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OLOMOUC Kapitán prvoligových
olomouckých hokejistů Jan Mikel
je tvrdý chlap. Řízný bek vážící 105
kilogramu toho vydrží hodně, ale
tohle zranění bolí. „Mám přetrže-
né přední křížové vazy, natržené
boční křížové vazy a pár dalších
věcí,“ tlumočí diagnózu zraněné-
ho kolena, které jej vyřadilo ze hry
už na dva měsíce.
A přestože šestatřicetiletý bek

se nevzdává naděje, že spoluhrá-
čům pomůže ještě v blížícím se
play-off, připustil i myšlenky na ko-
nec kariéry.

Upínáte se k naději, že do
play-off naskočíte?
Ta naděje pořád je, takže člověk
doufá.

Proto koleno zatím léčíte konzer-
vativně bez operace?
Ano, příští týden jdu na kontrolní
magnetickou rezonanci a tam se
uvidí, jestli bude potřeba operace,
nebo jestli semůžu pomalinku vra-
cet na led. Koleno teď rozhýbá-
vám, aby bylo schopné se hýbat na
maximum. Teď jsem ve fázi, že se
začnou posilovat svaly, které dlou-
ho nic nedělaly. Musí se posílit,
aby byly něčeho schopné.

Generální manažer Olomouce
Erik Fürst už ale vašemu návratu
v sezoně nevěří. Jak to vidíte vy?
Těžko říct. Bavil jsem se o tom
s doktorem a ten mi říkal, že to je
padesát na padesát.

Nehrajete od 17. prosince. Jak
snášíte období bez hokeje?
Teď už dobrý. Už chodím, nemám
sádru, berle. Ale když jsem ležel
doma se sádrou a nemohl se hý-

bat, tak to nebylo ideální. Je nepří-
jemné, když nemůžete klukůmpo-
moct. Když třeba prohrávají, tak to
jsou větší nervy, než kdybych byl
s nimi na střídačce.

Zranil jste se v zápase s Ústím
nad Labem. Co se vám stalo?
Bylo to v Ústí v poslední třetině.
Protihráčmi spadl zezadu na kole-
no, a jak jsemhoneviděl, takmi ko-
leno prošlápl.

Doháníte teď tatínkovské povin-
nosti, na které v sezoně není to-
lik času?
Jo, jsem s dětmi venku, koukám,
jak si hrají. To je moje náplň a bal-
zám na starosti. Je to lepší, než se
uhánět myšlenkami, co bude.
S dětmi na to zapomenu, užívám
si s nimi pohodu.

V šestatřiceti letech vám však
může vážné zranění kolene ukon-
čit i kariéru. Připustil jste si i nej-
černější scénář?
Jo, když se nedám dohromady,
může to být i konec kariéry.
V mých letech se už zranění hojí
hůř. Ze začátku jsem o tom pře-
mýšlel, ale teď už jsem se od toho
oprostil. Uvidíme příští týden po
vyšetření. Buď to půjde, nebo ne-
půjde. A pak to budu řešit dál.

Kdybyste musel na operaci, zku-
sil byste se do toho dostat zase
v letní přípravě? Po sezoně vám
vOlomouci skončí smlouva…
Teď to nemámpostavené nijak. Po
vyšetření se uvidí, jestli budu po-
kračovat, nebo ne. To se dozvím
do čtrnácti dnů.

Před sezonou jste byl přitom spo-
luhráči zvolený kapitánem, před-
nost jste dostal i před šéfem Ji-
řím Dopitou. To musel být pěkný
pocit.
Je to určitě něco speciálního kapi-
tánovat osobnosti s takovou autori-
tou, která toho má hrozně moc za
sebou. O to víc to zranění mrzí.
Mužstvo má sílu, v play-off půjde
daleko a kdybych u toho nemohl
být, tak by mě to mrzlo dvojnásob.

Navíc jste urostlý bek a play-off
je často o síle před brankoviš-
těm. To by mohl být pro Olo-
mouc problém, nemyslíte?
To si nemyslím, že by to byla zase
taková ztráta, kdybych chyběl.
Jsou schopní to uhrát bez problé-
mů. Jakýkoli hráč se dá nahradit.
Navíc výbornou fazonu mají Kuba
Bartoň s Jirkou Ondruškem.

Jan Dočkal

Vrchol 1. hokejové ligy se blíží, do play-off zbývá už jen pět zápasů. Olomoučtí
hokejisté se v něm však možná budou muset obejít bez svého kapitána, Jan
Mikel se totiž spíš než na tabulku upíná na vyšetření svého zraněného kolena.

ŠUMPERK Šest set kilometrů divoči-
nou, do níž dost možná nevkročila
lidská noha. Pěšky, na laně, na
kole či kajaku a hlavně bez cizí po-
moci. To je závod Patagonian Ex-
pedition Race, na jehož startu ne-
bude 14. února chybět ani Pavel
Paloncý.
Šumperský dobrodruh se na po-

dobné soutěže, které se souhrnně
nazývají Adventure Race, zaměřu-
je několik let. Tento je však v mno-
hém výjimečný. „Jak už stojí v ná-
zvu, je to závod expediční a bude
trvat devět dní. Považuje se za vů-
bec nejtěžší na světě hlavně pro od-
lehlý a jen velmi málo prostupný
terén, etapamůže trvat klidně i čty-
ři dny,“ vysvětluje Paloncý, který
začínal s orientačním během. Zá-

vod na jihu Chile se letos koná po-
desáté a už jen mít možnost se po-
stavit na start je výsada, z přihláše-
ných totiž organizátoři vyberou
jen dvacet týmů. Tymají vždy čtyři
členy a v každémmusí být alespoň
jedna žena. Společně pak zažijí
směs trekkingu, jízdy na kajaku,
horolezectví, jízdy na horském
kole a navigace v neznámém a jen
velmi málo zmapovaném terénu.
Paloncýmůže čerpat z loňských

zkušeností, kdy startoval vmeziná-
rodním týmu Four Continents.
Tehdy závod nedokončili, letos do-
stal nabídku od finskoamerického
seskupení Team Ulkoilun Maail-
ma.fi a věří v úspěch. „Neměl jsem
start v plánu, ale oslovil mě tým,
kterýmá silné ambice. Loni dorazi-

ly do cíle čtyři družstva z patnácti,
takže už jen dokončení je malým
vítězstvím. Nepochybuji, že se
nám to podaří,“ neskrývá optimis-
mus ze sestavy, kterou vedle něj
tvoří Finové Sovijarvi s Kolehmai-
nenem a Američanka Christi Masi.
Pro jubilejní ročník zvolili orga-

nizátoři za místo konání Ohňovou
zemi na odlehlém jihu Patagonie
s cílemnamysuHorn. „Kvůli obtíž-
né logistice je zázrak už jen to, že
se závod koná. Například ti, co se
dostanou do cíle, poplují lodí zpát-
ky celý den. Kdo zůstane na trase,
toho čeká hodně náročný svoz,“
prozradil sedmadvacetiletý závod-
ník.
Po loňských zkušenostech tuší,

že klíčovou disciplínou bude trek-

king, soutěžící čekají dlouhé úseky
neprostupnou buší. „Z devíti dnů
můžeme strávit celkově den na
kole, den na kajaku a týden trekkin-
gem. Ten je strašně pomalý, loni
šly týmy rychlostí jeden a půl kilo-
metru v hodině. Letos půjdeme ur-
čitě přes Darwinovo pohoří, takže
i dost do kopce,“ přemýšlí Paloncý
a připomíná i velmi rychlé změny
počasí. „Často se stane, že závod i
přeruší. Fouká silný vítr a celý zá-
vod probíhá v silně podmáčeném
terénu, takže jediné suché věci
máte v batohu nebo na sobě od
pasu nahoru. Tedy když si je takto
usušíte,“ vysvětluje dobrodruh,
který se připravoval v našich ho-
rách a kajak trénoval na podzim v
Dánsku. Miloslav Jančík

OLOMOUC (doč) Pro olomoucký fot-
bal je to hodně pozitivní zpráva:
opora Sigmy Daniel Rossi by měl
být fit, a stihne tak velmi důležitou
záchranářskou bitvu s Českými Bu-
dějovicemi. I tak ale zůstává mož-
nost, že předposlední týmGambri-
nus ligy ještě jeden záložník posílí.
Hanákům totiž chybí středopo-

laři: Tomáš Hořava je zraněný (zá-
nártní kůstka) a Lukáš Bajer na od-
chodu do kazašského Aktobe. Na-
víc brazilského dělníka Rossiho trá-
pila v zimě Achillova šlacha. Olo-
mouc proto chtěla ze Sparty získat

na výpomoc defenzivního záložní-
ka LubošeHuška, ten ale její nabíd-
ku odmítl.
Trenér Petr Uličný tak skládá no-

vou zálohu, v přípravě zkouší při
systému4-3-3 i variantu dvou ofen-
zivních hráčů Ordoše s Heinzem,
jimž by měl krýt záda uprostřed
hřiště právě Rossi. „Možná, že už
se spolehneme na vlastní zdroje,
protože Rossi vypadá, že by měl
hrát. Už to není postavené tak, že
bychom sháněli záložníka za kaž-
dou cenu, protože těch kvalitních
máme celkemdost. Ale tímnevylu-

čuji, že ještě někdo nepřijde,“ řekl
místopředseda Sigmy Robert Run-
ták. „Čas se nám krátí a moc do-
stupných hráčů, kteří by byli lepší
než naši, nejsou. Ale je možné, že
ještě jednoho záložníka uděláme.
Zkoušíme to.“
Zítra Sigmu čeká na Andrově sta-

dionu generálka s Trenčínem
(15.00), kterému mají co vracet.
V letní přípravě s ním totiž ostud-
ně prohráli 0:6. Ligové jaro Hanáci
zahájí domácím utkání s Českými
Budějovicemi v pondělí 20. února
před televizními kamerami ČT 4.

HRANICE (mj) Favority celé soutěže
namíchal los v 15. kole oběma zá-
stupcům kraje v extralize v házené
mužů. Přerov dnes zkusí své štěstí
na půděDukly a nemusí být bez šan-
ce, vždyť lídr v minulém kole popr-
vé prohrál v Karviné. Právě ta bude
zítra hostem v Hranicích.

Cement ve středu absolvoval
dlouhou cestu do Plzně, z níž se na-
víc vrátil s výpraskem 19:30. „Totál-
ně jsme zklamali. Možná takové zá-
pasy bývají, ale to není omluva, byli
jsme velice špatní. Musíme se jen
poučit, zapomenou a jít dál,“ znělo
po zápase tvrdé hodnocení z úst tre-

néra Libora Hrabala, který zároveň
odmítl výmluvu na dlouhou zimní
pauzu. „Přestávka byla pro každý
mančaft stejná. Z přípravy proti
Frýdku jsem měl celkem dobrý po-
cit, ale v zápase jsme to nezopakova-
li.“

Zítra od 10.30 proti sobě budou
Hranice mít třetí Karvinou, která se
nevzdala choutek na první místo.
„Není to ideální soupeř, na kterém
bychom se mohli chytnout, ale vě-
řím, že pro nás byla Plzeň varová-
ním. Proti Karviné semusíme posta-
vit úplně jinak a bojovat o všechno,“
burcuje svůj tým trenér Hrabal.

Krátce
FOTBAL

Obránce Murin bude
hostovat v Nitře
Fotbalový obránce Ondřej Murin
odchází z Olomouce na jarní hosto-
vání do Nitry. Stoper, který za čtyři
dny oslaví jednadvacáté narozeni-
ny, v sedmém celku slovenské ligy
uspěl na testech. V jarnímboji o zá-
chranu chce kouč Petr Uličný sá-
zet především na zkušenou a se-
hranou dvojici Radim Kučera, Aleš
Škerle, v týmumá navíc ještě Pavla
Dreksu. (ČTK)

HÁZENÁ

Zora touží po sedmé
výhře v řadě
Olomoucké házenkářky mají ve
druhé polovině základní části skvě-
lou formu, když vyhrály šest zápa-
sů v řadě a v tabulce interligy už
jsou páté. Dnes hostí v utkání 19.
kola od 17.30 Partizánské a s devá-
tými Slovenkamimyslí jen na další
vítězství a dvoubodový zisk. (mj)

HOKEJ

Porazí Draci Hradec
a zamíří vzhůru?
Šumperští hokejisté v posledních
třech kolech bodovali a svou sérii
chtějí prodloužit i s Hradcem Krá-
lové, který dnes vyzvou od 17 ho-
din před svými fanoušky. Pět kol
před koncem základní části by tři
body přiživily zatím nevysoké šan-
ce Draků na play-off. Na předpo-
sledním místě totiž ztrácejí na
osmý Havlíčkův Brod jedenáct
bodů. (mj)

Mattoni NBL

Orly sestřelil po půli Peterka
Naděje celého českého basketbalu Ondřej Peterka ukázal svůj talent
v plné kráse v průběhu druhého poločasu úvodního zápasu ligové
skupiny A1mezi Prostějovem a Pardubicemi. Do pauzy semezi střel-
ce nezapsal, po změně stran ale zařídil 21 bodů Východočechů, kteří
na Hané zvítězili 79:64. Nepříjemná porážka Prostějova na startu
nadstavbové části soutěže se začala rodit ve 20. minutě po technické
chybě Nicholsona. Po ní Pardubice odskočily na jedenáct bodů a do
konce střetnutí dovolili domácímuž jen dvakrát stáhnout na jednoci-
ferný rozdíl. „Dnes dal soupeř do zápasu více energie a tomu odpoví-
dá výsledek,“ uznal kouč Orlů Zbyněk Choleva. (šed)

PROFIL

Jan Mikel
Narodil se v roce
1975 a většinu
kariéry strávil
v Kometě Brno.
V 19 letech odešel

do zámoří, kde vyzkoušel několik
nižších soutěží i kemp Anaheim
Mighty Ducks a pro svou kariéru
obránce přijal za svůj velmi důrazný
styl. Po návratu do Evropy působil
například v italské Cortině
d'Ampezzo, francouzském Brest Les
Albatros či britském Ayr Scottish
Eagles. V extralize odehrál devět
zápasů za Vsetín, v HC Olomouc
působí od sezony 2008/2009
s bilancí 117 zápasů, 58 bodů a 216
trestných minut.

Krásný kout Země Patagonian Expedition Race zavede účastníky do
míst, kam by se jinak podívali jen stěží. Foto: Archiv závodu

Pivot Cadri-Nicholson v souboji s krajanem Marcusem Arnoldem
Foto: Luděk Peřina, MF DNES

Myslím i na konec
kariéry, připustil
drsňák Mikel

Za devět dní přes Ohňovou zemi. To je nejtěžší závod světa

PŘEROV (mj) Svátek hokeje zažije
dnes stadion v Přerově. Nejdříve
se ponese ve slavnostním duchu
při vzpomínání na slavnou baráž o
nejvyšší soutěž, kterou sehráli
před třiceti lety místní hokejisté se
Slovanem Bratislava. Pak přijde na
řadu bitva o třetí místo druhé ligy s
rivalem z Prostějova.
V sezoně 1981/82 vyhráli přerov-

ští hokejisté 1. ČNLH a bojovali se
SlovanemBratislava o nejvyšší sou-
těž. V rámci oslav třicátého výročí
proti sobě nastoupí od 14 hodin
staré gardy Přerova a Prostějova.
Od 17 hodin dojde na souboj prv-
ních mužstev obou tradičních ho-
kejových měst a domácí Zubři
k němu nastoupí v retrodresech
tehdejší Meochemy.
Derby druholigových rivalů se

uskuteční v letošní sezoně už po-
čtvrté, s lepší bilancí v podobě
dvou výher a jedné porážky do něj
vstoupí hosté. Ve všech třech před-
chozích případech návštěva atako-
vala tři tisíce diváků. Navíc půjde i
o třetí příčku a tím i lepší pozici
před play-off, v tabulce totiž dělí
druhé Zubry od třetích Jestřábů
jen bod. Oba celky v posledním
kole uspěly, Přerov dokonce pora-
zil lídra z Karviné. „Takový výkon
bychomchtěli s Prostějovem zopa-
kovat, uvedl pro klubový web asis-
tent trenéra Lubomír Václavíček.

Sigmu čeká generálka s Trenčínem,
na ligu bude fit i Brazilec Rossi

Hranice dostaly varování. Proti
Karviné chtějí hrát úplně jinak

Zubři vs. Jestřábi:
Žhavé derby
i vzpomínky


