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Litvínov musí opravit stadion.
Kde sežene 200 milionů?
Bude smět hokejový Litvínov hrát extraligu na svém stadionu? Nebo o ni přijde
úplně? Rekonstrukci Hlinkova stadionu po městě vyžadují i sponzoři klubu.

N

a 200 milionech korun
závisí extraligová budoucnost hokejového
Litvínova. Na 200 milionech, které padnou na rekonstrukci Hlinkova stadionu.
Času zbývá málo: do 2 let musí
mít klub stadion odpovídající pravidlům Asociace profesionálních
klubů (APK), jež extraligu řídí. Stařičký zimák je proto nutné zásadně přebudovat, hlavně zvýšit kapacitu k sezení z 2 na 3,5 tisíce.
Jenže město Litvínov, jemuž stadion patří, na takovou investici
nemá. Proto se rozběhlo jednání s
hlavními sponzory a majiteli klubu, společnostmi Benzina a Unipetrol RPA, a na březen připravují společnou deklaraci o podpoře extraligového hokeje. Její součástí by měl
být závazek opravit stadion, a naopak setrvání velkých podniků jako
partnerů hokeje v Litvínově.
„Je to poměrně složitá situace.
Město by mělo do oprav stadionu
investovat velké peníze, ale nevíme, zda partneři u hokeje vydrží.
Jejich podmínkou k tomu, aby zůstali, je zase hala odpovídající pravidlům APK. Je to taková smyčka,
do které se chytáme. Proto jsme se
shodli, že připravíme společnou
deklaraci o spolupráci s litvínovským hokejem,“ uvedl včera místostarosta Karel Linhart.
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Zimní stadion
Ivana Hlinky

Vznikl v roce 1955 za čtyři měsíce.
Postupně přibývaly tribuny a po
10 letech se zastřešil. Od roku 2004
se do rekonstrukce investovalo přes
50 milionů korun. Šlo ale vždy o
řešení havarijních situací či opravy již
vysloužilých technologií. Kapacita je
7 000 míst, z toho dva tisíce k sezení.

Podle starosty Milana Šťovíčka
má město zájem extraligu udržet:
„Jenže jen z rozpočtu města je to
v současné době nereálné.“
Podle smělých plánů by se již
koncem března mělo vypsat výběrové řízení na projektovou dokumentaci, přestavovat se má v příštím roce. Mohla by se například
o 1,5 metru zúžit hrací plocha,
čímž se získá prostor pro sedačky
a zároveň se ušetří energie na ledování. Další úpravy čekají vchody a

zázemí. „Zatím nevíme, jak
opravy financovat. Hledáme dotační titul, vhodný ale není. Jednou
z úvah, které se hlavní
sponzoři nebrání, je
i vstup dalšího strategického partnera do klubu,“ sdělil Linhart.
Jiří Šlégr, člen představenstva hokejového Litvínova, k tomu říká: „Konkrétní jednání nevedeme, ale dalšího partnera hledáme, abychom
rozpočet navýšili.“
Až se bude stadion přestavovat,
část sezony odehraje mužstvo jinde. „Ale kde, to jsme ještě neřešili,“ řekl Šlégr. V blízkosti jsou moderní arény Chomutova nebo
Ústí; ke klubu z krajského města má Litvínov blíž.
Olympijský vítěz Šlégr již
dříve uvedl, že pokud stadion
splní aspoň ty nejzásadnější
požadavky, možná APK dá výjimku. Spoléhat se na to však nelze. „Pravidla se musí dodržovat.
Přistupujeme k tomu tak, aby Litvínov o extraligu nepřišel. Chceme
důstojnější stánek pro lidi a zázemí, které odpovídá 21. století,“
řekl poslanec Šlégr. „I z mé pozice
budu hledat cesty, jak peníze poskládat.“
Ondřej Černý,
Petr Bílek

Objektivem čtenářů

Proměna Tenhle titulek vyšel po
fiasku s Brnem. Stačily 2 týdny a
nadpisy jsou jiné, viz nad textem.
venku býval poloviční, teď raboval
u nejlepšího celku v republice.
„Řekli jsme si, že budeme produkovat stejně agresivní hokej doma
i venku. A kluci vidí, že to přináší
úspěch. Začnou si ještě víc věřit,“
myslí si Reichlův nástupce.
Za výkon v Třinci, podpořený
dvěma přesilovkovými góly Hübla,
hráče chválil: „Pomohlo nám, že

Nová hokejová aréna v Chomutově

jsme jeli den předem. Většina mužstva je nachcípaná, kluci si odpočinuli. A pak zopakovali výkon z
utkání s Plzní, hráli s enormním
nasazením a výborně takticky.“
Litvínov je už osmý, jedenáctému Brnu, které je první mimo mantinely play-off, utekl už o tři body.
Přitom když od Komety schytal výprask, ztrácel na ni 4 body.
„Propadu Brna moc nerozumím. Dali dohromady velmi dobrý
mančaft, ale ta šňůra proher se jim
nedaří zastavit. Nevím, co se tam
děje,“ dumá Kýhos, jenž Brno zkraje minulé sezony trénoval.
Od Komety se v duelu s Budějovicemi odvrátili fanoušci. „Loni
jsme měli špatnou sérii a podporovali nás, nikdy z toho neuhli. Tehdy to byl ale ještě jiný tým s hráči
z 1. ligy. Teď je nabitý hvězdami,
které Libor Zábranský (majitel) přivedl, takže na to asi divák kouká jinak.“ Zato za Litvínovem fanoušci zatím pevně stojí.

SEVERNÍ ČECHY (mn, obi) Teplický
fotbalový zadák Antonín Rosa
pravděpodobně severočeský klub
opustí. V těchto dnech je na testech v osmém celku polské první
ligy Polonii Varšava. Potvrdil to šéf
klubu František Hrdlička.
„Dali jsme Rosovi povolení, že
na testy do polského klubu, který
je na herním soustředění ve Španělsku, může odcestovat. Ale žádné podrobnější jednání mezi kluby zatím neproběhla,“ říká Hrdlička. 24letý obránce odehrál za Teplice 16 podzimních zápasů v základní sestavě. Na kontě má 87 prvoligových startů a tři góly.
„Pokud uspěje, uvolníme ho. Lukrativní nabídky už skončily, ale
Poláci nabídli sumu, která odpovídá našim představám.“ Podle expertů by Teplice mohly inkasovat
mezi 10 až 15 miliony korun.
Včera se také sešel trenér Teplic
Jiří Plíšek s ústeckým koučem Svatoplukem Habancem. Prvoligový
nováček se ale zatím žádných posil ze svého sesterského klubu nedočkal. „Teplice teď mají tolik zraněných, že nám nemohou uvolnit
ani jednoho hráče. Takže se k jednání vrátíme až po jejich soustředění. Mrzí mě to, už jsme chtěli
mít kádr pohromadě. Ale nedá se
nic dělat,“ litoval Habanec.

Krátce
FOTBAL

Lafrance znovu
nastoupí za Haiti
Druhý zápas za fotbalové Haiti, rodiště jeho rodičů. Francouzský stoper Kevin Lafrance z Mostu si zahraje za reprezentaci příští středu
v Salvadoru. Uvedl to klubový web.
„Pokud bych za Haiti naskočil i do
kvalifikace, v budoucnu už bych nikdy nesměl hrát za Francii. Ještě se
o tom rozhoduji.“
(bek)

„Můžeme porazit kohokoli“
LITVÍNOV (bek) Litvínov - Brno 1:7.
Vypadalo to v půlce ledna jako
bod zlomu. Byl. Jenže paradoxně
opačně, než se čekalo.
Kdo by tehdy tušil, že hokejisté
Litvínova, už pod novým koučem
Kýhosem, nastartují vítězné rejdění? A kdo by předpokládal, že tenhle výsledek Kometu nenabudí?
A přece to tak je.
„Co jsem přišel k mužstvu, semklo se. A opravdu se dá říct, že
jde za cílem jako jeden chlap. Každý nechá na ledě všechno,“ vyprávěl Kýhos včera, den po senzačním triumfu 3:1 u lídra z Třince.
Pět zápasů, čtyři výhry a bod z
Mladé Boleslavi. Po změně trenéra
má Benzina zase vysoké oktanové
číslo. Už nehoří jako dřív.
„Los lehký nemáme, ale dokázali jsme si, že můžeme přehrát i lídra tabulky. Není mužstvo, které bychom nemohli porazit, to si kluci
teď můžou uvědomit,“ burcuje Kýhos svůj tým. A daří se mu to. Vždyť

Rosu z Teplic ve
Španělsku zkouší
Polonia Varšava

FOTBAL

Varnsdorf třemi góly
sestřelil Liberec B
Fotbalisté druholigového Slovanu
Varnsdorfu ve včerejší přípravě porazili Liberec B na jeho trávníku
3:0 (1:0). Dvakrát se trefil Hozda,
jednou Jordák.
(bek)
VOLEJBAL

Výhra nad Ostravou
pojistí místo v šestce

Senzace! Litvínovský útočník Martin Jenáček slaví nečekané úterní
vítězství v Třinci 3:1 s brankářem Martinem Volkem. V pátek Benzina
nastoupí na ledě pražské Sparty.
Foto: Jaroslav Ožana, ČTK

Minule překvapili v Příbrami, dnes
si volejbalisté Ústí mohou místo v
elitní extraligové šestce zaručující
přímý postup do play-off pojistit
výhrou nad týmem ze špičky Ostravou. „Nemá bůhvíjakou formu,
toho bychom mohli využít,“ věří
kouč Miroslav Malán. Start v 18 hodin ve Sportcentru Sluneta. (obi)

Extraliga nás snad posílila, věří obránce Grof
Chomutov si stáhl zpátky do kádru hráče, kteří pomáhali týmům z nejvyšší soutěže. Grofovi mise ve Zlíně prý pomohla
CHOMUTOV Zlínu pomohl vybojovat místo v extraligové šestce postupující přímo do play-off, teď
chce obránce Jakub Grof vytáhnout do vysněné nejvyšší soutěže
hokejový Chomutov.
„Kvůli tomu jsem tady. Povede
se to,“ přesvědčivě říká Grof.
Ve Zlíně se vám dařilo, hráli jste
o špičku extraligy. Chtělo se vám
vůbec zpátky do první ligy?
Jasně. Žádný problém s tím, jestli
se vracet či nevracet, jsem neměl.
Bylo to tak nastavené.

Dodělává se Práce na novém zimním stadionu v Chomutově finišují,
montují se sedačky, zkouší videokostka po vzoru NHL. A dokonce se už
Foto: Martin Ritter, matisek71.rajce.net
leduje (viz snímek dole).

A jak vám osobně zlínská mise
pomohla?
Bylo to příjemné, zahrál jsem si
zase extraligu v dobrém mančaftu. Vše tam je na vysoké úrovni,
hrají to spoustu let. Vše klapalo,
jak má, s ničím tam nebyl žádný
problém. Když jsem odcházel, tak
jsme byli čtvrtí v tabulce. Týmu se
dařilo, byla pohoda. Snad to zúročím ve finiši sezony.

Budete Zlín dál sledovat?
Napíšeme si textovku s pár hráči,
zavoláme si. Budu jim držet palce,
aby uhráli šestku a v play-off pak
aspoň semifinále.

Ještě ve Zlíně Chomutovský bek Jakub Grof na tréninku Zlína, kde se
udržoval v extraligovém tempu. Už je zpátky.
Cítíte se na závěr sezony lépe připravený než loni?
Asi jo. Cítím se dobře, uvidíme,
jestli to bude vidět. Zápasy s Plzní,
Libercem, ty jsou úplně perfektní.
Hrají špičkový hokej, rychlý. Jsou
to těžká utkání a člověk se na ně
těší. Musíte v nich ze sebe vydat
všechno. Takové duely v první lize
chybí. Takže snad nás to posílilo
do těch rozhodujících bitev tady.

Jaké bylo potkávat v extralize
chomutovské spoluhráče Skořepu, Dudu a další?
Zrovna s nimi jsme si dávali asi trochu pozor, abychom se navzájem
nezranili. Hlavně s Dudlíkem (Dudou), když jsme se střetli s jeho Plzní. Ale jinak problém nebyl.

Foto: Dalibor Glück, MF DNES

Zlín je ve špičce, přitom byl spíš
pasovaný na nižší příčky.
Než jsem přišel, tak se jim nedařilo. Asi i proto jsme tam s brankářem Dubou v říjnu přišli. Pak mužstvo začalo šlapat a hrálo, na co
má. A hlavně jsme vyhrávali venku, to bylo perfektní. Dostali jsme
se na 4. místo. Když ještě jednou
vyhrají, tak jim ta šestka a přímý
postup do play-off už neuteče.

Nelekl jste se, když jste přišel do
chomutovské kabiny, a viděl v ní
hráčů na šest pětek?
Vůbec ne, je to logické. Chomutovská a zlínská sezona jsou nastavené úplně jinak. Tam je cíl dostat se
do play-off extraligy, což je hrozně
náročné, hraje se pořád o všechno. Tady v Chomutově začne to
nejdůležitější za 14 dnů. A pak v
dubnu, jestli se dostaneme do baráže o extraligu.
Ondřej Bičiště

