Rozhovor s předsedou výboru Fotbalových oddílů TJ Sokol Bělotín
Ve funkci je k dnešnímu datu jeden rok a jednadvacet dní. Míč není jeho
parketa, jelikož na něj neměl nikdy čas. Na poli financí se pohybuje jako ryba
ve vodě. Dotace na rekonstrukci sokolovny, shánění sponzorů apod., to jsou
jeho stopy v písku. Ideální člověk pro vedení klubu. „A vedení si nedává
malé cíle“, řekl Ivan Bardoň.
Ve funkci předsedy oddílu nejste dlouho. Jak hodnotíte Vaši první
sezónu? Myslím ve funkci předsedy fotbalového oddílu. Plánujete ve
fotbalovém oddíle nějaké změny?
Hodnotit by měli mou práci všichni ostatní. Pokud někdo myslí, že to dělám špatně, ať mi to řekne. Ale
ať řekne "děláš toto blbě, co to udělat takto...". Podařilo se nám získat více dotačních titulů,
stabilizovat finance v oddílech a snížit náklady na provoz šaten. Za sebe můžu říct, že máme za
sebou malý kousek práce, ale před sebou ještě pořádný kus. Jak jsem psal v posledním zpravodaji,
chceme určité inovace, investice apod., ale vše záleží na finančních prostředcích a na politickém
prostředí.
Před uplynulou sezónou bylo cílem udržení se v 1.A. třídě. V zimní přestávce došlo ke změně
na pozici trenéra“A“-týmu. Splnila tato změna Vaše očekávání?
V prvé řadě nebyl před sezónou cíl udržet A třídu. Plán byl hrát v horních patrech. To se na podzim
nepodařilo a proto se přistoupilo ke změnám. Na jaře byla opravdu cílem záchrana a to bylo splněno.
Jak hodnotíte uplynulou sezónu?
Rozpačitě, protože nebyly splněné všechny body, které jsme si dali. O to více se budeme soustředit
na plnění v novém ročníku.
Tým i příští sezóně povede Petr Zatloukal. Hráči si přáli aby zůstal. Bylo to i Vaše přání?
Nejde o to, co si přeji já. Já chci, aby tým vedl kvalitní a zkušený kouč a tím Petr je.
Mluvil jste s trenérem Petrem Zatloukalem, jaká je vize do budoucí sezóny?
Ano, mluvili jsme o budoucí sezóně. Dostal úkoly, které má splnit.
Ze zdravotních důvodů do hry v minulé sezóně nezasáhl Radek Eleš. Mluvil jste s ním o jeho
případném pokračování v nové sezóně?
Jen pro přesnost, nezasáhl v jarní části. Samozřejmě, že jsem mluvil. Nejen já. Tento hráč patří mezi
top hráče, které v týmu máme. Bohužel zdravotní důvody mu neustále nedovolují vstup na hřiště.
Některé hráče v příští sezóně již v dresu Bělotína neuvidíme. Mluví se o tom, že tým zřejmě
opustí Dominik Malaník, který se vrací do divizních Hranic. Víte už o dalších odchodech,
případně příchodech?
Ohledně příchodů a odchodů je vše otevřené. Proběhnou jednání a uvidíme. Nyní ještě nebudu
konkrétní u toho či onoho jména.
Jaké jsou ambice do nové sezóny?
Ambice jsou nejvyšší u všech týmů. Vyhrávat a být v prvních patrech tabulky.
Jak moc Vám zkomplikovalo ukončení trenérské činnosti Patra Havrana u „B“-týmu? Máte už
nového trenéra k „B“-týmu?
Jakýkoliv odchod dobrého člověka je komplikací. Petr byl u B-týmu dlouhou dobu a po letošní sezóně
byly výsledky dobré. Bohužel se rozhodl, že si dá časově nespecifikované volno od trénování. Nový
trenér B-týmu by měl být jmenován v nejbližší době.
„B“-tým se umístil na třetím místě v soutěži. Co předpovídáte „B“-týmu v nové sezóně?
Vedení fotbalových oddílů bude představen nový marketingový plán na sezónu 2013-14, kde budou
mít všechny týmy konkrétní cíl. A vedení si nedává malé cíle.
Určité změny doznal i fotbalový výbor. Plánujete další změny, např. rozšíření počtu členů?
Fotbalový výbor doznal jen kosmetických změn. Plánujeme rozšířit výbor o 1 až 2 členy, ale to je
zatím v rámci všeobecné rozpravy. My se nyní musíme soustředit na jiné věci.

