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Chybí nám mladí hráči. Vozit medaile
bude těžší a těžší, říká Zbyněk Michálek
Velmi zklamaný odlétal ze Soči 31letý hokejista
Zbyněk Michálek, který pochází z Jindřichova
Hradce. Nyní se však musí rychle vrátit do zámoří,
kdy bude opět nastupovat za Phoenix v NHL.
SOČI (Od našeho zpravodaje) Nijak
se nevykrucoval. „Jestli měl náš
tým na víc? Určitě ano,“ řekl obránce hokejistů Zbyněk Michálek po
vyřazení z olympijského turnaje
v Soči. „Naším cílem byla medaile
a bohužel jsme to k ní nedotáhli.“
Češi čekají na olympijskou hokejovou medaili od Turína 2006.
Jak moc vás to štve?
Zklamání je obrovské. Nevyužili
jsme další šanci a ta olympijská přichází jen jednou za čtyři roky. Takový tým už možná nikdy nesložíme. Mě osobně už nebaví prohrávat ve čtvrtfinále, ale zvítězilo lepší
mužstvo. To si musíme přiznat.
Vy už jste zažil v reprezentaci
hodně bolavých proher.
No, je to tak. Už na sobě cítím, že
podobných šancí v budoucnu nemusí přijít moc. Židlickýho, Jágra
nebo Eliáše třeba už v mužstvu nebudeme mít nikdy. A budou hodně chybět. Celý náš hokej není takový, jaký býval kdysi.
V čem vidíte příčinu?
Nemáme moc z čeho brát. Zrovna
Američani mají spoustu mladých
hráčů, kteří mohou doplňovat
tým. To nám chybí. V budoucnu

me vozit medaile, musíme silné
soupeře porážet. Kvalita ostatních
týmů jde dál a dál. U nás se spíš
ubírá opačným směrem. Já přijedu pokaždé reprezentovat rád. Jenže to není jednoduché, když vidíte,
jak ostatní berou nové mladé hráče – a my ne.

bude stále těžší a těžší dosahovat
úspěchů.

Novináři i fanoušci začali řešit,
zda by měl, či neměl skončit trenér Hadamczik. Váš názor?
Tohle bych nechal bez komentáře.
Není to na mně, ale na jiných.

Není načase pustit se „švýcarskou cestou“? Tedy nesázet na individuality, ale hlavně na účelný
a skvěle připravený systém?
Taky by to šlo. Ale Švýcaři jsou
v trochu jiné situaci. Mají hodně
hokejistů v Evropě, hodně hrají pospolu a jezdí na reprezentační turnaje. Je však pravda, že dávají dost
šancí mladším. To je cesta, kterou
bychom se mohli ubírat. Zkoušet
je v Euro Hockey Tour.

Nejčastější výtky na kouče zněly:
nedovede hráče připravit na soupeře, neumí jim vysvětlit svůj systém. Co si myslíte teď?
Myslím, že v tomhle problém nebyl.
Takže jste na soupeře byli adekvátně připraveni?
Byli. Vím, že se o tom před turnajem psalo hodně. Rozhodně se teď
nemůžeme vymlouvat na to, že bychom nebyli takticky připraveni.

Otázkou je, kolik talentů český
hokej má. Zda je kde brát.
Právě, jenže někde se začít musí.
Možná nás to bude stát nějaké výsledky, jednou to však přijít musí.
Teď to totiž vypadá, že nám trochu
ujíždí vlak. Když se podíváte na
ostatní týmy, kolik mají mladých
a jaký mají věkový průměr...
V Soči jste nezdolali žádného
opravdu silného soupeře. Je to
další důvod pro zklamání?
Totéž se stalo už na loňském mistrovství světa. V žádném zápase
jsme si navíc nemohli říct, že bychom byli lepším týmem. To je další věc, která nás mrzí. Jestli chce-

Chtěl medaili Největším úspěchem Zbyňka Michálka v reprezentačním dresu zůstává stříbro z mistrovství
světa 2006 a bronz ze šampionátu v roce 2011. Na olympiádě byl letos podruhé.
Foto: Michal Sváček, MAFRA

Vaším objektivem Snímky uložené na serveru rajce.idnes.cz

Hokejový turnaj byl v Česku extrémně sledovaný. Fanoušci věřili v úspěch, cítili jste jejich podporu?
Hodně, vážíme se jí. Měli jsme
zprávy, jak nám lidi drží palce,
chtěli jsme jim udělat radost. Bohužel to nevyšlo. Snad ocení
aspoň to, že jsme dali do zápasů
srdce. Věřte mi, že nás strašně
mrzí, že jsme se nevrátili s medailí.
Miroslav Němý

Fórum čtenářů

výběr z dopisů, redakčně kráceno
Váš názor nás zajímá!
Pište na redcb@mfdnes.cz

Námitky k tunelu
v Českých Budějovicích

» Ad: Tunel za miliardu má spasit dopravu v Budějovicích

Na tomto místě může
stát Váš inzerát
Zavolejte nám
Poradíme Vám!
tel: 388 909 310

Zábava v maskách V Příbrazi

na Jindřichohradecku pořádali
karneval. 63 dětí soutěžilo
v tradiční židlovce i v netradičním
krmení rodičů a řadě dalších
úkolů.
Foto: Markéta Blažková
(pribraz.rajce.idnes.cz)

Jsem odpůrcem stavby podjezdu
tak, jak je dnes navržena a schválena zastupitelstvem, protože úplně
zničí život v Dobrovodské ulici, která je jakýmsi obchodním centrem
Pětidomí. Trasa v původním územním plánu se této lokalitě úplně vyhnula a byla zcela bezkolizní a obešla se bez tří ramp vyústění na terén, a mohla tady už dávno stát.
Mimochodem, původní rozpočet
v roce 2002 uváděl dvě a půl miliardy. Současný tunel, co jej dnes radní nazývají most, bude sice kratší,
ale tři rampy, každá více jak 100
metrů dlouhá, stavbu pěkně prodraží, protože konstrukčně jsou to
stavby složitější než podjezd. Moje
poslední námitka, kterou jsem podávala ke změně územního plánu,
byla věcná a technická. V ní dokazuji, že v šířce ulice pro východní
rampu schází do zákonných a normových rozměrů 7,5 metru. Očekávala jsem, že moje námitka bude
stejně vyhodnocena a podle patřičných zákonů, vyhlášek a norem mi
bude dokázáno, ve kterých bodech
se mýlím. Odpovědí na ni však
bylo téměř ve všech bodech stejné
tvrzení, že územní plán je zpracováván v měřítku 1:10 000 a že takovýto detail neřeší. Detail však existuje a právě na něj jsem vypracovala svou oponenturu. Dobrovodskou ulici nikdo do šířky nenafoukne. Jako by pro magistrát ani zákony neexistovaly. Ani nezmiňuji
ostatní protiargumenty, jako je vysoká hladina spodní vody, protože
trasa je vedena v bývalém korytě
Dobrovodského potoka, a jak známo vodoteče si svou původní cestu pamatují, hlučnost, výfukové
emise a jiné těžko měřitelné hodnoty, jejichž posudky jsou vypracovávány ne podle skutečnosti, ale
na přání zadavatele.
Marta Zikmundová
Srubec
P.S.: Jsem vlastníkem domu v Pětidomí

