když se ještě
mohlo hrát, tak si myslím, že to byla
pro mě, i celý tým, dobrá sezona. Dařilo se mi, ale nebylo to jednoduché,
takže jsem za to velice rád a vážím
si toho.“
Jaké to je, být v reprezentaci veden dvojicí bývalých TOP fotbalistů Janem Suchopárkem a Michalem Horňákem?
„Určitě je to super. Chtěl bych se
dostat i na další reprezentační sraz.
Jsou to výborní bývalí fotbalisté
a můžu říct, že už i výborní trenéři,
takže za každou radu od realizačního týmu jsem byl velice rád a snažil
jsem se ji vzít k srdci.“

„

S fotbalem začínal ve čtyřech letech ve Vidči, následně se
přesunul na Vsetín a nyní je oporou 1. FC Slovácko a rovněž také reprezentačního výběru do osmnácti let. Přesně takový je příběh mladého fotbalového brankáře z Valašska,
Alexandra Urbana, jenž se nejen o své dosavadní kariéře, svých
snech či svých zkušenostech z národního týmu exkluzivně rozpovídal pro týdeník Jalovec.

Vzkázal bys závěrem něco svým
fanouškům?
„S rozhovory nemám prozatím
moc zkušeností, takže úplně nevím,
co bych na tuhle otázku odpověděl
(smích), ale asi to, že je mám rád a ať
mi nadále fandí. Já jim taky budu fandit ve věcech a činnostech, které je
naplňují. Ještě jednou všem fanouškům, jestli tedy nějaké mám, děkuji
(smích).“
Za rozhovor
poděkoval Jan Marschavella

Svou kariéru Urban započal ve Vidči, následně se přesunul na Vsetín a nyní je oporou
1. FC Slovácko. Mimo jiné je rovněž oporou
reprezentačního výběru do osmnácti let.

Se zmíněným reprezentačním výběrem U18 se Urban před nedávnem představil také na Vsetíně.
Fota Jan Marschavella

