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PRAHA Brankář Mountfieldu a re-
prezentace Jakub Kovář dostal za
prokazatelný pokus kopnout pl-
zeňského útočníka a svého bývalé-
ho spoluhráče Václava Pletku pět
zápasů nepodmíněně.
Znamená to, že by nemusel chy-

tat ani v prvních dvou utkáních
play-off. Jeho klub však chce po po-
lovině trestu požádat o prominutí
zbytku. Uvedl to v prohlášení k
trestu generální manažer hokejis-
tů Mountfieldu Zdeněk Blažek.
Když vyšel článek o trestu disci-

plinární komise pro Jakuba Kováře
na iDNES.cz, začali pod ním čtená-
ři ihned diskutovat.
Neshodli se. Naopak. Při pročte-

ní všech příspěvků vychází, že se
rozdělili přesně na polovinu. Zhru-
ba 25 jich podpořilo Jakuba Ková-
ře. Stejný počet s trestem souhlasí.
Ostatní hlasy jsou neutrální nebo
komentují jiné věci či upřesňují
svůj pohled a také napadají názory
jiných diskutujících.
Ve prospěch Kováře se přiklonili

i fanoušci jiných klubů či neutrálo-
vé, jak to také uváděli. Není to klu-
bový web, kde by se dala čekat
hlavně podpora hráče klubu. Ková-
řovi zastánci tvrdí, že trest je nepři-
měřený, protože Kovář reagoval
na atak Pletky, který proti němu vy-
strčil ruku s hokejkou.

„Spontánní reakce Kováře na
zbytečný pád s krosčekem od Plet-
ky.... Pět zápasů, to je hodně tvr-
dý,“ soudí Jarmil Jegl.
Jiný čtenář, který se podepsal

jako Jindřich Musílek, také Kováře
hájí. „Vidím řadu jiných zákroků,
kde je trestní sazba od dvou do
pěti nebo od tří do šesti sedmi zá-
pasů, které jsou z hlediskamožnos-
ti způsobit zranění nebezpečnější
než kopnutí protihráče,“ napsal.
„Prostě mi přijde pět zápasů flastr

pro hráče, který je v několikaleté
kariéře v extralize poprvé u discipli-
nární komise, a po jehož zákroku
ke zranění nedošlo, jako síla.“
Proti jsou hlavně zastánci no-

rem. Zdůrazňují, že pokud je trest
za zákrok pět až deset zápasů, že
Kovář jiný trest dostat nemohl.
„Nevím. Ale kopnutí bruslí, a ješ-

tě úmyslné, je tak nebezpečné, že
je to na sebrání registračky,“ usou-
dil Filip Zaba.
Někteří připomněli, že Bartovič

z Liberce zranil českobudějovické-
ho obránce Tůmu drsným dupnu-
tím bruslí tak, že se zraněný hráč
léčil hodně dlouho. Dnes ani extra-
ligu nehraje. Bartovič dostal jeden
zápas.

Co říká šéf disciplinární komise
Jenže právě tohle byl jeden z důvo-
dů, proč je za kopnutí bruslí proti
hráči sazba pět až deset utkání.
Není to tak, že by oba případy po-
suzovali stejní lidé.

Jiní diskutující poznamenali, že
předseda současné disciplinární
komise Karel Holý verdikt obhájí.
Obhájil i fakt, že Pletka Kováře

mohl faulovat. „Pokud to byl faul,
dejme tomu v brankovišti na bran-
káře, měl za to Pletka dostat dvou-
minutový trest. Dál se takovými zá-
kroky disciplinární komise nezabý-
vá,“ uvedl Karel Holý. „Za to se vyš-
ší tresty nedávají. V tabulkách dis-
ciplinárního řádu ani nic takového
není.“ Michal Cirmaciu

Potrestaný Brankář Mountfieldu a reprezentace Jakub Kovář nesmí chytat pět zápasů. Foto: Ladislav Němec, MAFRA

ČESKÉ BUDĚJOVICE Byl v nominaci
na turnaj století, ale nakonec se zla-
tými hochy na Staroměstském ná-
městí v Praze nejuchal.
„Měl jsem dělat Hašanovi dvoj-

ku, ale zlobila mě třísla, takže z no-
minace nakonec sešlo,“ vzpomíná
hokejový brankář Roman Turek.
Přesně po patnácti letech od zla-

tého triumfu mu nohu 'zdobila'
pro změnu sádra. Zranil se při
svém sportování.
Coby trenér gólmanů v Českých

Budějovicích na tehdejší smůlu
vzpomíná dnes s nadhledem a bez
lítosti.
„Asi bych byl více zklamaný,

kdybych se nevešel do nominace
a řekli mi: Bohužel, místo tebe
jede ten a ten. Ale vzhledem
k tomu zranění jsem s tím musel
počítat,“ říká s odstupem patnácti
let Roman Turek.

Zkoušel jste ty zdravotní potíže
kvůli Naganu překonat?
Nešlo to. Nechytal jsem tehdy ani
vDallasu, kde jsem v té době půso-
bil. Nešlo jenom o natažená třísla,
bylo to komplikovanější. Zmeškal
jsem tehdy asi měsíc a půl. Takže
to pro mě nebylo žádné překvape-
ní, že jsem nejel.

Sledoval jste tehdy olympijský
turnaj v televizi?
Sledoval, byl jsem v Dallasu.
I přesto, že jsem byl zraněný, tak
jsem chodil na léčení a také jsem
docházel na stadion, kde probíha-
la příprava. Zápasy si pamatuju.

Prožíval jste tehdy ty bitvy?
Detaily už si dnes nevybavím. Ale
byl to hodně sledovaný turnaj, pro-
tože tam poprvé hráli hráči z NHL.
Pamatuju si, že se o tom hodně

mluvilo a bylo toho hodně v tisku i
v televizi. Fandil jsem našim a ono
to vyšlo.

Vzpomenete si na Nagano i dnes?
Ne tak často. Turnaje jsem se pří-
mo neúčastnil, takže je to pro mě
trochu jiné. Když se o tom mluví,
tak si leccos vybavím, ale vzpomín-
ky mám na jiné zážitky.

Třeba na Stanley Cup, který jste
v té době vyhrál s Dallasem? Bral
jste to jako satisfakci?
Já ho nezískal v té sezoně, ale o rok
později. Možná se dá říct, že to
byla satisfakce. Na druhou stranu
Stanley Cup je dlouhodobá soutěž,
kdežto olympiáda nebo mistrov-
ství světa, to je turnaj. Jsou to roz-
dílné soutěže a člověk to vnímá ji-
nak. Neberu to jako satisfakci,
beru to jako osobní úspěch.

Kdybyste tehdy nebyl zraněný,
asi byste se do Nagana přece jen
podíval.
Byl jsem v nominaci. Byl tam Ha-
šek, pak já a Čema (Čechmánek).
Tím, že jsem vypadl, se Čemaposu-
nul na dvojku a přibyl Hnilda (Hni-
lička). Pamatuju si, že mi Hlína
(kouč Ivan Hlinka) volal a říkal mi:
Musíme už uzavřít nominaci.
Víme, že máš problémy, jsi zraně-
ný, takže bohužel. Musíme místo
tebe doplnit někoho jiného. Sorry,
ale ať se daří, až se uzdravíš. A bylo
hotovo.

Takže jste měl před zraněním
pro olympijský turnaj v Naganu
jistou pozici dvojky?
Co jsem tehdy mluvil s Hlínou, tak
Hašan byl jasná jednička. Jel bych
jako dvojka.

Michal Cirmaciu
Smolař Gólmana Romana Turka nepustilo na olympijský turnaj
do Nagana zranění. Sledoval ho jen v televizi. Foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

Fanoušci se neshodli, zda trest
pro brankáře Kováře odpovídá

Zimní radouňská hobbyrallye 2013 Tradiční zimní
amatérský závod připomínal spíše rallycross.Vzhledem
k bezpečnosti tratě, která je vedena po loukách a cestách,
je možné závodit s jakýmkoliv vozem. Posádku vozu mohou
tvořit maximálně dvě osoby. Posádka musí být na trati
rychlostní zkoušky vybavena helmou s homologací,takže
si může zazávodit téměř každý rallye nadšenec.

Foto: Josef Vyšata (joewalk.rajce.idnes.cz)

Vaším objektivem Josef Vyšata z Českých Budějovic nafotil amatérské závody v rallye a snímky uložil na server rajce.idnes.cz. Vybrané fotografie pravidelně zveřejňujeme v jihočeské příloze MF DNES

Krátce
BASKETBAL

Lvi hostí
USK Praha
V nadstavbové skupině A2 nejvyšší
soutěže mužů hráli Lvi Jindřichův
Hradec dvakrát a zatím naplno ne-
bodovali. Uniká jim play-off. Pro-
hráli doma s celkem Svitav i v Cho-
mutově, který je v tabulce před
nimi. Dnes nastoupí Jihočeši po-
druhé doma. Budou hostit USK
Praha, který zvítězil v týdnu nad
Ústím. Výhra by se domácím hodi-
la, aby udrželi kontakt. V jejich
týmu se zapojil i Lukáš Kraus, kte-
rý se před sezonou rozhodl pro ci-
vilní zaměstnání. Zápas začíná
v 18 hodin. Ve vzájemných zápa-
sech v základní části domaUSK vy-
hrál 100:91. Lvi v odvetách zvítězili
85:73. (mac)

FOTBAL

Písek se dopoledne utká
s Táborskem
Zatímco v lize už budou hrát Čes-
ké Budějovice dnes od 15 hodin
o první body jarní části v Ostravě,
další kluby z kraje se dál na soutě-
že připravují. Generálku ohlásil
týmMAS Táborsko. Dnes dopoled-
ne od 10.15 hodin nastoupí v Písku
proti zdejšímu celku ČFL. Hrát se
bude na umělé trávě, protože na
přírodní nejsou podmínky. Tábor-
sko má zraněné. Na marodce jsou
Strnad, Civič, Presl, Mach a Jasan-
ský. „Chceme podat co nejlepší vý-
kon a pokračovat v dobrých výko-
nech v přípravě,“ uvedl trenér
MAS Luboš Zákostelský. (dal)

HOKEJ

Písečtí se utkají o šanci
vyhnout se baráži
Dvě výhry v řadě vracejí Písku šan-
ci vyhnout se baráži o udržení
I. ligy. Dnes nastoupí doma proti
Berounu, který je v tabulce před
nimi. Písek na něj ztrácí dva body.
Třetí od konce je Most, na který
mají Písečtí ztrátu pět bodů. Dnes
budou hrát důležitý zápas. (dal)

Na iDNES.cz se pod
zveřejněným článkem
ohledně trestu na pět
utkání nepodmíněně pro
Jakuba Kováře za pokus
kopnout Václava Pletku
dost diskutovalo. Čtenáři
se neshodli.

Turek měl být dvojkou. Smutek vyléčil Stanley Cupem
» Vzpomínka na Nagano 1998: Zranění třísel zabránilo odchovanci jihočeského hokeje, aby startoval na turnaji v Japonsku, kde Česká republika získala jediné olympijské hokejové zlato


