Rozhovor se dvěma hráči „A“-týmu
Jeden uvažuje o konci hráčské kariéry. Druhý o tom, jak se zlepšit a dát své hře ještě lepší formát.
Dělí je od sebe hezká řádka let, oba jsou však základním stavebním kamenem „A“-týmu. Jeden
nekompromisní a tvrdý dirigent obrány, který hraje především zkušenostmi. Druhý je rychlý záložník,
který díky své menší postavě, dokáže proklouznout tam, kam potřebuje, a soupeřům tu a tam umí
zamotat hlavu. Oběma byly položené stejné otázky. Jak se s nimi poprali David Janovský a Dominik
Malaník?

David Janovský

Jak dlouho hrajete fotbal?
Hraji ho 33 let.
Kterými kluby jste prošel?
Hustopeče n/Beč., SK Hranice, Bystřice pod
Hostýnem, Jakubčovice, Juřinka, Bělotín.

Co Vy a fotbal v Bělotíně?
Já, už stříhám metr. Posledních pět utkání za
"A" tým a mé účinkování končí. Je na čase.
Mládí vpřed!

vs.

Dominik Malaník

Fotbal hraji od mých 7 let a doufám, že ho ještě
dlouho budu hrát, pokud to půjde.
Hrát jsem začal v Hranicích od mladších žáků,
potom jsem hostoval ve Zlíně, ale odtud si mě
vytáhla Sigma Olomouc, kde jsem působil tři
sezóny a dokázal s nimi vyhrát celostátní ligu.
Neskutečný zážitek!
S Bělotínem jsem byl spojován od té doby, co tu
přišel trenér Zatloukal a chtěl ať jdu tady s ním
působit, že to tady chce pozvednout. Hraji tady,
dá se říct, už druhou sezónu a myslím si, že se
to daří.

Patříte mezi pilíře A-týmu, cítíte velkou zodpovědnost?
Jak se to vezme. Spíš mi výsledky nejsou
Určitě cítím zodpovědnost i určitý tlak, jak na
lhostejné.
mě, tak na celý tým, protože se od nás
očekávají jen ty nejlepší výsledky. Ale tohle je
potřeba, aby cítil každý hráč.
Jak vidíte svou budoucnost v Bělotíně?
Nejspíše u mládeže.

Přál bych si tento rok postup do Kraje, potom se
uvidí co dál.

Hrajete 1.A. třídu, tady už je potřeba dodržovat tréninkové jednotky a "dbát" na životosprávu,
abyste drželi krok s ostatními. Dělá Vám životospráva problémy? Jakou nařídil trenér?
S životosprávou jsem nikdy neměl problém.
Trénujeme třikrát týdně což si myslím, že je na
Když něco chceš dělat na nějaké úrovni,
tuhle „ligu“ super. Bez toho bychom určitě nebyli
musíš něco obětovat. Možná mi to
tam, kde jsme. Životospráva mi problém nedělá.
prodloužilo hráčskou kariéru.
Každý z nás by měl vědět, co si může dovolit
před zápasem, aby byl připravený.
Trenér Zatloukal vyznává hodně aktivní hru. Jste s trenérem na stejné vlně nebo si říkáte to či
ono by se mohlo změnit?
Pan Zatloukal je zkušený trenér a má svoji
V dnešní době se fotbal hodně zrychlil, takže
představu, co by chtěl hrát, ale záleží na
mu rozumím, co po nás chce, abychom hráli co
hráčích, jestli plní to, co po nich chce nebo
nejvíc aktivně a dopředu. Myslím si, že se nám
ne. Většinou máme stejný názor na věc.
to i daří. Máme na to hráče, kteří to mají v sobě.

Zázemí v Bělotíně je snad na poměry jiných klubů hodně nadstandardní. Jste spokojen se
zázemím, které prošlo za posledních 5 letech velkými změnami a ještě projde?
Zázemí v Bělotíně je parádní. Hlavně mladší
To je pravda. Když přijedu kamkoliv jinam v naší
hráči by měli být rádi, že můžou hrát v
soutěži hrát, tak si říkám, že jsem rád, že hraji
Bělotíně, protože takové zázemí v okolí
za Bělotín. To okolí kolem fotbalu je tady fakt
nenajdete.
kvalitní a příjemné, udělal se tady kus práce.
Určitě velké DÍK lidem, co se obětují a podílejí
se na tom, aby to vše fungovalo. Bez nároku na
jakoukoliv odměnu.
Co byste si přál jako hráč?
Bez zranění dohrát sezonu.

Živit se fotbalem.

Visí zde i možnosti postupu do Krajského přeboru. Jednou si jej Bělotín vyzkoušel, zasloužil by
si návrat?
Těžko odpovědět. Záleželo by na mnoha
Já chci a věřím tomu, že se podaří postoupit do
okolnostech: finance, doplnění stávajícího
Kraje. Určitě si to zaslouží celý klub od
kádru atd.
fanoušků, realizačního týmu, až po hráče, aby
se to povedlo!
V případě, že by byl Krajský přebor reálný, co by se mělo dle Tebe změnit nebo být jinak? V
týmu, v klubu.
V klubu bych nic neměnil. Vedení to má
Hlavně udržet hráče co tady jsou a přivedl bych
pevně v rukou (smích).
tak dva hráče s určitými kvalitami, aby se
zvýšila konkurence a posílil tým. Jinak věřím, že
všechno okolí by fungovalo jako dosud. Hlavně
to dotáhnout do konce.
Tip na umístění v letošní sezóně 2014-15?
Druhé místo nám neunikne.

Druhé místo bude určitě naše.

