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V
ýluku v NHL mu byl čert
dlužen. Nejdřív si během
ní svými kritickými výro-
ky proti hráčským odbo-

rům udělal mezi hokejisty řadu ne-
přátel a pak ho dusili ve Washingto-
nu, kde většinu času proseděl je-
nom na tribuně. Teď je v New Yor-
ku a zase bojuje.

Hokejovému obránci Romanu
Hamrlíkovi končí po sezoně smlou-
va a těžko říct, jestli si ještě někdy
v NHL zahraje. „Snažím si užívat
každý den," říká zlínský rodák, jenž
nevylučuje, že po sezoně ukončí ka-
riéru.

Po přestupu do Rangers se sice
na rozdíl od Washingtonu na led
dostane, ale jeho čas se čím dál tím
víc krátí. Stačí, aby udělal jednu
chybu, a nekompromisní kouč
John Tortorella ho posadí.

Podle kritiků ztrácí Hamrlík rych-
lost, často nestíhá hbité a mladé
útočníky. Možné je, že mu ublížila
výluka: pro starší hráče bylo těžké
se udržet během dlouhé pauzy v
rytmu.

„Myslím, že nám určitě ublížila.
Třeba Jarda Špaček kvůli tomu
skončil s hokejem a Rus Kovaljov
taky. Bohužel se stalo, co se stalo.
Je potřeba se do budoucna poučit,
a až bude příští stávka, tak se musí

začít jednat dřív a nedopustit po-
dobnou pauzu. Jenže je to byznys a
tyhle věci se stávají,“ říká Hamrlík.

To bylo před zápasem v Montre-
alu, kde strávil čtyři příjemné sezo-
ny, na které bude rád vzpomínat.
„Nikdy na něj nezapomenu, proto-
že je to nejlepší hokejové město,
kde se dá hrát. Každému bych přál,
aby si tady mohl aspoň jednou za-
hrát.“

S blížícím se koncem Hamrlík

prožívá každý okamžik i v New Yor-
ku, kde je hokej také populární. „Je
to tam trošku blázinec, ale jinak
skvělé město s výbornými fanouš-
ky. Hlavně máme všude blízko, žád-
né velké cestování, což je příjem-
né,“ vykládá Hamrlík.

Jenže až taková pohoda to vzhle-
dem k Hamrlíkovu vytěžování i klu-
bovým výsledkům není. Rangers
jsou na hraně play-off a tým nehraje
tak, jak by si všichni představovali.

„Nedávno jsme měli skvělý
zápas, kdy jsme soupeře přehráli.
Jenže potom přišlo utkání v Otta-
wě, kde jsme nehráli celých 60 mi-
nut. To je náš největší problém.
Kdybychom to dokázali, tak máme
šanci porazit kohokoli. Máme jed-
noho z nejlepších gólmanů na svě-
tě, v útoku jsou borci jako Gáborík,
Richards a Nash. Musíme se dát do-
hromady a hrát týmový hokej.“

Co udělat pro postup? „Hlavně
se zlepšit venku a porazit týmy, kte-
ré jsou v tabulce pod náma. Máme
to ve svých rukách, záleží na nás,
jak se s tím pobijeme,“ říká Hamr-
lík. Tahle slova platí i pro něj samot-
ného. I on má svou budoucnost ve
svých rukách.

Jaroslav Tomas

Velikonoce Poté, co zvony
z kostelů odletěly do Říma,
přebírají podle tradice jejich úlohu
tragačníci. Ti vyrazili minulý týden
do ulic i v Popově, malé vesničce
v Bílých Karpatech.

Roman Hamrlík Zlínský bek hraje za New York Rangers. Foto: Archiv

Hamrlík: Výluka v NHL
veteránům neprospěla

Křížovka: Alfasoft

Tajenka:Autobuspřijedevechvíli,kdyjsimezidvěmazastávkami.
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Odchovanec hokejového
Zlína Roman Hamrlík
po trejdu z Washingtonu
do New York Rangers
přiznává, že možná hraje
poslední sezonu v NHL.

TOVAČOV (ČTK) Milovníci historie
si budou moci v Tovačově připo-
menout téměř 150 let staré událos-
ti kolem prusko-rakouské bitvy. Vy-
líčí je nová naučná stezka vedoucí
po místech a připomínající oběti
bitvy u Tovačova z roku 1866.

Naučná stezka měří čtyři kilome-
try, vede kolem pomníčků obětem
války a má sedm zastávek. Návštěv-
níka provede nejzajímavějšími
částmi bojiště a seznámí ho s prů-
během bojů na Tovačovsku.

„U každého zastavení stojí infor-
mační panel popisující události či
tehdejší oběti války,“ uvedla kaste-
lánka Květa Zajícová. Stezka, která
by měla být první naučnou
stezkou věnovanou válečnému
roku 1866 na Moravě, je významná
i pro Tovačov.

„Tyto události byly celkem zapo-
menuté, chtěli jsme se vrátit
k tomu, abychom oběti války li-
dem připomenuli. Tovačov stezku
nabízí pro cyklotrasu nebo pěší tu-

ristiku, je to jedna z možností, jak
poznat město a jeho historii,“ řekl
místostarosta Marek Svoboda.

Stezku doplňuje výstava, kterou
najdou lidé v prvním patře arkádo-
vého křídla tovačovského zámku.
Právě před ním stojí jedno ze zasta-
vení.

„Expozice je věnovaná poslední
bitvě prusko-rakouské války. Ne-
chybí zde zbraně či střelivo, lidé
uvidí také ukázky rakouské unifor-
my,“ doplnila Zajícová.

Bitva u Tovačova se odehrála
15. července 1866 při ústupu sever-
ní armády Rakouska–Uherska
před Prusy po prohrané bitvě
u Hradce Králové. Vojska ustupo-
vala ve třech proudech směrem k ji-
hovýchodu. U Olomouce se shro-
máždilo na 90 tisíc Rakušanů s 364
děly. Po nevelkých srážkách s prus-
kými vojáky u Tovačova pak Raku-
šané ustupovali dál na jih, směrem
k Vídni, aby město bránili před oče-
kávaným útokem nepřítele.

Tragačníci v Popově 3x foto: Radek Holík (radekh88.rajce.net)

Nová stezka připomíná prusko-rakouskou bitvu
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