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Honza Reindl ležel otřesený u modré čáry a sudí ne-
měl nejmenší tušení, co se stalo a v jakém se nachá-
zí stavu. Jenže nezapískal a to mne rozčílilo. Křičel
jsem na něj, ať přeruší hru, ale on odpověděl, že od
toho má pravidla. Morální povinnost velela zapískat,
když to nešlo jinak, hodil jsem hokejkou… Moje dal-
ší reakce už byla přemrštěná, to uznávám. Však jsem
také skončil před disciplinární komisí, kde mi sou-
druzi sdělili, že můj projev se neslučoval s morálkou
socialistického sportovce a navíc reprezentanta. 
A doporučili, abych

svého jednání litoval. Byla to tragikomedie, ze které
jsem odcházel s trestem na osm zápasů. Bohužel, 
v té době to představovalo skoro dvouměsíční di-
stanc, protože se hrálo jen dvakrát do týdne a já me-
zitím mohl pouze trénovat,“ zavzpomínal si po letech
Jaromír Šindel.

Jak vyplývá i z fotokopie oficiálního zápisu, v ko-
lonce trestů se jeho jméno objevilo hned čtyřikrát.
Nejdříve poškodil Spartu přestupkem, po němž byl
nařízen samostatný nájezd. A vzápětí následovaly
ještě tři vysoké tresty. Osobní, osobní do konce utká-
ní a disciplinární. Podle tehdejších měřítek v celkové
hodnotě 30 minut, podle soudobých dokonce 55 mi-
nut! Zápasy s jihlavskou Duklou, za kterou před stě-
hováním do Prahy odchytal dvě úspěšné sezony, ale
brnkaly na Šindelovy nervy opakovaně. Už v 11. kole
na Vysočině napadl sparťanský gólman ve 32. minu-
tě a za stavu 1:3 při přerušené hře jednoho ze sou-
peřů a rozhodčí Vrábel mu udělil menší trest.
Impulzivní „Česťa“ však vybruslil ke střídačce, strkal
se s vlastními spoluhráči, co se mu postavili do ces-
ty, divoce gestikuloval rukama, posměšně tleskal su-
dímu nad hlavou a návdavkem vyfasoval „desítku“. 
A protože jediný dvouminutový trest v play off přine-
slo čtvrtfinálové utkání s identickým armádním ko-
lektivem, povedl se Šindelovi unikátní zápis do dějin
– všech 69 trestných minut (podle dnešních počtů),

kterými v sezoně 1988/89
zatížil osobní konto, si vyko-
ledoval jen a jen v utkáních
s Duklou Jihlava!

Výřez z oficiálního zápisu, dokumentující sbírku trestů, 
které si v podzimním utkání s Jihlavou vykoledoval 

brankář Jaromír Šindel. 
V té době se za trest do konce zápasu i za disciplinární

trest „zapisovalo“ jen deset minut...

Ovšem i poté, co se Jaromír Šindel předvedl jako zdatný, byť špatně mířící „vrhač“, stále soptil. 
Než se definitivně odebral do kabiny pod proud zklidňující kapaliny ve sprchovém koutě, energicky hrozil 

směrem ke slovenskému arbitrovi Zavarskému.

Sparta_nova:Sparta_nova  29.6.2009  22:57  Stránka 273


