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Po Oskaru Drockilovi přijde do Ostravy na post quarterbacka opět hráč z Finska

Další sázka na Fina. Útok
Steelers povede Väänänen

Pavel Grossmann
redaktor MF DNES

S

mladým finským quarterbackem Oskarem Drockilou došel v minulé sezoně
tým Ostrava Steelers až do
finále české ligy amerického fotbalu. Vedení klubu po sezoně
vyhlásilo, že do té příští bude hledat quarterbacka na top evropské
úrovni, aby tým mohl pomýšlet na
triumf v Czech Bowlu.
A teď klub podepsal smlouvu
s dalším finským hráčem – pro sezonu 2018 bude quarterbackem ostravských Steelers třiadvacetiletý
Henri Väänänen.
„Kontrakt jsem podepsal, do Ostravy přijedu koncem ledna,“ řekl
třiadvacetiletý quarterback, který
přichází z týmu Helsinki Roosters.
Kdo vás kontaktoval, s kým jste
se bavil o možném angažmá v Ostravě?
Nejdříve se mi ozval hlavní trenér
Garrett Griffeth a potom ofenzivní
koordinátor Luke Wildung. Ozvali
se mi také členové vedení klubu.
Jednání se všemi byla skvělá a já
jsem nabyl dojmu, že Steelers jsou
báječná a dobře fungující organizace, která bude pro mě tím nejlepším řešením pro novou sezonu.
Ptal jste se na podrobnosti podmínek angažmá svého krajana
Oskara Drockily, který odehrál
ve Steelers minulou sezonu?
Něco málo jsme s Oskarem probrali, tvrdil mi, že mi o Ostravě a týmu
Steelers nemůže říct nic špatného.
Stejně na mě zapůsobily rozhovory
s trenéry a vedením klubu. Nic neskrývali, byli upřímní a jsem fakt

„Pořád doufám, že
ty opravdu největší
momenty mojí
kariéry jsou stále
přede mnou. Chci
přivést tým k titulu
jako starting
quarterback.“
Henri Väänänen

Finský kohout Henri Väänänen, nová posila týmu Ostrava Steelers na postu quarterbacka, hrál dosud za celek Helsinki Roosters (Kohouti), zkušenosti má i z finské reprezentace. 2x foto: archiv Henriho Väänänena

„Nabyl jsem dojmu,
že organizace
Steelers bude pro
mě tím nejlepším
řešením pro novou
sezonu.“
rád, že jsme se domluvili na smlouvě. Steelers opravdu působí jako výborně šlapající organizace a tým je
hladový po vítězství. To je přesně
to, čeho jsem chtěl být součástí.

Víte vlastně něco o české lize
amerického fotbalu? Zjišťoval
jste si něco?
Vím, že úroveň amerického fotbalu
v Česku stále stoupá. Česká liga má
dobrou úroveň a v porovnání s ligami v dalších evropských zemích je
konkurenceschopná. Viděl jsem několik výborných hráčů, kteří působí v české lize, a těším se na soupeření s nimi.
Po minulé sezoně vyhlásilo vedení Steelers, že bude hledat quarterbacka té nejvyšší evropské
úrovně. Je to pro vás výzva?

V minulé sezoně jsem hrál ligu ve
Finsku a podle statistik jsem byl nejlepší neamerický quarterback
v soutěži. Těší mě, že Steelers mají
ve mě stejnou důvěru, jakou mám
v sebe já. Vím, že hrát umím, dokážu vést tým a pomoct mu dosáhnout skvělých výsledků. Teď dychtím po tom to dokázat a jsem Steelers vděčný, že jsem tu šanci dostal.
Jak dlouho už vlastně hrajete
americký fotbal?
Věnuju se mu osm let.
A jaké jsou vaše největší úspě-

chy? Kam byste to chtěl dotáhnout?
Ty největší momenty mojí kariéry
určitě jsou dva mistrovské tituly ve
finské lize a také triumf v Northern
European Football League s týmem Helsinki Roosters. Také jsem
měl tu čest oblékat dres národního
výběru. Reprezentace vlasti je něco
speciálního. Pořád ale doufám, že
ty opravdu největší momenty mojí
kariéry jsou stále přede mnou. Chci
přivést tým k titulu jako starting
quarterback (týmová jednička na
dané pozici, hraje zápasy od začátku – pozn. red.). To je můj prvotní
cíl. A zároveň reprezentace Finska
na evropském nebo světovém šampionátu by byla úžasná.
Znáte někoho ze svých budoucích spoluhráčů?
Zatím jsem s kluky mluvil přes Skype a psali jsme si na Facebooku. Už
se nemůžu dočkat, až přijedu do Ostravy a všechny je poznám osobně.

„Je vysoký, mobilní a má jistou ruku“
OSTRAVA Už před minulou sezonou byl Henri Väänänen v hledáčku týmu Ostrava Steelers. Získat
urostlého finského quarterbacka
se ale klubovému vedení podařilo
až teď.
„Před minulou sezonou ho jeho
klub (Helsinki Roosters – pozn. red.)
nepustil, teď už jsme se ale domluvili,“ uvedl za Steelers Adam Syná-

ček. „V klubu se bil o jedničku
s americkým quarterbackem, je ve
finské reprezentaci. Je vysoký, mobilní a má jistou ruku,“ vysvětloval
Synáček, proč ostravský klub stál
právě o Väänänena. „A v klubu
měl skvělý koučink. Roosters jsou
ve finské lize suverénní jako u nás
pražští Black Panthers. Mohl se
hodně naučit.“

Vedení Steelers spolu s trenéry
chtělo pro novou sezonu najít quarterbacka na té nejvyšší úrovni. „Ještě jsou asi tři na jeho úrovni, nejlepší je jeden Švéd, ale to už se bavíme
o úplně jiné cenové relaci. V poměru cena/výkon máme to nejlepší,“
věří Synáček. „Díky tomu, že jsme
se dohodli poměrně brzy, jsou podmínky pro nás docela výhodné.“

Na výběru 23letého Fina, který
měří 193 centimetrů a váží 100 kilogramů, se podíleli i trenéři Garrett
Griffeth a Luke Wildung. „Přišli
před minulou sezonou a všechno
bylo docela narychlo. Teď už vědí,
jaký tým v Ostravě mají k dispozici,
jaké posily a na kterých postech potřebují. Väänänen byl jejich volba,“ podotkl Synáček. (pog)
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Obchod, prodej, nákup

Management

PROGRAMOVÝ NÁKUPČ Í

PRŮMYSLOVÝ INŽENÝR - LEAN

Account Manager - hunter

PROJEKTOVÝ INŽENÝR

Obchodně technický zástupce - Moravskoslezský kraj

PRODUC T ENGINEER - vhodné také pro absolventy s AJ

VÁNOČ NÍ BRIGÁDA na prodejně - OSTRAVA (100 Kč/hod.)

MANAŽER ODDĚLENÍ VNITŘNÍC H ZÁLEŽITOSTÍ, osobní automobil

VÁNOČ NÍ BRIGÁDA na prodejně - KARVINÁ (100 Kč/hod.)

PROGRAM MANAGER
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Florbal

Vítěz Ligy mistrů
se vrací zpátky
do Vítkovic

Martin Tokoš, který v dresu Falunu vyhrál jak švédskou Superligu,
tak florbalovou Ligu mistrů, se vrací zpět do klubu 1. SC Vítkovice,
kde nastartoval svou kariéru. „Pro
nás všechny ve Vítkovicích je to
předčasný vánoční dárek. Vrací se
další klubová ikona a pevně věřím,
že nám pomůže v dosažení společného cíle: vítězného superfinále
před domácími fanoušky,“ řekl
k Tokošově návratu do Vítkovic
klubový prezident Tomáš Krásný.
Tokoš odešel z Vítkovic v roce 2014
po superfinále, v němž vstřelil vítěznou branku. Zamířil do švédského Jönköpingu, poté se přemístil
do Dalenu. Minulou sezonu pak
strávil ve Falunu. Letošní ročník začal v dresu švýcarského celku Chur
Unihockey, nyní se však z osobních důvodů rozhodl pro návrat do
Vítkovic. (pog)

Hokej

Třinečtí vyzvou
Olomouc,
Vítkovičtí Duklu
Utkáním v Olomouci se dnes vrátí
po reprezentační pauze do extraligového kolotoče hráči Třince. Oceláři, kteří jsou o bod třetí za vedoucím duem Plzeň a Kometa Brno, nastoupí v předehrávce 21. kola soutěže od 18 hodin na ledě šestého celku extraligové tabulky. Hokejisté
týmu Vítkovice Ridera odehrají 21.
kolo zítra, kdy se v Ostravar Aréně
střetnou s Duklou Jihlava. Duel pátých Vítkovic s třináctou Jihlavou
začne v 17.30. (pog)

