
Důležité je správné načasování. Šikovně se vyhnul rohu a 
vybruslil před bránu. Být přítomný tady a teď. Zbývá jenom 
nostalgie. Věrná dokumentace, záznam kdysi online zápasu. 
Možnost tisíckrát zopakovat pohyb druhého. Příběh utkání 
má svou literární formu. Hlavní roli hraje interpretace. 
Komentátor jako interpret i učitel, věrně následuje, nikdy 
nepředbíhá. Při výpadku obrazu se však lehce stane koučem, 
vedoucím našich představ, hypnotizérem. 

Akce se koná pod záštitou galerie Garáž v prostorách tržnice 
Pod Kaštany. 

16. květen 2014, Galerie Garáž, Zlín David Přílučík, Lucie Rosenfeldová, Barbora Švehláková

VERBÁLNÍ PUK



Dne 16. května 2014 v 17:00 jsme vyšli na 
procházku Zlínem. Byla zima a pršelo. Pro-
cházka byla vedená slovem, přičemž jeho 
hlasatel byl chvíli ve předu, v prostřed či 
vzadu za skupinou, nebo stál na místě sku-
pinou obklopen. Pronášel věty místním po-
vědomé obsahem, emotivním výrazem či 
zcela totožné s replikami, které už jednou v 
důležitém okamžiku pospolitosti celého 
města slyšeli. Nikdo se neptal, kam skuteč-
ně naše kroky míří, protože výsledek už 
všichni dávno znali.



Tady ještě střela Svobody, ještě polovina přesilovky        





PSG ZlínJakub Trojan, Zlín 
22.4., 19:24
Zlín je geniální tým.

HC Kometa BrnoPavel Špacír, Kostice 
22.4., 19:33
Já mám ještě doma dres po tatovy..ZETOR a sponzor byl ještě ZKL. Tuším Závod kuličko-
vá ložiska? :-)
HC Kometa BrnoFrantišek Slavič, Blansko 
22.4., 19:37
Zetro Brno nebo Botostroj Zlín, všechno bylo poplatné době..
33.Zhruba sedm minut do konce druhé třetiny a nyní už je hra docela vyrovnáná. Zlín měl 
slušný tlak, ale Brňané ho dokázali zavčas utnout. Pozor si však musí dávat neustále.
HC Kometa BrnoIgor Pukl, Brno 
22.4., 19:38
Robert Mikulka...tak v Brně je sport až na posledních příčkách politické podpory..a tak to 
dopadá,jak to dopadá...Zbrojovka se málem rozpadla ,Kometa spadla do II.ligy a teď ji 
chybí peníze (není to jen díky odchodu sponzora)...je to tady holt špatný :(

HC Kometa BrnoSlavomír Strmiska, Františkovy Lázně 
22.4., 19:39
Tento příspěvek byl smazán redakcí, protože odporoval pravidlům názorového fóra. Opa-
kované porušování pravidel může mít za následek zablokování účtu.

HC Kometa BrnoPavel Špacír, Kostice 
22.4., 19:44
Mě je jedno jestli někdo nadává..s takovým člověkem si nemám co říc ať už je ze Zlína 
nebo z Brna. Dívám se na hokej a hodnotím sport ..a to že se tam osekávaj tady nikdo 
nevyřeší.

HC Kometa BrnoJiři Souček, Brno 
22.4., 19:50
je to ted jakýsi krasobruslení bez emocí



Už se nic dalšího nestane, je za námi 40 min.
I přestože brněnská kometa nebyla v druhé části tak aktivní jako v prvních dvaceti minutách. Tak 
stále drží těsný náskok 2:1. Jakoby dnes bylo hřiště trochu z kopce. Kdo hraje zprava doleva má v té 
třetině mírnou převahu. Libor Kašík dnes zatím dvě obdržené branky. Tedy víc než za celé tři před-
chozí �nálové zápasy. K tomu patnáct zákroků. Jiři Trvaj, sami vidíte, už je aktivnější z obou branka-
řů. V první třetině byl víc zaměstnaný Libor Kašík, ve druhé části to byl Trvaj, který měl víc zákroků. 
A nakonec také jeho zásluhou brněnská Kometa zatím drží těsný náskok. No na střídačce už je 
zpátky také dnes náhradní brankář Marek Čiliak, který byl v závěru druhé třetiny napaden 
kotoučem. Až se natočí tváří, tak možná uvidíme, jestli na něm puk zanechal nějakou stopu. To, co 
bylo obvyklé u brankářů v dobách, než se nosily masky, nebo mřížky, bylo to šití v obličeji. Přece 
jenom teď už brankaři mají těch krvavých zranění dokonce méně než hráči, co se týká nějakých 
tržných ran v obličeji. A Tohle je tak prudká rozehrávka a tak vysoko vzduchem, že i od Zámorské-
ho Holejsek nemohl puk lepší zpracovat. Tak je tam je tam je tam ďobanec u pravého oka a docela 
štěstí, že ten ten puk neletěl o pár centimetrů blíž k nosu. „On možná i letěl, ale přece jenom tam 
byl takový zákrok, že se že se ukročil a uhnul si no.“ Štěstí v neštěstí. „Menší zlo“. Chlapa jizvy zdobí, 
čili má další ozdobu. Holík nevydoloval puk od mantinelu, ale dokázal přece jenom zabrzdit 
kometě rozehrávku. Teď Kempný tre�l holi. Clonil. Ale ještě jedna nebezpečná střela, čili Kašík 
musel na kolena do sklepu. Znovu je tam aktivní Neměc, Táňa. Vypadá to, že to, o čem hovořil 
Vojtěch Němec, tedy to sehrávání útoku, zase už neplatí a útoky brněnské komety se vracejí ke 
standartnímu rozložení. To znamená Němec s Táňou a Svobodou. Teď je na ledě Korejs s Jakubem 
Svobodou a Vondráčkem, ano to je ta změna, kterou zavinily zdravotní problémy Jana Hrušky v 
minulém utkání. Marušák už byl za modrou čárou, ale také první útok. Čermák s Pivkem byli pohro-
madě tak, jak hráli větší část letošního play o�, takže všechno zase srovnáno zpátky. Tady je Rade-
gast index, Kuboš s Kempným dnes jenom o bodík víc než Marušák s Čajánkem. Tohle je hodnoce-
ní zblokovaných střel, vyhraných osobních soubojů a plusových a mínusových bodů za účast na 
ledě při střelených či obdržených brankách. Ticho v čase 18:20 záznamu. Reakční rychlost a schop-
nost interpretovat by měla být při správném komentáři v rovnováze. Jinak dochází k nechtěným 
šumům v důsledku selhání lidského faktoru, kterým může být nepozornost, malá vyjadřovací 
schopnost a špatná transpozice v čase. Je správné se o něco snažit. Mířit někam, například zjišťo-
vat, jak tyto ruchy co nejvíce eliminovat. Korejs, a je před ním volnější prostor! Korejs ještě.. zacho-
val chladnou hvavu. Přece jenom od Jakuba Korejse každý čeká.. ale tohle byla opravdu paráda. 
Nechal projet Korejse a stínoval. Parádní. vynikající. Všichni tušili, že přijde střela. I na Kašíkovi bylo 
evidentní. Korejs do osy,..který se vracel tak v podstatě jen blokoval..Brno ve třenině třetí.. pořád se 
hraje z kopce. Z pohledu kamer vlevo. Zámorský. Trvaj před Čajánkem. Prostor u mantinelu. Ková-
čik, gymnastický rozštěp. To se mu povedlo. Nepovedlo rozehrát, zakázané uvolnění..
Tady vidíme. V podstatě toto rozhodlo.. druhým útočníkem. Nejevil známky aktivity a pak už se 
nesnažil ani nic hasit. Dal svůj jednatřicátý ..gól.. pak převážily ty silové dovednosti. Poslouchat a 
zároveň se snažit zapsat je metaforou niterného přání dosáhnout ideálu. Splynout s ideálem. Tím, 
co se propůjčuje každému bez práva na delší soužití. Jde především o rychlost a správné směřová-
ní. Nutnost přijmout nedosažitelnost, ale zároveň se jí nenechat odradit. Je to soutěž se sebou 
samým.




