Rozhovor s brankářem „A“- mužstva
Za Bělotín už má pár sezón odchytaných. Žezlo převzal po Jardovi Rajnochovi.
Svými výkony se stal jasnou jedničkou bělotínského „A-týmu“, který mnohokrát
podržel zezadu. Nestala se mu ale pozice jedničky, která nemá konkurenci,
osudnou? Na to se zeptejme prvního brankáře Bělotína, Julka Majerského
mladšího.
V týmu máte neotřesitelnou pozici jedničky mezi tyčemi. Co to pro Vás
znamená?
Máte pravdu, od doby, co jsem zde v Bělotíně, jsem neměl pořádnou
konkurenci. Byl jsem rád, že mohu chytat bez nějakých obav o místo. Jenže na druhou stranu, ten co
nemá konkurenci zaostává a pak klesá ve svých výkonech. Takže je docela škoda, že ta konkurence
nebyla.
Hráči, kteří nemají konkurenci v týmu mohou tzv. usnout na vavřínech a výkonnostně se již
dále nezlepšovat. Je to i Váš případ?
Ano, jak už jsem řekl, docela mi ta konkurence chyběla a myslím si, že se to odrazilo hlavně v tom, že
jsem se nemohl dál posunout a rozvíjet ve svém brankářském umu.
Uvítal byste konkurenci na Vašem postě nebo Vám to vyhovuje tak, jak to je?
Určitě bych rád uvítal konkurenci. Bylo by to přínosem jak pro mě, tak pro tým. Rozhodně každý
kvalitní hráč v poli, ať už je to gólman nebo hráč, je pro mužstvo velký přinos a zpestření.
Jak byste zhodnotil práci obrany? Změnil byste něco?
Práci obrany bych hodnotil velmi pozitivně. Za celou dobu mé kariéry v bělotínském mužstvu můžu
říct, že obrana je nejlepším článkem týmu a to se odráží v tabulkách soutěže. Je velká ztráta našeho
bývalého kapitána Radka Eleše, že kvůli zdravotním problémům nemůže nastupovat, ale co se týká
obránců, máme velmi kvalitní hráče, kteří jej dokázali nahradit, takže obrana funguje na sto procent.
Snad dál bude působit David Janovský, protože to je jistota na pozici stopera. Nic bych proto neměnil,
co se obrany týče.
Máte před zápasem nějaké rituály?
Není jich mnoho, ale mám své tzv. rituály. Myslím si, že každý hráč má něco, co dělá před každým
zápasem. Jeden z mých rituálů je ten, že před každým začátkem utkání se dotknu každé z tyček mé
svatyně, aby stály tam, kde mají, a pomohly mi k udržení čistého konta. Ostatní rituály si nechám už
pro sebe (smích).
Proč Bělotín?
Byla to na jednu stránu taková náhoda a na druhou zase práce mého taťky. Než jsem nastoupil do
Bělotína, nehrál jsem skoro rok kvůli neshodám v Ústí, kde jsem působil čtyři roky. Oslovil mě bývalý
trenér Bělotína, pan Pavel Pumprla, s nabídkou hrát v Bělotíně. Já, poněvadž jsem chtěl hrát fotbal,
tak jsem jeho nabídku rád přijal. Od té doby funguji v Bělotíně. Když teď nad tím tak přemýšlím, těžko
si představuji, že bych mohl hrát někde jinde. Bělotín mi vyhovuje a jsem tady spokojený.
Měl jste nabídku i odjinud?
Za celou dobu působení v Bělotíně jsem nabídku odjinud neměl. Jinak řečeno mě osobně nikdo
neoslovil. Myslím si, že by to bylo docela i zbytečné, protože cítím, že Bělotín mých služeb potřebuje a
pokud by ta nabídka nebyla zajímavá i pro klub, nic by z toho nebylo.
Dva roky zpět jste uvažoval o Odrách. Jak to dopadlo?
K tomuto bych se nějak nevyjadřoval. Tam šlo spíš o to, že jsem měl problém s dojížděním na tréninky
a s tím související problémy, které se ale vyřešily. Tím se tak nějak po vzájemné domluvě ta možnost
hrát v Odrách smetla ze stolu. Tímto bych také chtěl poděkovat mému taťkovi, panu Valentovi,
Zapalačovi, mým spoluhráčům a všem co mi pomáhají s dopravou, jak na tréninky, tak i na zápasy.
Jak se Vám hraje pod vedením trenéra Zatloukala?
Pod trenérem Zatloukalem se mi hraje velmi dobře. Je to velmi dobrý trenér a fajn člověk. Jeho
trenérské metody se mi velmi libí. Má to kvalitu a je vidět, že klukům tréninky a jeho taktika sedí a

vyhovuje. Co se týká brankářů, tak nám se moc nevěnuje, ale já to chápu. On se musí věnovat
především hráčům. Gólmanům se pak musí věnovat někdo jiný.
Občas míváte problémy s disciplínou, což se stává i hráčům v lize. Proč?
Tohle bývalo. Momentálně si myslím, že má morálka a disciplína je přijatelná a trenér ani vedení se
mnou problém nemá. Je jasné, že nejsem stroj a někdy jsem si ulítnul, ale ty doby už jsou pryč. Teď
se chovám slušně a k tréninkům a zápasům přistupuji zodpovědně. Jsem jeden z nejstarších hráčů a
uvědomuji si, že musím být příkladem. Hlavně těm mladším, kteří do týmu přicházejí.
Bezesporu máte talent. Nemrzelo Vás někdy, že jste z toho mohl vytěžit více?
Samozřejmě že mrzelo. Určitě jsem mohl dosáhnout vysoko. Ted už se ale zpět nedívám. V Hranicích
bylo určitě spoustu talentovaných hráčů, jenže nahoru se musí člověk dostat, když je co nejmladší.
Čím je člověk starší, tím je ta šance menší. V té době, když já jsem byl žáček nebo dorostenec, tu
šanci hrát za nějaký vyšší klub dostal málokdo. Myslím si, že v dnešní době to mají kluci jednodušší,
že těch možností a šancí se prosadit je víc.
Koho byste si z Vašeho okolí přál jako konkurenta?
Na to je těžké odpovědět. Kvalitní gólmani jsou určitě v Hranicích. Ale když budu stát nohama na
zemi, tak v úvahu by přicházel například Rosťa Sobek.

