Rozhovor s vedoucím „A“- mužstva
Má na starosti „A“-tým. Kromě toho zajišťuje registrace hráčů a vše co k tomu
patří. Jednání na okresních a krajských svazech je pro něj rutina. Velké
zásluhy mu patří za shánění sponzorů a jednání s nimi. Většinu sponzorů,
kteří klubu pomáhají, má svědomí právě on. V této oblasti je důležitým
hráčem. „Máme na to skončit do třetího místa“, řekl Josef Valenta.
Za tři týdny začíná nová sezóna. K prvnímu zápasu jedete na hřiště
Hané Prostějov, se kterou jste v uplynulé sezóně, jako nováčkem
soutěže, dosáhli stejného bodového zisku. Z pohledu Bělotína jedna
prohra a jedna remíza. Co si od zápasu slibujte?
Kdybych měl zhodnotit ta dvě loňská utkání, tak mezi nimi byl diametrální rozdíl. Podzimní utkání tak,
jako celá podzimní sezóna, se nám nevydařila. Na jaře byli domácí vděční za remízu, kdy jsme
doplatili na neproměňování brankových příležitostí. Věřím tomu, že v tomto našem prvním podzimním
utkání předvedeme dobrý výkon a do sezóny vstoupíme se ziskem třech bodů.
Do Vaší skupiny postoupil „B“-tým sousedních Hranic, se kterými Bělotín úzce spolupracuje.
Budou to vyhecované zápasy?
Že by to utkání bylo vyhecované, tomu nevěřím. Co je ale třeba říct, že z pohledu nás a okolních
klubů, to, že mužstvo „B“ Hranic hraje stejnou soutěž jako my, je špatné. Je to ale jejich rozhodnutí, a
tak se s tím musíme sportovně vyrovnat.
Proč je to špatné?
Špatné z našeho pohledu. Pro nás. Pro Bělotín. Hráči, kteří se nedostali do „A“-týmu v Hranicích,
mohli využít hostování a hrát v Bělotíně poměrně vysokou soutěž. Proč by ale chodili do Bělotína,
když budou mít možnost hrát tu samou soutěž v Hranicích. Tím nechci říct, že jim to nepřejeme.
Pavel Pumprla, Martin Nešťák a teď Petr Zatloukal. Všichni trenéři Bělotína a bývalí hráči nebo
trenéři SK Hranice. Jak se Vám s nimi spolupracuje.
Se všemi třemi se mi spolupracovalo a spolupracuje výborně. Každý trenér je v něčem jiný, a jejich
účinkování v Bělotíně bylo a je přínosem pro všechny.
Co očekáváte od „A“-týmu v nové sezóně? Váš reálný pohled.
Nechceme si dávat nereálné cíle. Myslím si, že mužstvo má na to, aby hrálo v horní polovině tabulky,
a v případě, že se nám vyhne zranění, vyloučení atd., si myslím, že máme na to skončit do třetího
místa. Nově se zúčastníme poháru České pošty pořádaném OFS Přerov. Chtěli bychom se dostat
minimálně do finále.
Které hráče se nepodaří podle Vás udržet v nové sezóně? Z těch kteří tu hostovali.
Z hráčů, kteří u nás byli na hostování, je pravděpodobné, že v mužstvu skončí Malaník, který začal
přípravou v Hranicích. Rovněž Bernkopf začal přípravu v Ústí a u Romana Ondrouška ještě uvidíme.
Zbývající hráči by měli pokračovat u nás a věřím tomu, že se nám kádr podaří ještě posílit.
„A“-tým změnil hrací den na sobotu. Záměr byl patrně v tom, aby hráči „A“-týmu, kteří
nebudou nasazeni do sobotního zápasu, mohli doplnit v neděli „B“-tým. To může být ale
kontraproduktivní. Hráči „B“-týmu můžou být tímto odstaveni na střídačku a to nemusí dělat
příznivou atmosféru. Nebo budou hráči „A“-týmu doplňovat pouze v případě potřeby?
Záměr hrát mistrovská utkání „A“ týmu byl požadavek trenéra, a také na základě hlasování na našich
internetových stránkách tento termín s převahou zvítězil. Samozřejmě počítáme s tím, že hráči ze
širšího kádru „A“ mužstva by měli doplňovat „B“ tým, a to nejen v domácích utkáních. Kostru „B“ týmu
by měli tvořit hráči stálí, doplňování pouze o již zmíněné hráče „A“ týmu, eventuálně dorostu.

