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"Mám chuť v naší lize ještě něco dokázat," říká mistr světa z roku 1996

Stejně jako v minulém roce, i letos řeší zkušený dvaatřicetiletý útočník Robert Kysela otázku své 
další budoucnosti. Zatímco před rokem nakonec prodloužil kontrakt v klubu HC Chemopetrol 
Litvínov o další sezónu, letos se zdá být jeho odchod ze severu Čech, kde patřil k hlavním oporám 
mužstva, už téměř nevyhnutelný. "S mým agentem zatím nikdo z Litvínova nejednal, asi nemají 
zájem," uvedl v rozhovoru pro Hokejový svět mistr světa z roku 1996 z Vídně, jenž si tak 
momentálně hledá prostřednictvím svého agenta nové angažmá.

Kde tedy budete hrát v příští sezóně?
"Vážně o odchodu z Litvínova přemýšlím. Mám tři nabídky z české extraligy a dvě ze 
zahraniční, z toho jedna z Finska. Samozřejmě bych mohl odejít třeba i do Německa nebo 
do Itálie, ale o tom zatím nepřemýšlím. Myslím si, že by to byl krok zpět, tam mohu jít až na 
závěr kariéry. Do konce příštího týdne se rozhodnu, kde budu hrát."

V Litvínově už zůstat nechcete? 
"Pokud o to generální manažer nejeví zájem, tak zde asi mohu jen těžko zůstat.

V médiích se objevily informace, že jste měli s Vladimírem Macholdou spory? 
"Spory spolu nemáme, i když je pravda, že zrovna špičkové naše vztahy také nejsou. Už loni 
jsem uvažoval o odchodu a smlouvu jsem nakonec podepsal, neviděl bych důvod, proč se 
tak nemohlo stát i letos. Mám ale pocit, že v Litvínově je veden klub liknavě. Odešla spousta 
hráčů, o nových posilách nikdo neví. Dodneška nejsou známá ani jména nových trenérů, 
přitom všude jinde je to jasné."

Chtěl byste raději setrvat v české extralize nebo preferujete zahraničí? 
"Mám chuť v naší lize ještě něco dokázat. Zatím jsem byl dvakrát druhý, rád bych 
nastupoval v mužstvu, které má šanci vyhrát titul. Myslím si, že je to prestižní věc, hrát u 
nás, nemám potřebu kvůli pár tisícovkám navíc jít do zahraničí."

Loni jste nakonec zůstal zejména z rodinných důvodů, letos je situace jiná? 
"Před rokem jsem měl rozestavěný barák a s přítelkyní jsme čekali dítě. Nyní už mám barák i 
kluka, tyto dva rodinné důvody jsou za mnou. Letos jsem se přesvědčil, že v Litvínově 
kariéru asi nezakončím, takže jsem už připravil na svůj odchod i mou podnikatelskou firmu."

Bavil jste se o odchodu s dalšími dvěma oporami Litvínova, brankářem Orctem a 
kapitánem Reichlem, kteří rovněž nemají v otázce příští sezóny jasno? 
"S Robertem jsem neměl ani moc příležitost mluvit, je na soustředění ve Zlíně. Navíc u něho 
je to složité, má samozřejmě nabídky z Ameriky, u něho padne rozhodnutí až v létě. Zdeněk 
Orct se v Litvínově dohodl na podmínkách, za kterých by byl ochoten v klubu zůstat. Má ale 
nabídky z dalších pěti nebo šesti extraligových klubů a myslím si, že nakonec z Litvínova 
odejde."

Existuje tedy šance, že se se Zdeňkem Orctem setkáte v příští sezóně v jiném klubu? 
"To nevím, ale šance tu určitě je, Zdeňka by braly všechny kluby. Nevím, nakolik je to ovšem 
pravděpodobné."
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