
Slovák Šechný nakonec do Litvínova nejde

L i t v í n o v -Ze dvou hokejistů slovenského mistra ze Zvolena, s nimiž se dohodl extraligový 
Litvínov, nakonec zamíří na sever Čech pouze Andrej Rajčák. Richard Šechný, druhý v kanadském 
bodování nejvyšší slovenské soutěže, totiž prodloužil ve Zvolenu smlouvu. "Zvolen ho zlomil tím, že 
mu vyplatil částku, kterou mu dlužil," poznamenal Vladimír Macholda, generální manažer HC 
Chemopetrol Litvínov. Hráč měl údajně u klubu závazek téměř 1,5 milionu slovenských korun, které 
však dostal jen pod podmínkou prodloužení kontraktu.

"Je lehké říct, že se to nedělá, když jsme byli domluveni, ale když vidím tu sumu peněz, 
chápu ho," tvrdí Macholda, který však lituje, že Šechného mít v kádru nebude. "Mrzí mě to, 
protože je centr," podotkl šéf klubu. "Škoda, určitě by nám takový hráč pomohl," smutně 
konstatoval také Vladimír Kýhos, nový trenér týmu.

V Litvínově tak zůstanou tři cizinci, samí Slováci, kteří díky tomu budou moci všichni 
nastoupit. Přesně se vejdou do povolené kvóty zahraničních hráčů. Trenér Kýhos počítá s 
Lezem, testuje Riečičiara z Martina a Rajčák, pravé křídlo, se k mužstvu připojí v červnu. V 
příštím týdnu hodlá Macholda uzavřít také jednání s Prorokem o návratu ze Švýcarska.

Příchody chomutovského útočníka Gombára ani slávistického obránce Krsteva také nejsou 
dořešeny. "Některé kluby, které mají hráče pod smlouvami, požadují neúměrné výměny 
hráčů či velké peníze," říká Macholda.

Litvínov už opustili Orct, Kysela, Černošek, Piroš, Nikolov a Pilař, Rosol ukončil kariéru. 
Naopak nováčky jsou Hruška, Oliverius, Jíra, Riečičiar, Nosek a Pospíšil a talentovaní hráči, 
mezi nimi i ti, kteří se vracejí ze zámoří. "Kádr se pořád tvoří, hlavně potřebujeme hokejisty 
vidět na ledě," je jasné trenéru Kýhosovi. Letní příprava probíhá pouze doma.

"Máme zde všechno, co potřebujeme. Myslím, že příprava je pestrá, střídáme kolo, 
kolečkové brusle a posilovnu," podotkl litvínovský trenér. Na dovolenou se hokejisté vydají 
23. června a už 16. července je čeká první trénink na ledě. Na vlastním stadionu také sehrají 
1. srpna pohárové utkání s Ústím nad Labem, kluby si totiž prohodily pořadatelství.
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