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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/jula_emil.jpg" alt="Emil Gabriel Jula" width="430" />�tr-un interviu acordat
site-ului oficial al clubului nostru atacantul Emil Gabriel Jula, devenit �tre timp antrenor secund,
a vorbit despre revenirea la O?elul din toamna trecut?, cum a fost � Bundesliga, accidentarea
care l-a silit s? se �drepte spre antrenorat ?i suporterii echipei g?l??ene. Iat? ce a a avut de
spus legenda ro?-alb-albastr?:</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><em>��Sincer nu
m-am mai g�dit c? m? voi mai �toarce la O?elul dup? ce am plecat, dar c�d am primit telefon
de la Ovidiu Burc? nu am ezitat ?i am r?spuns pozitiv pentru c? de la O?elul am plecat �
fotbalul la care doar visam. Pot s? zic c? e o diferen?? fa?? de 2008. Din p?cate, am g?sit
clubul �tr-o situa?ie dificil? a?a cum sunt ?i alte cluburi din ?ar?. Am g?sit o situa?ie grea, dar
la nivelul conducerii lucrurile s-au pus o linie dreapt?, din p?cate pe partea fotbalistic? avem
probleme foarte mari. Sincer, sunt optimist ?i am �credere c? vom reu?i s? redres?m echipa.
Echipa are poten?ial, acum avem nevoie s�b?t? de 3 puncte pentru a spera � continuare.
B?ie?ii au nevoie de o victorie pentru moral ?i sunt singur c? odat? cu venirea unei victorii sau
marcarea unui gol vor avea mare �credere � ei, ne vom desc?tu?a. Nu regret c? am plecat ?i
O?elul a realizat o performan?? extraordinar?, dar eu am avut ?ansa s? evoluez �tr-un
campionat puternic, s? joc al?turi de juc?tori de na?ional?, �potriva unor juc?tori extraordinar
de valoro?i. S? joci weekend de weekend cu 50 de mii de suporteri � tribun?, nu poate fi vorba
de niciun regret. M-am bucurat, a? fi ipocrit sa spun c? nu am sim?it ceva. Am luat parte la cea
mai mare performan?? p�? la c�tigarea campionatului, mi-a pl?cut ?i am urm?rit cu interes,
am reu?it s? intru ?i eu � vestiarul din Germania cu pieptul �ainte, m�dru c? echipa la care am
evoluat a c�tigat campionatul ?i a reprezentat Rom�ia � Champions League. A fost o lovitur?
pentru toate echipele aceast? decizie de a retrograda 6 forma?ii. O?elul a avut de suferit ?i prin
situa?ia � care se afl? patronul, asta a avut un impact asupra echipei. De asemenea, au venit
mul?i juc?tori, au plecat, s-au schimbat ?i antrenorii. Nu e o situa?ie u?oar?, e greu, juc?torii
nou-veni?i, din punctul meu de vedere, �c? nu s-au adaptat a?a cum speram noi, din p?cate
nu e timp ?i nu putem avea r?bdare cu ei. Noi suntem � continuare optimi?ti, suntem al?turi de
b?ie?i, acum e de datoria lor s? ne r?spund? pozitiv a?tept?rilor noastre. �i e greu s? spun
ceea ce simt din cauza acestei probleme cu accidentarea pe care o am ?i din cauza c?reia nu
mai pot s? joc fotbal. Nu acesta era planul pentru retragere, a venit �tr-un moment � care nu
m? a?teptam, dar oric� de mult mi-a? dori piciorul nu m? las?. Eu am �credere � baie?ii pe
care � avem � atac, din p?cate asta e via?a unui atacant, nu dai gol, iar echipa sufer?. Nu
credeam s? fie a?a de greu s? fii antrenor secund. A? intra � teren, vorbesc � numele tutoror
celor care s-au l?sat de fotbal. M�a �tins? de Selymes, s? vin al?turi de el ?i de staff m-a f?cut
s? trec mai u?or pe aceast? situa?ie ?i �cerc s? m? adaptez ?i s? �v??. Lucrez al?turi de
oameni cu experien?? ?i �cerc s? �i fac treaba, cred c? �i voi dori s? continui. E devreme s?
vorbesc despre ceea ce cred eu despre fotbal. Acumul�d experien?? � cariera mea, lucr�d cu
mul?i antrenori, ?tiu c? toat? lumea folose?te acest cli?eu c? a �v??at de la fiecare, dar am
avut privilegiul s? lucrez cu mul?i antrenori din ??ri diferite ?i s? �v?? filosofia fiec?ruia. Cu
siguran??, experien?a din Germania m? va ajuta ?i �i voi concentra aten?ia pe ceea ce am
tr?it acolo. ?tiu ce �seamn? un mediu s?n?tos ?i nu m? refer doar la partea financiar? sau la
condi?iile de antrenament, pur ?i simplu ceea ce �seamn? un antrenament, pregatirea lui. Am
�credere � mine, m? cunosc, �i ?tiu caracterul ?i voi face ceea ce am iubit toat? via?a. Primul
antrenor care mi-a influen?at cariera este Petre Grigora?, nu e niciun secret. Al doilea a fost un
antrenor neam? cu care am lucrat doi ani ?i jum?tate. Mi-a pl?cut nebunia lui, era un antrenor
nebun � sensul bun. Mi-au pl?cut metodele lui de antrenament ?i filosofia pe care o vedea
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asupra fotbalului ?i chiar am �v??at mult. De la Grig am �v??at, ?i voi implementa dac? voi
ajunge vreodat? s? conduc o echip?, s? le dau juc?torilor pl?cerea de a juca fotbal. Nu cred c?
este juc?tor care s? fi lucrat cu domnul Grigora? care s? nu spun? asta. Le repet?m ?i noi
juc?torilor zi de zi, s? aib? pl?cere. E mai u?or s? alergi cu mingea dec� f?r? minge. Suporterii
nostri sunt minuna?i, sunt al?turi de noi � situa?ia noastr?dificil?. Sunt suporteri de apreciat, au
�?eles situa?ia ?i e un sentiment pl?cut s? � ai aproape. Sper?m s? fie � continuare s? ne
sus?in? ?i noi vom �cerca s? nu � dezam?gim.�</em></p>
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