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Hlavně udělejte hezké zázemí pro kluky –
vzkazuje Jihlavě brankář z NHL D. Rittich

V rámci letního kempu
České hokejové reprezentace
zavítal zpět do rodné Jihlavy i
světově známý brankář NHL
David Rittich. Sedmadvacetiletý hráč Calgary Flames
začal svoji hokejovou kariéru
na ledě Horáckého zimního
stadionu v dresu HC Dukla
Jihlava. Jaké to bylo, postavit
se na známý led těsně před
výstavbou nové arény? Na to
se Davida Ritticha po tréninku s národním týmem zeptal
radní města Jihlavy David
Beke, manažer výstavby nové
Horácké multifunkční arény.

Pane Rittichu, dovolím si říct, že
vy jste špička toho ledovce, kvůli kterému se všechny ty změny
v jihlavském hokeji v současnosti
chystají. Aby měli mladí vzor a ten
vzor aby měl kde vyrůst a kde hrát.
Chtěl bych se vás tedy zeptat, jak
vnímáte rozhodnutí města, postavit
nový stadion na stávajícím místě?
Nejsem si jistý tím, jestli je to dobré rozhodnutí. Přece jenom se tady
teď nebude dva roky hrát… Kdyby se začalo kopat teď hned a mimo
město, tak by se to třeba stihlo.
Bohužel nestihlo, samotná příprava lokality a následného projektu by zabrala nejméně čtyři roky,
takže jsme stále na dvou letech
odstávky. Stihnout by se to třeba
dalo, ale to by se přípravné práce
musely začít dělat již před lety.
Jasně, to není problém posledních
dvou let. To je problém, který se měl
řešit deset let dozadu. Bylo jasné, že
hala jednou bude vypadat tak, jak
teď vypadá a bude potřeba ji zrekonstruovat.
Ano, 10 let dozadu zde existoval
projekt malého zimáčku, který
s velkou rekonstrukcí stávajícího
stadionu počítal a počítal i s výlukou hokeje v Jihlavě…
Myslím, že kdyby byla reálná varianta stavět bokem, tak bych jí využil.
Ale je pravda, že tu stojí zimáček, na
který se nesmí zapomínat. Pokud s
ním bude nová hala spojena, tak to
je jiná písnička.
Díval jsem se, že v Calgary je také
stadion poblíž centra. Stejně tak to
mají New York Islanders nebo New
York Rangers, jejichž haly také stojí v centru. Kde v Calgary bydlíte,
máte stadion daleko od domu?
Já bydlím asi 15 až 20 minut od
haly. Není to úplně v centru města
a hala má kolem sebe docela velký
prostor.
Máte v hale veškeré hráčské zázemí?
Ano, je tam veškeré vybavení, co potřebujeme pro výkon. Wellness, páru,
masáže, studené i teplé bazény, posilovnu, kabinu i kuchyň s jídelnou.
A navíc v podobných barvách
jako tady v Jihlavě…

Takže se ledová plocha přes noc
zakryje a druhý den probíhá v hale
jiná aktivita?
Většinou to tak je, střídáme se. Jeden den my, druhý den oni.
A šatny máte každý svoje?
Ano, na jednom patře jsou šatny
pro nás, pro juniory a pro lakros.
Jaké to je, vrátit se do Jihlavy?
S manželkou tu máme dům, takže pohodička. Vždy je příjemné sem
přijet, vidět známé tváře, rodinu, kamarády… Na stadionu znám 90 procent lidí, takže se vždy těším i sem a
jsem rád, že tu můžu být.

SETKÁNÍ Radní města Jihlavy David Beke, který je současně manažerem výstavby Horácké multifunkční arény, vyzpovídal svého jmenovce Davida Ritticha
přímo na Horáckém zimním stadionu.
Foto: archiv MMJ

Motivací musel být i sraz nároďáku…
To bylo spíš tak, že jsem využil
toho trénovat týden v kuse zadarmo.
(Smích) Ale ne, pozvánka do nároďáku je vždycky motivací.
A kdy se vracíte domů?
Na začátku září a NHL začíná 4.
října. Vždy lítám takto dřív, abych
mohl ještě trénovat.
Vaše žena létá s vámi?
Ano, létáme spolu a s naším pejskem.
A dítě neplánujete?
Plánujeme, ale to se ještě uvidí.

NÁRODNÍ tým se v Jihlavě sešel kvůli letnímu přípravnému kempu. V krajském
městě Vysočiny tak bylo možné spatřit kromě zámořského brankáře Davida Ritticha také trenéra národního týmu Miloše Říhu.
Foto: archiv MMJ
Ano, skoro ve stejných barvách, jako
jsou tady. Ale to je tak vše. (Smích)
Vaše hala už je také starší, že?
Ano, to je. Ale u nás už je schválené, že se bude stavět nová hala hned
vedle.
Kdo to bude financovat?
Je to rozdělené na tři třetiny. Jedna
z nich je město, pak majitelé klubu
a poslední finance půjdou z daně ze
vstupenek.
Kolik stojí vstupenka v Calgary?
Jak kam. Od 300 po 20 dolarů, ale
místo těch levných lístků si to raději
pusťte v televizi. (Smích)
U nás stojí vstupenka 100 korun,
za tu si ale halu nepostavíme. Ani
na provoz si to nevydělá.
Tak není možné dát cenu za lístek
na první ligu dvě stovky. Ale pokud
by se hrála extraliga, tak by přišly i
peníze například z BPA. A to jsou
miliony, které by klubu pomohly. I
když to samozřejmě nepomůže nákladům na samotnou investici stadionu. Je to ale peníz, který se hodí.
Co byste nám v Jihlavě doporučil?
Začít co nejdřív! (Smích)
To víme, chceme a snažíme se o
to! (Smích)

Hlavně bych udělal hezké zázemí
pro kluky, aby měli všechen komfort, co potřebují. Postarejte se ale i
o týmy, co přijedou, aby to vypadalo trošku lépe než teď. Třeba aby tam
neběhaly myši, které jsme dneska
museli nahánět.
Při průzkumu ostatních hal jsem
si všiml, že šatny pro hosty jsou
spíš takové nepřívětivé – strohé
prostory a povrchy… Je to tak i
v Kanadě?
Jak kde… Je to určitě lepší, než
když vyjedete jako hostující tým
někam po Evropě nebo po České
republice. Třeba v Edmontonu je
teď nová hala, kde je krásné zázemí
pro hosty. Při výstavbě bych se ale
stejně spíš soustředil na domácí
kabinu. A pak bych úsilí soustředil
i na fanoušky. Aby mohli na záchody bez front a měli zasloužené pohodlí.
Záchody, na ty narážíme také.
Jihlavská hala bude multifunkční, takže třeba při koncertu je
větší poptávka po dámských, při
hokeji je to zase naopak. Hledáme řešení jak to udělat variabilně. V Calgary máte halu monofunkční?
My máme halu na všechno, ale
hlavně na koncerty a na lakros.

V současné době se světem šíří
zpráva o osudu Joea Murphyho,
který po ukončení profesionální
kariéry skončil na ulici. Přemýšlíte
někdy nad tím, co budete dělat, až
ukončíte kariéru?
Myslím si, že každý musí ke konci kariéry najít něco, co bude chtít dělat dál.
Já to asi vím, baví mě pracovat s malými dětmi. Myslím, že mám zkušenosti,
které budu moci jednou předat. Třeba
jako Honza Dršata, ale nemusí to být
Áčko, spíš junioři nebo dorost. Láká
mě výchova v tom čase, kdy se to láme
a já jim můžu říct, jak jsem to měl a na
co je důležité se zaměřit.
Vrátíte se do České republiky
nebo zůstanete v Calgary?
To je ještě daleko, já ani nevím, jak
dlouho zůstanu v Kanadě.
Jaké to je pro vaši manželku, bydlet s mužem kvůli jeho práci v zahraničí?
Je to asi trochu na hlavu, ale přátele
už si našla. Je tam třeba Michal Frolík, takže jsou často spolu s Dianou
Kobzanovou.
A jak často jste doma?
Doma jsem docela často, nejdéle
v kuse hrajeme třeba deset dní. My
si ale vždycky říkáme, že si od sebe
alespoň trochu odpočineme a pak
se na sebe víc těšíme. A ono to tak
opravdu funguje. Když jsme po deseti dnech zase spolu, tak si naplno
užíváme jeden druhého a nebereme
společný život tak automaticky. Neupadáme do každodenní rutiny.
Strávíte zbytek prázdnin v Jihlavě?
Ano, navštívíme zbytek příbuzných
a budeme dál pracovat na domě.
Vybavíme ho a připravíme třeba na
příští rok, až se sem zase vrátíme.

