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Erat radí mladému Nečasovi: Buď skromný
PATRIK EL-TALABÁNI

Brno – Kometa posílila o
pět hráčů z Kontinentální
hokejové ligy, všechny však
v úterý zastínil sedmnácti-
letý talent Martin Nečas.
Hokejový útočník brněn-
ského celku našel své místo
v centru první formace a
dokazuje, že si jej zaslouží.
V elitním útoku nastu-

puje po boku Martina Erata
a Marka Kvapila. „Hrát s
takovými hráči je skvělá
zkušenost. Kluci mi řekli,
abych se s nimi nebál ko-
munikovat. Snaží se mi
hodně pomáhat. Před kaž-
dým tréninkem si ukážeme,
jaké chyby jsme udělali, a
snažíme se vše vypilovat,“
povídá Nečas.

Trenéři s mladým útoč-
níkem počítají v první for-
maci i v sezoně. V generálce
totiž na extraligu popravil
třemi góly znojemské Orly,
čímž zařídil výhru 4:1. „Je to
skvělý pocit, jelikož jsem
dal první hattrick i branku
za áčko Komety. Doufám, že
si formu přenesu i do mis-
trovských zápasů,“ přeje si
naděje brněnského hokeje.
Jeho spoluhráči z formace

si svého centra chválí. „S
Martinem se skvěle spolu-
pracuje, proti Znojmu dal
góly a snad si takhle pove-
de i v extralize. Hodně
bruslí a má dostatek ener-
gie. Čeká jej velká budouc-
nost,“ předpovídá brněnský
forvard Marek Kvapil.
Spokojené je s Nečasem

i jeho druhé křídlo. „Na
Martinovi je unikátní, že
hraje výborný hokej už v
sedmnácti letech. Navíc
poslouchá a má chuť se

zlepšovat. Mám motivaci
mu pomoct, často říkám,
aby tolik nelétal po ledě,“
objasňuje pětatřicetiletý
útočník Komety Martin
Erat.
Ostřílený borec mladému

hokejistovi radí i jak se
chovat mimo led. „Říká mi,
abych si nehrál na žádnou
hvězdu a byl skromný,“
tvrdí Nečas.
U mladých talentovaných

hráčů je důležité, aby jim
sláva nestoupla do hlavy.
„Každý hokejista má svou
osobnost, někdo se zblázní,
a jiný ne. Stalo se to už
mnohokrát, ale Neči snad
takový není. Doufám, že si
jednoho dne zahraje NHL.
Musí na sobě ještě zapra-
covat,“ přemítá Erat.

První formace
Martin Nečas – V sedm-
nácti letech je kapitán re-
prezentačního výběru do
osmnácti let, se kterým v
srpnu vyhrál Memoriál Iva-
na Hlinky v Břeclavi.
Martin Erat – Odehrál víc
než 900 utkání v NHL, pře-
vážnou část kariéry strávil
v Nashvillu.
Marek Kvapil – V roce
2010 byl člen zlaté výpravy
na šampionátu v Německu.
Získal dva tituly v KHL.

Kraví hora patří náborům: ukáže se 80 klubů
Druhý ročník Dne ná-
borů v sobotu v Brně
představí vedle fotbalu
či hokeje také golf,
aerobik i mažoretky.

JAROSLAV KÁRA

Brno – Před rokem dorazilo
za Lužánky na Den náborů
okolo dvou tisíc návštěvní-
ků. V sobotu při druhém
ročníku akce v Brně účast-
níci počet patrně mnoho-
násobně převýší. Na Kraví
hoře se totiž od devíti hodin
ráno představí 80 klubů ze
40 sportovních odvětví.
Před rokem se za Lužán-

kami prezentovalo pouze
25 oddílů. „Je každopádně
dobře, že kluby mají takový
zájem. Teď jen potřebujeme,
aby se tam dostavili také
malí začínající sportovci s
rodiči. Budeme rádi za kaž-
dého, kdo přijde,“ uvedl Pa-
vel Blaha, předseda jihomo-
ravské organizace České
unie sportu, která akci po-
řádá.

JEDINÁ AKCE
Před rokem Den náborů
kolidoval s festivalem Spor-
ťáček v Komárově, který se
tentokrát uskuteční až o
týden později. To je jeden
z důvodů, proč lze počítat s
mnohem vyšší návštěvností.
„Teď očekávám víc než dva
tisíce lidí, protože nemáme

hlášenou žádnou paralelní
akci, a ještě nám přeje po-
časí. Čím víc lidí, tím líp,“
poznamenala obchodní
manažerka hokejové Kome-
ty Kristýna Rucki.
Kometa i fotbalová Zbro-

jovka jako největší kluby v
regionu nemohou při Dni
náborů chybět. „Připravili
jsme pod dohledem trenéra
a juniorských hráčů střelbu
na branku, manipulaci s
pukem a taky skákací hrad
pro nejmenší. Všichni se
těšíme,“ dodala Rucki.

AEROBIK I KUNG-FU
Vedle tradičních a známých
sportů se představí také
akvabely, mažoretky, škola
kung-fu nebo aerobik. „Září
máme ve znamení náboro-
vých akcí a prostřednictvím
sportovních událostí se rádi
dostaneme do většího po-
vědomí brněnského publika.
Doufáme, že náš program se
bude příchozím natolik za-
mlouvat, aby si vybrali náš
sport a náš klub závodního
aerobiku,“ přála si trenérka
Lucie Balharová z brněn-
ského Oneclubu.
Návštěvníci uvidí vystou-

pení různých oddílů. „Budu
rád, pokud přilákáme co
nejvíc zájemců o kolektivní
sporty. Individuální na tom
i podle výsledků na olym-
piádě nejsou špatně, ale
potřebujeme co nejvíc ši-
kovných dětí do kolektiv-
ních sportů,“ podotkl Blaha.

Čermák shání dýdžeje po konci Buriana
Brno – V posledních dvou
přípravných zápasech se
naladili na vítěznou vlnu.
Hokejisté brněnské Komety
však řeší jiný problém, a to
kdo bude nový dýdžej.
Ještě loni pouštěl muziku

v kabině Vilém Burian, kte-
rý po sezoně zamířil do
Olomouce. „Ostatní funkce
jsou rozdělené z loňska. Za-
tím jsem zaúkoloval Honzu
Káňu, který má na starost
výběr písní a mladí je stáh-
nou,“ říká se smíchem br-
něnský kapitán Leoš Čer-
mák.
Po odchodu Petra Tona

z Brna je osmatřicetiletý
Čermák nejstarší hokejista
v kádru. „Je to nepříjemné
prvenství, ale nepřipouštím
si ho. Kluci mi jej však rádi

připomínají.
Třeba budu
mít větší
respekt,“
směje se
Čermák.
Kometa přes

léto značně posílila, noví
členové kádru zapadli bez
problému. „Martin Zaťovič
je velký srandista. Smysl pro
humor však mají i ostatní
příchozí. V kabině je poho-
da,“ podotýká brněnský
forvard.
Pro starší hráče je přípra-

va na novou sezonu každý
rok složitější. „Loni jsme
skončili docela brzo, přežil
jsem ve zdraví. Po sezoně
jsem absolvoval drobnější
lékařský zákrok. Chuť do
hokeje stále mám,“ povídá

odchovanec třebíčského
hokeje.
Před začátkem extraligy je

zdravě motivovaný. „Chci
dosáhnout nějakého úspě-
chu a vyhrávat, což mě za-
tím drží. Žádný osobní cíl si
do sezony nedávám. Důle-
žité je, aby se nám dařilo
jako týmu, na statistiky ne-
hledím,“ tvrdí centr.
Nový extraligový ročník

startuje už zítra, Brno do
něj jde s pokorou. „Musíme
dobře začít, aby nám ne-
utekl začátek soutěže, což
bude těžké. Každý soupeř je
nachystaný a plný sil. Mu-
síme hrát s rozumem, vše
podřídit pro vítězství a ne-
myslet si, že všechny pře-
hrajeme,“ varuje zkušený
forvard. (pet)

Erat válí, Vincour
dohání formu

Dokončení ze str. 20
Vůdci obrany jsou Ondřej

Němec a Michal Gulaši.
První jmenovaný je platný
v přesilových hrách. „Měl
by řídit hru na modré čáře.
Dokáže překvapivou při-
hrávkou rozhodit obranu
soupeře a má dobrou stře-
lu,“ povídá Hosták na adre-
su beka, jenž usměrní kole-
gu z první obrany Jana
Štencla. Gulaši naopak přidá
důraz a obětavost. „Jedno-
značně lídr defenzivních
činností,“ dodává Pokorný.
Teď zbývá, aby posily pro-
daly své schopnosti. „Kluci
jsou top hráči a zapadli bez
problému. Věřím, že potáh-
neme za jeden provaz,“ říká
kapitán Leoš Čermák.


