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Kometa v době Covidu. Šetří amodlí se za diváky
Do nevyzpytatelné extra-
ligové sezony pozname-
nané sílící pandemií ko-
ronaviru vstoupí hokejisté
Komety s nižším rozpoč-
tem a daleko menším po-
čtem příznivců, než na ja-
ký jsou zvyklí.

VÁCLAV PETRŮ
PAVEL ŠŤASTNÝ

Brno – Jedinou jistotumají
hokejisté brněnské Komety
před startem nového extra-
ligového ročníku, který za-
hajují zítřejším duelem s
Třincem. Bude jiný a daleko
nevyzpytatelnější než
všechny předcházející.
V době sílící pandemie ko-

ronaviru se nikdo neodva-
žuje dívat dál než na nejbližší
zápas. Ostatně hned úvodní
duel sezony, který dnesměly
odehrát Vítkovice s Litvíno-
vem, byl právě kvůli pode-
zření na koronavirus v ost-
ravském celku odložený.
„Vedení i tým si uvědomuje,
že tato sezona bude jedna
velká neznámá. Všichni vidí,
co se tady děje a schválení
nesestupové sezony bylo
nejlepší řešení,“ uvedl maji-
tel a hlavní trenér Komety
Libor Zábranský.
Na aktuální situaci musel

zareagovat snížením roz-
počtu o třicet milionů korun
ze sto dvaceti na devadesát, z
čehož zhruba padesát milio-
nů připadá na hlavní tým.
„Ročně platíme nájem za
arénu pětadvacet milionů.
Nehrálo se play-off, navíc
obrovské peníze nám vy-
padly za neuskutečněné

koncerty. Jednáme směstem
o pomoci, rozpočet nemohou
navýšit ani diváci. Osekali
jsme náklady, jak se dalo,“
uvedl šéf brněnského klubu.

POLOVIČNÍ VÝPLATY
Šetření se dotklo i výplat pro
stávající hráče Komety, kteří
dostávají čtyři měsíce polo-
vinu ze svémzdy. „Jde o hrá-
če, kteří tady už byli, jednání
vedeme dnes a denně,“ po-
dotkl Zábranský.
Specifické smlouvymají

poslední dvě nové tváře v
klubu. Centr druhé formace
Jakub Klepiš a útočník Jakub
Valský. První jmenovaný
přitom na začátku sezony
zřejmě bude týmu kvůli
zdravotní indispozici schá-
zet. „Smlouvy jsou takové, že
pokud se bude hrát, peníze
dostanou, pokud ne, tak je
nedostanou, “ přiblížil boss
jihomoravského klubu.
Citelnou ranou je pro tra-

dičně jeden z nejnavštěvo-
vanějších klubů v české nej-

vyšší soutěži omezení kapa-
city kvůli opatřením proti
šíření koronaviru. Klub ještě
včera dopoledne počítal s
tím, že se do ochozů DRFG
Areny dostane 4350 fanouš-
ků, tedy všichni permanent-
káři a partneři.
Jenže odpoledneministr

zdravotnictví AdamVojtěch
avizoval nová opatření spo-
čívající v tom, že na vnitřní
akce semohou zřejmě už od
zítřka prodávat pouze lístky
na sezení. Kometamá přii-

tom i nezanedbatelné číslo
permanentkářů na stání a
klub se zřejměmusí připravit
na další omezení. „V oka-
mžiku, kdy se prodaly čtyři
tisíce permanentek, jsem
rozhodl, že se další prodávat
nebudou. Nakonec se to
ukázalo jako správné roz-
hodnutí, protože bychom lidi
neměli kam dostat. Modlíme
se, aby se kapacita nesnižo-
vala. Nedokážu si představit,
že by se na hokej dostalo jen
pět set diváků,“ sdělil ještě

před oznámením nových
opatření Zábranský.
I tento příklad ukazuje, jak

turbulentní a nevyzpytatelná
sezona Kometu čeká.
Dobrou zprávou ovšem

zůstává, že k k zítřejšímu
úvodnímu utkání sezony
proti Třinci startující v šest
hodin večer Brno podle vše-
ho nastoupí. „Hráči jsou teď
zdraví a natěšení,“ uvedl Zá-
branský, jenž vminulém
týdnu preventivně kvůli
zvýšeným teplotám v klubu
přerušil přípravu.

VÝPADEK? ODPOČINEK
Hokejisté Komety také zru-
šili poslední dva přípravné
zápasy, v nichžměli nastou-
pit nejprv proti Vítkovicím a
následně doma se Zlínem.
Poslední přípravný duel tak
sehráli Brňané před necelými
dvěma týdny, kdy si na do-
mácím ledě poradili v atrak-
tivní přetahované s Třincem
5:4 po prodloužení. „Nevní-
mám to jako problém. Od-
počinuli jsme si hlavou, po-
trénovali a v pátek na to vle-
tíme. Všichni samozřejmě
máme v hlavě, jestli se vůbec
začne,“ naznačil obavy kapi-
tán brněnského celkuMartin
Zaťovič.
Kometa v přípravě sehrála

osm zápasů s bilancí třech
výher a pěti proher. „Pro
každý tým bude začátek se-
zony důležitější než obvykle.
Tím, jak půjde o nezvyklou
sezonu, je třeba nahnat body,
které vám už nikdo nesebe-
re,“ uvedl hokejový expert a
bývalý hráč Komety Jakub
Koreis.

NOVÝDRES. Kometa na rozdíl od předcházejících let, kdy představovala dres pro novou sezonu, před stovkami fanoušků na Dni Sta-
robrna, tentokrát ukázala nový trikot pro sezonu na včerejší tiskové konferenci za účasti kapitánaMartina Zaťoviče (na snímku upro-
střed). V tmavých dresech Kometa nastoupí ve venkovních duelech, bílou variantu dresu oblékne doma. Foto: HC Kometa Brno/Jiří Grulich

Evropské hry začaly: vedou ke sportu handicapované děti
JAROSLAV KÁRA

Brno – Průvod bubeníků a
maskota na náměstí Svobo-
dy včera dopoledne oznámil,
že se do Brna už podeváté
vrací Evropské hry handica-
povanémládeže s názvem
Emil Open. Hlavní sportovní
program začíná dnes v deset
hodin dopoledne na atletic-
kém stadionu Pod Palackého
vrchem, v bazénu na Kraví
hoře a v bohunickémUni-
verzitním kampusu. Akce
končí v sobotu.
Mladí sportovci se zdra-

votním postižením se po-
měří v pěti letních sportech.
Mezi ně patří atletika, plavá-
ní, stolní tenis, boccia a boc-
ce. „Největší zájem je letos o
atletiku. Sport boccia je po-
dobný pétanque, jen je urče-
ný lidem s omezenou hyb-
ností. Jde o paralympijský
sport. Bocce je pak velmi po-
dobný druh sportu, jen se
hraje venku na trávníku
podle pravidel Speciálních
olympiád,“ objasnila Hana
Válková z Fakulty sportov-
ních studií Masarykovy uni-
verzity v Brně, která se podílí
na koncepci her.
Do soutěží ve vypsaných

sportech semůže přihlásit
handicapovanámládež ve
věku od 10 do 26 let. „Hry
Emil Open jsou otevřené pro
mladé sportovce se všemi
druhy zdravotního postižení.
Jediné, co účastníci potřebují,
je chuť sportovat. Ubytování
i stravu jim platíme s pomocí
partnerůmy,“ uvedl prezi-

dent Emil Open Pavel Zboží-
nek, který v roce 2017 obno-
vil konání her v Brně.
Také jejich program a

hlavně účast výrazně ovliv-
nila opatření související s
pandemií koronaviru. V prv-
ní vlně přihlášek se na pů-
vodní červnový termín
chystalo 953 účastníků z
šestnácti zemí. Po obnovení
registrace na září evidovali
pořadatelé ještě před týdnem
šest set účastníků ze třinácti
zemí. „Omezili jsme účast u
boccie, jejíž ředitel rozhodl,
že tam letos nebudou zahra-
niční sportovci. To bylo první

zásadní opatření. Hned na
začátku jsme oslovili lékař-
skou fakultu amáme koor-
dinátora Covid, který podle
aktuálních vládních nařízení
stanovuje různá opatření,“
objasnil Zbožínek.
Ovšem obava z koronavi-

rové nákazy a opatření i v
okolních státechmají za ná-
sledek, že do Emil Open za-
sáhne nakonec bezmála tři
stamladých sportovců ze tří
zemí. „V pondělí se odhlásili
Slováci, takže vedle českých
sportovců se zúčastní už jen
Bulharsko a Polsko,“ sdělil
Zbožínek.

Už před začátkem her se
udál důležitýmilník, když
pořádající Emilova sportovní
podepsalamemorandum o
spolupráci s Českým hnutím
speciálních olympiád. „Pod-
pis je pro nás klíčový a zlo-
mový. Dosud pro nás práce s
dětmi po hrách skončila, ro-
zeběhly se do celé republiky
a nebylo v našich silách s ni-
mi dál pracovat. Proto se
snažíme přivést střešní or-
ganizace a Special Olympics
je první vlaštovka. Řada

Olympics
Řada
Olympics

děti
dosud nesportovala, některé
budou poprvé na atletickém
stadionu. Díky hnutí dosta-
nou nabídku, aby pokračo-
valy ve sportu i po skončení
her ve svýchměstech. Emil
Open je totiž obrovská ná-
borová akce,“ sdělil Zbožínek.
Pro organizátory to také

znamená finanční pomoc.
„Díky partnerství se střešní
organizací můžeme získat
národní podporu, které se
nám teď nedostává. Minis-
terstvo školství nás odmítalo
financovat, protože závod
není pro registrované účast-
níky,“ doplnil.
Pod České hnutí speciál-

ních olympiád spadá 150
sportovních klubů. „Spojení s
Emilem je pro nás naprosto
zásadní, protože díky němu
vznikají nové kluby amlá-
dež, která vůbec nesporto-
vala, začíná projevovat o
sport zájem. Tím se rozšiřuje
členská základna a nabídka
sportu pro děti,“ pochvalo-
vala si podpis prezidentka
hnutí Ester Koníčková.

POCHOD. Průvod s bubeníky, který prošel včera dopoledne brněnskými ulicemi, zahájil devátý ročník
Evropských her handicapovanémládeže Emil Open. Foto: Emilova sportovní

Program her
Dnes, 10.00-15.00:

P atletika, bocce – Sportovní
areál VUT v Brně Pod Palac-
kého vrchem

P plavání – Sportovní a rekre-
ační areál Kraví hora

P stolní tenis, boccia – kampus
FSpSMU, Brno-Bohunice
Zítra, 10.00-15.00:

P atletika, bocce, plavání,
stolní tenis (stejnámísta)
od 10.30:

P medailové ceremoniály
19.00–21.00:

P slavnostní ukončení her –
Sportovní areál VUT v Brně
Pod Palackého vrchem

Šok. Hájekmíří
do Olomouce
Brno –Nečekaná zpráva pro
hokejovou Kometu. Avizo-
vaná posila a odchovanec
brněnského klubu Libor Há-
jek, jenž už v zámoří obléká
dres slovutného New Yorku
Rangers, nakonec zamateř-
ský klub v extralize nena-
stoupí.
Místo toho si zahraje za

Olomouc. „Už tomám jasné,
půjdu do Olomouce,“ potvrdil
Deníku Rovnost Hájek, s
nímž přitom Kometa počítala
jako s posilou do zadních řad
a údajněmělo stačit doladit
jen pojistku s New Yorkem
Rangers.
Za Brnoměl ještě podle

zpráv ze včerejší tiskové
konference nastoupit na za-
čátku října. Nakonec se
ovšem nadějný obránce roz-
hodl pro Olomouc, mimo jiné
proto, že je blíž jeho domovu
v Ostravě. „Libormi před
hodinou volal, že změnil ná-
zor a v Kometě působit ne-
bude. Po všech jednáních,
která jsme ohledně jeho pří-
chodu s jeho zástupci vedli,
je to pro nás všechny velké
překvapení. Vůbec jsme ta-
kový zvrat nečekali. Tímto
považuji veškeré další jed-
nání za uzavřené. Víc nemám
k tomuto tématu co dodat,“
uvedl k situaci pro klubový
webmajitel a hlavní kouč
Komety Libor Zábranský.
Jedinou zámořskou posilou

Brna v novém extraligovém
ročníku tak bude zadák Ja-
kub Zbořil, jenž si zahrál NHL
za Boston Bruins. (pev)
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