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POPRAD

Aj mnohí z vás sú fanúšikmi
popradského hokejového
tímu, preto vám v tomto čísle
časopisu chceme priblížiť život
popradského brankára Marcela
Melicherčíka (23)
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OT: Mohli by ste nám niečo o sebe
povedať?
MM: Volám sa Marcel Melicherčík,
mám 23 rokov. Bývam v Spišskej
Sobote.
OT: Opýtam sa vás to, čo sa obyčajne
pýtajú známych športovcov- hokejistov. Máte v rodine
niekoho, po kom ste
mohli zdediť talent
pre tento krásny
šport?
MM: Áno. Tomuto športu sa
venoval mamin
bratranec, no
nepovažoval som
ho za inšpiráciu. K
hokeju ma celkom
náhodne doviedol spolužiak zo
základnej školy.
Nejaký vzor, podľa
ktorého by som
chcel hrať, som
nemal, bral som to
ako zábavu, chcel
som len skúsiť, aké
to bude. Keď som
začínal, ani som

nevedel korčuľovať. Začal som s
tým v tretej triede na hokejovej
škole v Spišskej Sobote.
OT: Je zrejmé, že hokej zaberá
väčšinu vášho času. Máte čas aj na
niečo iné – záľuby, rodina ...?
MM: Máme dostatok voľného času.
Síce máme niekedy aj tri zápasy za
štyri dni, ale sú dni, keď trávime
na ľade maximálne tri hodiny a
môžeme sa pokojne venovať svojim
záľubám. K mojim záľubám sa
minulý rok pridal golf a, samozrejme, sa snažím tráviť voľné chvíle
s rodinou a priateľkou. Cez sezónu
sú mojou prioritou zápasy.
OT: Kedy ste sa začali profesionálne
venovať hokeju v tíme Popradu?
MM: Za Poprad som začal
trénovať, keď som mal 17 rokov
a začínal som aj s prípravnými
zápasmi. Premiéru v extralige som
mal v sezóne 2005-2006 v zápase
proti Nitre, ktorý sme, bohužiaľ,
prehrali.
OT: Zápasy Popradu sú ako každé
iné. Raz majú úspech, inokedy
zasa nie. Ako vnímate podporu
fanúšikov, pretože vieme, že svojmu
fanklubu spôsobujete eufóriu radosti
pri každom úspešnom zásahu.
MM: Podpora fanúšikov sa za
posledný rok viditeľne zlepšila,
pretože na zápasy chodí oveľa viac
ľudí. A hráči cítia aj povzbud-

