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FranGouz u Kladně si zamiloual l
Kanadhn Tyler
Harrisonzrnizel
v zapomnění, Rus
Samvel Mnatsyan
se vrátil do omsku.
V kladenské šatně
zbylz cizincriJen
Francouz Sacha
Treille.
Jan Murárik
Kladno

Do kladenského mužstva
p išel koncem zá í. okamži-
tě se zabydlel v elitním ritoku
vedle Pavla Patery. od té doby
patí k největším tahounrim
tymu. I díky Sachovi Treillovi
se Kladnu zača|o v extralize po
bídné sérii porážek aspo tro-
chu da it.

Život francouzského hoke-
jového reprezentanta v Česku
se dá po měsíci symbolicky
shrnout do sedmi bodri.

a Češi jako soupe i
.l- o i kamarádi

Brat i Sacha a Yorick Treil-
lovi (na snímku zprava) letos
v květnu na mistrovství světa
vedli francouzskou reprezen-
taci do zteče proti Česku. Pro
obě reprezentace to byl prv-
ní zápas šampionátu, odkud
Češi p ivezli zlato a Francouzi
skončili čtrnáctí.

Česko tehdy vyhrálo 6:2.
ovšem první francouzsky
gol za záda Tomáše Vokouna
vst elil Yorick, na druhlir p i-
hrál Sacha. Ten ještě v zápase
nast elil tyčku.

Na mistrovství světa spolu

hráli poprvé už v roce zoo8 v
Kanadě. Yorick dosáhl najed-
nu asiptenci, Sacha nebodoval.
o rok později ve Šqfcarsku
vst elili oba po brance. Letos
na šampionátu v Německu Sa-
cha vyšel opět naprázdno, Yo-
rick dal dva g ly.

,,Francii reprezentoval už
náš táta, ale nikdy ne na mis-
trovství světa. Udělali jsme mu
radost, že jsme to dotáhli tak
daleko, že oba hrajeme za re-
prezentaci," íká Sacha Treille.

ál Extraligová
1C premiéra

V extralize prisobí jeho bra-
tr Yorick už t etí sezonu. Dvě
odehrál ve Vítkovicích, tu le-
tošní kroutí ve Spartě. Sacha
ho měl na severu Moravy v létě
nahradit, avšak kv li rodin-
nym problémrim skončil Fran-
couz V Kladně. o Vítkovicích
dajně nechtěla ani slyšet jeho

p ítelkyně Marjorie.

,Všechno kolem mého an-
gažmá se událo neskutečně
rychle. V červenci jsem odmítl
Vítkovice a vrátil se do Francie.
Pak mi v záÍí mrij agent nabídl
zkoušku v Kladně, kde zrovna
měli velkou marodku," vysvět-
luje Sacha Treille.

Do šatny Vagnerplastu se
poprvé podíval 28. Zárí, den
p ed domácím utkáním s Kar-
lovymi Vary. ,,Zatím jsme do-
mluvení na t i zápasy a pak se
rozhodneme, jak dál," ekl teh-
dy editel kladenského tymu
Milan Volf.

Čty iadvacet hodin poté
bylo vše jinak. o francouz-
ského hráče se začali zajímat
agenti ostatních extraligovych
klubrl. Sacha Treille nejenže v
premiérovém duelu vst elil je-
din kladensk;ir g l, ale byl na-
víc vyhlášen nejlepším hráčem
zápasu.

,,Dostal jsem od Pavla Pate-
ry na modré fantastickou p i_

hrávku a pověsil puk pod víko.

HoN NA MYŠ. P i focení v šatně stadionu začali hráči honit
zaběhlou myš. chytiliji a dalijí svobodu. Foto7lJiríKoťátko

Z té p ihrávky to nešlo nedat,"
popisuje Treille okamžik, kte-
ď mu v Kladně zajistil smlou-
vu na celou sezonu.

Až tydeníku Sedmička ekl,
že mu jména spoluhráčri tehdy
nic ne íkala.

,,P iznávám se k tomu do-
datečně. Skutečně jsem neměl
ponětí, kdo mi vlastně tak
skvěle nahrál, ani, že to byla
ona Pavlova pověstná žabička.
Teprve večer po utkání, když
jsem p ijel za Yorickem do
Prahy, jsem se od něj dozvě-
děl, s kym vlastně hraju," íká
Treille.

Na Pateru nedá dopustit.
,Jsem ochoten se za něj
na ledě kdykoli rvát. Je to
hokejová legenda a také
vynikající a skromny člo-
věk"' íká Sacha Treille.

Vstup do české extrali-
gy p irovnává Francouz ke
vstupu do dětského hoke-
jového snu. ,),/ždyÍ já

najednou hraju
s mistry světa,
olympijsk; mi
vitězi, potká-
vám se v zápa_
sech s Martinem
Ručinskym, P -

trem Nedvědem,
Petrem Sykorou,
prostě s hokejisty, se
kteqilmi jsem si do té
doby zahrál maximálně tak
NHL na play-stationu," vy-
světluje Treille s tím, že jeto

první soutěž, kde se potkává se
svym bratrem.

íD Jeho bratr Yorick
t]D." t yl"ty do Prahy

Po utkání s Karlorrylmi Vary
vyrazil Sacha za bratrem do
Prahy. Vlakem. Francouzsky
reprezentant, ktery je z vlas-
ti zvykl; jezdit superrychllirm
TGV, cestuje českou lokálkou.

,,Řidičsk;1' prukaz nemám
částečně z vlastní hlouposti,

částečně z nedostat-
ku času. Ve

Francii jsem

Ý témě kaž-
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SACHA TREITIE

o narozen:
6. listopadu 1987
v Grenoblu

. stau: svobodnyi, zadan
o v ška, váha:196/96
o kaliéra:2005-2010

Grenoble
Fárjestads BK
Nybro Vikings lF

Bofors lK
Malmti Redhawks
HC Kladno

o ]épÍezentace:
čast na Ms 2008

2009 a 2010
KLl\DNo - PRAHA. Na návštěw za bratrem Yorickem do
Prahyjezdí Sacha Treille zásadně vlakem. Foto 7/Ji í Koťátko
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rchnu s lrnedlíky a zimní stadion
d1 den po škole šel hrát hokej,
pak rychle domti učit se a spát.
V zahraničí jsem zase nikdy
ner1'držel tak dlouho, abych si
ho stihl udělat," íká Treille.

Pokud v Česku z stane, chce
se o idičák pokusit. ,Jizdavla-
kem mezi Kladnem a Prahou
mi ďe lyhovuje. Nestěžuju si.
Yorick bydlí nedaleko Masary-
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o
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+eíš.u"ťY

kova nádraží,takžeto mám do
vlaku kousek," vysvětluj e.

Chodí pq spolu po městě,
do kaváren, na jídlo, nebo se
prochází po nákupním centru
Palladium., něm jsme si ob-
líbili francouzskou restauraci s

palačinkami. Praha je nádher-
ná a je tam stále co objevovat,"
vypráví nadšeně Sacha Treille.

P itclLyfié

Koncem íjna p ijela pri-
vabná studentka Marjorie na

Q den do Kladna. Bydlela se Sa-
chou v bytě na ostrovci, kteq
má prijčen1 i kompletně za i-
zeny odklubu.

,,SMarjoriíjsme
ten tyden po ád
někde byli. V bytě
jsme prakticky
jen snídali a spa-
li"' íká Treille.

Jeho p ítel-
Lyně se byla
podívat také na
vítězné utká-
ní Kladna se
Spartou.

,,Škoda, že
nemohl kv li
zranění na-
stoupit Yo-
rick. Bohu-
žel, kromě
vítězství vi-
děla Marjo-
rie rovněž
to, jak mě
zranila
soupe ova

brusle pod
leq m okem.

Měljsemvelké
štěstí,"komen-
tuje francouz-
s[ hokejista

MARJORIE. Na Q denní návštěvu za Sachou Treillem p ijela z
Franciejeho p ítellcyně Marjorie. Foto z/Ji í Koťátko

kuchyně. Často společně cho-
díme do Shocku, Casttella, na
Letnou, do Haciendy či do El
Carnavalu," íká Sacha Treille.

s
to

Když se ekne Francouz, vy-
baví se Čechrim většinou dob-
ré víno a speciality francouz-
ské gastronomie. A Francouz
Sacha Treílle? To je abstinent
a milovník české kuchyně.

,,Alkohol moc nepiju azbož-
uju kachnu se zelím. Doma

jsem ji jedl vždycky s chlebem,
tady jste mě naučili jíst knedlí-
ky.1á si už kachnu bez knedlíkri
nedokážu p edstavit. Knedlíky
jsou q borné jídlo," íká rodák
z Grenoblu.

S Franciíje spojená i světo-
vá m da. Na schrizku s námi
p išel Sacha Treille v elegant-
ní bundě, tričku a špičkoqch
džínách. Na besedu do kladen-
ského sportovního gymnázia
hodinu poté dorazil kompletně
p evlečeny. Na triku měl lva,
jako by symbolizoval sympatie
k zemi, která mu vždy hokejo-
vě imponovala.

,V m dě pro normální lídi
ve Francii a v Česku nevidím
rozdíl. Je to všude stejné. S tím
lvem na tričku je to náhoda, ale
srdca jsem. Za Kladno se rád
porvu," íká Treille s tím, že k
českému hokeji i jeho slavnj'm
hráč m cítí obrovskou ťrctu.

,,Na mistrovswí světa jsme
věděli, že proti vám nemáme

novou jizvu na
tvá i.

Velkokluby mají na všechno
q my lidí"' íká Treille a zmi-
uje kustoda Ladislava Malé-

ho. ,Je na spoustu věcí sám.
V; borně va í, pere, stará se o
vše, co pot ebujeme. A na špič-
kové rirovni. Neumí anglicky'
ale bezvadně si rozumím ," W-
práví francouzsky hokej ista.

Zhodnotí i kladens\ zimní
stadion. ,,Slyšel jsem, že jím
někte í pohrdají. Pro mě je ale
nádherny. Má atmosféru a je
rituln1. Nic mi v něm nechybí.
Ani legrace. Tuhle jsme s klu-
kama v šatně lovili myš, akdyŽ
jsme ji chytli, dali jsme jí mi-
lost," íká s směvem Treille.

Nejl i kamarád
o gfilnan

Ze spoluhráčri má nejblíže
ke g lmanovi Martinu Faltro-

Jeho p í-
: telkyně už je

opět doma v
rodné Fran-
cii a Sacha
Treille v
Kladně,,osi-
el". Fanyn-

ky ho prjr ale
nepronásle-
dují.

,,Nd jejich
zájem si ne-

mohu stěžovat.
Žadne mne totiž

v Česku nenahá-
nějí. Ale stejně bych
schrizky odmítal.

Jsem zamilovan do
Marjorie. P esto ale
musím uznat, že čes-
ké dívky jsou krásné,"
íká hokejoq ritočník

Treille.

5. Íl

Pat í k Francouz m,
kte í jsou ochotni mluvit
i anglicky. Z česhÍch slo-
víček dokáže íct ,,dééé-
kuji'd bq'nrižky".

, čas jsem si uvědo-
mil, že s francouzštinou v
hokejovém světě díru neu-
dělám. Hodně sleduji filmy
v angličtině. Tak jsem se jí
naučil a tak se v ní také zdo-
konaluj i," vysvětluje Treille.
S tlumočením a vy izová-
ním ruznych zá|ežitostí mu
pomáhá student David Volf.

,,Klub jako je Kladno, jsem
nezažil. P ekvapuje mě, že
ho ídí tak málo lidí.Jsem Da-
vidovi, kteq tlumočí z Íran-
couzštiny, vděčn1 za pomoc.

vi. Jsou na Ostrovci sousedy a

Faltr ho vozí od počátku jeho
angažmá na stadion i zpátky
dom .

,,Brácha mi ukázal Prahu,
paltič zase Kladno. Díky němu
jsem poznal, kde va í dobrou
kávu, kdeje dobrá zábava, ale i

šanci, ale bojovali jsme. Na-
stoupit proti Jaromíru Jágrovi
byl obrovsk zážitek A teď v
jeho rodném městě dokonce
hraju ve stejné hale, kde se učil
hokej! Té haly si važte, i kdyžje
už stará," íká p i loučení Fran-
couz Sacha Treille.

Šnola. Rodák z Grenoblu na Sportovním rymnáziu Kladno
besedoval se student5r francouzštiny. Foto7l JiÍi Koťátko
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