Na slovíčko s...
Martins Berkis a Johndre Jefferson - hráčmi, ktorým Iskra ostala v srdci.
V minulej sezóne obsadili basketbalisti Iskry Svit 4.miesto, v bojoch o bronzové
medaily bola nad ich sily Nitra. Lídrami tímu boli najmä legionári Čosić, Berkis,
Mascoll, Henderson a Jefferson. Zo spomínanej pätice sme oslovili dvoch. Lotyša
Martinsa Berkisa a Američana Johndreho Jeffersona. Obaja po skončení sezóny
odišli zo Svitu a zamierili do iných klubov. Martins potvrdzuje povesť „snipera“
v maďarskom tíme Marso NYKK Nyíregyháza a Johndre je lídrom tímu Elitzur
Ramla, ktorý hrá druhú najvyššiu súťaž v Izraeli.

Martins, počas svojej basketbalovej kariéry si obliekal dres viacerých tímov
v Európe, momentálne pôsobíš v Maďarsku. Prečo si sa rozhodol pre túto
krajinu?
Keď som bol mladší, navštívili sme s mojim kadetským a juniorským tímom veľa
turnajov po celej Európe. V tých okamihoch som si uvedomil, že chcem hrať
v Európe basketbal aj na profesionálnej úrovni. Počas doby, od kedy hrám
basketbal profesionálne som stretol množstvo skvelých ľudí, spoluhráčov, priateľov.
Samozrejme aj na Slovensku a hlavne vo Svite. A prečo Maďarsko? Moji agenti
Tamas Deri a Akos Vegvari mi pomohli sa dostať do Nyíregyházy. Liga má vysokú
úroveň, v ktorej pôsobia hráči v profesionálnych tímoch.
Johndre, Izrael je iba druhé miesto, kde hráš basketbal profesionálne. Dostal
si odtiaľ ponuku, alebo si sa rozhodol to skúsiť tam sám?

Dostal som ponuku hrať v Izraeli, rozhodol som sa to vziať s tým, že to bude ďalší
dobrý krok v mojej rozvíjajúcej sa kariére.
Martins, v minulej sezóne si bol v celej slovenskej extralige najlepším
strelcom za 3 body (úspešnosť 42,6 %). Momentálne máš v Maďarsku
úspešnosť 38,6 %. Nie nadarmo Ťa označujú pojmom „sniper“. Čo všetko je
za tak veľkou úspešnosťou?
Jednoznačne je možné nazbierať viac bodov spoza trojkového oblúka, ako pri
streľbe za 2 body. Je to o tvrdej práci, neustálom tréningu streľby. To však je iba
jedna časť. Druhou časťou je mentálny prístup. Touto cestou chcem poďakovať aj
Radkovi Šefčíkovi, ktorý so mnou spolupracoval v minulej sezóne vo Svite. Aj
vďaka nemu som sa stal najlepším trojkárom súťaže.
Johndre, Tvojou najväčšou „zbraňou“ je najmä doskakovanie a blokovanie
streľby. Je to
všetko iba o tréningu, alebo je treba mať aj trochu šťastia?
Doskoky a bloky sú hlavne o správnom načasovaní. Taktiež musím byť výborne
atleticky pripravený a byť rýchly. Naučil som sa to hlavne na vysokej škole.
Martins, na Slovensku si pôsobil v dvoch mestách. Najskôr v Komárne,
potom vo Svite. Ako s odstupom času spomínaš na Svit? Sleduješ situáciu
vo Svite, jednotlivé zápasy?
Chcem sa poďakovať celému vedeniu tímu na čele s Jánom Drobným, ktorí mi dali
možnosť zahrať si za Iskru Svit. Čas strávený vo Svite bol skvelý, stretol som veľa
skvelých ľudí. Myslím si, že sme mali úžasnú minulú sezónu, možno sme mali
v závere trochu opustilo šťastie, ale bojovali sme až do konca. Posledný zápas
v Nitre o 3.miesto si budem navždy pamätať. Zo Svitu nás prišlo podporiť okolo 200
fanúšikov, to bolo niečo úžasné! Tiež ďakujem za podporu mojej priateľke Denise,
ktorá stojí stále pri mne. Sledujem on-line štatistiky Svitu. Verím, že druhá časť
základnej časti bude lepšia a Svit bude mohutne finišovať.
Johndre, Svit bol Tvoje prvé pôsobisko v profesionálnej kariére. Nechýbalo
veľa, a hneď si mohol mať na krku niektorú z medailí. No aj napriek tomu to
bola pre Teba vydarená sezóna.
Áno, vo Svite som odohral svoju prvú profesionálnu sezónu. Zažili sme úspešné,
ale aj menej úspešné chvíle. Mal som celkom dobrý rok a ďakujem aj Jánovi
Drobnému, že mi dal možnosť hrať za Svit. Chcem, aby ľudia vo Svite vedeli, že
som si užíval hrať za Iskru a dúfam, že jedného dňa si ešte oblečiem dres Iskry
Svit.
Martins, blížia sa Vianoce. Kde a ako ich budeš tráviť?

Vianočný čas ... pre profesionálnych športovcov nie je veľa voľného času počas
Vianoc, ani na oslavy Nového roka. Musíme trénovať a pripraviť sa na druhú časť
sezóny. Veľmi by som chcel stráviť vianočný čas so svojim synom, ale bohužiaľ
mám len 3 dni voľno. Bude ťažké ísť za ním a vidieť ho. Budem ale tráviť Vianoce
s priateľkou Denisou a jej rodinou. Určite sa pôjdem pozrieť aj na zápas Iskry Svit
v Banskej Bystrici. Veľmi sa teším.
Johndre, o pár dní sú tu Vianoce. Chystáš sa do USA, alebo ostávaš v Izraeli?
Áno, Vianoce sa blížia. Nebudem sa však môcť vrátiť k svojej rodine do Južnej
Karolíny. Musím ostať v Izreali a trénovať.
Martins a čo nový rok? Dávaš si nejaké predsavzatia?
Vždy si dávam ciele, aj pre blížiaci sa nový rok. Motivuje ma to a musím sa
zamerať na veci, ktoré mám robiť. Na záver by som chcel každému fanúšikovi
basketbalu popriať veselé Vianoce a šťastný nový rok, milujte svoje rodiny, naučte
sa odpúšťať a ak niečo robíte, robte to na 101 %!
Johndre máš nejaké predsavzatia do nového roku?

Do nového roku si prajem, aby moja kariéra pokračovala naďalej úspešne a všetko,
čo doteraz robím, aby som robil ešte lepšie.
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