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Hokej  Trličík převzal jako dočasný trenér Vítkovice už potřetí

úterý 10. prosince 2019 09

INZERCE

31
19

22
/3
5

PAVEL BÁRTA

Byl požádán, aby koučoval 
zápas v Hradci Králové. Zatím 
nic víc. Mojmír Trličík dokopal 
Vítkovice k první tříbodové 
výhře po 51 dnech. Dusící se 
tým si však po dvou měsících 
agónie odvezl víc, než kdyby 
hráči vyloupili všechny sklady 
Mountfi eldu. Začal dýchat, 
vrátila se už málem zapome-
nutá radost. Stále se však 
řeší, kdo mužstvo povede dál. 
Variant se nabízelo několik. 
Podle informací Sportu by se 
k Trličíkovi měl přidat Miloš 
Holaň. Jasněji může být už 
dnes.

PRAHA – Po marné šňůře ostu-
dných představení jako by se 
Vítkovičtí vymanili z  okovů. 
Páteční debakl 1:9 smázli čis-
tým hadříkem. Pro výhru 2:0 
v posledním utkání před repre-

zentační přestávkou si ostrav-
ský celek přijel na východ Čech 
rovnou z Karlových Varů. Do au-
tobusu už nenastoupili trenéři 
Jakub Petr a Pavel Trnka, kteří 
byli odvoláni. Mužstvo převzal 
dočasně Mojmír Trličík. Jako 
asistent mu vypomohl Rosti-
slav Klesla, bývalý bek a  dosa-
vadní trenér pro rozvoj mladých 
hráčů. 

Vítkovice pod vedením na-
rychlo spíchnutého a  zatím 
provizorního tandemu dosáhly 
na tři body poprvé od 18. října, 
kdy porazily 2:0 Litvínov. Bě-
hem následujících deseti duelů 
urvali Ostravané pětkrát výhru 
v  prodloužení nebo po  nájez-
dech, celkem šestkrát bodovali. 
Jenže potom následovala série 
šesti porážek s brutálním skóre 
8:32 a sešup tabulkou na před-
poslední místo.

Procitnutí v  Hradci Králové, 
to byl jen jeden vydařený zápas. 

Po  dlouhé tmě začalo svítat, 
jenže soutěž bude ještě dlouhá. 
Zatím se hledá, kdo by se toho 
ve  Vítkovicích chopil. Jedna 
z  ikon klubu Ladislav Svozil 
a  zároveň sportovní manažer 
už prý trénovat nechce. Z depo-
zitáře se nebude vytahovat ani 
socha Aloise Hadamczika, pod 
nímž hrály Vítkovice dvakrát 
fi nále. Mojmír Trličík pamatu-
je zatím poslední bitvy o  titul 
v roce 2011.

„Musíme si uvědomit, že 
nyní nenastane zázrak, ale fak-
tem je, že se týmu bude určitě 
lépe dýchat. Je rozdíl jít do re-
prezentační pauzy s  výhrou, 
nebo sedmi porážkami v  řadě. 
Je potřeba především zapraco-
vat na psychice hráčů, protože 
málo z nich zažilo ten opravdo-
vý hokejový boj o život. Budou 
to týdny a  měsíce tvrdé práce 
s  maximálním úsilím, aby se 
podařilo Vítkovice zachránit,“ 

uvedl staronový kouč na  klu-
bovém webu.

Ve své kariéře přebíral Trličík 
jako dočasný trenér vítkovic-
kou skvadru už potřetí. Pokaždé 
z  pozice kouče juniorky a  za-
tím vždycky kouzlil, skomíra-
jící tým se pod jeho rukama 
probral. V  sezoně 2004/05, než 
se dojednal příchod Vladimíra 
Vůjtka a  Miloše Holaně, v  roč-
níku 2007/08, kdy sám střídal 
Miroslava Fryčera, a  letos, kdy 
se Trličík coby narychlo povola-
ný eskort po sedmi letech vrátil 
do extraligy. 

Nicméně mluví se rovněž 
o obnově jeho spojenectví s Mi-
lošem Holaněm, s nímž svorně 
šéfoval střídačce část sezony 
2006/07. I pro Holaně jsou Vítko-
vice srdeční záležitostí. „Zatím 
se k  ničemu vyjadřovat nebu-
du. Nic nevím,“ reagoval na do-
taz Sportu někdejší vynikající 
obránce, který v  ostravském 

klubu vyrostl a odrazil se do vel-
kého hokeje. Později mužstvo 
trénoval, naposledy právě s Tr-
ličíkem. V  současné době kou-
čuje prvoligovou Porubu. Je tedy 
po ruce, ovšem zároveň je vázán 
v  jiném klubu. Záleželo by, zda 
ho uvolní a za jakých podmínek.

Nejvyšší management Vít-
kovic v  čele s  Alešem Pavlí-
kem pracuje na  zajištění nové 
trenérské dvojice, jež by tým 
vytáhla do  klidnějších pozic 
a  zachránila extraligovou pří-
slušnost. Žádné přehnaně am-
biciózní trdlo ani šaman. Má se 
jednat o místní osobnosti s blíz-
kým vztahem ke  klubu. První 
trénink od  nedělního triumfu 
v Hradci čeká tým zítra, ve Vít-
kovicích tedy mají po rychlém 
střihu pro změnu dost času ce-
lou záležitost dotáhnout.

Je to prý otázka nejbližších 
dnů, víc jasno by mohlo být už 
dnes.

trenéři Vítkovic
za posledních 15 let

2004/05
Ladislav Svozil – Aleš Tomášek, 

později Vladimír Vůjtek – Miloš Holaň

2005/06
Vůjtek – Holaň

2006/07
Holaň – Mojmír Trličík, 

později Miroslav Fryčer – Petr Bolek

2007/08
Fryčer – Jan Daneček, Bolek, 

později Trličík – Zdeněk Moták, 
pak Ernest Bokroš – Bolek

2008/09
Alois Hadamczik – Kamil Konečný, Moták

2009/10
Hadamczik – Konečný

2010-12
Trličík – Moták

2012/13
Trličík – Moták, později Peter Oremus – Svozil

2013/14
Oremus – Roman Šimíček

2014/15
Oremus – Šimíček, později Svozil – Jakub Petr

2015/16
Svozil – Petr

2016-19
Petr – Pavel Trnka

2019/20
Petr – Trnka, od 6. 12. Trličík – Rostislav Klesla

Možná přijde i HOLAŇ
14

Tolik zápasů čekaly Vítkovice 
na výhru za tři body. Povedlo se 
jim to v neděli v Hradci Králové, 

kde zvítězily 2:0.

MILOŠ 
HOLAŇ

„Zatím se k ničemu 
vyjadřovat nebudu. Nic 

nevím.“
trenér Poruby k případnému 

přesunu do Vítkovic

MILOŠ HOLAŇ 
vede prvoligovou 

Porubu. Zatím…
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