
Litvínovský Vopat: Překvapilo mě, že jsem právě já kapitánem po Reichlovi

 

Nekývl okamžitě, pár dní si to rozmýšlel, ale nakonec je hokejista Roman Vopat za funkci 
kapitána extraligového Litvínova docela rád: "Konečně budu moct mluvit s rozhodčími."

Je mu 34let, v Litvínově se hokeji vyučil, ale kariéru budoval převážně v cizině.
V NHL propotil trikoty St. Louis, Los Angeles, Philadelphie i Chicaga, zahrál si v Německu, 
Finsku, Švédsku, Dánsku i ve Spartě.
Loni v létě ohlásil comeback do Litvínova a fanoušky si získal zarputilostí, vášní pro hru i 
tím, jak by se pro tým rozkrájel.

Je pro vás čest být kapitánem?
Určitě. Překvapilo mě to, na druhou stranu mě i potěšilo, že mi jak trenéři, tak spoluhráči 
věří.

Bude zodpovědnost o to větší, že funkci přebíráte po ikoně Reichlovi, který skončil?
Odpovědnost je pořád stejná. Pokud se něco stane, vedení přijde za trenéry, trenéři za 
kapitánem. Musíme si v kabině zařídit pravidla, aby všechno klapalo.Chci, aby hráči s 
problémem zašli nejdřív za mnou. Řeknu jim, jestli to můžu řešit, nebo zda mají jít za 
koučem.

Reichel už nehraje, ale trénuje. Pověděl vám k céčku něco?
Alby a Jirka Kučera mi akorát řekli, že mě oni a hráči zvolili. Dostal jsem telefonát, ještě když 
jsem trénoval v Kanadě. Zeptali se, jestli to vezmu, tak jsem si dal párdnína rozmyšlenou. 
Pak jsem si vybral své asistenty a řekl, že jo.

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/vyhlidkove-lety-balonem-po-cele-cr-a-sr/4389758?rtype=V&rmain=7856718&ritem=4389758&rclanek=11704960&rslovo=424698&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/wellness-pobyty-se-slevou-85/11046734?rtype=V&rmain=7856000&ritem=11046734&rclanek=11704960&rslovo=432868&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/zpevnujte-si-postavu-kazdy-den/11095672?rtype=V&rmain=7850206&ritem=11095672&rclanek=11704960&rslovo=424662&showdirect=1


Proč jste si to pár dní rozmýšlel?
Poněvadž mě to vážně překvapilo. Čtrnáct let jsem tady nehrál, až loňská sezona byla moje 
prvníceláv Litvínově. Potřeboval jsem si rozmyslet, jestli se na to hodím. Na druhou stranu 
budu moct povídat s rozhodčími, to je jedině dobře.

Nebojíte se spíš, že z toho bude průšvih? Jste docela impulzivní.
V minulé sezoně jsem nepoužil ani jedno sprosté slovo! Ale neměl jsem na prsou céčko ani 
áčko, a jen co jsem otevřel pusu, dostal jsem desítku. V pravidlech je, že kapitán smí od 
rozhodčích žádat vysvětlení, takže si mě už musí vyslechnout.
A já si rád vyslechnu je.

Proč jste si za zástupce vybral Kroupu s Trávníčkem?
Vlasta Kroupa hrál v NHL,má zkušenosti i z nároďáku. Kdo jiný by mohl pomoct bekům než 
on? Navíc ho budou respektovat i útočníci. A Michal Trávníček? To je podobné. A taky z něj 
jde respekt.

Už jste někde byl kapitánem?
Ve švédském Leksandsu, ale jen krátce. Okopírovali tam léta fungující model z Minnesoty, 
kde se kapitán mění každý měsíc a volí ho trenér. Jde o to, že tlak není jen na jednom, ale 
zkusí si to všichni. Když však bude v Litvínově něco potřeba, bude se to řešit mezi starými. 
Doufám, že mi pomůžou.

Jaký byl Reichel kapitán a jaký bude trenér?
Byl to lídr, všichni - mladí i staří se od něj mohli učit. Jak mu to půjde na střídačce, to se 
teprve uvidí. Zatím má jeho příprava hlavu a patu, trénujeme hodně a tvrdě.

Kam až můžou sahat extraligové ambice Litvínova?
Jsou tady čtyři kluby, které by měly hrát o titul, my bychom mohli bojovat o zbylá místa v 
osmičce. Hodně bude záležet na startu, na prvních 20 zápasech.

Petr Bílek

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/casopis-dtest-chranime-spotrebitele/10950140?rtype=V&rmain=7838525&ritem=10950140&rclanek=11704960&rslovo=434630&showdirect=1
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