


Vážení čitatelia blogu Oh my Hockey! Je mi potešením oznámiť Vám, že nová e-
kniha s názvom Veľká päťdesiatka je na svete. Pracovali sme na nej dva mesiace a 
stála nás skutočne veľa úsilia a času s písaním, grafikou i zisťovaním najrôznejších 
informácií. Prevedieme Vás situáciami zo života päťdesiatich hviezd NHL od 
mladučkého Mitcha Marnera až po veterána Pekku Rinneho. Dozviete sa, čo má 
spoločné Taylor Hall so slovenskou dedinou či podrobnosti o údajnej Kesselovej
závislosti od hotdogov. Každý hráč sa niečím odlišuje, má svoje špecifiká a prežil 
vlastný hokejový príbeh. 

Ako študenti sme, bohužiaľ, museli trochu upustiť od písania blogových článkov, 
keďže sme mali plné ruky aj hlavy e-knihy, do čítania ktorej sa o chvíľu pustíte. Je 
nám to ľúto, no veríme, že raz nebudú musieť isté veci ustupovať iným a budeme 
môcť túto prácu robiť profesionálne a plnohodnotne. Táto e-kniha je iba prvým z 
mnohých projektov, ktoré pre Vás pripravujeme.

Zorganizovať veľké veci bez financií je v dnešnej dobe takmer nemožné. Preto 
nižšie pripájame i prosbu o dobrovoľný príspevok pre náš blog, aby sme mohli 
naďalej fungovať a prinášať Vám čo najviac rozmanitých a zaujímavých noviniek. 
Nebudete sklamaní a určite ich s radosťou uvítate.

Na záver mi dovoľte popriať Vám príjemný zážitok z čítania tejto knihy. Verím, že 
sa Vám bude páčiť, že pri nej strávite nejaký čas a poskytnete nám aj spätnú 
väzbu. Pevne dúfam, že toto je iba začiatok dlhého hokejového dobrodružstva, 
ktoré spolu v nasledujúcich rokoch ako hokejový národ budeme zažívať. 

Šimon Čop, 

šéfredaktor

Blog Oh my Hockey môžete dobrovoľným 

príspevkom podporiť na tomto účte:

SK20 0900 0000 0051 1025 7045

Za každé euro srdečne ďakujeme



Ten lepší dvojník
SEBASTIAN AHO
NHL prebieha veľkým procesom omladzovania. Mladých 
hviezd je tu oveľa viac ako kedysi, preto – keď sa prvého júla 
otvára trh s voľnými hráčmi – budú čoraz viac vzbudzovať 
pozornosť takzvaní „RFA“ hráči, teda obmedzene voľní.

V tomto roku ich bolo požehnane – mená ako Mitch Marner, 
Mikko Rantanen, Brayden Point či Patrik Laine sa bijú či bili 
o svoje nové zmluvy. Na ich výplatných páskach svietia veľké 
sumy. Takéto si podľa nich zaslúžia. Neraz sa pre ne odvážia 
skrátka nezačať ročník v NHL. To všetko pre kontrakty, ich 
dĺžku a výšku.

Sebastian Aho je takisto jednou z mladých komét, čo sa 
v tomto roku museli popasovať s touto v istom slova zmysle 
nezávideniahodnou situáciou. Už na začiatku obdobia 
podpisovania voľných hráčov to ale mal z krku.

“To, či vám niekto ponúkne offersheet, 
nezáleží od vás. Nemal som potuchy, že 

sa to stane.“

OFFER SHEET
Napísať, že to „mal z krku“ by bolo primálo, keďže vieme, aký 
príbeh sa za tým celým skrýva. Sebastian Aho bol totiž prvým 
hráčom od roku 2013, ktorý prijal takzvaný „offersheet“. To je 
zmluva, ktorú ponúkne istý tím mladému RFA hráčovi. Ak sa to 
on rozhodne podpísať, musí klub, ktorý má naňho práva, počas 
nasledujúceho týždňa urobiť rozhodnutie, či túto ponuku 
dorovná a definitívne hráča podpíše, alebo nie a hokejista sa 
bude sťahovať. Offersheety boli v podstate istým tabu. V NHL 
tieto ponuky v posledných rokoch veľmi nefungovali, avšak 
triky okolo nich sa pravdepodobne v nasledujúcich rokoch 
budú opakovať častejšie. Všetko z dôvodu omladzovania 
súťaže. Pokusy o ich realizovanie boli aj pri mene Mitch 
Marner.

Sebastian Aho je vychádzajúca superhviezda fínskeho hokeja. 
Kto by premrhal reálnu šancu mať ho vo svojom tíme? 
Rozhodne nie Montreal. Generálny manažér Canadiens Marc 
Bergevin sa nerozpakoval a poslal 22-ročnému rodákovi 
z Raumy ponuku na osemročný kontrakt s ročným zárobkom 
8,454 milióna dolárov.

"Je to mladý hráč. Je center, hral túto pozíciu celý rok. 
Predviedol sa v play-off. Je veľmi chytrý, zručný a pomáha 
ľuďom dookola, aby takisto hrali lepšie. A Montreal a naša 
snaha dosiahnuť úspech posúvaním sa vpred je preňho niečím, 
čoho chce byť súčasťou. Myslím, že to o hráčovi vypovedá 
veľa," vyjadril sa vtedy Bergevin.

Spravil to lišiacky. Bohatšie tímy si často dajú do zmlúv 
najrôznejšie podpisové bonusy, aby hráčovi neskôr 
v mesačných šekoch vyplatili len pár stovák tisíc dolárov. To 
isté urobil manažér Habs voči chudobnejším Canes. Protiúder 
na seba nenechal dlho čakať. Don Waddell, manažér 
organizácie a Tom Dundon, vlastník, sa po telefonáte rozhodli 
nepustiť svoju hviezdu preč.

Aho v poslednej sezóne odohral plných 82 zápasov, v ktorých 
zaknihoval 83 bodov. V pätnástich zápasoch svojho prvého 
play-off v kariére získal dvanásť ďalších a v celkovom súčte sa 
stal najproduktívnejším hráčom i najvyťažovanejším 
útočníkom mužstva z poslednej sezóny. Hurricanes navyše 
dokráčali až do finále konferencie, kde nestačili na Boston 
Bruins. S vidinou úspechu v budúcich rokoch si mladého 
forvarda vedenie Hurricanes nemohlo nechať ujsť ani za cenu 
troch draftových výberov, ktoré boli určené ako kompenzácia 
za Aha. Názory na situáciu sa rôznili. Kým sa Ahov agent 
nechal počuť, že Sebastian chce hrať za Montreal, lebo inak by 
s týmto offersheetom nesúhlasil, samotný hráč sa neskôr 
vyjadril, že bol mysľou stále v Caroline. 

Prečo ale potom ponuku Habs prijal? „Nemal som veľa času 
o tom rozmýšľať. Iba deň. Deň. Stalo sa to strašne rýchlo. Pre 
mňa bolo veľmi dôležité začať sezónu načas. Toto mi pomohlo 
uskutočniť to,“ hovoril vo videu, ktoré uverejnila televízna 
stanica Sportsnet.

Samotné rokovania s Hurricanes šli na Ahov vkus veľmi 
pomaly. Práve preto sa rozhodol podpísať iba deviaty 
offersheet od zavedenia platového stropu. Montrealu vďačí za 
istotu do budúcich rokov. „To, či vám niekto ponúkne 
offersheet, nezáleží od vás. Nemal som potuchy, že sa to 
stane. Samozrejme, som vďačný Montrealu za ich ponuku. 
Ukázali mi, že ma chcú. V tom čase som však bol prichystaný 
hrať za Carolinu.“
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„Je fantastickým hráčom vo všetkých ohľadoch. 
Spoluhráčov okolo seba robí lepšími.“

- NHL Network potom, čo ho zaradili na 14. miesto medzi najlepšími centrami ligy

V šatni Islanders, keď tam ešte hral Sebastian Aho, ho spoluhráči 
volali „Sebby“ alebo „Sebas“. V kabíne Hurricanes, ak niekto 
chce zavolať Aha, povie mu „Sebby“, „Sebas“ alebo „Fishy“.  Tí
dvaja majú aj mimo prezývok kopec spoločného.

Na odlíšenie im čiastočne slúžia stredné mená. Johannes pre 
Švéda, Antero pre Fína. Jedným z ľudí, ktorí dobre poznajú, aké
je to byť občas zamenený, je Justin Faulk, spoluhráč Sebastiana
Antera Aha z Caroliny. Keď bol v roku 2013 obranca Justin Falk
vymenený z Minnesoty do New Yorku Rangers, obdržal Faulk 
SMS od jeho finančného partnera so znením: „Zabav sa v New 
Yorku!“

Z toľkých Sebastianov, Justinov, Ahov, Faulkov a Falkov by sa 
nejednému zatočila hlava. Preto si po tomto článku radšej 
pokojne doprajte menšiu prestávku a nadýchnite sa čerstvého 
vzduchu.

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Jeho otec Harri je generálnym manažérom 
Kärpätu, v ktorom Sebastian začínal svoju kariéru.

2. Je najmladším hráčom histórie Caroliny
Hurricanes, ktorý skompletizoval hetrik.

3. Má veľmi rád hamburgery. Je to jeho zakázané 
potešenie, ktoré si vychutnáva, keď si práve môže 

dať prestávku od náročného športového jedálnička.

Podpísaním offersheetu neprišli oslavy, skôr nervozita. Aho mal 
jasno v tom, aké peniaze a za akú dobu dostane. Nevedel však, 
ako sa rozhodne Carolina, klub, ktorý ho v roku 2015 draftoval
z celkového 35. miesta. „Keď mi oznámili, že to dorovnajú, 
zmocnil sa ma úžasný pocit. Hoci bol kontrakt už podpísaný, až 
v tom momente som to bral ako hotový deal. Uzavrel som to. 
Počas nasledujúcich piatich rokov sa už nebudem musieť o to 
starať. Môžem sa sústrediť výhradne na hokej, čo je 
najdôležitejšie, v Caroline, kde sme mali skvelý posledný rok 
a kde máme výborných spoluhráčov a kouča,“ vravel spokojný 
Aho.

“Fínsky Aho počas svojho draftového 
večera ležal v helsinskom hoteli 

a pozerajúc vstupný výber do najlepšej 
ligy sveta..“

SEBASTIAN AHO2

Sebastian Aho je 23-ročným obrancom hrajúcim za New York 
Islanders narodeným v švédskom meste Umeå. Že ste sa pri 
tejto vete zarazili? Nečudo. Oni sú totiž dvaja. Druhý Aho je 
o rok starším hokejovým kolegom superhviezdy Hurricanes. 
Poslednú sezónu strávil na farme Isles v AHL, kde by mal začať aj 
tú ďalšiu.

Rovnaké boli aj ich začiatky. Fínsky Aho počas svojho draftového 
večera ležal v helsinskom hoteli a pozerajúc vstupný výber do 
najlepšej ligy sveta na notebooku dúfal v čo najlepšiu pozíciu. 
Obľúbili si ho už v prípravnom kempe. „Uvideli sme tohto 
chlapca hrať a zamilovali si ho,“ hovoril vtedajší generálny 
manažér Ron Francis. 

Švédsky Aho dúfal, že ho vyberú v rokoch 2014, 2015 i 2016. 
Nestalo sa. Potom už na to akoby zanevrel, hoci v ňom malá 
iskierka nádeje horela. V posledný júnový večer roku 2017 
odštartoval svoj domáci maratón filmov Harry Potter. Zrazu mu 
zavolal jeho agent a oznámil mu radostnú novinu. „Nemyslel 
som si, že draftujú 21-ročného malého obrancu, no urobili to. 
Som šťastný,“ povedal.



Najpodceňovanejší
ALEKSANDER BARKOV
„Vie hrať vo všetkých troch tretinách klziska, je veľký, robustný, 
silný, ľavoruký center, ktorý robí hráčov okolo seba lepších. 
Myslím, že pre našu partiu je skvelou voľbou.“ – Dale Tallon, 
generálny manažér Florida Panthers po drafte.

Znie to ako klasická fráza každého manažéra pri výbere talentov, 
no za touto vetou bol predsa len hlbší príbeh. Florida si rodáka 
z Tampere vybrala z druhého miesta. V tom čase nemal 
Aleksander ešte ani 18 rokov, no bol deviatym najproduktívnejším 
hráčom najvyššej fínskej súťaže a svojho času bol najmladším 
hráčom, aký kedy vo fínskej najvyššej súťaži zaznamenal bod. 
Napriek tomu, keď si ho Panthers vybrali, mnoho odborníkov 
neveriacky krútilo hlavou. Prečo? Veď k dispozícii bol ešte Seth
Jones, ktorý bol pre mnohých jednotka.

Americký zadák mal zviesť súboj o post jednotky draftu
s Nathanom MacKinnonom. Ako prví boli na ťahu Avs a vybrali 
kanadského centra. Na rade sú Cats, v kádri majú len jedného 
dominantného beka, Briana Campbella, ktorý však má po 
tridsiatke. Voľba má byť jednoznačná, Seth Jones. No nestalo sa. 
Na pódium nakoniec ako druhý vystúpil Barkov, ktorý síce už 
vtedy bol kus chlapa, na jeho tvári však bolo vidno, že ide 
o nesmierne mladučkého chlapíka.

“Sezóna bola ešte o to sladšia, že sa 
nevyhol oku manažérom fínskej 

reprezentácie pre olympiádu v Soči“

Do NHL už v prvom roku
Hneď z prvého rozhovoru, ktorý ako dvojka draftu poskytol bolo 
jasné, že najviac bude musieť zapracovať na svojej angličtine. 
Prekážok, ktoré sa mu mohli postaviť do cesty bolo mnoho. 
Napriek tomu sa dokázal presadiť a ako čerstvo osemnásťročný 
hokejista sa presunul do NHL. Po tom, čo sa stal najmladším 
hráčom, ktorý kedy vo fínskej najvyššej súťaži bodoval sa stal aj 
najmladším skórujúcim hráčom v NHL. Keď prekonal krajana 
Kariho Lehtonena, mal 18 rokov a 31 dní.

Sezóna bola ešte o to sladšia, že sa nevyhol oku manažérom 
fínskej reprezentácie pre olympiádu v Soči. Barkov ako 
osemnásťročný nastúpil za Suomi aj pod piatimi kruhmi. Už 
v druhom zápase si však zranil koleno a nováčikovská sezóna 
preňho skončila. Náplasťou mu bola aspoň bronzová medaila, 
ktorú jeho spoluhráči dokázali vybojovať.

Jeho prvá sezóna rozhodne ukázala jeho hviezdny potenciál. Trvalo 
to však ešte pár rokov, kým sa definitívne zaradil medzi hviezdy.

Musíš si aj oddýchnuť, Saša
Všetky štatistiky a ukazovatele počas jeho prvých troch rokov v NHL 
ukazovali, že Barkov patrí k najlepším hráčom na svete. Napriek 
tomu však unikal žiare reflektorov. Prečo? Jedným z dôvodov boli 
zranenia. Až vo svojom piatom roku v NHL odohral kompletnú 
porciu zápasov. Ďalším je, že Florida nepatrí medzi miesta, kde by 
hokej hral prím. Poďme sa však pozrieť nato, čo zo „Sašu“ robí tak 
skvelého hokejistu.

Je to tréningový robot. Od niekdajšieho spoluhráča Jaromíra Jágra 
pochytal množstvo tipov a trikov, ako svoju prípravu vyšperkovať na 
ten najvyšší level. „Naučil ma, že keď chcem byť lepší než ostatní, 
musím trénovať viac než ostatní,“ povedal Barkov. Neodmietne 
jediný dobrovoľný tréning, v posilňovni je dvakrát denne, miesto 
výstroje má na tréningu ťažkú olovenú vestu. Zoznam vecí, ktoré 
robí, aj keď nemusí, je dlhý.

Je to však dvojsečná zbraň. Barkov sa za tie roky musel naučiť aj to, 
že telo potrebuje oddych, inak je pravdepodobnosť zranenia rádovo 
vyššia. To je však pre Sašu náročné, nedokáže oddychovať, aj keď to 
o sebe s úsmevom tvrdí.

Je niečo, čo nedokáže?
Barkov je prototypom univerzálneho hokejistu. Viac pukov než on 
získal v poslednej sezóne len Mark Stone, úspešnosť na buly 53,7% -
najlepší z celého tímu, druhý v počte zblokovaných striel, čas na ľade 
vyše 22 minút – štvrté miesto v lige medzi útočníkmi a najmä, 
fantastických 96 kanadských bodov. Niet preto divu, že je zakaždým 
skloňovaný ako potenciálny nominant na cennú Selke Trophy pre 
najlepšie brániaceho útočníka. Práve tá je akýmsi zrkadlom 
univerzálnosti hokejistu a každoročne sa pri hlasovaní stretne tvrdá 
konkurencia. Podľa mnohých je Barkov pri voľbe zakaždým 
zbytočne prehliadaný.

V poslednom roku dostal celkovo 401 bodov, čo ho v hlasovaní 
umiestnilo na solídne piate miesto. Náplasťou mu mohla byť Lady 
Byng Memorial Trophy pre najslušnejšieho hráča NHL. V poslednej 
sezóne sedel na trestnej lavici len osem minút. Áno, čas znovu 
pripomenúť tú jeho dookola omieľanú univerzálnosť. 

Najpodceňovanejší hráč NHL
V novembri 2018 uskutočnila NHL zaujímavý experiment. Vybrala 61 
najlepších hráčov NHL, aby rozhodli, kto je najpodceňovanejším ->
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„ Je to zrejme ten najkomplexnejší hokejista, 
s akým som kedy hral.“

- Roberto Luongo

Syn ruského reprezentanta vo farbách Fínska
Zaujímavosťou, ktorá stojí za zmienku je i Sašov pôvod. Je 
notoricky známe, že je držiteľom fínskeho aj ruského pasu, 
reprezentuje však Fínsko. Pozadie jeho vzťahu k obom krajinám 
však tak jasne známe nie je. Narodil sa v Tampere, kde vtedy 
jeho otec Alexander (niekoľkonásobný hokejový reprezentant, 
hral aj na olympiáde) pôsobil. Otec i mama Oľga sa narodili 
v Novosibirsku, podobne jeho brat Jurij. Doma vo Fínsku rodičia 
so svojimi deťmi komunikovali rusky. Prečo si teda vybral 
Fínsko? Jednoduché, lebo sa cíti ako Fín.

„Som Rus, ale zároveň nie taký som Rus, ako ľudia tam žijúci. 
A rovnako to platí aj o mne a o Fínoch. Som niečo medzi. 
Vyrastal som vo Fínsku a mám tunajšiu mentalitu, avšak celá 
moja rodina i moja krv sú ruské. Je ťažké povedať, čo z tých 
dvoch presne som. Podľa mňa oboje,“ povedal Barkov.

-> hráčom v lige. Došlo tak ku kvantifikovaniu toho, čo bolo 
doteraz záležitosťou diskutérov a odborníkov.

Barkov dostal presne desať hlasov a umiestnil sa na prvom 
mieste, o dva hlasy pred Nicklasom Bäckströmom. Jeho súperi 
ocenili najmä skutočnosť, akým spôsobom skĺbil šikovnosť 
a robustnú postavu, čo je na hokejovej planéte veľmi vzácna 
vlastnosť. Barkov je veľmi šikovný a technicky zdatný hokejista, 
silný na nohách a efektívny v osobných súbojoch.

„V posledných rokoch upútal viac pozornosti, no stále nie 
toľko, ako by si zaslúžil,“ povedal útočník Calgary Elias 
Lindholm. „Myslím, že je prehliadaný. Je veľmi chytrý a jeho 
prihrávky sú skrátka neskutočné,“ pridal sa Gabriel Landeskog.

K statusu najpodceňovanejšieho muža NHL možno prispela 
i jeho zmluva, ktorú nepodpisoval v tom najvhodnejšom období. 
S Floridou podpísal šesťročnú zmluvu s priemerným platom 5,9 
milióna, ktorá predstavuje pre Panthers hotový jackpot. Jeho 
trhová cena je pritom asi dvojnásobná. Očakávajte preto v roku 
2022 (kedy kontrakt vyprší) tuhé vyjednávania o obrovských 
peniazoch.

Zapnite YouTube
O jeho šikovných rukách už bola reč. To je však vlastnosť, ktorá 
sa ťažko dá kvantifikovať nejakou štatistikou. Na to sa skrátka 
musíte pozrieť. Preto odporúčame nájsť na internete videá, na 
ktorých je Aleksander ako exekútor trestných strieľaní. Je 
pravda, že súčasná doba týmto špecialistom nepraje. Predĺženie 
traja na troch i pravidlo, že exekútori sa v nájazdovej lotérii 
nemôžu opakovať prispeli k úbytku nájazdovej šou.

Nájazdy sú ďalším dokladom Barkovovej univerzálnosti. Od 
doby, čo do NHL vstúpil si drží skvelú úspešnosť tesne pod 50 
percent. Nie je to však len o tom, že ich dokáže premeniť, ale aj 
o tom, ako to dokáže. Saša prakticky nikdy nezakončí nájazd 
strelou, vždy urobí nejaký efektný blafák, kvôli ktorému vyzerá 
brankár súpera ako amatér.

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Vo Fínsku má vlastnú poštovú známku.

2. V roku 2018 sa stal desiatym 
kapitánom histórie Panthers.

3. Rodákmi z Tampere, kde sa narodil 
Barkov, sú aj Teppo Numminen, Jyrki

Lumme či Patrik Laine.



Nástupca trónu
MAT BARZAL
Bol z toho obrovský poprask. John Tavares, dlhoročný kapitán 
New Yorku Islanders, za rozhodol ako voľný hráč v čo 
najkratšom možnom čase upísať sa Torontu Maple Leafs. Rana 
a nová zodpovednosť to určite bola aj pre Mathewa Barzala, 
rodiacu sa hviezdu klubu z Long Islandu.

V sezóne 2017/18 s nikým z útočníkov neodohral tak veľa ako 
práve s Tavaresom. John preňho znamenal mentora a 
kapitána. Rola lídra mu do rúk padla v mladom veku. Iba pred 
piatimi mesiacmi oslávil dvadsiate druhé narodeniny.

Úlohu kľúčového hráča potvrdil aj štatisticky. Odohral plnú 
porciu zápasov a pripísal si v nich 62 bodov za 18 gólov a 44 
asistencií. To ho vynieslo na prvú priečku v bodovaní mužstva. 
Oproti vlaňajšku, keď zaznamenal 85 bodov, to však bol 
v tomto ohľade posun smerom nadol.

“Mathewovi v tomto ohľade pomohol svetový 
šampión v krasokorčuľovaní Victor Kraatz.“

TRÉNING SO ŠAMPIÓNOM
Čím Matt Barzal udivoval počas svojej kariéry azda najviac je 
jeho takmer bezchybné korčuľovanie. Otočky, rýchle zákruty 
a dynamika v základnej hokejovej hernej činnosti mu prináša 
túžené výsledky. Ako sa totiž mnohí experti zhodujú –
ovládanie korčuľovania je alfou a omegou rýchleho moderného 
hokeja.

Kto ho to však naučil, pýtajú sa mnohí. Darmo, že hráč dosiahol 
úrovne NHL. Stále sa musí zdokonaľovať. A Mathewovi 
v tomto ohľade pomohol svetový šampión v krasokorčuľovaní 
Victor Kraatz. Rodák z Nemecka a občan Vancouverumedzi 
rokmi 1991-2003 reprezentoval Kanadu. 

Barzal bol natoľko dobrým korčuliarom, že nikdy nepotreboval 
osobitné hodiny na zlepšenie tejto činnosti. Nástup do 
najlepšej súťaže sveta a vôľa stať sa jednou z jej hviezd ho však 
primäla popremýšľať nad touto možnosťou. Napokon sa 
rozhodol využiť ju. Mentorom mu je spomínaný Kraatz, majster 
sveta z roku 2003. Vtedy sa spoločne so svojou partnerkou 
Shae-Lynn Bournovou stal prvým severoamerickým víťazom 
tohto prestížneho podujatia.

Dnes je rodák z Britskej Kolumbie svojmu učiteľovi veľmi 
vďačný. „Vždy som bol veľmi dobrým korčuliarom. Je to jeden 
z najlepších prvkov mojej hry už od mladého veku, ale 
v posledných dvoch sezónach som skutočne pracoval na svojej 
rýchlosti a stal sa rýchlejším. Kraatz dostal moju hru na nový 
level,“ cituje Barzala Sportsnet.

Tieto špeciálne tréningy absolvoval Mathew pred svojím 
definitívnym nástupom do ligy v sezóne 2017/18. Pomohli mu 
dosiahnuť veľký cieľ každého nováčika. Boj o Calder Trophy
suverénne ovládol. Zo 164 expertov ho 160 dalo na prvú 
priečku, traja na druhú a jeden na tretiu.

Talentovaný ofenzívny forvard však má aj iné prednosti, ktoré 
stoja za zmienku. Šestnástka silného draftu 2015 vyniká aj 
svojou hrom s pukom a o hre má brilantný prehľad. Jeho strela 
zápästím je nebezpečná za každých okolností. Fanúšikovia 
„ostrovanov“ sa o jeho budúcnosť báť nemusia. Napriek 
mladému veku je kompletným, vyzretým a pripraveným 
hráčom. Zostáva iba vyrovnať sa s pozíciou lídra mužstva.

RAKETOVÝ ŠTART
Pred sezónou 2017/18 o Barzalovi široká hokejová verejnosť 
vedela iba veľmi málo. Pravdou však je, že vo Western Hockey 
League už pred svojím príchodom do NHL dominoval. V počte 
priemerného počtu bodov na zápas sa umiestňoval na 
popredných priečkach známej juniorskej ligy. V sezóne 2016/17 
dokonca zbieral takmer dva body na zápas.

Lídrovi Seattle Thunderbirds sa od jeho organizácie, 
samozrejme, dostávalo primeranej pozornosti. V NHL 
debutoval už v ročníku 2016/17, ale nakukol len do dvoch 
duelov bez bodového zisku. Správna chvíľa pre jeho vtrhnutie 
do prvého tímu Islanders bola naplánovaná na október 2017. 
A tento ťah „ostrovanom“ vyšiel.

Barzal zažil čo sa týka NHL raketový štart. Nebol 
nováčikovským bojkom. Práve naopak, šancu chytil za pačesy 
a rozhodol sa zasiahnuť aj do historických štatistík. Stal sa 
prvým 85-bodovým nováčikom od sezóny 2006/07, keď túto 
hranicu pokoril Jevgenij Malkin. Navyše skončil štrnásty 
v celkovom ligovom bodovaní, pričom za sebou nechal aj mená 
ako Johnny Gaudreau, Artemij Panarin či Patrick Kane.
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„Odmala som chcel byť len hráčom NHL. 
Nemal som žiadny plán B.“

- Mathew Barzal

Zvyšok je história. Seidenberg, ktorý v poslednej sezóne 
neodohral ani jediný zápas, sa mu napokon stal veľkým 
učiteľom. Spoločné bývanie preňho bolo príjemnou zmenou 
atmosféry. Prvých osem týždňov zo svojej nováčikovskej sezóny 
musel stráviť v hotelových apartmánoch. Rodinnú pohodu si 
užíval.

Obľúbili si ho aj Dennisove tri deti. A Mattim sympatie opätoval: 
„Som rád pri deťoch. Dávajú mi energiu. Všetko, čo chce Breaker
(Dennisov syn) je hrať sa s mini hokejkami a poflakovať sa, ale je 
to zábava. Mám to rád.“

„Mať pri sebe chlapa ako Seids, ktorý je stále sústredený počas 
celého dňa, mi skutočne pomáha,“ pokračuje Barzal. 
S Dennisom a jeho rodinou si vytvoril puto. Koniec koncov –
pravidlá neboli ťažké na pochopenie. Riad má byť umytý 
a neporiadok zostať v suteréne. Ak to tak je, všetko je 
v poriadku.

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Vie rozprávať plynulo po francúzsky napriek tomu, 
že pochádza zo západu Kanady. Kedysi sa 

francúzštinu učil na škole.

2. Jeho obľúbeným tímom bolo Chicago Blackhawks, 
obľúbenými hráčmi Patrick Kane a Sidney Crosby.

3. Organizovaný hokej hral od štyroch rokov

O víťazovi Calder Trophy prakticky nebolo pochýb. Hoci v tom 
roku newyorský klub nedokázal – a to najmä pre obrovské diery 
v obrane – urobiť vytúžené play-off, Barzal sa rátal medzi 
najpríjemnejšie prekvapenia onej sezóny. 

VZOR V TÍME
V dnešnej NHL je trendom, že sa kluby uchyľujú k najatiu 
starších hráčov nie len pre prínos na ľade. Ich rola je po novom 
byť akýmsi učiteľom. Vedia, že sa mladé pušky skôr zžijú 
s novým prostredím, ak vo svojom okolí majú veterána 
s bohatými skúsenosťami a ochotou odpovedať im na všetky 
položené otázky.

Takéhoto chlapíka objavil Barzal počas svojej prvej sezóny 
v Dennisovi Seidenbergovi. Nemecký rodák, ktorý bol 
draftovaný v čase, keď mal Mathew len čerstvé štyri roky, sa 
svojej úlohy zhostil bravúrne. Dovolil sa mu nasťahovať pod jeho 
strechu, kde strávil svoju prvú, takzvanú „oťukávaciu“ sezónu.

Svoje miesto si hviezdny nováčik našiel v suteréne rodinného 
domu Seidenbergových. Aj takéto ťahy sú súčasťou hokejového 
života. Podobný vzťah veterán-nováčik si kedysi vyskúšali aj 
Doug Weight s Johnom Tavaresom. 

„Je to stále mladý chlapec a cíti sa komfortnejšie, keď pri sebe 
niekoho má,“ citovala NHL.com obrancu Seidenberga. „Cítil 
som, že mám príležitosť mu pomôcť.“ Barzal mu za pomocnú 
ruku ďakuje. Nebol si istý, či dokáže zvládnuť prechod na 
najvyšší hokejový level a zároveň bývať vo vlastnom byte.

Kombinácia tých dvoch, ktorých delí šestnásťročný vekový 
rozdiel, by sa mohla zdať zvláštna. Cestu k sebe si však nemali 
problém nájsť. Spojil ich zvláštny osud. Barzal ani len netušil, že 
by ho Isles mohli draftovať. Tí ho ale chceli natoľko, že vymenili 
Griffina Reinharta do Edmontonu Oilers za voľby číslo 16 a 33. 
„New York Islanders boli asi jediný tím, s ktorým som sa pred 
draftom ani len nerozprával. Rozprával som sa možno s 27 
tímami, no Islanders medzi ne nepatrili. Keď tie voľby získali, bol 
som celkom prekvapený. Pozrel som sa na otca a povedal mu, že 
toto by mohol byť môj výber,“ spomína.



Spal v korčuliach
NICKLAS BÄCKSTRÖM
Tak geniálny a tak nedocenený, nesie sa každým článkom, 
ktorý sa dopodrobna venuje hre jedného z najlepších útočníkov 
poslednej generácie švédskych hokejistov. 31-ročný skromný 
forvard má od sezóny 2009/10 najviac asistencií spomedzi 
všetkých a ani sám Alexander Ovečkin by si nevedel predstaviť 
svoje gólové hody v posledných rokoch bez neho.

V roku 2018 kolovala medzi hráčmi ligy anketa. Účastníci 
stretnutia hráčskej asociácie ligy (NHLPA) odpovedali na 
dvadsať s hokejom spojených otázok. 8,6% opýtaných pri 
jednej z nich uviedlo meno Nicklas Bäckström, čo ho vynieslo 
na prvú priečku v tejto „súťaži“. Nie je ťažké uhádnuť, kým ho 
zvolili. Presne tak, najpodceňovanejším hráčom súťaže.

Extrémne talentovaný center pritom nie je len ofenzívnou 
mašinou na vytváranie šancí. Aj defenzívne je veľmi 
zodpovedným hráčom, ktorý je nenápadným, no o to 
efektívnejším protivníkom vo vlastnom obrannom pásme. Je 
však v tieni najlepšieho strelca tejto doby. 

A možno mu to tak v istom slova zmysle vyhovuje. Svoje 
schopnosti často len zametie pod koberec slovami o tom, aké 
má šťastie, že má podobných spoluhráčov a že sa stalo to či 
hento. 

“Vtedy ale dvor, na ktorom vyrastal 
neskorší víťaz NHL i KHL, pripomínal 

Bohom zabudnutý kút.“

KDE TO DO PEKLA SOM?
Sedemtisícové mestečko Valbo zažívalo sviatok. Jeden 
z najznámejších ľudí, akí sa tu kedy narodili, po tridsiatich 
rokoch od svojho narodenia prišiel rodinu, priateľov i susedov 
zoznámiť s tým, kvôli čomu ho často videli korčuľovať s čiapkou 
na hlave a pukom na hokejke.

Bäckströmovi z Ameriky pricestoval darček na jeden deň. 
Stanley Cup, na ktorom mal z dlhodobého i krátkodobého 
hľadiska takisto nemalú zásluhu. Stačí spomenúť jeho 23 bodov 
v 20 zápasoch play-off 2018.

Každému hokejistovi sa po návrate domov z takejto úspešnej 
misie vrátia spomienky na začiatok. Tie Bäckströmove
stelesňuje malý červený dom pozdĺž úzkej cesty, vedľa ktorého 
na otvorenom poli odpočívajú ovce. V dnešnej dobe je okolie 
domu vlastníctvom Mackmyra Whisky, prvého švédskeho 
sladu.

Vtedy ale dvor, na ktorom vyrastal neskorší víťaz NHL i KHL, 
pripomínal Bohom zabudnutý kút. „Možno si hovoríš: ´Kde to 
do pekla som?´“, žartoval pri návšteve Isabelle Khurshudyan
z Washinton Post. Tá mala s hokejovým velikánom možnosť 
rozprávať sa o všetkom. Počas návštevy Stanleyho pohára 
u neho doma sa stala súčasťou tohto veľkého dňa.

Vaše dieťa si obulo korčule, behá v nich po dome a odmieta si 
ich dať dole. Predstavte si túto situáciu a ste zhruba tam, kde 
bol pred dlhými rokmi Anders Bäckström. Nedávno pred 
narodením svojho mladšieho syna odišiel ako 26-ročný do 
hokejového dôchodku. 

„Môj otec z toho pravdepodobne nebol veľmi šťastný,“ škerí sa 
Bäckström. Utiekol s nimi hore do izby, v ktorej sa ráno 
zobudil. Stále s korčuľami na nohách. Svoje inšpirácie mal 
a dverách i stene svojho malého kráľovstva. Plagáty Matsa
Sundina a Petra Forsberga ho motivovali, aby raz dosiahol to, 
čo oni. „Takto nejako som bol zamilovaný do hokeja,“ 
spomína.

“Bol v pravom slova zmysle seriózny čo 
sa týka všetkého, čo robil,“ 

O Bäckströmovi ako skromnom chlapcovi zo Švédska sme už 
písali. Okrem toho bol hanblivý. Potvrdzuje to aj jeho prvý kouč 
Peter Gustafsson: „Bol veľmi, veľmi hanblivý. Sotva sa 
s niekým rozprával.“

Súťaživého ducha si Nicklas pestoval odmala. „Bol v pravom 
slova zmysle seriózny čo sa týka všetkého, čo robil,“ spomína si 
Gustafsson na časy, keď bola súčasná hviezda švédskeho 
hokeja stále iba jedným z mnohých talentov, ktoré to mohli 
dotiahnuť naozaj ďaleko. „Jasné, stále mal rád zábavu, ale bol 
vážny, nech už robil hocičo. A keď sme zlyhali, bol naozaj 
naštvaný. Nie na spoluhráčov, ale v prvom rade sám na seba. 
Vždy bol taký.“

Aj dnes má Nicklas pomalý prejav a rozmýšľa nad všetkým, čo 
povie. Preto ho mnoho ľudí označí za hanblivého, aj keď on 
sám také niečo popiera. „Pretože niekedy chcem povedať 
nejakú vec a viem ju povedať, ale zakoktám sa a musím to 
zopakovať. Nie som hanblivý. Len si držím svoje miesto.“

Verejné prejavy preňho nie sú tým pravým orechovým. 
Najradšej by sa držal v ústraní, ale pri hráčovi takéhoto kalibru 
je to v podstate nemožné. Vedel by o tom rozprávať ešte z čias, 
keď hral v rodnom Švédsku. 



„Niekedy dávno som mal sen a ten sen sa stal 
skutočnosťou.“

-Nicklas Bäckström po výhre Stanley Cupu (Washington Post)

Fanúšikovia vo Washingtone po tomto úspechu, 
pochopiteľne, bažili už dlho. Veď Caps dlhodobo patrili 
medzi ligovú špičku, ale osud sa s nimi pohrával, ako sa 
mu zachcelo. Pohár neprichádzal a komplex z Pittsburghu 
v play-off zase neodchádzal.

V roku 2018 však Penguins odišli porazení. Washington 
postúpil do finále konferencie a samotný Bäckström, inak 
veľmi obozretný vo svojich vyjadreniach, povedal výrok, 
ktorý sa hrubým písmom zapísal do histórie Capitals: 
„Fanúšikovia vo Washingtone sú úplne najlepší 
fanúšikovia na svete. Nechceme sklamať a mám nádej, že 
nám ešte stále veria. Zvládneme to! Vyhráme! Sľubujem.“

Caps, čakajúci na Stanley Cup od vstupu do ligy v roku 
1974, sa napokon mohli radovať ako nikdy predtým. 
Zvládli to. Bäckström svoj náročný sľub dodržal.

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. V sezóne 2005/06 mal najviac gólov, asistencií 
i bodov zo všetkých nováčikov SHL. Okrem toho sa 

stal najlepším juniorom súťaže a bol vyhlásený 
najlepším mladým hráčom Švédska. V máji vyhral 
seniorské majstrovstvá sveta a stal sa najmladším 
hokejistom, ktorý kedy za Švédov na MS nastúpil.

2. Nemá ešte žiadnu individuálnu trofej.

3. Má dve deti, dcéru Haley (6) a syna Vinca (3).

Ako hráča, ktorý odohral prvú sezónu v A-tíme Brynäsu, 
ho pozvali do televíznej relácie pre deti. „Bol nervózny 
a bolo preňho ťažké rozprávať,“ hovorí jeho otec. Na 
Nicklasovi bolo jeho stres vidno a keď sa pomýlil, 
kamaráti mu to neskôr dali poriadne vyžrať vtipnými 
podpichovačnými poznámkami.

„Nejako som vynechal písmeno v slove a pridal som ho 
hneď potom po krátkej pauze. Vyznelo to poriadne 
vtipne. Bolo to dosť populárne na YouTube,“ dodáva 
Bäckström mladší. Aký bol, taký aj ostal. Milý, trochu 
utiahnutý so suchým zmyslom pre humor.

PREKONAL OTCA
Otec Bäckströma Anders často zvykol žartovať, že je 
jediný v rodine, kto sa môže pochváliť trofejou. Kedysi 
bol hráčom Brynäsu IF, za ktorý neskôr hrával aj Nicklas. 
S tímom sa mu podarilo v sezóne 1979/80 vyhrať trofej 
pre majstra slávnej švédskej hokejovej SHL. V tej istej 
sezóne sa navyše stal juniorským svetovým šampiónom.

Plagát, na ktorom je vyobrazený pri oslave 
majstrovského titulu so svojimi spoluhráčmi, dodnes visí 
na stene šatne v Gavlerinken Arene. 107-ročný klub tam 
už cez päťdesiat rokov hráva svoje domáce stretnutia 
a práve v nej oslavoval aj Bäckström starší.

O takmer štyridsať rokov neskôr do tej istej šatne prišiel 
na návštevu Nicklas so Stanley Cupom. Na otcove slová 
o jedinom víťazovi z rodiny nezabudol. „Konečne mám 
väčšiu!“, smial sa. Jeho smäd po trofeji neuhasol, práve 
naopak. Zažiť eufóriu zo Stanley Cupu druhýkrát by bola 
ďalšia splnená túžba. „Jediná vec, ktorú som chcel 
predtým, než skončím, bola mať aspoň jeden Pohár. 
Teraz, po výhre, túžim mať ďalší,“ pokračuje 
dvojnásobný seniorský majster sveta.



Budúci kapitán
PATRICE BERGERON
„Najlepší two-way hráč, akého som kedy koučoval,“ povedal 
jedného dňa Claude Julien, niekdajší tréner Bostonu Bruins, 
ktorý dnes plní túto rolu u najväčšieho rivala z Montrealu. Tieto 
slová patrili na adresu Patrice Bergerona. Za pravdu mu dávajú 
štyri Selke Trophy pre najlepšieho defenzívneho útočníka 
sezóny. 

Bergeron je pre Boston viac než len to. Je doslova mágom na 
vhadzovaniach, ktorými znepríjemňuje život každému 
protivníkovmu centrovi, čo sa proti nemu musí postaviť. 
Navyše s Bradom Marchandom a Davidom Pastrňákom na 
krídlach vytvoril jeden z najnebezpečnejších útokov NHL.

A kto vie, či sa po Chárovom odchode do dôchodku nestane 
kapitánom minuloročného finalistu. Už štrnásty ročník po sebe 
odohrá v roli asistenta. „Je takisto skvelým lídrom v kabíne. 
Boston Bruins má šťastie, že ho môže mať, pretože nájsť 
takého človeka je veľmi ťažké,“ pokračuje Julien pre NHL.com.

“Posledný zápas, teda 
stretnutie s poradovým 

číslom šesť, sa nieslo 
v znamení utrpenia. Bergeron 

si v ňom vykĺbil rameno 
a prepichol pľúca.“

DUO S CROSBYM
Nie je dvakrát zvyčajné, aby si líder Bostonu Bruins tak rozumel 
a mal relatívne dosť odohratého s kapitánom Pittsburghu 
Penguins. V súčasnosti však takáto situácia nastala.

Sidney Crosby, už vtedy hodnotený ako generačný 
supertalent, mal sedemnásť rokov a čakal na svoju veľkú 
draftovú chvíľu, ktorá mala prísť o pár mesiacov. Ako 
neskúsený mladík mal, prirodzene, veľa otázok o živote v NHL. 
Našťastie už v juniorskom národnom mužstve našiel niekoho, 
koho sa o lige mohol slobodne a bez ostychu opýtať.

Bol to Patrice Bergeron, ktorý prišiel posilniť tím Kanady a stal 
sa jeho spoluhráčom na juniorskom svetovom šampionáte 
v roku 2005.

„Myslím, že som sa ho opýtal asi sto otázok a on mi na všetky 
z nich za tých pár týždňov na majstrovstvách odpovedal. 
Úžasný spoluhráč,“ vyzdvihuje Crosby jeho kvality. „Je skvelým 
lídrom,“ dodáva.

"S Patricom, ktorý je od neho o dva roky starší, sa rýchlo 
spriatelil. Odvtedy boli spoluhráčmi na viacerých podujatiach. 
Spoločne dokonca dvakrát vyhrali olympiádu – v rokoch 2010 
i 2014. „Čo ho robí takým špeciálnym hráčom na ľade i mimo 
neho je, že je niekým, kto každý deň prichádza so správnym 
prístupom,“ myslí si Crosby.

Správny prístup priniesol Bergeronovi mnohé hokejové 
úspechy. Vo veku 33 rokov navyše zažil svoje osobné bodové 
maximum, keď v poslednej sezóne nazbieral 79 bodov v 65 
zápasoch a o šesť bodov prekonal svoj dovtedajší najlepší 
ročník 2005/06.

VŠETKO PRE BOSTON
Bergeron sa za tie roky v organizácii stal jej legendou. Po 
konci kariéry bude bezpochyby vážnym kandidátom na 
vyradenie čísla. Na tejto úspešnej desaťročnici Bostonu má 
spoločne so Zdenom Chára najväčší individuálny podiel.

Oboch spája vlastnosť, ktorú najmä v play-off chce každý 
jeden tím. Je ňou obetavosť. Zdenova sa do povedomia ľudí 
dostala počas finálovej série 2019, keď nastupoval napriek 
komplikáciami so zlomenou sánkou.

V podobnej situácii sa však ocitol aj Patrice Bergeron. 
Tentoraz sa vrátime do roku 2013, čo je rok, v ktorom Bruins 
takisto padli až vo finále, kde sa museli skloniť víťazovi 
z Chicaga. Pre Bergerona bola táto séria bolestivejšia než 
ostatné.

Všetko to začalo v zápase číslo štyri, ktorý odohral Patrice 
s roztrhnutou rebrovou chrupavkou. V ďalšom zápase si 
dokonca jedno z rebier zlomil.

www.fansmania.eu

http://www.fansmania.eu/


„Je úžasným spoluhráčom ochotným urobiť všetko preto, 
aby ním bol aj naďalej a aby tu bol pre ostatných.“

-Sidney Crosby o Bergeronovi (NHL.com)

KLENOT
Bergeron je pre Boston klenotom. Je veľmi málo slov, ktoré by 
ho mohli charakterizovať vo vzťahu voči klubu, v ktorom 
odohral celú doterajšiu kariéru, lepšie. Snúbia sa v ňom 
líderské schopnosti a čistý hokejový talent. Je navyše veľmi 
inteligentným človekom, osobnosťou,  ktorú si berú za príklad 
aj starší spoluhráči.

Dnes 34-ročný rodák z Quebecu patrí medzi desiatku 
najlepších klubovej histórie v odohraných zápasoch, góloch, 
asistenciách i bodoch a nezdá sa, žeby spomaľoval. Svedčí 
o tom spomínané osobné bodové maximum, napriek tomu, že 
odohral iba 65 stretnutí.

Jeho veľkosť ale nespočíva iba v štatisticky viditeľných 
ukazovateľoch. Nie je to o ohromnej úspešnosti na buly či 
neuveriteľnom bekčekingu. Najlepšie jeho charizmu vystihol 
Shawn Thornton: „Bol som 31-ročným víťazom Stanley Cupu 
a každý jeden deň som sa od neho učil, pretože hoci mal 21, 
bol vyspelejším človekom ako ja. Ani sa to nedá celé povedať. 
Vidíte to na spôsobe, akým sa o seba stará, ako miluje hru 
i svoju rodinu. Patrice Bergeron má v sebe mnoho špeciálnych 
charakteristík.“

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Jeho celé meno znie Patrice Bergeron-Cleary. 
Dokonca aj na Stanley Cupe je jeho meno napísané 

takto.

2. Je jedným z 28 hráčov patriacich do Triple Gold
Clubu, a zároveň patrí medzi jedenástku hráčov 
histórie NHL, ktorí skórovali viac ako jeden gól 

v siedmom zápase finálovej série.

3. Na ľavom krídle má Brada Marchanda. Táto 
spolupráca funguje už od víťaznej jazdy v play-off 2011 

a dodnes má veľmi málo konkurentov.

Posledný zápas, teda stretnutie s poradovým číslom šesť, sa 
nieslo v znamení utrpenia. Bergeron si v ňom vykĺbil rameno 
a prepichol pľúca. Napriek tomu v onom zápase dokázal 
rozdať dva hity a udržať si stále solídnu, 45-percentnú 
úspešnosť na buly. Na ľade strávil takmer osemnásť minút.

Jeho nezlomná vôľa hrať aj cez bolesť ho neskôr stála tri dni 
v nemocnici. Patrice bol rozhodnutý jasne. Pre Boston všetko. 
„Dal všetko, čo mal, až do poslednej sirény. Potom skončil 
v nemocnici,“ opisuje nezabudnuteľné hrdinské momenty 
Shawn Thornton, Bergeronov spoluhráč medzi rokmi 2007-
2014. „Ľudia hovorili o oddanosti hokeju. Nie som si istý, či bol 
ktokoľvek kedykoľvek tak oddaný ako on v tej sérii, v tom 
momente. Aj o mne hovorili, že som tvrdý, no asi by som 
v sebe nemal toľko tvrdosti, aby som hral skrz tú bolesť, 
ktorou si prechádzal on. Je to bojovník.“

Boston v tom roku nezažil ďalšie oslavy. Najväčším hrdinom 
toho roka ale bol Bergeron. Všetky obety napokon vysvitnú až 
po konci najtuhších bojov, niekedy dokonca roky po nich. 
„Bolelo ma čo i len pohnúť sa. Bolelo ma nadýchnuť sa. V 
bolestiach som zaspával. Bolesti ma sprevádzali pri akejkoľvek 
činnosti. Na to, že by som však nenastúpil, som ani len 
nepomyslel. Čakal nás zápas o všetko,“ hovoril pred pár rokmi 
pre theplayerstribune.com.

Stal sa inšpiráciou pre mnohých – tak, ako bol kedysi preňho 
Mark Recchi. „Ako jeho center som bol s ním na ľade a 
nemohol som uveriť tomu, čo vidím. Chlap, ktorý sa pred 
chvíľou zvíjal v bolestiach, teraz vyhrával súboje o puk a 
dokončoval osobné súboje. Vtedy som zistil o čom je play-off. 
Je o obetách, ktoré sú nevyhnutné,“ spomínal na rok 2009. 
Kanadský krídelník Recchi už mal 41 rokov. Uprostred 
druhého kola toho play-off prišli preňho najťažšie chvíle. Pred 
dôležitým duelom sa uňho prejavili močové kamene. Napriek 
všetkým nepriaznivým okolnostiam nastúpil.

Ak by ste sa pýtali, či tieto obety s odstupom času Bergeron 
neľutuje, má pre vás jasnú odpoveď. Podstúpil by ich pokojne 
znova. Väčšou bolesťou preňho je nepostúpiť do vyraďovacích 
bojov.



“Farebná“ povaha
BRENT BURNS
Sharks to už nedokázali uniesť. Piaty zápas série proti 
neskoršiemu víťazovi Stanley Cupu. Posledný kalifornský klub 
bez Pohára na konte sa znova približoval k svojmu cieľu. Finále 
konferencie bolo vyrovnaným bojom. Až do piateho zápasu.

St. Louis Blues zvíťazili presvedčivým výsledkom 5:0. Mohol za 
to aj odchod Tomáša Hertla, Joe Pavelskiho a Erika Karlssona
v tretej tretine v dôsledku zranení. Na striedačke „žralokov“ 
sedelo snáď menej ľudí ako na striedačkách tímov All-Star
Game. Pri všetkom bol aj Brent Burns. Skúsený obranca 
a ikona tímu nedokázala zabrániť prehre. Po jeho faule navyše 
využil trestné strieľanie Vladimir Tarasenko, ktorý zvyšoval 
stav stretnutia na 3:0. 

Po sérii neskrýval 34-ročný Kanaďan, ktorému – takisto, ako 
jeho klubu – v zbierke Stanley Cup chýba, sklamanie: „Majú 
skvelý tím. Hrajú tvrdo. Majú skvelého gólmana (...) Myslím si, 
že sme dnes mali veľa skvelých šancí. Nakoniec z toho sú 
nevyužité príležitosti.“

San Jose sa muselo s vidinou víťazstva rozlúčiť po šiestom 
dueli. „Hranica medzi víťazstvom a prehrou je veľmi tenká. 
Tomu tímu nemôžete vyčítať nič, hral skvelo od A po Z,“ 
dopĺňa hviezdny bek. Experti sa zhodujú v jednom – Sharks 
mali k dispozícii už mnoho rokov. No ich čas sa kráti.

“Skrátka a jasne – opísať Brenta
Burnsa je ťažké, no ľahké zároveň.“

ŽIVOTNÁ SEZÓNA?
Brent Burns je, zdá sa, ako víno. Zreje dlho, no keď už dozreje, 
tak to ozaj stojí za to. S výnimkou sezóny 2017/18 Brent Burns 
od sezóny 2012/13 stále stúpal vo svojich bodových počinoch. 

Vyzeralo to nejako takto – 20 bodov, 48 bodov, 60 bodov, 75 
bodov, 76 bodov, 67 bodov, 83 bodov. V poslednej sezóne sa 
prvýkrát dostal nad hranicu jedného bodu na zápas a medzi 
obrancami v produktivite kraľoval. Jeho 83 bodov bolo o deväť 
viac než dokázal získať Mark Giordano. V jeho veku už hráči 
začínajú starnúť a upadať, no Burns dokazuje opak. Tvrdou 
prácou a pozitívnymi okolnosťami prekonáva ďalšie hranice. 

V jeho podaní sa hovorilo o životnej sezóne. Pravoruký
obranca ťažil aj z príchodu Erika Karlssona, s ktorým navyše 
organizácia podpísala nový, vzhľadom na jeho zdravie trošku 
riskantný kontrakt do konca sezóny 2026/27. Dovtedy 
spoločne s Loganom Couturom najlepšie platený hráč 
„žralokov“ Burns sa tak dostal na druhú pozíciu.

Napriek všetkým superlatívom, ktoré sa na jeho hlavu 
znášajú z každej strany, ostal populárny bradáč opäť bez 
individuálnej trofeje. Norris Trophy má zatiaľ iba jednu. 
Nominovaný však bol, pochopiteľne, aj po poslednom 
ročníku. „Skvelý úspech. Zaslúžil si to,“ povedal po oznámení 
kandidátov kouč Pete DeBoer. „Tento rok sa dobre venoval 
svojej práci. 

Samozrejme, príchod Erika Karlssona pravdepodobne 
ovplyvnil jeho rolu viac ako rolu kohokoľvek iného a spôsob, 
akým to využil i konzistencia, s ktorou hral počas celého 
roka, bola pre nás niečím výnimočným. Bez neho by sme 
neboli tam, kde sme.“

Dokonca aj samotná NHL Network ho pri oceňovaní 
najlepších desať obrancov pred vstupom do novej sezóny 
postavila na prvé miesto rebríčka. Nechal za sebou 
Hedmana, Giordana či Karlssona. 

ŽIARIVÁ OSOBNOSŤ
Brent Burns je naprieč hokejovým svetom známy svojimi 
niekedy až extravagantným výzorom, štýlom obliekania či 
rozhovormi. 

Skrátka a jasne – opísať Brenta Burnsa je ťažké, no ľahké 
zároveň. Je taký, ako si myslíte. Je taký, akým vyzerá byť. 
Nie, nežije na ulici, no má ľahkú myseľ a je za každý šialený 
nápad. V angličtine sa pre jeho náturu používa slovo 
„colorful“, čo v istom slova zmysle znamená „farebný“. Je 
takým aj doslova, ak berieme do úvahy jeho tetovania.

Keď mal Brent jedenásť rokov, jeho tréner, Jari Byrski, 
usporiadal súťaž zručností. Kabína bola preplnená a jej 
kapacita bola prevýšená snáď dvojnásobne. Burns stál na 
lavičke, zavesil si svoje veci a začal kričať naprieč šatňou.
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„Moje zuby mi nechýbajú. Vlastne som neznášal chodiť 
k zubárovi, aby mi ich opravil. Potom sa zase niečo stalo 

a musel som stráviť ďalší deň u zubára.“
- Brent Burns

AKÝ OTEC, TAKÝ SYN?
Mať otca profesionálneho hokejistu je niekedy obrovskou 
výhodou. A keď je vaším otcom hviezda NHL, platí to 
dvojnásobne. Kto sa totiž môže pochváliť tým, že bol 
priamou súčasťou zápasu hviezd, keď ledva korčuľoval?

Jagger Burns áno. Počas exhibície samostatných nájazdov 
v Nashville v januári 2016 hrdí otcovia Joe Pavelski a Brent 
Burns poslali na ľad svoje ratolesti. Puk ako prvý zobral 
Pavelski, ktorý počas nájazdu prihral za seba na hokejku 
Burnsovi juniorovi, ktorý s pukom došiel až do brány.

Zhodil rukavice a oslavoval. Urobil si fotku s otcom a gény 
nezaprel ani potom. Obišiel všetkých hráčov a ako každý 
správny hokejista si s nimi dal päsťou. Chlapec s číslom 88 
a menom Lil´ Burns na drese si získal srdcia Bridgestone
Areny. A bol jedným z mála, ktorý ich dokáže ukradnúť 
šoumenovi akým je jeho ocko Brent.

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Na svojom dvore rád kempuje. V dome má okrem iného 
rytierske brnenie a nedávno si kúpil ranč v Texase.

2. Jeho obľúbenými hráčmi z detstva sú Steve Yzerman, 
Mark Messier, Mats Sundin, Curtis Joseph či Wayne

Gretzky.

3. Keby nebol hokejistom, šiel by k armáde, čo bolo 
odmala jeho snom. Jeho pradedo Patrick Burns bojoval 
v prvej svetovej vojne a jeho starý otec Patrick Joseph

Burns jr. v druhej.

Pýtal sa Byrskiho, či by chcel vidieť, čo dostal od otca na 
narodeniny. Byrski odpovedal kladne. Očakával korčule či 
výstroj, čo boli typické dary milujúceho otca synovi-
hokejistovi. To, čo napokon uvidel, ho v pravom slova 
zmysle dostalo. Stačilo, aby si jeho zverenec vyzliekol 
tričko.

„Ukázal mi na ramene, na bicepse, tetovanie. Tetovanie, 
kde bola hokejka s kanadskou vlajkou. Skoro som spadol 
z nôh. Musel som si pretrieť oči, nemohol som tomu 
uveriť,“ spomína pre NHL.com po viac ako dvadsiatich 
rokoch. Zbierku tetovaní neskôr rozšíril o vlajky, motýľa, 
vojaka so zovretými rukami, orla, hviezdy a pruhy, vtáky, 
ruže či slová „May“ a „Good luck“. 

Extravagantný šoumen sa nezmenil. Nasvedčuje tomu aj 
spôsob jeho obliekania. Jeho obleky sú priam ako z iného 
sveta. „Nemám ich rád,“ hovorí Logan Couture. „Myslím 
si, že sú strašné. Určite sú tými najhoršími v celej lige. 
Jeho a ešte Dona Cherryho.“ Niekedy príde v zelenom, 
inokedy v červenom, maskáčovom či kockovanom, 
pričom má na hlave čiapku. Dnes sa v móde asi medze 
nekladú a Burns si túto vetu vzal skutočne k srdcu.

Tento chlap a nuda, to skrátka nejde dokopy. Keď príde 
na leto, Brent pobalí svoju ženu a dve deti, posadí ich do 
dodávky a šup ho na cesty. Zastaví sa aj v rodnom meste 
Barrie v Ontáriu, kde sa stretáva s Byrskim a ďalšími ľuďmi 
z jeho starého trénerského tímu. „Je to celkom veselé, 
pretože doslova celá rodina cestuje dodávkou a potom si 
Brent skrátka vezme svoje veci a zavíta na nejakú ľadovú 
plochu. Tam si korčuľuje a strieľa góly šestnásťročným 
chlapcom, ktoré oslavuje, akoby dal gól v play-off 
o Stanley Cup,“ hovorí Spezza. S Burnsom sa pozná od 
strednej školy. So Spezzovým mladším bratom 
Matthewom dokonca zažili prespávačky.



Neznámy
JOHN CARLSON
Prečo sa Johnovi nikdy nedostane viac uznania (a lásky 
Norrisovej trofeje)? Je v tom vari osud? Alebo ľudia 
nevidia jeho nesporný prínos? Ide predsa o najlepšieho 
amerického obrancu súčasnosti. Defenzívny líder Caps
však patrí – na jeho nešťastie – do kategórie večne 
podceňovaných. Nie je to domnienka. Je to fakt.

Carlson už dlhšie patrí medzi obrannú špičku, no 
v posledných dvoch sezónach svoj prídel pre tím dostal 
na ešte vyššiu úroveň. Trebárs v poslednej sezóne si v 80 
zápasoch pripísal 70 bodov. V ročníku 2017/18 to bolo 
o dva body menej, no stačilo to na prvé miesto v ligovej 
produktivite bekov.

Ofenzívne ladený, urastený zadák s ohromnou strelou 
patrí k tým rozdielovým hráčom, ktorí pomáhajú 
Washingtonu vyhrávať zápasy či trofeje. V hlavnom 
meste Spojených štátov, ktoré aj reprezentuje na 
medzinárodných podujatiach, je hviezdou. 

OLYMPIJSKÝ SEN
V roku 1980 sa udial jeden z najväčších – ak nie vôbec 
najväčší – moment športových dejín. Výber Spojených 
štátov amerických poskladaný z hráčov univerzitných líg 
na domácej olympiáde v Lake Placid dokázal poraziť 
mužstvo, o ktorom sa hovorilo ako o neporaziteľnom.

Sovietsky zväz, hoci bolo každému jasné, že má 
najväčšie hviezdy a titul nezíska len vo veľmi 
výnimočnom prípade, padol. Do cesty sa mu postavila 
družina kouča Herba Brooksa, ktorá svojou kolektívnou 
hrou, poctivosťou a mladíckou dravosťou dokázala 
zbornú po heroickom výkone zdolať.

„Dnešní ľudia by mi povedali, 
že to je týranie detí,“

John Carlson v tom momente ešte vôbec nebol na svete. 
Tradícia hrdinského príbehu však v Američanoch 
zostávala a zostáva dodnes. Preto aj rodák 
z Massachusetts túžil jedného dňa vykorčuľovať na 
olympijský ľad s nápisom „USA“ na hrudi.

Pozoroval to už jeho otec Dick. Ten trénoval jeho mládežnícky 
tím. Neraz sa trápil, premýšľal, ako hrá jeho syn, ako hrá tím či 
nad prehrou. „Vždy mi hovoril ́ Oci, prečo sa nad tým toľko 
trápiš? Zajtra máme predsa ďalší zápas!´,“ opisoval 
konverzácie so synom počas jeho detstva pre Washington 
Post.

Carlson bol odmalička vychovávaný ako hokejista. Jeho otec 
tento šport miloval a sám vyrastal v hokejovej rodine. Potom sa 
so svojou rodinou presťahoval z rodného Massachusetts do 
New Jersey, ale hokej si vzal so sebou. Od siedmich či ôsmich 
rokov začal synov Johna a Andrewa brávať s tímom New Jersey 
Rockets na miesta, kde by každá hokejová rodina mala chodiť. 
Či už to bol Detroit, Toronto alebo ešte ďalej. „Dnešní ľudia by 
mi povedali, že to je týranie detí,“ smeje sa Dick. „Vzhľadom na 
to, ako som bol vychovaný, sme si tieto veci všetci užívali. 
Samozrejme, že sa nedá vedieť, či to bude mať nejaký efekt na 
deti v budúcnosti.“ 

Dick stál ako tréner na čele mužstva, ktorého členom bol dlhé 
roky aj malý John. Ak by ste si mysleli, že to mal tým pádom 
ľahšie, mýlili by ste sa. Dick bol na syna veľmi tvrdý, a to aj 
z toho dôvodu, aby sa v šatni ani inde nešuškalo, že ho 
zvýhodňuje. „Pravdepodobne to preňho nebolo ľahké, pretože 
som bol naňho naozaj tvrdý,“ opisuje túto skutočnosť Dick. 
„Asi bolo veľa dní, keď ma naozaj nemal rád. Stále ma však 
počúval, napriek tomu, že sme sa preto hádali alebo som si 
myslel, že ma v skutočnosti nepočúva. Vždy to bol spoľahlivý 
chlapec, prišiel si zahrať a baviť sa, čo bolo to najdôležitejšie.“

O dlhé roky neskôr stál John Carlson pripravený na zápas proti 
Slovensku v ruskom Soči. Splnil sa mu dávny sen. Vykorčuľoval 
v drese USA prvý (a možno i posledný) krát na zimné 
olympijské hry. Tvrdá výchova i vyrastanie s hokejom ho 
priviedli k najväčšej reprezentačnej pocte, akú môže hokejista 
dostať.

Všetkému predchádzali priaznivé okolnosti, skvelý vývoj 
i dôležitejšia rola vo Washingtone. Keď sa Dan Bylsma, kouč 
Američanov, pred olympijskou sezónou pýtal Adama Oatesa, 
vtedajšieho kouča Capitals, na Carlsona, okamžite sa zaňho 
prihovoril. „Povedal som mu, že si ho zamiluje,“ spomína 
Oates. „Spraví hocičo, o čo ho požiadate.“

STANDING OVATION
Iste, standing ovation by si Carlson zaslúžil za celú doterajšiu 
kariéru. My však chceme vypichnúť jeden moment, ktorý sa 
udial koncom marca 2019. V zápase proti Caroline dosiahol 
John na domácom ľade pred očami priaznivcov Capitals 
významný míľnik.



„Carly je lídrom tohto tímu. Je superstar, hrá kopec minút v každom 
zápase, každý má voči nemu vysoké očakávania, no on vyjde na ľad 

a vždy si urobí svoju prácu.“
- Tom Wilson o Johnovi Carlsonovi (NHL.com)

Fámy o chabej strele boli nepravdivé. Dnes navyše hráva 
po boku najlepšieho strelca súčasnosti Alexandra 
Ovečkina, čo mu v naplňovaní jeho streleckého potenciálu 
ešte viac pomáha. 

Hlúposti okolo jeho strely boli definitívne vyvrátené počas 
posledného zápasu hviezd. Carlson bol vybratý do súťaže 
o najtvrdšiu strelu. V konkurencii Setha Jonesa, Brenta
Burnsa a Stevena Stamkosa porazil všetkých troch 
menovaných. Jeho príklep letel rýchlosťou 102.8 míľ za 
hodinu (cca 165 km/h). Zosadil z trónu Ovečkina, čo 
znamenalo, že Washington Capitals druhýkrát v rade 
vyhrali streleckú súťaž na All-Star Game.

Jeho osobnosť nie je žiadnou vecou verejnou, nakoľko si 
od podobných vecí drží odstup, jedno je však isté. Na ľade 
je to jeden z najdôležitejších článkov zostavy mužstva 
z hlavného mesta USA. Hoci je občas prehliadaný 
a podceňovaný.

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Kladie dôraz na stravovanie a svojimi 
skúsenosťami v tejto oblasti pomáha aj iným.

2. Má dvoch synov, volajú sa Lucca a Rudy.

3. Počas svojho dňa so Stanley Cupom zobral slávnu 
hokejovú trofej do detskej nemocnice, aby tak 

potešil choré deti.

Štyristo bodov je v číslach bekov – a zvlášť tých pod 
tridsať rokov – úctyhodné číslo. Po góle Nicklasa
Bäckströma, pri ktorom si Carlson pripísal asistenciu, 
zaknihoval jubilejný 400. bod. To sa v histórii organizácie 
Capitals podarilo iba štyrom obrancom pred ním – Calle 
Johanssonovi, Scottovi Stevensovi, Kevinovi Hatcherovi
a Sergejovi Gončarovi. 

Carlson, prirodzene, o tomto čísle netušil. Až keď bol 
štatistický údaj vyhlásený na štadióne, jeho spoluhráči na 
striedačke sa postavili a začali búchať hokejkami 
o mantinel. Carlson nevedel, ako sa tváriť, no táto 
skutočnosť ho iste milo potešila. Ak neprídu nečakané 
veľké komplikácie, najproduktívnejšieho obrancu tímu –
Calle Johanssona – prekoná do dvoch sezón, keďže má 
naňho stratu už iba 71 bodov.

SLABÁ STRELA?!
Keď hral John Carlson v junioroch, slýchalo sa o ňom, že je 
to hráč, ktorý nevyužíva svoju strelu. Obľuboval presné 
prihrávanie a s jeho menom sa akosi začala spájať 
nepravdivé tvrdenie, že jeho strela je proste slabá. 

Časom sa ale ukázalo, že je Carlson chladnokrvným 
zabijakom a jeho zbraňou sú projektily od modrej čiary. 
„Veľa chlapcov vie strieľať skutočne tvrdo,“ hovorí tréner 
Capitals Todd Reirden. „Zdá sa však, že to nedokážu 
praktizovať v zápasoch. To nie je Johnov prípad... 
V priebehu rokov tvrdo pracoval na zlepšení svojej hry vo 
všetkých oblastiach. Jednou z nich je hra v ofenzívnej 
zóne – či už ide o vytváranie streleckých príležitostí, 
čítanie hry, hľadanie pozície a následné využitie jeho 
strely. Neustále sa vyvíja tak, ako sme dúfali a je schopný 
navyšovať svoje útočné čísla, zatiaľ čo hrá stále solídne 
v defenzíve.“



Medzi najlepšími v histórii
SIDNEY CROSBY

V hľadisku Philadelphie je rušno. Dorazili úhlavní nepriatelia, 
divízni, no v prvom rade štátni rivali z Pennsylvánie. Pittsburgh 
Penguins sa pripravujú na ostro sledovaný zápas, v ktorom im nie 
len protihráči, ale ani samotní fanúšikovia nič nedarujú.

Pri mantineloch si za plexisklami hráči môžu všimnúť tabule 
s rôznymi nápismi. V zámorí sú už tradíciou. Sidney Crosby, veľká 
hviezda „tučniakov“ a pre súperov hráč, proti ktorému neradi 
hrajú, si tu tiež nájde odkazy. Málokedy však pozitívne.

„NHL´s biggest cry baby“ (najväčšie rozmaznané decko NHL), 
píše sa na jednom z bannerov. Sidneymu to ale žily netrhá. Za 
štrnásť sezón, ktoré doposiaľ v súťaži odohral, si na podobné 
podpichovanie zvykol. Aj to je v NHL súčasťou rivality. 

Niekedy však prerastie na vyšší level. Po jednej výhre Pens
v play-off proti Philadelphii Crosbymu uštedril jeden frustrovaný 
fanúšik darček v podobe pohára piva, ktorý po ňom hodil. „Sid
the Kid“ neváhal a perfektne mu odpovedal: „Tie poháre boli 
plné. Toľká škoda. Ale myslím, že musia byť plné, inak by ich 
nedohodili tak ďaleko.“

“Tento chlapec nezmazateľným 
písmom vstúpil do histórie.“

SRDCE ŠAMPIÓNA
Jednou z vecí, čo štvú Crosbyho neprajníkov, sú jeho úspechy. Ich 
zoznam je dlhý zhruba ako bloček z nákupu pred štátnym 
sviatkom. Posledný z nich prišiel na konci sezóny 2016/17. Tím 
Pittsburghu obhájil Stanley Cup ako prvý klub od ročníka 
1997/98. „Cítim, že som z tejto partie neskutočne šťastný,“ 
hovoril kapitán, ktorý si odniesol aj Conn Smythe Trophy. 

Trojnásobný víťaz Stanley Cupu a člen Triple Gold Clubu je 
takisto držiteľom šiestich rôznych individuálnych ocenení. Pre 
Kanaďanov je niečím ako národným hrdinom, pre Wayna
Gretzkyho momentálne najlepší hokejista v hre. 

Dobre si pamätáme, ako dnes 31-ročný center vsietil tzv. „Zlatý 
gól“, pre Kanaďanov tak pamätný. Vo Vancouveri na domácej 
olympiáde v predĺžení si mladá superstar prebrala prihrávku od 
Jarome Iginlu a pre svoju vlasť vyhrala po ôsmich rokoch 
olympijské zlato.

Tento chlapec nezmazateľným písmom vstúpil do histórie. Aj 
dnes zakaždým udivuje svojím prehľadom na ľade a prínosom pre 
tím. Stopercentne patrí medzi lídrov na ľade i v kabíne a za veľa 
môže práve jeho srdce šampióna. Crosby skrátka vie, ako sa 
vyhráva a čo všetko to stojí. Finále Stanley Cupu hral už štyrikrát. 
Až na prvý pokus mu to vždycky vyšlo.

V jeho prípade to teda nie je celé iba o nespornom individuálnom 
majstrovstve. Je to aj o líderstve, kolektívnom duchu a vôli 
obetovať pre víťazstvo všetko. Doslova.

PODVODNÍK ČI GÉNIUS?
Populárny je však aj názor, že Sidney podvádza. Údajne si má aj 
týmto neférovým spôsobom pomáhať k výhre. Crosby sa dokonca 
dostal do zubov aj niektorým protihráčom. Vo finále roku 2016 
Penguins čelili San Jose Sharks. Po druhom zápase, v ktorom sa 
Crosbyho družina radovala z gólu v predĺžení, sa rozčúlil Logan 
Couture.

Do vôd (ne)konšpiračných teórií vlial svoju ostrú kritiku. 
Pittsburský útočník bol najdominantnejším hráčom na 
vhadzovaniach. Vyhral 17 z 24, do ktorých nastúpil, no podľa jeho 
častého súpera Coutura to bolo špinavé. „Rozhodcovia ho 
z nejakého dôvodu napriek tomu z buly nevykopnú, možno preto, 
kým je,“ hovoril. Neskôr však dodal, že sa podvádzať snaží každý. 
Háčik je v tom, že je Crosby aj v tomto jeden z najlepších.

Pri pojme „podvodník“ ale ľudia prioritne narážajú na iné veci ako 
vhadzovania. U rozhodcov Crosby vraj rád vyplakáva a chová sa 
ako rozmaznané decko. Pridajte k tomu filmovanie a je vám jasné, 
prečo ho niektorí s radosťou prezývajú dievčenským menom 
Cindy.

LEMIEUX
Už od detstva bol chlapec vyrastajúci v Halifaxe niečím výnimočný. 
Svojich rovesníkov v hokejovom umení prerastal o zopár levelov. 
Kanada ho poznávala ešte omnoho skôr ako prišiel jeho čas a stal 
sa draftovou jednotkou roku 2005. Bol predurčený stať sa jednou 
z legiend hokeja a jedna taká ho v tejto ambícii extrémne 
podporovala.

Keď Crosby vstúpil do svojho debutového ročníka, aj on si musel 
prejsť obdobím, keď bol neohrabaným zelenáčom. Svoje si každá 
takáto mladá hviezda musí zažiť najmä s protihráčmi a ich 
známymi nepríjemnými spôsobmi, ktorými „na uvítanie“ 
znechutia hokej každému, kto na to nie je pripravený.
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„Dal by som Sidneyho Crosbyho na piate miesto 
najlepších hráčov histórie.“

-Brian Boucher, bývalý brankár NHL, dnes analytik NBC

Obaja vedia, že patria k najlepším hokejistom svojej doby. 
„Navzájom sa rešpektujeme. Tá bitka medzi mnou a ním, tá je 
skvelá. Myslím, že aj ja, aj on si to užívame, takisto si to užívajú 
médiá a fanúšikovia,“ citoval Ovečkina počas druhej série play-off 
2017 novinár Tom Gulitti.

Momentálne neexistuje väčšia hráčska rivalita. Prispeli jej aj série 
vo vyraďovacích bojoch, kde sa Pens a Caps stretávajú v podstate 
pravidelne. Crosby v nich mal dlho navrch. Až vlani sa Washington 
– a to napriek dlhoročným predikciám na najvyššie umiestnenia –
dokázal prebojovať až k Stanley Cupu. Práve cez Pittsburgh.

Napriek tomu, že vinou zranení už Crosby vynechal veľa zápasov 
a má ich o 141 menej ako „Ovi“, jeho úloha playmakera spôsobila, 
že ho vlani predbehol v historickej produktivite. Momentálne má 
o päť bodov viac.

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Sidney Crosby patrí k najpoverčivejším hráčom 
v NHL. V deň zápasu sa trebárs nikdy nerozpráva so 
svojou mamou, pretože mu to podľa neho prináša 

zranenia.

2. Narodil sa 7. augusta 1987 (v americkom 
ekvivalente 08/07/1987), preto nosí číslo 87. Ročne 

navyše zarába 8,7 milióna dolárov.

3. Crosby nikdy nedal gól z trestného strieľania.

Penguins si ale svojho budúceho kapitána chránili ako oko v hlave. 
A jeden z najlepších hokejistov histórie – Mario Lemieux – vtedy už 
na sklonku svojej kariéry, sa na „výchovu“ Crosbyho podujal 
v pravom zmysle slova.

V roku 2005 si s radosťou vzal tínedžera do svojho každodenného 
života. A ozaj, Crosby si s rodinou Super Maria tak porozumel, že 
tam býval ešte ďalších päť rokov. Lemieux tvorí v živote Crosbyho
významnú a samostatnú kapitolu. A hoci sa šírili správy o tom, že 
sa údajne ich vzťahy naštrbili, napokon to očividne boli hlúposti.

Dnes Sid postupne prekonáva Lemieuxa rekord za rekordom. Vlani 
sa mu podarilo predstihnúť ho v počte bodov v play-off 
a v historickom klubovom rebríčku sa osamostatnil na prvej 
priečke. „Opýtal sa ma, prečo mi to trvalo tak dlho,“ smial sa po ich 
spoločnom stretnutí a gratulácii. „Vedel som, že povie niečo na ten 
štýl. Samozrejme, veľa pre mňa a tých, čo sme tu už nejaký ten 
čas, znamená, čiže počuť toto bolo od neho typické. Dobre som sa 
zasmial.“

RIVAL NAVEKY
Hoci bol Alexander Ovečkin draftovaný o rok skôr ako kolega 
Crosby, do NHL vstupovali naraz. Zapríčinené to bolo výlukou, 
ktorá úplne zrušila ročník 2004/05. Potom už ale súťaž spoznala 
dvoch nováčikov, u ktorých bolo od prvých dní jasné, že sa hrubým 
písmom zapíšu do histórie nie len zámorskej súťaže, ale aj hokeja 
celkovo.

A skutočne. Povedzme si úprimne, mať dvoch nováčikov, ktorí 
v sezóne nazbierajú viac ako sto bodov, sa dnes rovná snu. Rivalita 
medzi týmito hráčmi tak trvá už viac ako desaťročie a pre ligu je to 
len dobre. 

A skutočne. Povedzme si úprimne, mať dvoch nováčikov, ktorí 
v sezóne nazbierajú viac ako sto bodov, sa dnes rovná snu. Rivalita 
medzi týmito hráčmi tak trvá už viac ako desaťročie a pre ligu je to 
len dobre. 

Našťastie sa to nikdy nezmenilo na nevraživosť. Napriek tomu, že 
sú dokonca aj divíznymi rivalmi, sa obaja kapitáni dokážu spolu 
porozprávať či zasmiať. Nie je to, samozrejme, nijaké obrovské 
kamarátstvo, no je medzi nimi vzájomný rešpekt.



Čas na reštart
Drew Doughty
Píše sa rok 2008. Los Angeles Kings za sebou majú ďalšiuzlú
sezónu, behom ktorej pretočili v bránkovisku sedem 
gólmanov, čo bol donedávna rekord, ktorý až teraz prekonala 
Philadelphia Flyers. V LA upínajú svoje nádeje smerom 
k draftu, ktorý v ten rok vyzerá veľmi sľubne. Potom, čo Tampa 
Bay Lightning vzala z prvého miesta Stevena Stamkose, volia 
práve Kings. Voľba padá na Drew Douhtyho, ofenzívneho 
obrancu Guelph Storm, ktorý za 190 zápasů v OHL nasbíral 157 
bodů. Ďalších 27 bodov pridal v 28 zápasoch play-off.

„Bol jsem šialene nervózny, pretože som chcel, aby ma 
draftovali Kings. Bol to môj obľúbený tím, keď som vyrastal,“ 
spomína Doughty na momenty okolo jeho draftu. Dean
Lombardi, vtedajší GM „kráľov“, sa snažil vytvárať v LA tzv. 
víťaznú kultúru, k čomu mu mali draftovaní hráči dopomôcť. 
Vtedajší asistent kapitána v Guelphu bol preto jednoznačnou 
voľbou. 

Doughty totiž zažíval úspechy už v takskorom veku, keďže 
pomohol Kanade k víťazstvu na juniorských MS 2008, kde bol 
vyhlásený najlepším obrancom turnaja. Doughty bol pritom 
jedným z najmladších vo výbere – patril k štyrom hráčom, čo 
ešte len v tom roku mali ísť na draft. Všetky možné ocenenia 
zbieral i v OHL.

„Kliatba druhej sezóny, alebo tiež 
„sophomore jinx“, sa Doughtyho

netýkala“

Talentované dieťa
Doughty bol odjakživa vedený k športu. Prvý kontakt 
s hokejom mal už pri svojich prvých narodeninách, keď dostal 
mini hokejku. V dvoch rokoch už korčuľoval a ešte pred svojimi 
štvrtými narodeninami hral hokej. Jeho otec hrával futbal, 
takže Drew si pričuchol i k tomuto odvetviu.

Jeho sestra Chelsea je dokonca pomenovaná podľa anglického 
futbalového klubu. Až do šestnástich hral futbal na pozícii 
gólmana, potom sa ale rozhodol sústrediť čisto na hokej, lebo 
vtedy začal hrať juniorskou ligu OHL.

Ihneď po drafte skočil z juniorky rovno do NHL. Bez 
toho,žeby bol predtým poslaný na farmu alebo ešte na rok 
do juniorky, aby sa – ako sa hovorí –„vyhral“. Nebol na to ani 
dôvod, pretože hneď vo svojej prvnej sezóne v Kings odohral 
81 zápasov a jeho vtedajší parťák z obrany Sean O’Donnell
chválil Doughtyho hernú vyspelosť. Sám Drew vraj ani 
nečekal, že bude NHL hrať tak skoro. V tej istej sezóne si 
zahral zápas mladíkov behom All-Star víkendu a na konci 
sezóny bol vo výberu najlepších nováčikov naprieč celou 
NHL.

Kliatba druhej sezóny, alebo tiež „sophomore jinx“, sa 
Doughtyho netýkala, pretože so 16 góly a 43 asistenciami 
skončil na treťom mieste produktivity obrancov. Po dlhých 
ôsmich rokoch pomohol „kráľom“ pozrieť sa do bojov o 
Stanleyho pohár, hoci táto cesta skončila hneď v prvom kole. 
Po skončení sezóny bol jedným z finalistov Norris Trophy pre 
najlepšieho obrancu súťaže, cenu však nakoniec získal 
Duncan Keith z Blackhawks.

Vítězné jádro Kings
Po uplynutí nováčikovského kontraktu bolo jasné, že sa 
Doughty stane jedným z najlepšie platených hráčov v Los 
Angeles. Kings sa vtedy snažili vylepšovať tým, ako sa dalo, 
najvýraznejšou akvizíciou leta 2011 bol rozhodne príchod 
centra Mikea Richardsa. Možno aj preto vedenie klubu 
pôvodne nechcelo Doughtymu dať zmluvu s vyšším 
zárobkom, než mal Anže Kopitar (6,8 miliónov dolárov 
ročne), aby im zostal nejaký priestor pod platovým stropom 
pre ďalšie eventuálne pohyby v kádri. 

Ťahanice o výške zmluvy vyústili v to, že Doughty premeškal 
väčšinu tréningového kempu a niekoľko predsezónnych 
zápasov, než sa obe strany dohodli na osemročnom 
kontrakte vo výške 56 miliónov dolárov. Doughty sa tak 
s ročným príjmom 7 miliónov dolárov stal najlepšie plateným 
hráčom Kings. Keď už sa teda mohol s novou zmluvou 
pripojiť k tímu a potvrdiť rolu lídra, utrpel otras mozgu a 
sezónu začal na listine zranených.
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„Drew Doughty je jedným z najlepších obrancov sveta a 
sme nadšení, že sa upísal Kings na dlhodobú zmluvu.“

-Rob Blake, GM LA Kings, o podpise Doughtyho na osemročnú, 88-miliónovú zmluvu

Doughty prehlásil, že ku Tkachukovi nemá žiadny rešpekt a 
nemá si s ním čo povedať ani mimo ľad, na rozdiel od 
kohokoľvek iného z NHL.

Jeden cieľ ale Doughtymu očividne nestačil, preto sa 
v poslednej sezóne pustil do obrancu San Jose Sharks Bretta
Burnsa, ktorý je každoročne jedným z predsezónnych 
kandidátov na Norris Trophy. „Každý ho pasuje na Norris 
Trophy, ale keď sa potom dívate na zápas Sharks, niekto ho 
obíde pokojne aj trikrát za zápas,“ povedal Doughty 
reportérom.

Doughty si vyslúžil nový kontrakt, ktorým si zaistil, že je opäť 
najlepšie plateným hráčom Kings a druhým najlepšie 
plateným obrancom naprieč ligou. Až do svojich 37 let má 
zaistený príjem11 miliónov dolárov ročne. Tento kontrakt 
okomentoval tak, že si „ho zaslúžil“, hoci uplynulá sezóna 
nebola z jeho strany úplne vydarená. Uvidíme však, či mu 
nesadne viac systém nového trénera Kings Todda McLellana.

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Predtým nosil na drese číslo 99, pretože Wayne
Gretzky bol jeho idol, keď vyrastal. Akonáhle bolo 
jeho číslo vyradené, zmenil si číslo na devätnástku 

kvôli Joe Sakicovi. Teraz nosí #8, pretože sa narodil 
8. decembra.

2. Má prezývku „Donut“, pretože číslo 8 vyzerá ako 
dva donuty.

3. Keby mohol ísť na večeru s tromi ľuďmi, vybral by 
si Wayna Gretzkyho, Denzela Washingtona a Jessicu

Albu

Táto nepríjemnosť sa prejavovala na jeho výkonoch v prvej 
polovici sezóny, keď sám priznal, že sabehom zápasov necítil 
príliš dobre. Zlomovým okamihom sezóny bol podľa neho 
nástup Darryla Suttera na lavičku LA. Kings potom ožili, získali 
Jeffa Cartera a naštartovali svoju rozprávkovú jazdu až k 
prvému Stanley Cupu v histórii klubu. O dva roky neskôr 
vyhrali i druhý.V tej dobe už sa v Kalifornii hovorilo o tom, že 
„králi“ skutočne majú ono víťazné jadro, ktoré Dean Lombardi
budoval.

Viac rečí než hokeja
Každá dynastia však má svoj koniec a je otázkou, či sa 
v prípade Kings a ich troch podarených sezón vôbec dá hovoriť 
o dynastii. Hneď po svojom druhom Stanley Cupe totiž Kings 
nepostúpili do play-off, čoho sa manažment Kings zrejme 
zľakol a začal predvádzať naivné výmeny, ktoré mali zlepšiť 
mužstvo v krátkodobom horizonte, pričom sa ale vzdali 
prospektov a volieb v drafte. Napríklad za Milana Lucice
obetovali Martina Jonese, momentálnu jedničku Sharks, 
Colina Millera, ofenzívneho obrancu, ktorý má momentálne 
na konte 250 zápasov v NHL za Vegas či Boston, a voľbu 
v prvom kole draftu, ktorá padla na českého obrancu Jakuba 
Zbořila.

Od roku 2014 boli Kings v play-off dvakrát, v oboch prípadoch 
vypadli v prvom kole po nepresvedčivých výkonoch. V roku 
2016 vyhrali jeden zápas, o dva roky dokonca žiadny. Hviezdy 
tímu v čele s Doughtym akoby zmizli z ľadu. Doughty má 
zrejme poslednou dobou ako koníček sebavedomé vyhlásenia 
do médií, ktoré však nepodporuje výkonmi na ľade.

Celé to odštartoval konflikt s Matthewom Thachukom v roku 
2017. Ten Doughtyho fauloval lakťom do tváre, čo 
odštartovalo prestrelku ako na ľade, tak v médiách. Od tej 
doby sa dá vo vzájomných zápasoch cítiť napätie. Kedykoľvek 
je Tkachuk s Doughtym na ľade, obaja hráči dostávajú tresty 
za zbytočnosti, keďže sa nedokážu sústrediť naplno na hru a 
majú sklony k nedisciplinovanosti.



Podelil hokejové gény
Leon Draisaitl
6. apríl 2019. Edmonton sa stretáva s Calgary Flames, pričom 
pre Oilers je to posledný zápas sezóny, v ktorej opäť 
nepostupujú do play-off. Na konci desiatej minúty prvej tretiny 
otvára skóre Leon Draisaitl, pre ktorého je to 50. gól v sezóne, 
čo môže slúžiť aspoň ako malá náplasť po ďalšej neúspešnej 
sezóne. Draisaitl nakoniec v boji o Maurice Richard Trophy len 
o jeden gól zaostal za momentálne zrejme najlepším strelcom 
NHL Alexom Ovečkinom. Zápas nakoniec dopadol 3:1 v 
prospech Oilers, skóre však nič neriešilo.

23-ročný rodák z Kolína nad Rýnom by určite radšej vymenil 
svoje presné zásahy za postup Oilers do play-off, veď za svoju 
5-ročnú kariéru v NHL sa s Edmontonom pozrel do bojov o 
Stanley Cup iba jediný raz, keď sa ich cesta skončila v siedmom 
zápase druhého kola proti Anaheim Ducks v roku 2017. Ťažko 
súdiť, či sa situácia nejako zásadne zmení a Oilers sa stanú 
pravidelnými účastníkmi play-off, keďže sa momentálne 
zasekli tak napoly cesty v prestavbe. Partia okolo McDavida a 
práve Draisaitla každoročne na papieri nevyzerá zle, avšak na 
postup do nadstavbovej fázy to zatiaľ nestačí. Ak by sa 
manažmentu „olejárov“ nedarilo zostaviť dlhodobo fungujúce 
mužstvo, môže sa tiež pokojne stať, že mladé hviezdy budú 
chcieť zmeniť prostredie.

“Po sezóne už bolo všetkým jasné, že 
je Draisaitl jedným z ťahúňov 

Edmontonu.“

Syn trénera
Meno Draisaitl nie je v hokeji žiadnou neznámou, zvlášť v 
Česku. Leonov otec Peter bol sám hokejistom a teraz sa venuje 
trénerskej kariére, práve vďaka ktorej je v českej extralige 
známy. V Tipsport Extralige koučoval České Budějovice, 
Hradec Králové či Pardubice, teraz si robí meno aj na 
Slovensku, pretože je od novej sezóny hlavným trénerom 
Košíc. Za svoju hráčsku kariéru sa síce Peter zdržoval len v 
Nemecku, vyhral tam ale v roku 1995 miestnu ligu, 
niekoľkokrát si zahral na svetových šampionátoch a 
olympijských hrách a je tiež uvedený v hokejovej sieni slávy 
Nemecka.

Hoci Leon vraj s plačom hovoril, že chce ísť domov, keď mu 
jeho otec ako malému prvýkrát nasadzoval hokejovú výstroj, 
nakoniec si hokej obľúbil. A postupom času sa tiež začali 
prejavovať hokejové gény, keďže od štrnástich rokov mu bola 
malá aj nemecká dorastenecká súťaž. V štrnástich rokoch 
zaznamenal v 26 zápasoch 103 bodov (z toho 48 gólov), o rok 
neskôr dokonca 192 bodov (97+95) a v play-off za 5 zápasov 31 
bodov (16+15). 

"Spolu s jeho spoluhráčom, ktorý už je tiež členom NHL, 
Dominikom Kahunom, a celým tímom Mannheimu, si tak 
podmanili celú ligu, keď za celú sezónu prehrali iba dva razy a z 
toho raz až v predĺžení.

Keďže si držal viac ako bod na zápas aj o úroveň vyššie, bol v 
lete draftovaný v CHL Import drafte do kanadskej juniorky. 
Ako celkovú dvojku si ho vybral tím WHL Prince Albert Raiders. 
Strelecká chuť ho neopustila ani tu. Kanada ešte napomohla 
jeho rozvoju, takže aj na šampionátoch osemnásťročných a 
dvadsaťročných patril k ťahúňom nemeckých výberov. V 
druhej sezóne v juniorke zaznamenal v základnej časti 105 
bodov, veľké veci ho ale ešte len čakali. Napríklad premiérový 
štart za seniorskú reprezentáciu na Majstrovstvách sveta 
v Bielorusku v roku 2014.

McDavidov parťák
Na svetovom šampionáte si neviedol vôbec zle, v konečnom 
zúčtovaní dosiahol za sedem zápasov na bilanciu 1+3. Hlavná 
časť tej sezóny však nastala až na konci júna - vstupný draft
NHL. Draisaitlov výber sa očakával okolo piatej až šiestej voľby, 
pretože ten istý rok išli na draft ďalší zaujímaví útočníci ako 
Sam Bennett, Sam Reinhart alebo William Nylander. 
Edmonton však mierne prekvapil a vzal Leona už ako celkovú 
trojku. Ešte pred začiatkom tréningových kempov, presnejšie 
12. augusta 2014, podpísal Draisaitl s Oilers nováčikovskú 
zmluvu.

Sezónu začal v NHL, avšak trápil sa rovnako ako celý tím 
Edmontonu pod taktovkou vtedajšieho trénera Dallasa
Eakinsa. Draisaitl skrátka ešte nebol na najlepšiu ligu 
pripravený, preto bol na konci roka 2014 poslaný späť do 
juniorskej súťaže. V NHL do tej doby odohral 37 zápasov a 
nazbieral v nich dva góly a sedem asistencií. O niečo skôr 
pritom Draisaitla vedenie Oilers nepustilo na majstrovstvá 
sveta juniorov, kde by tak potrebný Draisaitl teoreticky mohol 
zamedziť pádu nemeckých juniorov o divíziu nižšie. Malou 
náplasťou mu mohlo byť aspoň víťazstvo vo WHL a titul 
najužitočnejšieho hráča play-off, ktorý dosiahol v drese 
Kelowna Rockets.

Druhú sezónu v NHL už sa chcel ukázať v lepšom svetle a 
preniesť si sem produktivitu z juniorky. Nebol na neho taký 
tlak, pretože celý Edmonton vzhliadal ku Connorovi
McDavidovi, ktorý bol najnovším prírastkom do radov 
„olejárov“. Každý centroval inú lajnu, ale na presilovky ich 
dvoch skúsili dať dohromady a darilo sa im. Keďže sa ale v 
polovici sezóny McDavid zranil na dlhú dobu, od spolupráce 
mladých hviezdičiek na istý čas zišlo. Draisaitl však aj bez 
Connora zaznamenal v sezóne 51 bodov a umiestnil sa na 
druhom mieste bodovania tímu.



„Čím viac úloh mu dávame a čím viac je 
špecifikovaná jeho rola, tým lepšie hrá.“

-Ken Hitchcock o Leonovi Draisaitlovi

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Je najvyššie draftovaným Nemcom, ktorý zároveň vyrastal v Nemecku. Dany Heatley je síce 
tiež rodákom z Nemecka, s hokejom ale začal v Kanade, ktorútiež niekoľkokrát reprezentoval.

2. Jeho otec nikdy netrénoval tím, v ktorom hral Leon, ani tím, proti ktorému hral.
V tomto roku bol zvolený fanúšikmi na All-Star Game NHL, pretože Connor McDavid vyzval 

svojich.

3. followerov na Twitteri, aby mu posielali svoje hlasy ako súčasť „Last Man Leon“ kampane.

Rozprávková zmluva
Po pozitívnych skúsenostiach skúsil trénerský štáb Oilers v nasledujúcej sezóne experiment s koreňmi v predošlom ročníku. 
Uzdravenému McDavidovi dali na krídlo práve Draisaitla. Tentoraz nielen v presilových hrách, ale aj počas rovnovážneho počtu 
hráčov na ľade. Pokus zafungoval na výbornú a fanúšikovia Edmontone videli po temných časoch konečne svetlo na konci tunela. 
Tím tiahli tak dobre, že sa Oilers pozreli po dlhých jedenástich rokoch dokonca do bojov o Stanley Cup.

Po sezóne už bolo všetkým jasné, že je Draisaitl jedným z ťahúňov Edmontonu a že tak bude kľúčovou postavou mančaftu aj v 
najbližších rokoch. Keďže mu ale skončila nováčikovská zmluva, bolo potrebné ho najprv spravodlivo ohodnotiť novým kontraktom. 
Peter Chiarelli, vtedajší generálny manažér Oilers, začal leto tak, že si s ročným predstihom poistil svojho kapitána Connora 
McDavida osemročným kontraktom, až potom začal rokovať o predĺžení s Draisaitlom.

Dohodli sa o necelých šesť týždňov neskôr. Hráč s prezývkou "Nemecký Gretzky" podpísal 16. augusta 2017 novú zmluvu na osem 
rokov v celkovej hodnote 68 miliónov dolárov. Ročne si tak zarobí 8,5 milióna dolárov, čo je vo svetle dnes podpisovaných zmlúv 
skutočná krádež. Kontrakt mu platí až do roku 2025, keď bude mať Draisaitl 28 rokov, teda stále veľmi produktívny vek. Uvidíme, 
koľko toho dovtedy stihne, jedno je však isté - svojimi schopnosťami nás ešte nejaký ten piatok baviť bude.



Striktné pravidlá
JACK EICHEL
Precenený, namyslený, lenivý. Nie práve ideálne slová pre 
muža, čo sa z roka na rok nie len bodovo, ale i herne zlepšuje. 
S výnimkou prvej sezóny, keď bol druhý, sa zakaždým stal 
najproduktívnejším hráčom tímu a je jeho nesporným lídrom.

Koniec koncov, preto nosí na hrudi „C“. Napriek tomu ho 
niektorí ľudia (a nie je ich práve najmenej) označujú hore 
spomenutými prívlastkami. Zaslúžil si to najmä tým, že si ľudia 
s radosťou doberajú jeho vzťah k organizácii. Údajne má tam, 
kde by ho mali mať manažér či tréner, hlavné slovo 22-ročný 
americký center. 

Všetko má svoj príbeh. Malo sa to začať roztržkou medzi 
Eichelom a koučom Danom Bylsmom potom, čo šiestykrát za 
sebou klub nedokázal postúpiť do vyraďovacích bojov. „Počul 
som o tých veciach, ktoré ľudia píšu potom, čo som mal 
stretnutia s generálnym manažérom Timom Murraym
a Danom. Myslím, že obidve stretnutia dopadli dobre,“ 
odmietal tvrdenia o hádkach s poprednými postavami Eichel. 
O deň neskôr už boli obaja spomenutí bez práce.

Internet si na Američanovi – prirodzene – poriadne zgustol. Na 
Wikipédii Buffala Sabres sa razom objavil Eichel na pozícii 
majiteľa, generálneho manažéra aj hlavného trénera klubu. 
Historka o Eichelovi všemohúcom bola na svete. 

V TIENI
Jack je na jeho nešťastie trochu v tieni slávnejšieho soka na 
drafte. O ich draftovom súboji bude čo-to popísané v profile 
Connora McDavida, je ale pravdou, že dopadol podľa prognóz. 
Nalejme si čistého vína, ak sa nič nepredvídateľné nestane, 
Eichel pravdepodobne nebude nikdy takým geniálnym 
a takým produktívnym hokejistom ako jeho kanadský rovesník.

Hoci rivalita Eichela s McDavidom nikdy neprerastie rozmery 
veľkých a sledovaných súbojov ako tie medzi Crosbym
a Ovečkinom, predsa tých dvoch niečo spája. Je to – prirodzene 
– hlavne draft 2015. Na odchovanca americkej hokejovej školy 
ostalo druhé miesto. A tak to bolo správne. Ani skrz všetky 
okolnosti ale netreba zabúdať na fakt, že Eichel jednoznačne 
patrí k najlepším hráčom súčasného hokeja a že desať miliónov 
dolárov nezarába náhodou. Po podpise zmluvy bol šťastný. 
Trvá osem rokov a, ako vravel, ostať v Buffale bol jeho cieľ. 

"Svojím spoluhráčom nič nepovedal. Prišiel na večeru akeď sa 
spoluhráči pozreli na svoje mobily, mali tam radostnú správu. 
Všetka pozornosť sa upriamila naňho. „Bolo to trochu trápne,“ 
smial sa Eichel po humornom zážitku. Bol to preňho po 
emocionálnej stránke špeciálny deň. Podpísal svoj prvý 
multimiliónový kontrakt. „Bolo to tak ohromujúce,“ pokračoval 
pre NHL.com. „Pôsobí to na emócie, keď si predstavíte, čím 
všetkým si vaša rodina prešla a čo všetko vám dali vaši rodičia 
len preto, aby ste sa dostali do tohto bodu. Aj tak si nemyslím, 
že som si to už uvedomil naplno.“

O Buffale rozprával vždy iba pochvalne. Zdá sa, že to, že tu 
chce stráviť celú kariéru, myslí vážne: „Chcem byť jedným 
z lídrov tímu a mužom, ktorý túto organizáciu posunie na vyšší 
level.“

Čo sa Eichela týka, Sabres v ňom pravdepodobne nezískali 
budúceho víťaza Hart Trophy. Zaručene to však je muž, ktorý 
síce od totálnej špičky o kúsok zaostáva, no je hoden toho, aby 
bol okolo neho vybudovaný silný a úspešný mančaft.

„ Bolo to len na krátke obdobie, 
no predsa sa stretol 

s rovesníkom, ktorý je dnes jeho 
protihráčom obliekajúcim dres 

Maple Leafs.“

DETSKÉ HVIEZDY
V Severnej Amerike je také obrovské množstvo hokejových 
klubov, že pravdepodobnosť, že sa dve budúce hviezdy NHL 
stretnú v žiackych rokoch, je takmer nulová. V prípade Eichela
sa ale udiala výnimka potvrdzujúca pravidlo. 

V roku 2006 hrával Eichel za Triple A Junior Bruins. Bolo to len 
na krátke obdobie, no predsa sa stretol s rovesníkom, ktorý je 
dnes jeho protihráčom obliekajúcim dres Maple Leafs. William 
Nylander je síce Švéd, no narodil sa v Calgary a vďaka otcovej 
kariére v NHL sa hokeju priúčal v zámorí. A práve s ním sa 
Eichel na krátku dobu stretol ako spoluhráč v kabíne Bruins. 
Dokonca existuje fotka, ktorá to dokazuje.
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„Jack je talent, ktorý sa rodí raz za generáciu.“
-Jimmy Vesey

Tým bol všetkým fanúšikom dobre známy Maurice Richard. 
„Rocket“, po ktorom je pomenovaná slávna trofej pre 
najlepšieho strelca sezóny v NHL, to vtedy urobil kvôli svojej 
dcére. Keď sa narodila, vážila deväť libier, čo sú zhruba štyri 
kilogramy. A nebyť Gordieho Howea, dnes je asi najslávnejším 
hráčom, kto toto číslo kedy nosil.

„Ale čo s dresmi?“, pýtali sa fanúšikovia. Nič. Nechajte si ich. 
Zmenu Eichel nepreplatil. 

Začali sme o Nylanderovi, no nedokreslili sme pozadie. Tento 
pravý krídelník totiž takisto prešiel zmenou čísla. Od budúcej 
sezóny bude nosiť číslo 88, za ktoré si – prirodzene – vyslúžil 
niekoľko trápnych neopodstatnených pripomienok od 
fanúšikov. Ponúkol sa však, že každému preplatí zmenu čísla, 
ak má jeho dres so starým.

Eichelovi ale tieto veci žily netrhali. 

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Pravé meno Jacka Eichela je John Eichel.

2. Má azda najprešpekulovanejší zápasový deň. Robí 
všetko podľa vlastných predpisov, od raňajok cez 

sprchu až po lepenie hokejky.

3. Má veľa spoločného so Samom Reinhartom, 
s ktorým donedávna aj býval.

Malé hviezdy so svojimi spoluhráčmi napokon dokráčali až 
k titulu. O osem rokov bol William Nylander draftovaný 
z pozície číslo osem Torontom Maple Leafs. Po roku ho Eichel 
svojím druhým miestom prekonal. 

Verte či neverte, toto duo nebolo čo sa týka NHL osamotené. 
Ich spoluhráčom bol pri tejto výhre aj Sonny Milano, ktorý 
poslednú sezónu odohral prevažne na farme Columbusu
v Clevelande.

Ako dokazujú výpovede jeho rodiny i priateľov, Eichel bol 
odmalička nastavený na to, že raz bude hrať hokej na 
najvyššej úrovni. Neraz mal preto problémy v škole, pretože 
všetko, na čo myslel, bol hokej a to, ako si raz zahrá v NHL. 
„Ak by som si mohol sadnúť a porozprávať sa s niekým, koho 
si vyberiem, bol by to Pavel Bure, pretože to je môj obľúbený 
hokejový hráč,“ píše v jednom z útržkov z jeho denníku. 
„Myslím, že je veľmi cool aj preto, že je Rus.“

V iný deň napísal: „Chcem, aby ste vedeli, že hrám hokej. Je to 
môj život. Je to môj obľúbený šport.“

ZMENU NEPREPLATIL
Súhlasíme, že sa v tomto profile už akosi často opakuje meno 
Williama Nylandera, no Eichel má toho s týmto švédskym 
krídelníkom spoločného viac, než by ste si mohli myslieť. 
Okrem iného aj zmenu čísla.

V prvých troch sezónach v súťaži sa Jack premával po ľade 
s pätnástkou na drese. Až posledný ročník to zmenil. Lídrovi 
Buffala našili na dres kapitánske „C“ a dozadu novinku 
v podobe čísla deväť.

Dôvod bol jednoduchý – kedysi nosil rodák z Massachusetts 
toto číslo vždy, dokonca aj rok pred draftom na bostonskej 
univerzite. Nie je prvým hráčom, čo 15-ku zamenil za 9-ku. 
Z celého srdca ale zaiste dúfa, že ho čaká rovnako úspešná 
kariéra, akou sa preslávil jeho predchodca.



Doanovo dieťa
Oliver Ekman-Larsson
To, že Švédi vedia vyprodukovať kvalitných obrancov, 
nie je žiadnym tajomstvom. Či už to bol Nicklas 
Lidström, Erik Karlsson alebo práve Oliver Ekman-
Larsson. 28-ročnému rodákovi z Karlskrony začína 
v tomto roku platiť životný osemročný kontrakt v 
hodnote 66 miliónov dolárov. Ročne si tak zarobí8,25 
miliónov dolárov. Už druhú sezónu navyše bude nosiť 
kapitánske „céčko“. Nastupuje v prvom obrannom páre, 
takže jeho čiastka je stopercentne zaslúžená.

Keďže Arizona doteraz nepatrila medzi tímy, ktoré by 
bojovali o play-off, stíha Ekman-Larsson každoročne 
tiež majstrovstvá sveta v drese Švédska, kde už si takisto 
zvykol nosiť „céčko“ na drese. Zo svetových 
šampionátov má už zbierku všetkých troch medailí, 
navyše sa môže pýšiť olympijským striebrom z roku 
2014. Ďalšie úspechy z olympiády ale asi len tak nepridá, 
keďže všetci dobre vieme, že vzťah NHL a IIHF je 
poriadne chladný a momentálne medzi nimi panuje 
akási studená vojna, v ktorej ide len a len o peniaze.

Krátka zastávka vo Švédsku
Ekman-Larsson začal svoju kariéru vo švédskom 
Tingsryds AIF. Vybavuje si, že v tej dobe chytal na 
švédskej televízii kopec zápasov Detroit RedWings, ktorí 
v onom čase mali vo svojom tíme bohatú švédsku 
enklávu. Oliver si spomína na éru Nicklasa Kronwalla, 
Tomasa Holmströma alebo Henrika Zetterberga. 
Najviac saale snažil učiťod Nicklasa Lidströma
a zapamätať si každý jeden pohyb, čo urobil na ľade. 
Lidströma totiž dodnes považuje za svoj hokejový vzor.

Už od svojich pätnástich rokov nastupoval v 
mládežníckych reprezentáciách. Keďže Tingsryds hral až 
tretiu najvyššiu švédsku súťaž, prestúpil “OEL” v 
sedemnástich rokoch do Leksandu, ktorý hral o súťaž 
vyššie. Ani tu si neviedol vôbec zle, v prvej sezóne 
zaznamenal skoro až neuveriteľných +44 v štatistike +/-. 

Generálnym manažérom tímov NHL jeho nadanie, 
samozrejme, neuniklo, a preto bol 26. júna 2009 
vybraný vtedy ešte Phoenixom Coyotes ako celková 
šestka draftu NHL, ktorý sa v onom roku uskutočnil 
v slávnom kanadskom Montreale. Po drafte ale ešte 
zostal vo Švédsku, kde mu na dres navyše pribudlo 
„áčko“ ako asistentovi kapitána. Naplno ukázal svoj 
ofenzívny potenciál. V sezóne bol druhým 
najproduktívnejším obrancom Leksandu, v bojoch o 
postup do elitnej SHL dokonca najproduktívnejším 
bekom. V tom istom ročníku si zahral na MS nie len 
dvadsaťročných, ale okúsil aj seniorský svetový 
šampionát.

Pre zástupcov Coyotes to bol dostatočný signál, že 
Ekman-Larsson je dostatočne pripravený na prechod 
za oceán, preto krátko po skončení seniorských 
majstrovstiev sveta podpísal prvý zámorský kontrakt -
nováčikovskú zmluvu s Phoenixom.

Finále konferencie napriek neistote existencie tímu
Phoenix nikdy nepatril medzi tímy s ambíciami urobiť 
veľký úspech v podobe dlhej jazdy naprieč play-off. 
Keď aj postúpili, väčšinou skončili v prvom kole. Na 
viac skrátka nemali. Tento prípad sa stal realitou v 
Oliverovej prvej sezóne, v ktorej si zahral ako 
v Coyotes, tak za ich vtedajší farmársky celok v San 
Antoniu. 

Vyraďovacie boje za Phoenix si však Oliver vtedy ešte 
nezahral, pozoroval ich len z klubových sedadiel na 
tribúne spolu s ďalšími náhradníkmi. Počas celej doby 
ho povzbudzovali rodičia zo Švédska, ktorí po nociach 
vášnivo sledovali zápasy svojho syna. Ekman-Larsson 
hovorí, že nezáleží na tom, či dá v zápase hattrick, 
nebo skončí s -5 v bilancii +/-. Od rodičov vždy 
dostane po zápase rovnakú, povzbudivú SMS v znení 
„Hral si skvelo!“.
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“Je proste skvelý, za celú svoju kariéru som nestretol zlého chlapca zo Škandinávie.”
-Paul Bissonette o Oliverovi Ekman-Larssonovi

Po sezóne 2016/17 navyše učinil John Chayka, v dobe 
nástupu najmladší generálny manažér v súťaži, 
kontroverzné rozhodnutí, keď neponúkol novú zmluvu 
veteránovi, klubovej legende a dovtedajšiemu kapitánovi 
Arizony Shane Doanovi. V tíme sa logicky začalo uvažovať 
o tom, kto bude jeho nástupcom a najčastejšie padalo 
práve meno švédskeho ofenzívneho zadáka.  Prvú sezónu 
po Doanovom odchode zvolila Arizona taktiku rozdelenia 
vodcovstva medzi niekoľko asistentov, ktorých bol 
Ekman-Larsson súčasťou. V roku 2018 ale podpísal novú, 
životnú zmluvu, aby bol krátko nato menovaný novým 
kapitánom Arizony Coyotes. Sám OEL pritom priznáva, 
že od Doana, historickej ikony Yotes, sa toho veľa naučil o 
tom, aký by chcel byť kapitán. Za čo si ho cení najviac je, 
že nemusí byť veľmi hlučný v kabíne, ale vie veľmi dobre 
zjednotiť tím, ktorý za ním potom ide nech už sa deje 
čokoľvek.

Kapitánstvo si vyskúšal už aj v národnom tíme, keďže bol 
nositeľom „céčka“ na drese na uplynulých Majstrovstvách 
sveta v Bratislave a Košiciach. Musel sa však porúčať 
domov už vo štvrťfinále.

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Zlato zo svetového šampionátu 2017 venoval 
svojej matke, ktorá krátko predtým zomrela.

2. Prvý zápas proti svojmu hráčskemu vzoru hral 
spálený od slnka, pretože si bol deň predtým 

zaplávať v bazéne a ako Švéd nebol zvyknutý na 
toľko slnka

3. Keď bol mladší, niekoľko zápasov hral na pozícii 
centra, pretože jeho otec, ktorý koučoval tím, chcel, 

aby ľad videl aj z inej perspektívy.

Ďalší ročník už priniesol úspechy ako Ekmanovi-
Larssonovi, tak aj celej organizácii Coyotes. OEL sa 
etabloval a pretransformoval sa na stálicu obrany 
Phoenixu, keď prvýkrát v kariére odohral celú porciu 82 
zápasov základnej časti. V nich zaznamenal na obrancu 
veľmi solídnych 13 gólov, ku ktorým pridal 19 asistencií a 
stal sa druhým najproduktívnejším obrancom za Keithom
Yandlom. V play-off navyše púštny mančaft konečne 
prekonal kliatbu a prvýkrát vo svojej histórii postúpil cez 
prvé kolo bojov o Stanleyho pohár. Ich nečakane dlhá 
cesta sa zastavila až vo finále konferencie, kde vypadli s 
neskorším víťazom Stanley Cupu, takisto dopredu 
odpisovanými Los Angeles Kings.

V púšti však nebolo v tej dobe všetko jen rozprávkové. Už 
od roku 2008 trpeli Coyotes problémami s vlastníkmi, 
ktorí nedokázali platiť výdaje klubu, preto postupne prešli 
pod vlastníctvo ligy. Ani vybudovať fanúšikovskú
základňu nie je pre hokejový klub v tropickom prostredí 
práve najľahšie. Niekoľkokrát sa rozprávalo o sťahovaní, 
napríklad do Seattlu, kde nakoniec vzniká úplne nová 
organizácia a prebiehajú prípravy na rozširujúci draft. 
Nakoniec sa však našťastie podarilo zohnať nového 
majiteľa a Coyotes zostali v Glendale. Krátko nato noví 
majitelia oznámili, že tím zmení od sezóny 2014/15 meno 
na Arizona Coyotes.

Nový kapitán Kojotov
Behom nasledujúcich rokov sa Oliver Ekman-Larsson 
vyvinul v jedného z najlepších ofenzívnych obrancov 
sveta. Nehovorí sa o ňom toľko zrejme preto, lebo od 
onoho úspechu v podobe postupu do finále konferencie sa 
Arizona do bojov o Stanley Cup vôbec nedostala. Napriek 
tomu, že Coyotes majú každoročne jednu z najlepších 
základní talentov a každý rok sa hovorí o prelomovej 
sezóne a tom, že tento rok mladíci už určite prerazia a 
tým play-off urobí, tak sa predpovede stále nie a nie 
naplniť.



Čo je malé, to je dobré
Johnny Gaudreau
Prezývku "Johnny Hockey" začul už pravdepodobne každý, kto 
aspoň občasne sleduje NHL. Nejedná sa o nikoho iného ako 
Johnnyho Gaudreaua, 26-ročné krídlo Calgary Flames, ktoré 
patrí medzi jedných z najnebezpečnejších útočníkov v lige. V 
minuloročnej sezóne sa dokonca priblížil k magickej hranici sto 
bodov v sezóne, tá mu však nakoniec iba o bod ušla.

Svoju prezývku dostal počas druhého roka na univerzite v 
Bostone, kedy sa usiloval o Hobey Baker Award, individuálnu 
trofej pre najlepšieho hráča univerzitnej ligy. V tom rokusa síce 
dostal do finálnej trojky, ale získal ju Drew LeBlanc z univerzity 
v minnesotskom St. Cloud. Johnny Hockey je ocenený touto 
prezývkou vďaka svojej skvelej technike a umeniu s pukom, 
ktoré vynahrádzajú jeho menší vzrast.

Na ľade som doma
Johnny Gaudreau pochádza z New Jersey, kde sa tiež naučil 
korčuľovať, pretože jeho otec mal postavené hokejové ihrisko, 
ktoré bolo malému Johnnymu kedykoľvek k dispozícii. Ku 
korčuľovaniu ho nútil jeho otec už v dvoch rokoch, vraj to ale 
nebolo príliš úspešné, pretože Johnny vtedy bol rád, že zvládal 
chodenie. Akonáhle sa to ale naučil, sám priznáva, že spolu s 
kamarátmi trávil v korčuliach viac času ako v topánkach. V 
mladosti hral síce aj baseball, ale ako teraz vieme, bolo mu 
predurčené stať sa hokejistom.

„So svojimi 167 centimetrami výšky v čase 
draftu sa zaradil medzi najmenších hráčov 

vybraných v histórii draftu.“

Gaudreau odjakživa miloval strieľanie gólov, ako malý vraj 
trávil veľkú časť zápasov motaním sa okolo modrej čiary, aby 
bol pripravený na prípadný brejk. Jeho otec mu to v tom čase 
dosť vytýkal, ale nikdy nezakazoval, pretože takto strieľal hŕbu 
gólov. Ako dospieval a zlepšoval sa, jeho túžba po góloch stále 
rástla. Problém však bol, že nerástol on. V jeho domovine bol 
každoročné turnaj v hokeji pre deti od 13 do 16 rokov, kam bol 
v trinástich vybraný bez problémov, ďalšie dva roky ho však 
skrze jeho výšku nevybrali. Ostatné deti rástli, zatiaľ čo Johnny
nie. Johnny však odmala s nádejou vzhliadal k menším hráčom, 
ako bol napríklad Martin St. Louis.

Gaudreau priznal, že potom, čo ho dva roky nevybrali do tímu, 
bol skleslý a posledný rok na ňom ani nechcel hrať. Jeho otec 
mu však pomohol opäť zdvihnúť sebavedomie a posledný rok 
sa na turnaji predsa len zúčastnil. A vďaka predvádzanej hre 
dostal pozvánky do tímu amerických mladíkov do 17 rokov, čím 
vyvolal záujem niektorých univerzitných tímov. Najprv ale 
musel splniť vekový limit nástupu na univerzitu, odohral tak 
jednu sezónu v USHL za tím Dubuque Fighting Saints. Miestna 
atmosféra ho úplne fascinovala.

Malý-veľký hráč
V Dubuque sa mu náramne darilo, zapisoval v priemere viac 
ako bod na zápas, zahral si All-Star Game USHL a v play-off 
spolu s tímom vyhral Clark Cup. Z individuálnych ocenení sa 
navyše stal nováčikom roka a bol zaradený ako do tímu 
nováčikov, tak do druhého tímu najlepších hráčov USHL. 
Svojimi výkonmi zaujal tiež na drafte NHL, vo štvrtom kole ako 
celkovú 104. voľbu roku 2011 si ho rezervovali Calgary Flames. 
So svojimi 167 centimetrami výšky v čase draftu sa zaradil 
medzi najmenších hráčov vybraných v histórii draftu.

Gaudreau chcel po drafte ísť hrať na univerzitu. Hoci sa 
pôvodne zdalo, že si zvolí Northeastern University, nakoniec sa 
upísal rivalom z Boston College. Kam Johnny prišiel, tam sa 
darilo aj jeho tímu, pretože Boston ten rok vyhral národný 
šampionát. V dvoch sezónnych turnajoch sa navyše stal ich 
najužitočnejším hráčom. V druhej sezóne zažil skutočný boom, 
keď si v 35 zápasoch pripísal 51 bodov a navyše vďaka svojmu 
hokejovému umeniu dostal onú prezývku Johnny Hockey. V 
sezóne si zahral tiež za americký výber na MS dvadsaťročných. 
V siedmich zápasoch zaznamenal rovnaký počet gólov a k nim 
ešte pridal dve asistencie. Na turnaji sa stal najlepším strelcom, 
bol vybraný do All-Star tímu a do zbierky si pridal zlatú medailu 
zo šampionátu.

Jeho prelomová sezóna na univerzite pochopiteľne zaujala tiež 
skautov Flames, preto sa v lete hovorilo o tom, či by náhodou 
Johnny nemal už zamieriť do NHL. Gaudreau sa však rozhodol 
ešte zostať na Boston College a odohrať tam svoju poslednú 
univerzitnú sezónu. Úlohu v tom určite hral tiež fakt, že si 
v tom ročníku mohol zahrať po boku svojho brata Matta, ktorý 
hrá na pozícii pravého krídla.

www.fansmania.eu

http://www.fansmania.eu/


„ Je ťažké dať hit niekomu, koho nemôžete chytiť.“
- Johnny Gaudreau o tom, ako vníma osobné súboje z pozície malého hráča

Gaudreau však baví aj svojim hokejovým umom, pretože sa 
prakticky okamžite zaradil medzi opory Calgary Flames. Ešte 
počas trvania nováčikovskej zmluvy nastrieľal najskôr 24 a 
neskôr 30 gólov. Ohromne mu to klape v lajne s centrom 
Seanom Monahanom. 

Vďaka týmto výkonom si Gaudreau vyslúžil šesťročnú 
zmluvu, vďaka ktorej si ročne príde na 6,75 milióna dolárov. 
Flames iste spadol kameň zo srdca, veď k dohode došlo len 
dva dni pred začiatkom ligy. Odvtedy Gaudreau napĺňa 
predpoklady a bavia sa hokejom ako on, tak fanúšikovia 
Calgary, pretože aj vďaka nemu sa z Flames stal tím 
každoročne bojujúci o play-off.

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. V januári 2015 si nechal zaregistrovať ochrannú 
známku „Johnny Hockey“, pretože sa bál, že by ju 

ľudia zneužívali pre vlastný marketing.

2. Než sa mu začalo hovoriť „Johnny Hockey“, 
spoluhráči z univerzity ho prezývali „Johnny Ham-

and-cheese“, pretože si každý deň do kabíny doniesol 
celozrnný chlieb so šunkou a syrom na desiatu. Raz si 
to tiež vzal na tímové sushi, pretože mu sushi proste 

nechutilo.

3. Je čiastočným vlastníkom týmu Dubuque Fighting
Saints, ktorý hrá v USHL.

Keď mal Johnny na konci sezóny v 40 zápasoch 80 bodov, 
bolo nadovšetko jasné, že nie je dôvod odkladať skok do 
NHL. 11. apríla 2014 tak podpísal s Calgary Flames 
nováčikovský kontrakt. Ten istý deň navyše vyhral ocenenie 
Hobey Baker Award, udeľované najlepšiemu hráči 
univerzitnej súťaže.

Nezabudnuteľný nájazd s Voráčkom
V NHL debutoval o tri dni neskôr, teda 14. apríla 2014, v 
poslednom zápase sezóny Flames, ktorí už vedeli, že do 
bojov o Stanleyho pohár sa v spomínanej sezóne nepozrú. 
Gaudreau pri debute odohral niečo málo cez pätnásť minút a 
skóroval zo svojej prvej strely v lige. Flames však prehrali 
s Vancouverom Canucks 1:5. Sezónu si predĺžil na svetovom 
šampionáte, kde si v drese reprezentácie USA zaknihoval 
desať bodov v ôsmich zápasoch. V produktivite tímu ho 
predstihol iba o jeden bod obranca Seth Jones.

Pred ďalšou sezónou si vybojoval miesto v A-tíme Flames a 
na farmu nebol poslaný ani cez pomalší rozjazd, keď si v 
prvých 6 zápasoch sezóny nepripísal ani bod. Potom však, 
ako sa hovorí,„chytil slinu“ a za nasledujúcich 37 zápasov 
nazbieral 30 bodov. Prvý hetrik si pripísal proti Los Angeles 
Kings, keď tesne pred Vianocami zažívali Flames 
osemzápasovú šnúru prehier a proti „kráľom“ prehrávali už 
0:3. Potom však začal úradovať Johnny Hockey, ktorý 
skompletizoval hetrik minútu pred koncom a poslal tým 
zápas do predĺženia.

Tam Kings, prežívajúcich majstrovskú opicu, dorazil kapitán 
Giordano. Mesiac nato sa hralo stretnutie hviezd, ktorého sa 
zúčastnil aj Gaudreau. Počas skills competition býva zvykom, 
že si hráči na nájazdy privedú svoje deti, ktorým pomáhajú 
skórovať. To isté urobil Jakub Voráček, no namiesto svojho 
potomka si vzal do objatia Johnnyho Gaudreaua a išiel nájazd 
s ním. Video zachytávajúce tento moment sa okamžite stalo 
virálnym.



Vydretá sláva
MARK GIORDANO
Ako definovať oddanú prácu a vzoprenie sa vopred určenému 
osudu? Najľahšie to ide dvomi slovami – Mark Giordano. 
Málokto dosiahne hokejový vrchol v 35 rokoch. Giordano to ale 
vlani dokázal a dokráčal si po vysnívanú Norris Trophy pre 
najlepšieho obrancu súťaže.

V organizácii „plameňov“ nepoznali mnoho príbehov, ktoré by 
sa svojou výnimočnosťou blížili k tomu Markovmu. Rodák 
z Toronta dosiahli, čo mnohí nie, napriek tomu, že v ňom skauti 
v mladosti nikdy nevideli extrémny potenciál. Zaradil sa však 
k najlepším zadákom svojej doby.

Keď dôjde na výber najlepších kapitánov, málokedy v ňom je 
opomenutý. Napriek tomu nie je Giordano persónou 
vzbudzujúcou veľa zbytočnej pozornosti. Vo všetkej 
skromnosti prijal aj Norrisovu trofej. „Cítim sa neuveriteľne,“ 
hovoril pri preberaní ceny.

NEDRAFTOVANÝ
Dnes už veterán, ktorý má v NHL odohratých cez osemsto 
zápasov, vlastne ani netuší, čo robil a kde bol v draftový deň 
roku 2001. Vie však, kde nebol. V Sunrise na Floride. Tam sa 
konal veľkolepý výber, ktorého kráľom sa stal Iľja Kovaľčuk.

Ísť na tento draft by bolo v podstate zbytočné. Giordano vtedy 
nehral žiadnu z veľkých juniorských súťaží. Draftovú sezónu 
odohral v Greater Toronto Hockey League. Tá sa 
charakterizuje ako „najväčšia menšia hokejová organizácia na 
svete“.

„Jeho pracovná morálka, 
neklamem, sa vymyká 

normálu.“

Pre pochopenie situácie – každý vie, že po šancu byť 
draftovaným sa chodí inde ako do GTHL. Giordano bol iný 
prípad. Vyzrel neskôr. „Videl som, že ako obranca môžete 
dosiahnuť vrchol v neskoršom veku, pretože sa učíte veľa o 
tom, ako sa zbytočne nenaháňať a ako využívať hru telom,“ 
hovoril pred takmer piatimi rokmi pre Sportsnet.

Giordanov úspech príde dnes mnohým ako nereálny. 
Napodobnil hokejové legendy Adama Oatesa či Eda Belfoura. 
Tí neboli takisto nikdy draftovaní. Zvlášť jeho blízki ľudia cítia 
obrovskú radosť z toho, že napokon dosiahol vysnívaný cieľ, 
a to i napriek nepriaznivým okolnostiam, ktoré ho v kariére 
sprevádzali.

Jedným z týchto blízkych ľudí je Brian MacDougall. Jeho 
niekdajší tréner a mentor ho vychovával a videl rásť. Pozná ho 
od trinástich rokoch a spoločne so svojou ženou Ann a tromi 
deťmi ho berú ako súčasť rodiny. 

S ich synom Kylom hral hokej a cez víkendy – špeciálne 
v letných mesiacoch – k nim chodieval spať. Niekedy sa 
spoločne s ich rodinou vybral na výlet. Brian bol Giordanovým
trénerom v spomínanej GTHL. „Stal sa jedným z našich detí,“ 
povedal o ňom po rokoch pre NHL.com.

MacDougall sa stal jedným z prvých ľudí, čo v kanadskom 
chlapcovi objavili skrytý potenciál. Snažil sa z neho urobiť 
veľkého hokejistu, pričom mal na pamäti jeho veľké sny, ktoré 
si chce splniť každý mladý hokejista.

„Keď som prvýkrát stretol Marka, hral centra,“ spomína 
MacDougall. „Skoro okamžite som sa ho rozhodol presunúť do 
obrany. Bol skrátka veľmi chytrý, vedel som, že dokáže riadiť 
hru zozadu. Najprv proti tomuto môjmu verdiktu bojoval. 

V tom čase bol veľmi malý a tenký. Jeden z najmenších hráčov 
v lige, čiže musel hrať centra. Ale mal veľa v rukách, jeho IQ 
bolo nad ostatnými a atleticizmus a konkurencieschopnosť mal 
vždy v sebe. Vždy.“

MacDougall si dokonca spomína na jeho ťažké defenzívne 
začiatky. Hrali proti tímu z Richmond Valley. Giordano musel 
nastupovať proti starším, rýchlejším, väčším a silnejším 
chlapcom. Tempo hry ho ako neskúseného beka ohromilo. 

„Na lavičke sa dostal ku mne po prvých pár striedaniach,“ 
pokračuje v rozprávaní MacDougall, „a povedal mi: ´Bri, 
nemôžem hrať obrancu. Je to príliš rýchle.´ Zapozeral som sa 
naňho na niekoľko sekúnd a poslal ho sadnúť si späť na svoje 
miesto. Vrátil sa tam, odohral svoje ďalšie striedanie a odvtedy 
sme nikdy nemali rozhovor o jeho hraní v obrane. Ten zápas 
sme prehrali 8:3. O tri týždne sme proti nim hrali znovu, 
porazili ich 6:1 a Mark bol pravdepodobne najlepším hráčom na 
ľade.“

Na nový výstroj si v mladosti musel Giordano poctivo zarobiť. 
MacDougall mu ponúkol aj túto možnosť. Neraz mu v práci 
vypomáhal v sklade, aby si čo-to privyrobil.

CESTA ZA NORRIS TROPHY
Po dlhej, strastiplnej, no napriek tomu nádhernej ceste je 
Giordano čerstvým držiteľom Norris Trophy. Po nominovaní 
troch finalistov boli jeho blízki plní očakávania. „Strašne veľmi 
som chcel, aby ju získal, lebo si to zaslúži,“ vravel MacDougall.



„Nikto nie je ako tento chlap. Je to mašina. 
Preto ho tak milujem.“

-Brad Wheeler, korčuliarsky tréner Giordana (NHL.com)

Giordano je dušou a srdcom mužstva Flames. Vedenie ho 
menovalo kapitánom pred ročníkom 2013/14. Bol podľa 
nich vtedy najlepšou voľbou. A bol by ňou i dnes. 

„Kapitán by mal byť príkladom toho, čo chcete ako 
organizácia dosiahnuť. Tu máme hráča, ktorý pracuje 
nonstop. Je tu vždy pre ostatných. Nikdy sa nesťažuje. 
Nikdy nemá zlý deň. Kedykoľvek si s ním sadnete, nikdy 
nemá v očiach skleslý pohľad alebo také niečo,“ hovoril 
vtedajší kouč Flames Bob Hartley. 

Svoj výber si obhájil a aj keď už nespolupracujú, jeho 
obhajoba trvá na ľade dodnes. Okrem zisku Norrisovej
trofeje sa „Gio“ stal aj druhým najproduktívnejším bekom
poslednej sezóny. Hráčov okolo seba robí lepšími. A to je 
vlastnosť, ktorá v dnešnom hokeji rozlišuje dobrých 
hráčov od tých najlepších.

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Jeho otec pracuje ako realitný maklér 
v Toronte.

2. Stal sa štvrtým obrancom v histórii, ktorý 
vyhral Norris Trophy po oslávení 35. narodenín.

3. Napriek predošlým zraneniam za posledné 
štyri sezóny vynechal iba päť zápasov.

Nedraftovaný, podpísaný Calgary Flames, aby ochutnal 
NHL, na sezónu v Rusku a potom späť v najlepšej 
hokejovej lige sveta, cez zranenia a pochybnosti o sebe 
samom sa napokon predral k obrannému grálu, ktorý 
každoročne získa len jeden zo stoviek tisíc hokejistov. Zo 
171 porotcov mu 165 pridelilo prvé miesto.

„Počas minulých rokov som do toho vložil kopec tvrdej 
práce,“ vravel dojatý v príhovore. „Mal som v kariére veľa 
úspechov, ale i pádov. Skutočne som si začal veriť až po 
návrate z Ruska (po sezóne 2007/08, pozn. red.). Je to 
skvelý pocit byť v spoločnosti (Brenta) Burnsa, Victora
(Hedmana) a všetkých tých skvelých hráčov, ktorí túto 
trofej v minulosti vyhrali.“

V prednom rade sedel Brad Wheeler. Ten je jeho 
korčuliarskym trénerom už pätnásť rokov. Keď vyhlásili 
jeho meno, neubránil sa slzám. „Som taký šťastný, že by 
som dnes mohol pokojne zomrieť. O tomto sa mi ani len 
nesnívalo,“ vravel Wheeler. „Jeho pracovná morálka, 
neklamem, sa vymyká normálu. Nikto nepracuje na ľade 
a mimo neho tvrdšie ako on. Nikto,“ verí Wheeler.

Aj preto bol z onoho momentu tak veľmi dojatý. S elitným 
bekom trávi veľa času, vie azda najlepšie, koľko toho 
musel pri ceste za týmto cieľom na tréningoch obetovať. 
Dnes už jeho meno svieti medzi všetkými tými legendami, 
ktoré toto ocenenie od roku 1953 získali. Potvin, Coffey, 
Orr, Bourque, Robinson... a Giordano.

„Len chcem povedať, že Bobby Orr...,“ zamýšľa sa 
MacDougall. „Viete, byť menovaný v rovnakých 
súvislostiach ako Bobby Orr, to je podľa mňa niečo naozaj 
veľké. Bobby Orr bol vždy mojím najobľúbenejším 
obrancom. Dokedy neprišiel Mark, samozrejme.“



Divný alebo zábavný?
CLAUDE GIROUX
„I know I can treat you better,“ spieva sa v jednej populárnej 
pesničke. Znamená to „Viem, že sa k tebe budem správať 
lepšie“.

Presne túto pesničku by pravdepodobne spievali hokejoví 
fanúšikovia z paralelného vesmíru, keby dostali možnosť vidieť 
Claudea Girouxa v akcii. Je stobodovým hráčom, je kapitánom 
a jedným z najlepších útočníkov súčasnosti. Napriek tomu 
v mnohých skupinách expertov panuje presvedčenie, že je 
nedocenený.

Priaznivci ho často berú len za niekoho nadpriemerného. Tento 
univerzál je však na vyššom leveli. „Keď príde na súťaženie, je 
jedným z najzúrivejších ľudí, ktorých som kedy stretol,“ cituje 
Sportsnet Wayne Simmondsa, jeho bývalého spoluhráča. To, 
čo spomína, je jedným z dôvodov, prečo proti nemu protihráči 
neradi nastupujú.„Je veľmi aktívny, neposedí na mieste ani päť 
minút. Stále niečo musí robiť. A je navyše aj veľmi netrpezlivý.“

31-ročný kapitán Philadelphie Flyers sa chystá na svoju 
dvanástu sezónu na najvyššej hokejovej úrovni. Podľa NHL 
Network patrí na rovnaké miesto medzi najlepšími krídelníkmi
súčasnosti, čo je tiež veľmi rozporuplné tvrdenie. 

DECADE PLAYER
Keď sa hokejové portály pustili do skladania All-Star tímov 
uplynulého desaťročia, medzi ašpirantmi na túto poctu sa 
skloňovalo aj meno Giroux. Neobišlo to ani nás. Na mieste 
jedného z krídel tam pokojne mohol byť, nebyť viacerých na 
jeho pomery podpriemerných sezón.

Ani tie ale nič nemenia na tom, že je rodák z Ontária jedným 
z najlepších hráčov poslednej dekády. Štatistiky hovoria takisto 
v jeho prospech. Iba traja hráči – Sidney Crosby, Patrick Kane 
a Alexander Ovečkin – boli od začiatku sezóny 2009/10 doteraz 
produktívnejší ako Claude. V asistenciách ho dokonca prekonal 
iba Nicklas Bäckström. A ak počítame čisto naše desaťročie, 
rozumej od 1.januára 2010, jeho súboj s Bäckströmom je 
vyrovnaný. Obaja majú po 490 asistenciách.

Napriek tomu, že je Giroux jednou z tvárí posledného 
desaťročia, ostáva častokrát nepovšimnutým. 

Ako muž s „céčkom“ na hrudi doviedol Flyers do nadstavbovej 
časti sezóny iba trikrát a všetky tri cesty skončili už v prvom 
kole. To je jeden z faktov a argumentov, prečo je v očiach 
hokejovej verejnosti na svojej pozícii.

Na druhej strane sú jeho čísla či dopad na spoluhráčov. Svojho 
času vytvoril s Jakubom Voráčkom takmer nezastaviteľné duo. 
Je pravdou, že v zbierke nemá ešte šokujúco ani jednu 
individuálnu trofej, no prečo nespomenúť trebárs sezónu 
2017/18, keď v boji o kráľa produktivity skončil druhý, šesť 
bodov za Connorom McDavidom? Navyše sa vtedy okrem 
neho hranicu sto bodov podarilo dosiahnuť iba spomínanému 
McDavidovi a Nikitovi Kučerovovi.

Jeden z najodolnejších hráčov súťaže vynechal za posledných 
sedem sezón iba päť zápasov. Od roku 2009 navyše odohral 
776 z možných 786 stretnutí. Viac ako on majú za toto časové 
obdobie na konte iba Blake Wheeler (779) a Andrew Cogliano
(780). V siedmich z posledných deviatich sezón skončil v TOP 
10 najlepších nahrávačov, pričom v predminulej sezóne v 
pretekoch o najviac asistencií s počtom 68 zvíťazil. 

„O mnohých chlapcoch sa v lige rozpráva, viete, tie veľké mená 
a naozaj si nemyslím, že sa mu dostáva dostatočnej 
poroznosti,“ myslí si o celej veci Travis Konecny, momentálne 
čakajúci na novú zmluvu od Flyers. „Mal by byť v týchto 
debatách,“ pritakáva Simmonds. „Je to dokelu dobrý hráč.“

NADŠENEC ODMALA
Už sme spomínali, že je Giroux známy ako veľmi súťaživý 
človek, ktorý sa nevzdáva. Porazíte ho v človeče a on si hneď 
opýta odvetu. V živote už prežil niekoľko finálových zápasov. 
V roku 2010 musel pozerať, ako sa súper z Chicaga raduje 
z prvého Stanley Cupu po 49 rokoch a v roku 2017 s Kanadou 
nezvládol finále svetového šampionátu. Zlaté medaily mu však 
nie sú cudzie.

K výhre v QMJHL, ktorú okorenil aj Guy Lafleur Trophy pre 
najužitočnejšieho hráča play-off, pridal juniorské i seniorské 
zlato zo svetových šampionátov. Posledná veľká tímová výhra 
prišla v roku 2016 na Svetovom pohári. 
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„Doslova korčuľuje dookola a iba rozpráva. Nie, žeby podpichoval, len 
bude rozprávať o veciach, ktoré protivníka rozhodia, totálne hlúpe veci. 

Veľa ľudí to otravuje.“
-Wayne Simmonds o Girouxovi (Sportsnet)

Do Gatineau Olympics sa napokon dostal aj napriek neúspechu 
na drafte. Odvďačil sa im 103 bodmi. O rok ich ako asistent 
kapitána nazbieral 112 a v poslednej sezóne sa najmä vďaka jeho 
prínosu oslavoval Prezidentov pohár pre víťaza QMJHL.

O dva roky už siahal na Stanley Cup. V 23 zápasoch toho play-off 
mal vtedy 22-ročný Giroux na konte 21 (10+11) bodov. Viac ako 
on v tíme nazbierali iba Daniel Briere s Mikeom Richardsom...
„Bol som ešte mladý chlapec a tá jazda bola neuveriteľná,“ 
spomína útočník. „Ale dokázať to teraz, keď som starší, to by 
bolo úžasné.“

Ako kapitán sa veľmi snaží zo svojho tímu urobiť rodinu. Ide 
svojím kolegom príkladom, niekedy divnejším, než by kto čakal. 
„Má tridsať, ale niekedy by ste to doňho nepovedali,“ hovoril po 
jednej príhode Travis Konecny. Keď raz vošli s Ivanom 
Provorovom do spoločnej izby na tripe, boli unavení a chystali sa 
okamžite spať. Provorov už ležal, keď vtom vybehol Giroux z ich 
skrine, aby ich naľakal. „Je to stále dieťa,“ s úsmevom dodáva 
Provorov.

Protivníci to z neho cítia tiež. „Robí na nich zvuky vtákov,“ 
opisuje jeho trochu detinský štýl Simmonds. Ľudí veľmi rád volá 
slovom „pigeons“, teda holuby. Keď sa James van Riemsdyk 
dohodol s manažmentom na novom päťročnom kontrakte, na 
Twitter napísal: „Je vzrušujúce mať naspäť môjho obľúbeného 
holuba.“

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Okrem hokeja mal aj iný koníček – bowling. Chodieval aj na bowlingové turnaje, no neskôr stopol.

2. Keď Bob Clarke, vtedajší generálny manažér Flyers, vystúpil v roku 2006 na pódium, aby draftoval
v prvom kole, zabudol Girouxovo meno. Povedal: „Philadelphia si vyberá z Gatineau z Quebec Junior 

League... umm... ups, zabudol som...“ Museli mu našepkať jeho spolupracovníci.

3. Od sezóny 2008/09, prvej profesionálnej v Girouxovej kariére, nemá nikto draftovaný s ním alebo nižšie 
ako on (22.miesto) viac bodov ako on.

To všetko sú úspechy, ktoré mu priniesla tvrdá drina, no najmä 
vášeň a nadšenie pre najrýchlejší kolektívny šport planéty. Keby ste 
sa zaujímali o to, kde sa to v ňom zobralo, stačí sa opýtať jeho otca 
Raya. Ten v rodinnej obývačke s úžasom sledoval dvojročného syna, 
ako veľmi ho nadchol národný šport.

V televízii bežal zápas, od ktorého Claude nespustil oči. Jeho otec si 
už nepamätá, ktoré dve mužstvá proti sebe nastupovali. Hokejová 
mánia však neprestala ani cez prestávku. Girouxovci vytiahli hokejky 
a koberec im poslúžil ako spoľahlivá ľadová plocha.

„Keď sa opäť začalo hrať, položil si hokejku na zem a pozerali sme 
druhú tretinu,“ pokračuje pre Sportsnet Giroux starší. „Zízal na 
televíziu a ja som si myslel: ´Ó, môj Bože, je dosť mladý nato, aby 
bol do toho takto zapálený´.“

CHOROBA HO NEODRADILA
Rodák z mestečka Hearst nemal odmalička na ružiach ustlané. 
A pokračovalo to aj v puberte. Zvlášť sklamaný bol vtedy, keď ho 
prehliadli na drafte do CHL v roku 2004. Aby toho nebolo málo, 
hneď potom musel bojovať s mononukleózou, pre ktorú pol roka 
nehral.

Talent to bol veľký. Kanadské juniorské tímy sa ale báli. Vyústilo to 
až do ďalšej bolesti v podobe roku 2005. Tu na drafte malo zaznieť aj 
meno Claude Giroux. Márne ale boli všetky nádeje. „Ešte nebol 
dospelý,“ vysvetľuje Ray. „Mal mononukleózu. Všetci sa ho báli 
draftovať.“



Ide len o Pohár
TAYLOR HALL
Stelesnená chyba Petera Chiarelliho. Aj tak by sa dal 
pomenovať Taylor Hall, dnes najväčšia hviezda New Jersey 
Devils. Jeho cesta k súčasnému renomé bola poriadne 
zaujímavá.

„Trochu to sklame. Bol som tu šesť sezón, čiže som si určite 
vybudoval vzťah s tímom, mestom aj fanúšikmi,“ povedal Hall 
potom, čo ho vtedajší manažér Edmontonu vymenil na východ. 

Všetko to bolo preto, lebo Oilers potrebovali posilu do obrany. 
Za Halla prišiel Adam Larsson, urastený švédsky obranca. Ten 
je však dnes za svoju hru poriadne kritizovaný, zatiaľčo sa Hall 
v Jersey pretransformoval až na víťaza Hartovej trofeje.

Jeden z najlepších krídelníkov sveta bol plánovaným článkom 
do skladačky jadra Edmontonu. Nie nadarmo si ho zvolili 
z prvého miesta draftu 2010. Časy sa ale v NHL menia rýchlo. 
Tak, ako sa zmenili počas jeho prelomovej sezóny.

ODPÍSANÝ
Predtým, ako prišiel dnes 27-ročný rodák z Calgary 
prostredníctvom trejdu do New Jersey, ani raz neprekročil 
hranicu 70 bodov alebo 30 gólov. Aj medzi fanúšikmi 
organizácie panovali obavy o to, ako to napokon s veľkým 
talentom dopadne.

V prvom ročníku v drese Devils sa Hall čo sa produktivity týka 
nestal žiadnym ligovým suverénom. Síce bol s 53 bodmi 
spoločne s Kylom Palmierim najproduktívnejším hráčom tímu, 
mančaft od neho potreboval viac. 

A Hall akoby lúskol prstami a bolo to. „Na začiatku tejto sezóny 
nás ľudia odpisovali... odpisovali aj mňa,“ hovoril Taylor po 
ročníku 2017/18.

Zakončil ho výhrou Hart Trophy, čo sa nikdy predtým 
žiadnemu hráčovi Devils nepodarilo. „Byť tu je skvelý pocit.“
V tom istom roku okúsil kanadský forvard prvýkrát (a zatiaľ aj 
poslednýkrát) v kariére chuť play-off. Dokopy tam odohral iba 
päť stretnutí, čo je pre držiteľa tak významnej trofeje, ktorý 
vstupuje do svojej desiatej sezóny, celkom nezvyčajné číslo. 

Ak by ste pochybovali o tom, že si Taylor svoju cenu zaslúžil, 
tak si určite pozrite, s akým náskokom kraľoval tímu, ktorý by 
bez neho v play-off určite nebol. S 93 bodmi si utvoril 
suverénne bodové maximum. Druhým najproduktívnejším bol 
Nico Hischier, ktorý nazbieral 52 bodov.

„Dlho som bol dobrým hráčom,“ hovoril Hall. „Cítim, že čo ma 
prenieslo do ďalšieho levelu, bolo byť súčasťou Jersey, hrať 
s mojimi spoluhráčmi, draftovať ako jednotku Nica Hischiera
a hrať s ním ako centrom počas celej sezóny. Asi najväčším 
dôvodom, že som dnes tu, je číslo 13 v mojom tíme (Nico 
Hischier, pozn. red.) a dôvera, ktorú do mňa (generálny 
manažér) Ray Shero a (kouč) John Hynes vložili. Som poctený, 
že túto skupinu môžem reprezentovať.“

SLOVENSKÉ KORENE
V Kanade sa v podstate nenájde človek, ktorý by nemal korene 
niekde ďaleko. To je prípad aj samotného Halla, ktorý je so 
Slovenskom spojený viac, ako by sa mohlo zdať. 

Je zjavné, že pri zámorských menách ako Stastny, Konecny, 
Zajac či Studnicka ide o ľudí pochádzajúcich zo 
stredoeurópskych končín. O Hallovi to ale vie málokto.

Jeho otec sa narodil v Austrálii a za manželku si vzal Kim
Štrbovú, ktorá síce vyrástla v Ontáriu, no priezvisko nasvedčuje 
tomu, odkiaľ pochádza. Dokonca aj celé Taylorovo meno znie 
Taylor Strba Hall. A bola to práve ona, ktorá syna v piatich 
rokoch zapísala do miestneho hokejového tímu.

Jeho predkovia z maminej strany – teda Štrbovci – pochádzajú 
z obce Jasenie, dnes patriacej do okresu Brezno. Predpokladá 
sa, že do Severnej Ameriky prišli počas migračnej vlny na 
prelome 18. a 19. storočia.

Po svojej mame podedil pokojnú povahu a jeho otec Steve, 
bývalý hráč amerického futbalu, v ňom odmala budoval 
súťaživého ducha. „V športe musíte mať bojovnú mentalitu, ale 
takisto potrebujete chladnú hlavu, aby ste sa dokázali 
sústrediť,“ vraví jeho otec. „Keď sa dostane pod tlak, má odo 
mňa pracovnú etiku a súťaživosť. Pokojnú hlavu má od matky. 
Tá by bola pokojná aj keby prišiel hurikán.“
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„Nejde mi o body alebo niečo také. Len chcem skončiť 
svoju kariéru a povedať, že som víťaz Stanley Cupu.“

- Taylor Hall

Hall vstupuje do posledného ročníku svojho kontraktu. Ročne si 
zarába šesť miliónov dolárov, no je možné, že v rokovaniach 
bude žiadať aj o štvormiliónové navýšenie. Hlavnou prioritou 
Devils, samozrejme, bude udržať si ho.

Halla čaká obrovské rozhodnutie. Na trhu voľných hráčov by 
pravdepodobne našiel záujemcu, ktorý by mu dal viac, než mu 
budú schopní ponúknuť Devils. Kanaďan je ale súčasťou jadra 
mužstva, ktoré môže o pár rokov vybojovať Stanleyho pohár. 

Prioritou elitného útočníka je vyhrávať, čo je pri pohľade na jeho 
(ne)úspechy zjavné. „Liga sa stáva stále mladšou a čas 
nezastavíš. Síce mám ešte v tejto lige veľa rokov pred sebou, no 
je pre mňa sklamaním, že som v polovici cesty a doteraz som 
odohral iba päť zápasov v play-off, takže sa to pokúšam zmeniť.“

Otázkou je, či sa mu to podarí v Devils. Tento chlap je hladný po 
výhrach, ktoré nie a nie prísť.

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Taylor Hall drží klubový rekord v najrýchlejších 
dvoch góloch Edmontonu Oilers. V roku 2013 vsietil 

dva góly v priebehu osem sekúnd, čím prekonal 
Wayna Gretzkyho.

2. Keď vyrastal, hral okrem hokeja aj golf a futbal.

3. Je tvárou charitatívneho letného hokejbalového 
turnaja, ktorý sa usporadúva v 

kanadskom Kingstone.

Jeho otec mu je mentorom a vzorom už odmalička. Ešte v 
januári roku 2010, predtým, ako bol draftovaný, sa pre CBC 
rozhovoril o všetkom, čo spolu riešia: „Jedna z vecí, o ktorej sa 
často bavíme, je energia. Môžem povedať, že Taylor je teraz 
veľmi unavený. Nezastavil sa od juniorských majstrovstiev sveta. 
Ale on mi vraví, že deti teraz na Haiti utekajú, aby si zachránili 
život a že v porovnaní s tým nie sú jeho problémy ani zďaleka tak 
zlé.“

Aj jeho spôsoby, priority a vyjadrovanie mu napokon pomohli 
byť jednotkou, čo je pocta, ktorej sa každoročne môže dostať iba 
jednému človeku. 

Za svoje zručnosti vďačí ľadu na dvore, na ktorom mohol pilovať 
všetko, čo ho učili na tréningoch. „Vždy je skvelé mať ihrisko za 
domom. Naozaj si myslím, že to je miesto, kde som ako hráč 
budoval všetky svoje zručnosti,“ povedal Taylor. „Keď sa ma 
pýtajú na najlepšie zážitky z detstva, vždy sa spájajú s hraním 
hokeja na dvore.“

Jeho mama, obrovská fanúšička, si myslí, že bol predurčený stať 
sa špičkovým hokejistom: „Niekedy si proste myslíte, že je to 
osud. Predstavoval si to, keď bol malý a myslím, že to skrátka 
bolo preňho predurčené. Niekedy rozmýšľam nad jeho úspechmi 
a nad časmi, keď o tom iba sníval.“

BUDÚCNOSŤ V DEVILS
Všetci dobre vidíme, aký konkurencieschopný tím „diabli“ 
skladajú. O rok už to nemusí byť ten podpriemerný mančaft. 
S menami, ktoré v ňom figurujú, by sa z nich mal stať veľmi 
rešpektovaný tím.

Hallovi pribudli P.K. Subban, Wayne Simmonds, Nikita Gusev či 
draftová jednotka Jack Hughes. Všetko počas jedného leta. 
Rayovi Sherovi sa podarilo skĺbiť partičku veľmi dobrých hráčov. 
Ostáva už len porozumieť si na ľade.



Prototyp obrannej skaly
VICTOR HEDMAN
Švédski obrancovia sú v posledných dekádach zárukou 
hokejovej kvality. Jedného z nich – Nicklasa Lidströma, 
dokonca mnohí považujú za najlepšieho európskeho 
hokejistu všetkých čias. Je akoby vzorkou, métou, ku 
ktorej sa túžia priblížiť všetci jeho nasledovníci.

Jedným z nich je aj viking na modrej čiare Tampy Bay 
Lightning. Victor Hedman, víťaz Norris Trophy zo 
sezóny 2017/18, je bezpochyby jedným z najlepších 
zadákov súčasnosti. Základný kameň mužstva Bolts je 
unikátnym spojením veľkosti (198 cm, 101 kg) 
a rýchlosti. V hokeji takýchto ľudí nájdete veľmi málo.

Vo vlaňajšej základnej časti odohral sedemdesiat 
stretnutí a pri skorom vyradení z play-off iba dve. 
Nečudo. V závere sezóny mal problémy, ktoré mu 
nedovoľovali odohrať posledné štyri stretnutia 
základnej časti a vo vyraďovacích bojoch sa nezmohol 
na viac ako dve. Bez Hedmana sa Tampe hrá ťažko. 
Zranenie v hornej časti nevyradilo len jeho, ale aj celý 
jeho tím.

Z HOKEJOVÉHO MESTA
Bolo to v jeden letný deň, keď mal Hedman iba desať 
rokov. Svoje oči vtedy po prvýkrát uprel na posvätný 
hokejový grál, sen každého hokejistu. Stanley Cup 
prišiel do jeho rodného Örnsköldsviku. Priviezol ho 
jeho čerstvý víťaz – Peter Forsberg.

„Foppa“ – dnes už obrovská legenda nie len švédskeho, 
ale aj svetového hokeja – bol jedným z idolov, ku 
ktorým malý Hedman vzhliadal. Na hokej boli aj vďaka 
nemu v malom, len 30-tisícovom meste, skvelé 
podmienky. Okrem Hedmana a Forsberga z neho vyšli 
aj také legendy ako Markus Näslund či Daniel a Henrik
Sedinovci.

Hedman sa však doteraz ešte trofeje nedotkol. Vyšiel 
aj na pódium, s Forsbergom si urobil pamätnú 
fotografiu, avšak tradícia je tradícia. Ostáva mu dúfať, 
že ho raz bude môcť pozdvihnúť nad hlavu s tímom zo 
slnečnej Floridy, ktorý je už niekoľko rokov pasovaný 
na hlavného ašpiranta na výhru.

Zručnosti si pestoval každý deň. Dvanásť rokov zažíval 
tú istú rutinu. Ráno šiel do školy a počas každej 
prestávky hral so spolužiakmi hru s názvom „bandy“. To 
je istá odnož ľadového hokeja, v ktorej sa používajú 
hokejky podobné pozemnému hokeju, veľké bránky 
a loptička. Na ploche je rovnaký počet hráčov ako na 
futbale – jedenásť v každom tíme.

Po škole šiel s otcom na štadión. Ak práve netrénoval 
on, sledoval pri tréningu iné mužstvo. Kedykoľvek hral 
Modo, účastník švédskej SHL, domáci zápas, Hedman 
stál v sektore ultras, kde spoločne s nimi spieval chorály 
a fandil odušu. Pre hokej bol odmalička zapálený. 

Svojej domovine vďačí za rodinnú atmosféru, ktorá tu 
v hokeji panuje. „Keď som mal osem rokov, sledoval som 
osemnásťročných Sedinovcov hrať za profesionálny tím 
Modo na rovnakom štadióne, na ktorom som korčuľoval 
aj ja. Pamätám si, ako som s údivom sledoval, ako ľahko 
posúvali puk. Bolo to neskutočné. Neboli to však 
obrovské superhviezdy. Boli to proste chlapci z nášho 
mesta. Kedykoľvek sa mohli ukázať na našom žiackom 
kempe a trénovať s nami,“ spomína pre 
theplayerstribune.com. „Ako deti sme chceli vedieť 
korčuľovať a prihrávať ako oni. Rozdiel je však v tom, že 
som nikdy necítil akýkoľvek tlak, aby som to dotiahol do 
NHL či švédskej elitnej ligy. A už vôbec nie od mojich 
rodičov. Tí skrátka chceli, aby ma to bavilo.“

Keď sa povie slovné spojenie „švédsky hokej“, Hedman 
si s tým spojí jedno slovo – zábava. Možno to je menšou 
fyzickosťou v ich hokeji či tým, že tam neexistujú 
stresujúce veci ako try-outy. Na druhú stranu majú 
švédski športovci vlastnosť, ktorá im pomáha 
v dôležitých zápasoch o všetko. „Je tu jedna veľká vec, 
ktorú by ste o Švédoch mali vedieť. Milujeme vyhrávať. 
Úprimne si myslím, že milujeme výhry viac než 
ktokoľvek iný.“

Jedným z dôvodov, prečo sú Švédi tak súťaživí 
a zaťažení na výhry, je podľa 28-ročného beka blízka 
komunita ľudí. Hokej tu zväčša nehráte proti cudzincom, 
ale proti chlapcom z blízkeho okolia, o čom svedčí aj 
fakt, že Tampa Bay Lightning bola iba jeho druhým 
tímom v kariére. Odmalička totiž vyrastal v Modo
Hockey.



„Rýchlo a ľahko korčuľujúci obranca, dobrý ofenzívne aj defenzívne, 
má 198 cm, sto kíl a má iba 18?! Je geneticky modifikovaný?!“

-Thehockeywriters.com o osemnásťročnom Hedmanovi

Medzi svetovou špičkou sa Victor drží už roky. Nikdy 
však nedosiahol vrchol celého snaženia, Stanley Cup. 
Najbližšie k tomu mal v ročníku 2014/15. Definitívne 
ukázal, že patrí medzi najužšiu elitu a „blesky“ sa s jeho 
významným prispením dostali až do veľkého finále, kde 
však nestačili na Chicago Blackhawks. 

V drese Blackhawks korčuľoval vtedy ešte v plnej 
fazóne hrajúci Duncan Keith. V tom play-off si pripísal 
21 bodov v 23 zápasoch. Na obrancu parádne číslo. The 
Hockey Writers ale počas onej série napísali jednu 
poznámku. So všetkou úctou voči Keithovi neváhali 
podotknúť, že nie je najlepším bekom finále. Ten stál 
na druhej strane. Uhádli ste. Jeho meno bolo Victor 
Hedman.

Pred tou sezónou ho NHL zaradila na desiate miesto 
medzi najlepšími obrancami súťaže. O tri roky neskôr 
bol štvrtý. Dnes je druhý. A na špici sa ešte niekoľko 
rokov udrží, na to vezmite jed. 

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Jeho celé meno znie Victor Eric Olof Hedman.

2. Žiadny rovnako vysoký (198 cm) alebo vyšší 
obranca si nikdy v histórii nepripísal 63 a viac bodov. 

Dokázal to iba Hedman. Dvakrát.

3. Je až ôsmym najlepšie plateným obrancom 
súťaže. Viac ročne zinkasuje aj P.K. Subban či Jacob

Trouba.

MÁLO KONKURENTOV
Medzi obrancami je dnes málo hráčov, ktorí svojimi 
kvalitami môžu konkurovať obrovitému zadákovi zo 
Švédska. Svojou hrou je unikátom. Skauti ho ešte pred 
draftom charakterizovali ako hybrid medzi Chrisom
Prongerom a Jayom Bouwmeesterom. A pred novou 
sezónou sa opäť cíti plný energie, nového elánu 
a odhodlania.

Pre Lightning bolo hlavné, aby bol po zdravotne 
komplikovanom závere uplynulého ročníka fit. „Telo je 
na tom skvelo,“ nechal sa počuť v strede augusta 
a s istotou potešil fanúšikov Tampy. „Robil som presne 
to, čo som počas tohto leta chcel. Našťastie som mal 
možnosť korčuľovať s mojím domovským tímom 
Modo, ktorý sa o mňa stará aj od doby, keď som odišiel 
do Tampy. Moja off-season bola super a teším sa na 
posledných pár týždňov pred odchodom do Tampy, 
kde to vyvrcholí.“

Najväčším cieľom do budúcej sezóny nie je Norris 
Trophy, hoci okrem neveľkej hŕstky chlapíkov nie je 
v lige nikto, kto by ho o ňu mohol pripraviť. Je to 
o tímovom úspechu. Tribúny Amalie Areny totiž vlani 
zažili veľký šok. Sám Hedman netuší, čo presne 
spôsobilo kolaps Bolts pri vypadnutí po štyroch 
zápasoch prvého kola proti Columbusu Blue Jackets: 
„Je ťažké zamerať sa na jeden bod. NHL je tvrdá liga. Je 
ťažké vyhrať a mať základnú časť tak skvelú ako my. 
Mali sme ju takú z nejakého dôvodu, ale postavili sme 
sa do pozície favorita na výhru. Hrali sme proti tímu, 
ktorý nás skvelo prehrával, hral tvrdo a fyzicky... Bolo 
to o maličkostiach zahrnutých v hre, ktoré oni robili 
dobre a my nie. Skrátka to nebolo dosť dobré. Poučili 
sme sa z toho a pokúsime sa to v budúcej sezóne 
zlepšiť.“



Ten štvrtý
Seth Jones
Cesta Setha Jonesa do sveta hokeja nezačala tak, ako cesta 
iných hráčov v lige. Jeho otec, Ronald “Popeye“ Jones, bol totiž 
hráčom v NBA a chcel, aby jeho synovia postupovali v jeho 
stopách a aby sa aj z nich raz stali hráči NBA. Najstarší syn 
Jonesa, Justin, mu však jedného dňa povedal, že ho basketbal 
nebaví, že to je nuda a chce hrať niečo, čo ho bude napĺňať. 
Chcel hrať hokej, ktorý prvýkrát videli, keď ich so Sethom otec 
zobral na zápas NHL v Denveri v Colorade, kde vtedy hral za 
Nuggets. Seth mal vtedy päť rokov a ani len netušil, čo hokej 
je. Jeho otec Ronald bol na tom veľmi podobne. Preto keď jeho 
synovia začínali a on nevedel, čo robiť, obrátil sa na kapitána 
Colorada Avalanche Joe Sakica s radou o pomoc a ten mu, ako 
môžeme o dvadsať rokov v súčasnosti vidieť, poradil veľmi 
dobre. Povedal mu, aby ich naučil skvelo korčuľovať a až 
potom nech začnú súťažne hrať. “Popeye“ poslúchol.

Vtedy päťročný Seth začal trénovať, no do súťažného zápasu sa 
nezapojil ešte celý ďalší rok. Ronald Jones si bol po debate 
s Joe Sakicom istý, že Seth musí najprv vedieť skvele 
korčuľovať a až potom začať hrať súťažne. V štáte Colorado 
neskôr začal hrať v rôznych juniorských ligách a odmalička 
ukazoval to, že je niekým špeciálnym z hľadiska atletizmu 
a fyzickej pripravenosti, čo sú samozrejme vlastnosti, ktoré 
zdedil. Momentom, kedy sa úplne ponoril do hokeja a zasľúbil 
tomu celý svoj voľný čas bol siedmy zápas finále NHL v roku 
2001, kde bol priamo v hľadisku!

Mal ísť prvý, no šiel až štvrtý!
Draftový ročník šiel pre Setha Jonesa ohromne. Hral za 
Portland Winterhawks vo WHL a darilo sa mu skvelo. 
Dosahoval priemeru zhruba bodu na zápas a výrazne 
dominoval. To neušlo skautom, ktorí ho mali v polovici 
draftovej sezóny poväčšine na prvom mieste pred Nathanom
MacKinnonom. Jones sa ukazoval, ako najlepší defenzívny 
prospekt od dôb Shea Webera. Jeho defenzívna hra už 
v mladom veku bola úchvatná a práve v kombinácií s jeho 
fyzickou pripravenosťou a atletickým telom v ňom skauti videli 
budúcu hviezdu.

Prišiel draftový deň. Kamery upreté na mladučké tváre Jonesa 
a MacKinnona, Colorado s prvou voľbou a vyberajú centra 
Halifaxu Mooseheads, Nathana MacKinnona. Jones bol jasnou 
voľbou na pozíciu dvojky draftu a stále nič. Florida vybrala Sašu
Barkova. Tampa vzala Drouina. Jones padol až na štvrté 
miesto, kde ho s radosťou vzal Nashville Predators. Skauti 
nechápali, prečo sa to stalo, ale bohužiaľ ho začali odpisovať 
hneď od začiatku kariéry. A v jeho etape v Nashville to naozaj 
vyzeralo, akoby mu niečo chýbalo. Ukazoval náznaky 
fenomenálneho beka, no mal to ťažké v silnej konkurencii.

Dostal sa do tímu Nashvillu hneď v prvej sezóne po drafte, čo je 
na obrancu veľmi nezvyčajné a dokázalo to iba veľké minimum 
obrancov. 

Jones sa dokázal presadiť do zostavy, nos pokračujúcimi rokmi 
sa nevedel posunúť vyššie. Dôvod? Pravá strana obrany 
Nashvillu bola preplnená talentom a kvalitou. Dva a pol roka 
pôsobenia Jonesa v drese Nashville Predators mali na pravej 
strane Shea Webera, Ryana Ellisa a práve Setha Jonesa. 
K tomu je potrebné pridať ľavú stranu obrany s Romanom 
Josim a Mattiasom Ekholmom. Seth Jones bol väčšinu nocí 
tretím pravorukým obrancom v zostave. Na druhej strane mu 
to aj pomohlo, keďže hral oslabenia, a tak sa výrazne zlepšoval 
defenzívne.

Peter Laviolette, vtedy ešte tréner Flyers a tímu USA, povedal 
na margo vtedy 20-ročného talentu počas Majstrovstiev sveta 
v roku 2014 nasledovné: „Fakt, že je možné, aby som bol 
súčasťou jeho rastu do obrancu, ktorým raz bude je špeciálne 
nielen pre mňa, ale pre všetkých trénerov. Pre mňa, pre vás, 
pre celé mesto Nashville. Tento chlapec je niečo špeciálne, 
jednoducho obrovský talent.“ A Jones vtedy prvýkrát ukázal 
svoje schopnosti v profesionálnom hokeji! S jedenástimi bodmi 
a deviatimi asistenciami v ôsmych zápasoch sa stal najlepším 
obrancom Majstrovstiev a členom All-Star tímu MS vo veku iba 
20 rokov.

Výmena do Ohia
Jeho posledná sezóna v Nashville však nešla podľa jeho 
a tímových predstáv. Výkonnostne bol nevyrovnaný a takisto 
bol nevyrovnaný aj výkon tímu. V 40 zápasoch mal na konte iba 
jeden jediný gól a prepadol sa až do tretej obrany. Prišla však 
ponuka od Columbusu Blue Jackets a hráčom, ktorý bol 
Nashvillu ponúknutý za služby Jonesa bol mladý, taktiež 
trápiaci sa center Ryan Johansen. Zaujímavé je to, že Seth
Jones a Ryan Johansen sa stretli na letisku v Columbuse tesne 
po výmene, keď putovali do svojich nových klubov. Ryan 
Johansen zavesil pár dní po výmene na sociálnu sieť pamätnú 
fotografiu s popisom: „Narazil som na svojho dobrého kamoša
Jonesyho včera na letisku!“ Niečo také sa nepodarí len tak. 
Popriali si všetko dobré v nových kluboch. Porozprávali sa o 
nich a sezóna pokračovala ďalej.

Výmena prebehla a zobudilo to všetkých zúčastnených. 
Výkony oboch klubov i hráčov sa zlepšili. Johansen dostal veľkú 
rolu v prvom útoku Predators a Jones v druhej obrane 
Columbusu. Obaja pookriali a Jones skončil sezónu 
s priemerom polovice bodu na zápas. Hneď v lete podpísal 
s Columbusom Blue Jackets dlhodobé predĺženie zmluvy, ktoré 
mu zaručilo 5,4 milióna dolárov ročne.



„Je skvelý v defenzíve, ofenzíve, skvelo kontroluje hru 
a zároveň je stále hladný po ofenzívnych akciách. 

Jednoducho je to najkompletnejší 18-ročný obranca 
akého som kedy videl.“ 

-Phil Housley po juniorských MS v roku 2013

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Jeho otec je 11-sezónnym veteránom NBA a súčasným asistentom trénera v Indiane Pacers v NBA 
a Sethovo celé meno je Jared Seth Jones.

2. Počas draft combine (testovania mladíkov pred draftom), mal najväčšie rozpätie rúk spomedzi všetkých 
hráčov a to necelých 206 centimetrov.

3. V dvanástich rokoch sa presťahoval s rodinou do Dallasu, kde pôsobil v tímoch Dallasu Stars do 16 a 18 
rokov. Pritom mal iba 13/14 rokov.

Od podpisu zmluvy až po súčasnosť
A po podpise začala pravá dominancia. V prvej plnej sezóne v Ohiu sa dostal ako 22-ročný do svojho prvého All-Star
zápasu. Získal 42 bodov v 75 zápasoch, čo preňho bolo nové kariérne maximum a iba druhý postup do vyraďovacej 
fázy NHL pre Columbus Blue Jackets od sezóny 2008/09. Uchvátil mnohých, no mysleli si, že ide len o prekvapenie. To 
všetko sa parádne vyvrátilo v ďalšej sezóne. 57 bodov, piaty v hodnotení na Norris Trophy a jeden z najlepších 
obrancov ako v defenzívnej, tak v ofenzívnej zóne. Taktiež zažil druhú účasť na zápase All-Stars NHL, tentokrát však 
zakončil sezónu s nomináciou do druhého All-Star tímu celej NHL. Celkom slušné na 23-ročného obrancu, čo poviete? 
Sezóna 2018/19 bola preňho bodovo trochu krokom späť, ale stále to bol neskutočný obranca v každej situácii. Dokáže 
hrať na oslabeniach, na presilovkách, dominuje v hre päť na piatich. Jednoducho obranca do každej situácie. Niektorí 
experti o ňom začínajú hovoriť, že je priamym konkurentom Hedmana o najlepšieho obrancu súťaže. 

Ten chlap má vo svojej hre proste všetko. Dokáže byť fyzický, ale preferuje ponížiť súpera svojimi technickými 
kvalitami. Je neskutočným hráčom a my sa máme na čo tešiť, pretože tento mladý rodák z Arlingtonu v Texase ešte 
len začína svoju hokejovú púť!



Švajčiarsky hrdina
ROMAN JOSI
Európa už vyprodukovala veľké množstvo špičkových 
obrancov, ktorí dnes brázdia ľady NHL. Niekoľkí opakovane 
dostávajú pocty v podobe rebríčkov, v ktorých obsadzujú 
miesta v prvej desiatke. Väčšina odborníkov radí do 
momentálnej top desiatky všetkých bekov aj Romana Josiho.

Tento človek bude jedného dňa vyhlásený najlepším 
hokejistom švajčiarskej histórie, až kým nepríde niekto, kto ho 
z tohto trónu zosadí. Niet sa ale čo čudovať. Ofenzívny 
obranca je veľkým lídrom na ľade i v kabíne. Spoluhráčov 
okolo robí lepšími.

Piaty najvyťažovanejší hráč ročníka 2018/19 (v priemere 
odohral 25 minút a 10 sekúnd za stretnutie) sa stal druhým 
najproduktívnejším hráčom tímu v základnej časti. V play-off 
bol dokonca v tejto štatistike najlepším. Ako bek tak prekonal 
známe mená útočníkov ako Ryan Johansen či Filip Forsberg.

DOVIEDOL HO BRAT
Roman Josi sa narodil v Berne, hlavnom meste Švajčiarska, 
kde aj vyrastal. Mal vždy výnimočné športové vlohy 
a odmalička ho viedli športovou cestou. Veľa toho ale o jeho 
detstve nie je známe. Bol spätý s klubom SC Bern.

Ešte, než sa stal súčasťou švajčiarskeho veľkoklubu, sa učil 
v troch rokoch korčuľovať. K hraniu organizovaného hokeja ho 
priviedol o dva roky starší brat Yannick. Ten hral donedávna 
v tretej najvyššej švajčiarskej súťaži v jednom z bernských 
klubov HC Altstadt.

Yannick hral hokej, odkedy si Roman pamätá, a preto sa 
rozhodol ísť jeho cestou a oznámil rodičom, že chce hrať tiež. 
„Začať hrať hokej bolo najlepšie rozhodnutie v mojom živote,“ 
hovorí Josi pre Schweizer Illustrierte.

Nechýbalo veľa a z Josiho by bol futbalista. Rodičia ho okrem 
hokeja zapísali aj na futbal a keď mal deväť, mysleli si, že by sa 
mal plne začať koncentrovať práve na tento šport. Sám Josi 
ich poslúchal, avšak musel zobrať istý podiel zodpovednosti 
a začať rozmýšľať nad budúcnosťou. Postupne svoju hlavnú 
koncentráciu obrátil späť k hokeju, za čo je dnes veľmi rád.

Svoje myšlienky smeroval vždy na ľad. Nemohol si pomôcť. 
Ako tínedžer bol do hokeja zamilovaný. Rodičia sa ho snažili 
povzbudzovať, avšak pamätali na to, že nemôže 
zanedbávať štúdium. Dohovárali mu, aby si poctivo robil 
domáce úlohy. „V škole som nebol najšikovnejší,“ priznal po 
čase. „Šport ma vždy zaujímal viac.“

ŠVAJČIAR KAPITÁNOM
Nie je práve zvykom, že sa kapitánom klubu NHL stane 
Švajčiar. V celej histórii sa to stalo raz – medzi rokmi 2011-
2013 túto funkciu zastával Mark Streit v tíme New York 
Islanders. Jeho nasledovníkom sa v roku 2017 stal Roman Josi.

Josiho menovali generálny manažér David Poile a hlavný 
tréner Pete Laviolette šiestym kapitánom histórie Predators. 
Želali si to i samotní spoluhráči vysokého Európana. „Roman 
hral a učil sa od dvoch z našich najlepších kapitánov, Shea 
Webera a Mikea Fishera,“ komentoval rozhodnutie Poile. „Bol 
takisto vždy členom líderskej skupiny, aj keď boli kapitáni oni 
dvaja.“

Josi nahradil Fishera, ktorý sa v lete 2017 rozhodol odísť do 
hokejového dôchodku. Jediným konkurentom, ktorý mohol 
dostať „céčko“ namiesto neho, bol kolega z obrany Ryan Ellis. 
Ten si napokon musel vystačiť s úlohou asistenta, ktorá mu 
napokon čo do bodového priemeru priniesla najlepšiu sezónu 
v kariére.

Dnes 29-ročný švajčiarsky zadák sa stal kapitánom 
vicemajstra. Rok predtým došiel s Preds až do finále a v meste 
country preto pretrvávali vysoké očakávania. Sezóna 2017/18 
sa však niesla v znamení vypadnutia v druhom kole proti Jets. 
Vlani to dopadlo ešte horšie. Zvládli zvíťaziť iba v dvoch 
stretnutiach. V prvom kole ich trochu prekvapujúco vyradili 
Dallas Stars.

KDE JE NORRIS?
Asi jediná individuálna trofej, ktorá je v Josiho prípade 
momentálne reálna, je Norris Trophy. Budúcu sezónu začne 
okrem tímového aj s týmto očakávaním. V jeho prípade je 
toto ocenenie možné získať a radí sa medzi jedného 
z favoritov.

www.fansmania.eu

http://www.fansmania.eu/


„Roman je naším Rogerom Federerom. Je neskutočne 
súťaživý. Vždy si drží svoju vysokú úroveň.“

- David Poile o Josim

Vzal si snúbenicu Ellie Ottaway, 26-ročnú modelku, ktorú už 
ľudia mohli vidieť trebárs v časopise Sports Illustrated či na 
módnej prehliadke Victoria Secret.

Veľkú udalosť sa Švajčiarovi podarilo brilantne utajiť. Dokonca 
aj veľké portály sa o tom dozvedeli až niekoľko dní po, a to skrz 
sociálnu sieť Instagram, prostredníctvom ktorej boli uverejnené 
fotky z ich dňa D. 

Svoje súkromie si Josi rád chráni. Nie, žeby bol nespoločenský, 
ale je pochopiteľné, že chce mať svoj život najmä pre seba 
a najnovšie aj svoju pani. Ich medové týždne sa údajne mali 
konať niekde v Afrike, ale už z toho, ako široký pojem „Afrika“ 
je, je zrejmé, že pre Josiho bolo dôležité, aby bolo miesto ich 
radovánok utajené.

Do klubu ženáčov sa Josi dostal po štvorročnom vzťahu s Ellie. 
O ruku ju požiadal na Vianoce v roku 2017. 

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Už vo veku 29 rokov je druhým 
najproduktívnejším hráčom švajčiarskej histórie 

v NHL (348 bodov). Je dokonca druhým aj 
v priemernom počte bodov za zápas.

2. Na pravej nohe má tetovanie, ktoré si dal 
vytetovať, keď mal osemnásť rokov. Vraví, že dnes 

už by to znova neurobil, no neľutuje to.

3. Švajčiarsko má za posledných 70 rokov dve 
medaily zo svetových šampionátoch. Pri oboch 

z nich bol v tíme aj Roman Josi.

P Hrdý švajčiarský reprezentant, ktorý sa na seniorských 
majstrovstvách sveta zúčastnil už osemkrát, je skvelým 
moderným obrancom. Je samozrejmé, že v dnešnom 
„premakanom“ hokeji už nie je „in“ stáť na svojej polovici a iba 
eliminovať súperovu ofenzívu od vytvárania si gólových šancí. 

Mnoho z terajších bekov má úžasný útočný potenciál a medzi 
týchto mužov sa radí aj Roman Josi. Pravidelne mužstvu 
prispieva kreovaním príležitostí, presnými prihrávkami smerom 
do súperovho pásma i tvrdými strelami, ktoré odpozeral ešte od 
Shea Webera, kedysi veľkého konkurenta Zdena Cháru
v súťažiach na All-Star Game.

Čo ho môže držať späť a eliminovať z nominácie v ďalšej sezóne 
je slabšia fyzická hra a riskantné ťahy, pri ktorých súper občas 
dostane šancu založiť rýchle protiútoky. Napriek tomu tu sú 
experti, čo sa pýtajú: „Kde je Norris?“ Josi zostáva čo sa tejto 
ceny týka podľa nich trochu opomínaný.

Ani široké klzisko mu po rokoch v zámorí vôbec nie je cudzie. 
V roku 2013 zažil so Švajčiarskom rozprávkovú jazdu naprieč 
svetovým šampionátom, ktorú až vo finále stoplo Švédsko. 
Okrem striebornej medaily získal ďalšie úctyhodné ocenenia. 
Stal sa najlepším obrancom turnaja, nazbieral najviac gólov (4) 
i bodov (9) spomedzi všetkých zadákov na spomínaných 
majstrovstvách sveta a okrem toho bol vyhlásený 
najužitočnejším hráčom celého turnaja. Zaslúžene ho zaradili aj 
do All-Star tímu.

Jedna vec je pravdou – Josi je jeden z najkompletnejších 
obrancov súťaže a ani zaradenie ho medzi najlepších päť bekov
ligy nie je ďaleko od pravdy. Jeho plat štyri milióny ročne je 
rozprávkovým, no dlho si ho už „predátori“ užívať nemôžu. Po 
tejto sezóne končí a ak by sa na podmienkach novej zmluvy 
nedohodli, stal by sa voľným hráčom.

VEĽKÝ PRESTUP
Keď už sme pri potenciálnych prestupoch, Roman Josi v lete 
uskutočnil najväčší vo svojom živote. Správne, oženil sa.



Už skutočne dospel
PATRICK KANE
Je streda, deviaty jún 2010. U nás sa americký večer už 
prehupol v skoré štvrtkové ráno. Hokejový svet je zrakom 
upätý na finále Stanley Cupu. Chicago hrá proti Philadelphii
a šiesty zápas série nemohol byť napínavejší. Vidíme 
predĺženie, rýchlu smrť. Flyers si môžu vybojovať siedmy 
duel, kým Chicago dvíhať nad hlavu Stanleyho pohár.

Ubehli štyri minúty od začiatku prvého predĺženia. 
Blackhawks majú tlak a držia sa v ofenzívnej zóne. Puk poslal 
z modrej čiary Brian Campbell na Patricka Kanea. Stojac pri 
mantineli zamiešal pukom a uvoľnil sa popri Kimmovi
Timonenovi. Rozhodol sa vystreliť z veľkého uhla. Obstrelil
súperovho brankára Michaela Leightona a puk skončil v sieti. 
Okrem neho a Patricka Sharpa prakticky nikto o góle 
nevedel. Napriek tomu sa spoluhráči rozhodli veriť mu 
a naskákali v radostnej eufórii na brankára Anttiho Niemiho.

Presný, hoci takmer neviditeľný zásah si ešte rozhodca musel 
overiť, no nebolo o čom diskutovať. Chicago Blackhawks sa 
stali šampiónmi po takmer päťdesiatich rokoch. A Patrick 
Kane sa definitívne zapísal hrubým písmom na mapu 
hokejovej histórie.

PARTY BOY
Od jeho vstupu do NHL v roku 2007, keď sa stal draftovou
jednotkou, sa stal Patrick Kane spoločníkom kapitána 
Jonathana Toewsa. V dnešnom hokeji nájdeme len málo tak 
ikonických dvojíc. Povahovo sú však v mnohom rozdielni.

Ak by bol Patrick Kane kapitánom, rozhodne by ho nikto 
nenazval „Captain Serious“. Dnes 30-ročný Američan má skôr 
prívlastok „party boy“. Síce dospel a čoraz viac sa incidentom 
úspešne vyhýba, aj samotný Gary Bettman má pri jeho mene 
výkričník. Je predsa jeho starosťou starať sa o dobré meno 
ligy.

Aj vzhľadom na to, že je „Kaner“ ligová superhviezda, sa 
o jeho prehrešky vždy zaujímalo viac ľudí. Na druhej strane je 
kanonier, ktorý si vlani utvoril nové bodové maximum, 
jednou z najpopulárnejších tvárí NHL.

Uvedomuje si to aj Bettman. Na otázku, či si myslí, že sa už 
očistil od všetkej tej špiny, ktorú naňho ľudia aj jeho vlastnou 
vinou nakydali, ešte v roku 2015 pre Garyho Coucha
odpovedal: „Je to úžasný mladík a od jeho vstupu do ligy aj 
vždycky bol. Ak však chceš tento výrok použiť, nevynímaj ho 
z kontextu.“ 

Ak si myslíte, že z neho zlatý gól v roku 2010 urobil slušného 
a bezproblémového hráča, inak povedané vzor pre všetky 
deti, ste tak trochu na omyle. Jeho chovanie sa občas 
vymykalo kontrole – či už išlo o bitku s taxikárom, opilecké
incidenty či opletačky s cudzími ženami, po ktorých sa Patrick 
kajal slovami: „Mám 21 rokov a už je čas trochu z toho vyrásť.“

„Nie je to smiešne,“ hovoril. „Skutočne nie som takýmto 
človekom. Myslím si, že ľudia, ktorí sú mi najbližší, skutočne 
vedia, kto som, čo som za človeka a čo by som chcel svetu dať. 
Tieto veci určite nie sú tým, na čo by som bol hrdý a imidž, 
ktorý som si vybudoval, je niečo, čo chcem zmeniť.“

Kane začal cestu nápravy. Onedlho sa stal tvárou McDonaldu
popri športových hviezdach ako LeBron James. Svoje meno 
vcelku očistil, no v porovnaní s ľuďmi ako Toews či Steven
Stamkos je Bettman dodnes radšej trochu opatrný. Verí však, 
že trojnásobný víťaz Stanley Cupu nedozrel len ako hokejista, 
ale aj ako človek.

„Keď sa opýtate desiatich detí na ulici, kto je ich 
najobľúbenejším hráčom, garantujem vám, že deväť z nich 
povie Patrick Kane,“ nechal sa počuť niekdajší útočník 
Blackhawks Kris Versteeg. S Kaneom bol takisto namočený do 
jedného z jeho malých škandálov. „Bol mladý a myslím, že 
(jeho incidenty v roku 2012) prišli v dobe, keď boli fotoaparáty 
v mobiloch stále iba novinkou. Všetci sme boli trochu hlúpi 
a neuvedomovali si, že ľudia si nás môžu vyfotiť ako robíme 
takéto veci, špeciálne keď ste hráč svetovej triedy ako Kaner.“

NAVŽDY V JEHO SRDCI
Patrick Kane to v detstve čo sa týka úzkeho rodinného 
hokejového spoločenstva nemal práve najjednoduchšie. 
Dobre nám o tom napovie fakt, že má troch súrodencov. A že 
nemá ani jedného brata.

www.fansmania.eu

http://www.fansmania.eu/


„Naši fanúšikovia sú s nami a my to cítime. My ich poháňame. Energia, 
ktorá je v United Center počas zápasov, je neuveriteľná.“

- Patrick Kane

Chicago ho na začiatku jeho angažmánu prekvapilo: „Je 
to tu iné ako v Buffale, kde som vyrastal. Tá doprava 
a všetko okolo toho.“ Rýchlo sa však adaptoval, čo ukázali 
jeho výkony na ľade. Od príchodu do ligy v nej žiari, o čom 
svedčí kariérny priemer viac než bod na zápas. 
Momentálne má na konte 938 kanadských bodov. Ak sa 
nezraní, v nasledujúcom ročníku ho čaká životný moment. 
Stretnutie, kde zavŕši jubilejnú tisícku.

Čo je v hokejovom svete najpodstatnejšie je tímový 
úspech. Nikto v histórii Blackhawks nemá viac Stanley 
Cupov získaných v tomto tíme ako práve Kane. Ten je 
spoločne s Toewsom už dnes hodnotený ako jeden 
z najlepších chicagských hráčov všetkých čias. A to sa už 
nezmení. Dá sa povedať, že v najbližších rokoch budeme 
mať možnosť sledovať ďalšiu zo žijúcich legiend ľadového 
hokeja.

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Často so sestrami hrával futbalové zápasy. 
Najčastejšie hral s Jacqueline proti mladšej Erice
a Jessice. Mali jednoduché pravidlá – keď sa dve 

mladšie vzdajú a budú utekať do domu po schodoch, 
Patrick im do chrbta z plnej sily hodí loptu. Bola to 

akási „daň“ za nedohratie zápasu.

2. Jeho obľúbenou farbou je čierna. Keď bol menší, 
jeho otec mu vždy kupoval čierny výstroj.

3. V hokeji zažil jedinú ozajstnú bitku, ešte 
v kategórii do sedemnásť rokov. Skončila sa 

remízou.

Samozrejme, že jeho sestry – ktoré sú navyše mladšie –
neboli nadšení myšlienkou, že by sa s Patrickom mali 
počas zimných dní naháňať za pukom s hokejkami 
v rukách. A tak s Jacqueline, Ericou a Jessicou vymyslel 
slušný trejd – ak sa s nimi zahrá s bábikami, neskôr pôjdu 
ony s ním športovať. 

O svojom blízkom vzťahu s rodinou nemá žiadne 
tajomstvá. Špeciálne miesto v jeho srdci mal jeho starý 
otec. Pred zápasom v Staples Center 3. februára 2014 
proti domácim Kings mu mama zavolala a oznámila 
smutnú novinu. Dedko, ktorého mal tak rád, zomrel vo 
veku 87 rokov. 

V 62. sekunde zápasu skóroval a poslal dedkovi odkaz do 
neba. Napokon pridal aj druhý presný zásah v tretej 
tretine. Po zápase sa pred novinármi neubránil slzám. 
„Bol vždy jedným z mojich najlepších priateľov. (...) Žil 
v dome vedľa už od môjho detstva. Počas leta sme spolu 
hrali karty či chodili k bazénu. Bol na viacerých mojich 
zápasoch, ale dôležitejšie preňho boli moje známky a to, 
aby som bol dobrým človekom. Bol to ťažký deň.“ 

Jeho výnimočný vzťah so starým otcom potvrdili aj 
ostatní členovia jeho rodiny. Nasledujúce stretnutie 
vynechal. Konalo sa totiž presne v deň poslednej rozlúčky 
s ním.

NEZABUDNEME!
Do hokejového dôchodku to síce má Patrick ešte 
celkom ďaleko, aj tak už sa o ňom hovorí ako o jednom 
z nezabudnuteľných legiend, ktoré obliekali dres 
Hawks. Už dnes je štvrtým najproduktívnejším hráčom 
historickej produktivity za Stanom Mikitom, Bobbym
Hullom a Denisom Savardom. Je piatym najlepším 
strelcom, tretím najlepším nahrávačom i štvrtým 
v štatistike víťazných gólov.



Risk je zisk
ERIK KARLSSON
„Keď San José skončí v play-off a bude sa hovoriť o 
zraneniach jednotlivých hráčov, zoznam zranení Erika 
Karlssona sa bude rovnať počtu plastických operácií 
Donatelly Versace.

Podľa informácií, ktoré sme sa dozvedeli, ledva chodí. 
Uvidíme, čo sa bude diať po sezóne, ale budeme 
prinášať najnovšie informácie. Z doterajšieho diania 
zápasu číslo päť je jasné to, že je minimálne trikrát 
pomalší ako doteraz a že jeho telo je v bolestiach...

Do tretej tretiny nenaskočil. V tej druhej odohral iba tri 
minúty. Veľa ľudí ho počas jeho kariéry prirovnávalo k 
Bobbymu Orrovi. Podľa niektorých indícií aj koniec jeho 
kariéry môže byť podobný tomu Orrovmu - pred 
tridsiatkou.“

To bol status blogu Oh my Hockey počas finále 
konferencie, ktoré San Jose proti St. Louis Blues horko-
ťažko dohrávalo. Postup „bluesmanov“ sa popri liste 
zranení hráčov Sharks zdal byť samozrejmý. Aj sa tak 
stalo. A jedným z „padlých v boji“ sa stal Erik Karlsson, 
hviezdny švédsky bek, čo sa ku kalifornskej organizácii 
pripojil pred poslednou sezónou.

Najlepšieho ofenzívneho obrancu poslednej dekády 
sužujú zdravotné komplikácie už dlho. Vlaňajšok, 
prirodzene, nebol výnimkou. Nasvedčovala tomu aj 
situácia pred play-off, keď mal zase raz problémy so 
slabinami. „Je to ďalšia verzia toho istého zranenia,“ 
poukázal kouč Pete DeBoer na opakujúce sa problémy 
potom, čo zadák vynechal druhý zápas po sebe. 
„Nečakám žiadnu dlhú liečbu. Žiadna operácia alebo 
niečo také. Určite sa ale budeme mať veľmi na pozore. 
Chceme si byť istí.“

Erik Karlsson vlani pomohol svojmu tímu v 53 
stretnutiach základnej časti a v ďalších devätnástich 
v play-off. 

MILIÓNY
Vzhľadom na dlhý zoznam Karlssonových zranení by sa 
mohlo zdať, že bude manažment „žralokov“ v otázke 
jeho nového kontraktu trochu opatrný. Dlhodobých 
zmlúv s hráčmi, ktorí sú celé sezóny napísaní na listine 
dlhodobo zranení, už je hojne a sú strašiakom.

Doug Wilson sa do toho ale ísť nebál. Karlssona podpísal 
na osem rokov s priemerným ročným zárobkom 11,5 
milióna dolárov a klauzulou o nevymeniteľnosti. Bola to 
preňho veľká vec a tak ďalej. Všetky tie reči okolo toho 
už dobre poznáme.

Až čas ale ukáže, či bolo angažovanie dvoch špičkových 
obrancov a víťazov Norris Trophy Karlssona a Brenta
Burnsa do jedného tímu správnym krokom. Existuje totiž 
obava, že Karlssonova kariéra skončí rýchlejšie, ako je 
bežné. Bol by to v podstate čierny deň pre hokej. 
Takýchto obrancov totiž veľa nie je, nebolo a nebude.

SKONČIŤ AKO TÍNEDŽER
Kariéra Erika Karlssona však nebola ani zamlada 
prechádzkou ružovou záhradou. Vedeli ste, že ju chcel 
ukončiť už ako šestnásťročný? Za všetkým bolo jediné 
zlé rozhodnutie. Karlsson si namiesto Frölundy vybral 
štúdium gymnázia v Södertälje. 

Tam ale odohral iba dvanásť zápasov. Dva za výber do 
osemnásť rokov a desať v lige U20. Jeden 
z najtalentovanejších hokejistov Švédska odohral 
neskutočne malé množstvo stretnutí, čo v jeho kariére 
mohlo znamenať zlom a posun k zhoršeniu. Karlsson bol 
ale odmala výnimočný, čo znamenalo, že to stále bolo 
dobré.

Karlsson v Södertälje nebol šťastný. Očividne ľutoval, že 
si nevybral štúdium v Göteborgu, kde sídli veľkoklub 
Frölunda. Pochopiteľne mu Södertalje nechcelo vyjsť 
v ústrety a len tak, akoby nič, rozviazať zmluvu s tak 
nádejným zadákom. Preto musel počkať ďalší rok, kým 
sa dostal tam, kde chcel.

Jeho mama dokonca volala s trénerom Frölundy, aby mu 
povedala, ako zle je na tom jej syn. Karlsson sa po tejto 
skúsenosti rozhodol úplne skončiť, a to potom, čo mu 
vedenie Södertalje ozrejmilo, že za iný ako ich tím 
skrátka nemôže hrať. Tak sa vrátil domov a zaťal sa.

Presne to je súčasťou jeho povahy. „Má svoje nápady 
a vždycky urobí to, čo sám považuje za správne. Preto je 
dneska tak dobrý,“ hovoril jeho tréner z Frölundy, Emil 
Olsén, pre časopis ProHockey. Bol veľmi dôležitou 
súčasťou jeho vývoja a života. V mnohom mu pomohol 
a po otcovi bol jeho hlavným zdrojom inšpirácie. 



„Toto je hokejista, na ktorého sa pozriete o päťdesiat rokov 
a poviete si: „Vau!“ Bude jedným z najlepších v histórii.“

-Guy Boucher, bývalý tréner Senators, o Erikovi

hovoril o Erikovi v roku 2013 Alfredsson. „Keď prišiel, bol 
od začiatku skutočne dobrým hráčom a som rád, že som 
tam mohol byť preňho a poskytnúť mu nejaké rady 
a pomoc. Takisto nám veľa dal svojím entuziazmom 
a energiou a myslím, že aj skvelou povahou a zábavou. 
Dokázal, že som sa cítil mladší.“

Pomoc tak – zdá sa – bola vzájomná, čo je dodnes 
dôvodom skvelého vzťahu dvoch Švédov, ktorých mená 
jedného dňa pravdepodobne budú začlenené do Siene 
slávy. Ako veľmi sa musel Erik, ktorého by jedného dňa, 
ak by si mohol vybrať, vo filme stvárnil Johnny Depp, 
potešiť zakaždým, keď Daniel vyhlásil tú známu vetu 
veteránov: „One more year!“ 

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Erik chcel byť kedysi brankárom. Otec z neho však 
odmala chcel mať obrancu a aby ho od chytania 

odhovoril, postavil sa s ním na ľad a z plnej sily mu 
strelil príklep do hrude. Malého Karlssona to tak 

bolelo, že sa rozhodol vykašľať sa na bránu.

2. V dvanástich rokoch mal vlastné auto. Stavil sa 
s otcom, že jeho staré auto nevytiahne 170 

kilometrov za hodinu. Keďže nevytiahlo, jeho otec 
mu musel dať od neho kľúče, aby s ním mohol jazdiť 

po dvore.

3. Jeho číslo 65 symbolizuje rok narodenia jeho 
rodičov Jonasa a Ully-Karin.

Nebyť jeho, je možné, že nikdy o mene „Erik Karlsson“ 
nebudeme počuť. Čo by bola veľká, naozaj veľká škoda.

DANIEL ALFREDSSON
Jedným menom, ktoré sme spomínali, bol Emil Olsén. 
Avšak nedá sa porozprávať životný príbeh Erika Karlssona
bez toho, aby ste tam nespomenuli Daniela Alfredssona. 
K legendárnemu Švédovi vzhliadal už od detských čias. 
O to viac preňho znamenal fakt, že sa jedného dňa stali 
spoluhráčmi v Ottawe Senators.

Napriek dobrým vzťahom a vôli „Alfieho“ však Karlsson 
nebol ochotný ostať dlhšie u „senátorov“. Chceli si síce 
byť blízko, no napokon sa švédsky obranca rozhodol 
odsťahovať na druhý koniec Severnej Ameriky. „Veľa sme 
sa o tom nerozprávali, ale samozrejme že si každý deň 
povieme, že je to pre každého ťažká situácia,“ vyjadril sa 
vtedy Alfredsson. „Niet pochýb, že je generačným 
talentom a určite najlepším hráčom, ktorý nosí dres Sens. 
Uvidíme, čo sa stane.“

Blízky vzťah je blízky vzťah, no politika Eugena Melnyka
organizácii z hlavného mesta očividne skôr škodí ako 
pomáha. Nebolo pomoci, aj hlavná tvár si musela zbaliť 
kufre a putovať do slnečnej Kalifornie. 

V začiatkoch bol ale Alfredsson kľúčovým faktorom 
rýchlej adaptácie nevysokého obrancu. Keď sa hovorí 
o pomoci krajanov, hlavne bývalý kapitánmu bol veľmi 
vzorným mentorom. Dnes už 46-ročný krídelník s 
Karlssonom stále udržiava dobré vzťahy.

Aj počas jeho angažmánu v Detroite sa Karlsson občas 
zastavil na večeru. Pravé švédske špeciality mu vždy prišli 
vhod. „Myslím, že je jedným z dôvodov, prečo stále 
hrám,“



Zlatá baňa
WILLIAM KARLSSON
Bola to zlatá baňa Golden Knights, boli to časy produktivity 
za lacno. Možno sa pýtate, čo robí William Karlsson v tejto 
veľkej päťdesiatke hráčov NHL. Ale – povedzme si úprimne 
– kto ak nie William je stelesnením výroku, že zmena 
prostredia môže pomôcť?

Všetko to akoby spadlo z neba. Po pár rokoch relatívneho 
neúspechu v organizácii Columbus Blue Jackets prišiel dnes 
26-ročný Švéd do Vegas v rámci expanzného draftu. 
George McPhee a neskôr i Gerard Gallant ukázali pri tomto 
hráčovi na plnej čiare svoju genialitu. Z Karlssona sa stala 
kométa sezóny 2017/18 a nový klub v ňom našiel 
nečakaného hrdinu. Právom prišli slová chvály, právom sa 
mohol McPhee chvastať objavom roka. 

Je pravdou, že vlani prišiel sklz. Kým v spomínanom ročníku 
dokázal škandinávsky center zaknihovať 78 bodov, v tom 
predošlom si ich pripísal 56. Aj to však stačilo na novú, 
vylepšenú zmluvu. O tom sa rozpíšeme o pár riadkov nižšie.

GÓL ZA 23 TISÍC
Je až neskutočné, z akého minima dokázal manažment 
Golden Knights vyťažiť maximum. O kvalitách Karlssona
vládli isté pochybnosti. Jarmo Kekäläinenmu položil na stôl 
zmluvu na jeden milión ročne po dobu dvoch rokov, s čím 
stredný útočník súhlasil. A vyplatilo sa. Síce nie tak, ako by 
si mnohí predstavovali. Profitoval z toho nováčik na mape 
klubov až tak, že sa na to dá povedať jedno: Karlsson 
jednoducho asi patrí do Vegas.

Vo svojej prvej sezóne tu nastrieľal 43 gólov a s náskokom 
14 presných zásahov sa stal suverénne najlepším strelcom 
„rytierov“. Čo však zaujalo najviac sú čísla. A kto sa s nimi 
rád hrá a fascinujú ho, uvidí bezo sporu skvelú investíciu.

Za jeden Karlssonov gól totiž z tímovej kasy ubudlo 
23 255,84 dolárov. Presne toľko si zarobil William jedným 
gólom. Ak sa vám to zdá veľa, vedzte, že tomu tak nie je. 
Trebárs taký Alexander Ovečkin, najlepší strelec súťaže, 
zarábajúci ročne 9 538 462 dolárov, strelil v rovnakom 
ročníku o šesť gólov viac. Za jeden gól mu tak Capitals 
museli zaplatiť 194 662,49 dolárov. To je viac ako 
osemnásobok. 

Už viete, prečo sme Karlssona na začiatku nazvali zlatou 
baňou organizácie. V porovnaní s jeho dopadom na tím mu 
totiž neplatili takmer nič. Len pár drobných, za ktoré 
dostávali brilantné výkony. A to sme ešte nespomenuli, že 
mal v sezóne 2017/18 najlepšie +/- zo všetkých.

Toto všetko sa ale končí. NHL je biznis a ani vo sne 
nemohlo nikomu napadnúť, žeby mohol Karlsson v meste 
hriechu predĺžiť zmluvu s rovnakou sumou peňazí. To je 
absolútny nonsens, ktorý neplatí ani niekde v paralelnom 
vesmíre. Bolo jasné, že po onej sezóne snov, keď bol 
súčasťou príbehu, ktorý by azda ani  v Hollywoode 
nenapísali, sa podmienky zmenia.

Prišli väčšie peniaze, horšie výkony, no aj cez to si Karlsson 
platovo od nového ročníka prilepší. Ba čo viac, má istotu na 
ďalších osem rokov. Každý rok mu vyplatia 5,9 milióna 
dolárov. 

S fanúšikmi v T-Mobile Arene má skvelé vzťahy. V meste, 
kde je aj hokej jednou veľkou show, ho priaznivci rýchlo 
pasovali za jedného zo svojich fanúšikov. „Najviac mám na 
nich rád to, že sú najhlučnejší v lige,“ oceňuje Karlsson.

INŠPIROVAL HO FORSBERG
Zatiaľčo o mnohých hviezdach vieme mnohé pikošky, 
William je stále akoby zahalený istým rúškom tajomstva. 
Jeho osobnosť sa až tak nerieši. V tomto má oproti väčšine 
z nášho zoznamu výhodu. 

Ak by ste mali tú možnosť opýtať sa ho na rôzne otázky 
z jeho života, asi by sa príliš nelíšil od svojich švédskych 
rovesníkov. Karlsson vyrástol v malom švédskom mestečku 
Märsta neďaleko Štokholmu. V národnom športe ho 
odmala podporovala rodina. „Mal som dva roky, keď ma 
otec prvýkrát postavil na ľad,“ hovorí forvard.

Vyrastal v časoch veľkých švédskych hokejistov, z ktorých 
najviac obdivoval Petra Forsberga. „Foppa“ bol inšpiráciou 
mnohých mladých Švédov, pretože bol vo svojom čase 
bezpochyby jedným z najlepších na svete. 

Na momenty zo svojho detstva si zaspomínal aj pri akciách 
s detskými fanúšikmi. Pre SinBin.vegas porozprával o tom, 
ako vníma tieto veci. Sám si totiž dobre pamätá, aké pocity 
ako dieťa prežíval. „Sú to malé deti, ktoré na nás vzhliadajú 
a my im musíme ísť dobrým príkladom. Celkovo v živote sa 
predsa snažíme byť čo najlepšími osobami.“

„Ja som vždy vzhliadal k Petrovi Forsbergovi. Nikdy som ho 
nepoznal, no toto leto som sa s ním stretol a bolo to naozaj 
skvelé. Získal si môj obdiv. Keď som vyrastal, bol mojím 
hrdinom. Je super vidieť, že aj superhviezdy ako on sú 
skvelými ľuďmi.“



„Byť súčasťou dôležitých situácií – to je to, čo som vždy 
chcel, keď som do tejto ligy vstupoval.“

-William Karlsson

dejín Golden Knights totiž William hráva v jednom útoku s 
krídlami Jonathanom Marchessaultom a Reillym Smithom. Tí 
na tom nie sú o nič lepšie.

Na Karlssonovom zhoršení sa tým pádom podpísala celá 
lajna. Kto vie, s kým napokon nastúpi v novom ročníku, 
pravdou však je, že prioritou Vegas napriek týmto 
okolnostiam bolo, aby Karlsson zostal. 

A on zostal. Na jednej strane sa objavovali názory, že by si 
jednoznačne zaslúžil zmluvu na viac ako šesť miliónov 
dolárov ročne. Opozitom im sú tvrdenia, že toto je prehnané 
a okrem jedného či dvoch rokov už Karlsson nezažiari.

Tak či onak – nebude práve tento človek jedným 
z najzaujímavejších ľudí v NHL na sledovanie? Za nás 
jednoznačne áno!

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Karlsson je jediný hráč, ktorý odohral všetky 
zápasy doterajšej histórie Golden Knights.

2. V sezóne 2016/17 strelil šesť gólov. V tej ďalšej 
už 43.

3. Drží rekord v počte strelených gólov za 
expanzný tím v jeho prvej sezóne (43). 

WILD BILL
Karlsson – ak je vo forme – je na ľade poriadnym divochom. 
Súperom sťažuje život pri každej jednej účasti na ľadovej 
ploche a dávajú si naňho pozor podobne ako na hviezdneho 
Marka Stona. Medailista zo všetkých najvyšších vekových 
kategórií majstrovstiev sveta a niekdajší víťaz trofeje Lady 
Byngovej vie svojím hokejovým umením strčiť ostatných do 
vrecka.

Karlssonovi sa zvykne hovoriť „Wild Bill“. Samotné slovo 
Wild (divoký) by mohlo naznačovať, že má tzv. „párty“ 
povahu. Nenechajte sa ale oklamať. 

Nikdy neskúšal skydiving, negambluje a nemá dokonca ani 
tetovania. „Som ako vanilka,“ hovoril pre Toronto Sun. Wild 
Bill je preto skôr ironickým pomenovaním pre šikovného 
Švéda.

„Každý to používa, som skrátka odjakživa ´Wild Bill´,“ 
pokračuje. „Nevadí mi to. Je to super mať takúto nálepku. 
Aspoň myslím.“

ČÍSLA, ČÍSLA, ČÍSLA
Tí, ktorí už dlhšie sledujú náš web, veľmi dobre vedia, ako 
radi sa hráme s rôznymi formami výpočtov, výskumov hry 
a pokročilými štatistikami, ktoré nie sú každému práve 
známe. Dnes už jednoducho nestačí +/-, teda rebríček, čo 
v sebe obsahuje viacero chýb a faktov, ktoré nie najlepšie 
odzrkadľujú výkon daných hráčov na ľade.

Pri Karlssonovi sa ale nie je treba prílišne pozastavovať. 
V jeho prípade hovoria góly i asistencie presne to isté, čo 
pokročilé štatistiky. Posledná sezóna nebola oproti tej 
inaugurálnej to pravé orechové. Karlsson zaostával na 
presilovkách, pri vytváraní šancí či bránení. 

Na jeho obranu musíme povedať, že sa takto smerom 
dole posunula celá jeho útočná lajna. Od začiatku písania



I’m coming, Arizona!
PHIL KESSEL
Stalo sa to deň pred otvorením trhu s voľnými hráčmi. 
Svojho druhého najproduktívnejšieho hráča za posledné štyri 
sezóny, Phila Kessela, vytrejdovali Pittsburgh Penguins do 
Arizony Coyotes. Opačným smerom putoval forvard Alex 
Galchenyuk a bek-prospekt Pierre-Olivier Joseph. 

Nalejme si čistého vína – odchod 31-ročného Američana 
z Pennsylvánie bol očakávaným pohybom na trhu. Napriek 
tomu, že v posledných štyroch rokoch za Penguins nikto 
neodohral viac zápasov, jeho odchod nepripomínal 
romantickú rozlúčku.

Všetko v poriadku nemalo údajne byť medzi ním a Mikom 
Sullivanom, koučom, ktorý doviedol Pens k posledným 
dvom Stanley Cupom. Dlho pred sezónou sa vedelo, že toto 
môže byť problémom. Phil zúril, keď ho Sullivan počas play-
off nedával do formácie s Jevgenijom Malkinom. Namiesto 
toho musel prijať fakt, že mu centra robil Derick Brassard 
alebo Riley Sheahan.

Strelca vo farbách jedného z najúspešnejších tímov 
poslednej dekády to žralo. Cítil, že by bol s Malkinom
prospešnejší pre tím. „Nie je to pravda. Od koho to prišlo? 
Kto to povedal?“, reagoval pred rokom na správy o sporoch 
tréner Sullivan pre Jasona Mackeya. „Phil hral s Genom veľa 
času. Väčšinu série proti Philadelphii odohrali spolu. Myslíme 
si, že náš tím je v tom najlepšom a má výhodu, keď v zostave 
vytvárame balans. Niekedy to znamená, že rozdelíme naše 
hviezdy. No nedeje sa to vždy... Nie je to tak, žeby (Phil
a Jevgenij) nedostali príležitosť hrať spolu.“

Hokejový svet je často rozdelený na takéto dva póly. Kým na 
jednej strane sú špekulácie s reálnym základom, na druhej 
diplomatické vyjadrenia zúčastnených osôb. Inak to nie je ani 
v tomto prípade. „Mali sme dobré i zlé obdobia počas tých 
troch rokov alebo iné názory na vzniknuté situácie? 
Samozrejme,“ pokračuje Sullivan s tým, že toto je 
každodenná realita každého trénera a jeho zverenca.

Paradoxne sa mužom, ktorý sa o jeho odchod z Pittsburghu 
postaral, bol napokon vytúžený spoluhráč Jevgenij Malkin. 
Vedeniu povedal, že buď pôjde on, alebo Kessel. Na 
„Genovu“ stranu sa postavil aj kapitán Crosby a prestup bol 
na svete.

ARIZONA
Kessel teda musel opustiť klub. Jeho kroky smerujú do 
Arizony. Púšť, kde nie je hokej práve najpopulárnejšou 
formou zábavy, osviežil bez toho, aby tu odohral čo i len 
jediné stretnutie.

Jeho príchod ku klubu bol priam epický a hoci sa o jeho zlej 
povesti našuškalo už poriadne veľa, fanúšikovia dali na 
známosť každému, že je stále veľkou hviezdou. Začiatkom júla 
mali Coyotes nevídaný počet nových držiteľov permanentiek.

Predaj vstupeniek vzrástol oproti rovnakému týždňu minulého 
roka o neuveriteľných 600 percent! Až 94% držiteľov 
vlaňajších permanentiek si ich po príchode Kessela predĺžilo, 
čo je číslo, ktoré tu nevideli od príchodu tímu do mesta.

Tento „Kessel efekt“ pripisuje prezident organizácie Ahron
Cohen tomu, že fanúšikovia v novej akvizícii vidia cestu 
k úspechu: „Je uspokojujúce a vzrušujúce vidieť, že ako 
organizácia robíme niečo, čo – ako cítime – nás robí 
súťaživejším tímom a dáva nám lepšiu pozíciu na výhru. Fakt, 
že to vidia aj ľudia a fanúšikovia je dobrým, pozitívnym 
impulzom pre túto organizáciu.“

Coyotes majú v Kesselovi obrovské nádeje. Potvrdzujú to aj 
slová jeho nových spoluhráčov. Niektorí rozprávajú 
o najvyšších métach. Jedným z nich je center Derek Stepan. 
Z celej situácie má skvelé pocity. "Je to obrovské, mať chlapa 
ako Kessel," povedal počas turnaja Da Beauty League. "Je to 
veľké. Náš manažment a trénerský štáb to celé vedie 
správnym smerom a naším cieľom je tento rok bojovať o 
Stanley Cup."

Podľa neho prišla táto posila preto, lebo si vedenie veľmi 
dobre uvedomuje, kde Coyotes tlačí topánka: "Pokúsili sme sa 
a získali sme človeka, čo sme potrebovali. Potrebovali sme 
góly. Neviem, či počas jeho času v lige bol nejaký elitnejší 
strelec. Keď do tímu pridáte niekoho ako on, určite to s ním 
niečo urobí."

HOT DOG
Kessel je svojím spôsobom kontroverzný hráč s divnými 
spôsobmi. Veľa sa toho šepká aj o jeho životospráve. 
A jedlom, ktoré miluje najviac, sú hotdogy. Aspoň podľa 
niektorých správ.

„Predajca hotdogov, ktorý denne parkuje Front a John Street 
práve stratil svojho najspoľahlivejšieho zákazníka. Takmer 
každé popoludnie o 14:30 sa Phil Kessel, často nosiaci na hlave 
čiapku, zatúlal tam, blízko svojho domu, aby si doprial svoje 
každodenné občerstvenie.“

Tieto vety napísal redaktor veľkého denníka Toronto Sun
Steve Simmons v roku 2015, keď Maple Leafs vymenili Kessela
do Pittsburghu. Neskôr sa ale ukázalo, že tento príbeh 
pravdepodobne nie je pravdivý. Žartom na svoj účet útočník 
ešte nahral, keď po obhajobe Stanley Cupu v roku 2017 jedol 
z najslávnejšieho pohára tieto obľúbené americké pochúťky.



„Nie som človekom, ktorý by mal rád veľa pozornosti. Som človekom, čo 
rád vyjde von, zahrá si hokej a prežije trochu zábavy.“

- Phil Kessel

9. januára absolvoval úspešnú operáciu a po jedenástich 
zmeškaných zápasoch sa mohol vrátiť späť do súťažného 
diania.

„Naučil som sa, ako rýchlo sa môže život zmeniť,“ 
povedal v interview pre CBS Sports. „Bol som mladý 
a začínal moju profesionálnu kariéru. Nemohol som sa 
dočkať na splnenie sna o NHL... Musel som skôr dospieť 
a čeliť tejto výzve. Bol som šokovaný, no vedel som, keď 
mi to diagnostikovali, že budem v najlepšej možnej 
zdravotnej starostlivosti.“

Od tohto momentu Phil ochotne pomáha ľuďom, ktorých 
stíha osud v podobe zákernej choroby. Dobre vie, čo to 
znamená vypočuť si takúto správu.

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Od sezóny 2009/10 nevynechal ani jeden zápas.

2. Jeho otec bol kedysi quarterbackom na North 
Michigan University a bol draftovaný klubom 
Washington Redskins, jeho brat Blake bol 
draftovaný New Yorkom Islanders a jeho bratranec 
David Moss kedysi hrával v NHL. 

3. Za posledné štyri roky nemal v Pittsburghu nikto 
na konte viac víťazných gólov. Kessel ich vsietil 25.

PUpper Deck, slávna firma, ktorá vyrába kartičky NHL, 
dokonca vyrobila jednu špeciálnu presne pre túto 
príležitosť. Na jednej strane tejto karty je Phil Kessel 
skláňajúci sa nad Stanley Cupom plným hotdogov, na 
druhej Kessel s ozajstným psom v Pohári. Po Olafovi
Kölzigovi bol druhým hráčom histórie, ktorý má kartičku 
s hotdogom.

Niektoré fámy ale zašli až tak ďaleko, že sa o ňom začalo 
hovoriť ako o závislom. Tie sa pokúšala vyvrátiť jeho 
sestra Amanda, jedna z najlepších hokejistiek na svete: 
„Phil naozaj nemiluje jedenie hotdogov. Niekedy si 
hotdog dá, možno na golfovej partičke, ale určite nie je 
milovníkom hotdogov.“

Pridal sa k nej aj Jevgenij Malkin. Rus pred pár rokmi 
vravel, že vlastne nikdy nevidel svojho spoluhráča jesť 
hotdog, čiže sú to pravdepodobne len výmysly. Tým 
pádom by hotdogy v Stanley Cupe boli len nevinnou 
provokáciou Phila Kessela voči neprajníkom.

RAKOVINA
Čo však veľa ľudí nevie a malo by je jeho najväčší životný 
boj. Kessel je dodnes jediným nováčikom, ktorému sa 
dostalo ocenenia Bill Masterton Trophy. To je udeľované 
za oddanosť hokeju.

Keď bol Phil draftovaný ako celková päťka draftu 2006, 
zdalo sa, že má všetko, čo chce. O štyri mesiace prišla do 
jeho sveta neočakávaná novina. Skutočnosť, ktorá so 
sebou prináša viaceré hrozivé scenáre.

Phil Kessel mal ale obrovské šťastie na skvelých lekárov 
i rýchle zistenie. 11. decembra toho roku 19-ročnému 
Američanovi diagnostikovali rakovinu semenníkov 
potom, čo si na jednom z nich našiel hrčku.



Typická švédska hviezda
John Klingberg
Do NHL vletel ako blesk, keď v úvodných desiatich 
zápasoch zaznamenal osem bodov. Celkovo za svoju 
prvú sezónu nazbieral úctyhodných 40 bodov v 65 
stretnutiach, čo je na obrancu viac než solídny počin. 
Navyše 11 z tohto čísla tvorili puky strelené do sietí 
súperov, čím sa v Dallase Stars vošiel do najlepšej 
desiatky strelcov.

Nejedná sa o nikoho iného, než Johna Klingberga, 
momentálne 27-ročného beka, ktorý sa naprieč celou 
NHL radí medzi jedných z najlepších ofenzívnych 
obrancov. Nikoho pri tomto fakte asi neprekvapí, že 
je Švéd. Každú sezónu sa môžete spoľahnúť, že 
nastrieľa okolo desať gólov, pričom na nejakých 30-40 
ďalších asistuje. Vďaka svojmu dobrému prehľadu sú z 
jeho počínania občas zostrihy v akciách týždňa.

Z útočníka obrancom
Rodák zo švédskeho Göteborgu mal hokej v rodine 
odmalička. Jeho starší brat Carl hrá hokej dodnes (za 
EV Zug) a jeho otec bol trénerom. S hokejom začal v 
tíme neďaleko jeho rodného mesta, konkrétne sa 
jednalo o klub Lerums BK. Za neho mimochodom 
ešte nedávno hral najmladší z bratskej trojice 
Klingbergovcov - Olle.

Keďže otec rodiny Anders bol v tej dobe asistentom 
trénera v mládežníckom tíme Frölundy, bolo zrejmé, 
do akého tímu budú Johnove kroky pokračovať. Vo 
Frölunde si od roku 2005 prešiel takmer všetkými 
mládežníckymi kategóriami, avšak čo sa 
reprezentácie týka, tak bol zanedbávaný až do doby, 
než bol draftovaný.

Jeho terajší ofenzívný cit nie je náhodou. John 
Klingberg hral totiž ešte v štrnástich rokoch na pozícii 
útočníka. Keďže mu ale nerástli svaly tak rýchlo ako 
ostatným, odporučil mu jeho otec i jeho dedko, či 
nechce skúsiť hrať skôr viac vzadu, teda zadáka. 
Rozhodnutie ale musel urobiť sám John. Nakoniec ich 
rady (našťastie! vyslyšal, takže od pätnástich rokov 
prešiel z útoku do obrany. Útočné chúťky mu však –
ako môžeme vidieť na jeho hre – zostali.

Vyhraj sa v Európe
Práve nedostatok svalovej hmoty a to, že 
"prostredný" Klingberg nerástol tak rýchlo, zrejme 
mohli za to, že na drafte o neho nebol enormný 
záujem. Navyše, ako už bolo spomenuté, do tej doby 
nehral žiaden zápas ani za výbery mládežníckych 
reprezentácií, takže je otázka, čo všetko o ňom skauti 
vedeli. Jeho meno bolo vyrieknuté až v piatom kole na 
celkovej 131. pozícii Dallasom Stars a ich vtedajším 
generálnym manažérom Joe Nieuwendykom, pre 
ktorého to bola premiérová sezóna v tejto pozícii v 
lige. Ak sa pozrieme na "Klingove" čísla teraz, dá sa 
povedať, že sa mu podaril skutočne tzv. steal, teda 
poriadna krádež.

Draft je magický v tom, že niektorým draftovaným
hráčom pridá na sebavedomí. Môžu sa zlepšiť počas 
rozvojových kempov jednotlivých tímov NHL a tiež si 
ich začnú všímať ľudia od reprezentácie. To sa stalo aj 
Klingbergovi, ktorý od ďalšej sezóny získal pevné 
miesto v A-tíme Frölundy a navyše bol konečne 
zaradený aj do výberov švédskej U19 a U20. S 
výberom do 20 rokov si zahral aj na majstrovstvách 
sveta juniorov, kde si v šiestich zápasoch pripísal gól a 
asistenciu. Po skončení sezóny, 16. mája 2011, 
oznámil manažment Dallasu, že svoj minuloročný 
výber z piateho kola podpísal na nováčikovskú 
zmluvu.

Za oceánom si však nezahral, pretože na svoj prvý rok 
zmluvy so Stars bol zapožičaný do Fínska, 
konkrétnejšie do Jokeritu. Opäť si zahral na MS 
dvadsaťročných, po ktorom zmenil pôsobisko a 
zamieril späť do Švédska, tentoraz do Skellefteå. Čísla 
nemal vôbec zlé, ale zrejme nie dostačujúce, preto bol 
aj ďalší rok zapožičaný do Skellefteå AIK. Sezónu 
zakončil ziskom majstrovského pohára v SHL a po 
skončení európskej sezóny sa pripojil k Texasu, farme 
Stars v AHL, kde odohral jeden zápas v play-off. Do 
tretice všetko dobré, hovorí sa. A tak Klingberg opäť 
šiel na hosťovanie do Švédska, tentoraz sa pripojil k 
domovskej Frölunde. Dostal „áčko“ na dres a bodovo 
prerazil. V 50 zápasoch nazbieral 11 gólov a 17 
asistencií, naviac tiež dostal príležitosť zapísať si prvé 
štarty za seniorskú reprezentáciu.



„Úžasné. Nevidíte príliš často, aby nejaký chalan prišiel nahor, urobil takýto 
dojem a navyše bol konzistentný. Vypovedá to o veľa tom, že bude skvelým 

hráčom. V tomto roku bol skvelý.”
-Alex Goligoski o Johnovi Klingbergovi po jeho premiérovej sezóne v NHL

Kedykoľvek je možnosť, reprezentuje Švédsko nielen 
na majstrovstvách sveta. V roku 2017 si navyše zahral 
na jednom šampionáte spolu so svojím starším bratom 
Carlom. Na oných majstrovstvách navyše vyhrali so 
Švédskom zlatú medailu. Pre každú bratskú dvojicu sa 
jedná o splnený sen. Už snáď chýba len to, aby sa k nim 
v niektorom roku pridal aj dnes dvadsaťjedenročný 
Olle. John Klingberg celkovo na svetových 
šampionátoch zahral v 32 zápasoch, zaznamenal v nich 
22 bodov a 21 kladných bodov v štatistike +/-.

Ako dvadsaťsedemročný je navyše Klingberg v 
najlepších rokoch, takže sa dá čakať, že nás bude 
svojou hrou baviť ešte pekných pár rokov.

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Svojou hrou býva často prirovnávaný k inému 
švédskemu ofenzívne ladenému obrancovi –
slávnemu Erikovi Karlssonovi. Sám Klingberg však 
vraví, že Karlsson je omnoho dynamickejší, on je na 
druhú stranu skôr trpezlivejší. Od Karlssona sa ale 
veľa vecí učí, napríklad ako napravovať chyby.

2. Sám nečakal, že bude draftovaný, nepripadal si 
dostatočne herne vyspelý.

3. Medzi jeho vzory patria Oliver Ekman-Larsson, 
Drew Doughty alebo práve Erik Karlsson.

Rovno do NHL
S takýmto progresom bolo jasné, že v ďalšej sezóne už 
ho bude chcieť mať vedenie Stars viac na očiach a 
odohrá teda sezónu za oceánom. Vďaka "entry level
slide", teda možnosti predĺžiť nováčikovský kontrakt o 
rok, ak hráč neodohrá v prvej sezóne aspoň desať 
zápasov v NHL, mu stále platila nováčikovská zmluva. 
Možnosť otestovať ho v NHL teda dostal Dallas takmer 
zadarmo. Jeho šanca prišla veľmi skoro, keď bol 9. 
novembra 2014 povolaný do NHL. O dva dni neskôr bol 
veterán obrany Stars, Rus Sergej Gončar, vytrejdovaný
do Montrealu Canadiens a Klingberg sa už do AHL 
nevrátil. Začal svoju strhujúcu jazdu s už spomínanými 
ôsmimi bodmi v úvodných desiatich zápasoch svojej 
kariéry v NHL. Šance sa chytil bravúrne a čoskoro sa 
o ňom začalo písať ako o budúcnosti „hviezd“.

Stars ale v tomto ročníku ešte do play-off nepostúpili, 
pretože boli vo fáze čiastočnej prestavby kádra. 
Klingberg si ale predĺžil sezónu na svojom 
premiérovom seniorskom svetovom šampionáte v 
Prahe a Ostrave. Bol tiež jedným z vážnych kandidátov 
na Calder Trophy pre najlepšieho nováčika NHL, 
nakoniec obsadil piatu priečku a trofej vyhral iný 
obranca - vtedy 18-ročný Aaron Ekblad. Po skončení 
nováčikovskej zmluvy podpísal Klingberg nový 
kontrakt, ktorý mu zaisťuje 4,25 milióna dolárov ročne. 
Po jednej sezóne to bol zrejme risk, ten sa však 
texaskej organizácii kráľovsky vypláca, pretože 
Klingberg je teraz nespochybniteľnou súčasťou obrany 
„hviezd“. Vypracoval sa v top beka a to všetko s veľmi 
prijateľnou zmluvou. Tá navyše platí až do roku 2022, 
takže Stars majú ešte na nejakú dobu postarané.



Otcova hrdosť
ANŽE KOPITAR
Keď ste zapálení pre hokej, hráte ho profesionálne 
a ste Slovinec, je veľmi možné, že sa raz dostanete do 
národného tímu. Ak saale narodíte v Slovinsku, nie je 
práve pravdepodobné, že sa narodíte do hokejovej 
rodiny. Populárnejší je futbal, basketbal či hádzaná.

Anže Kopitar bol však odmala výnimkou. Vždy to bol 
ten chlapec, čo hrá hokej. „Môj otec bol hokejistom, 
takže som sledoval nejaké jeho videá keď som bol 
dieťa. Potom som tomu trochu rozumel, začal som 
s tým, keď som mal asi päť rokov,“ hovorí o svojich 
začiatkoch pre NHL.com Kopitar. „Nemyslel som na 
nič iné, keď som sa vrátil zo škôlky. Obul som si 
korčule a strávil celé popoludnie korčuľovaním 
a strieľaním. Nemyslím si, že som mal nejaké obdobie 
počas môjho detstva, keď som nechcel hrať.“

Rodina Kopi tarovcov bola pre hranie hokeja ako 
stvorená. Anže mal v tomto športe veľkú podporu 
a oproti ostatným deťom aj výhodu. Nie len 
genetickú. Za domom mal malú ľadovú plochu, ktorú 
tam svojim deťom postavil otec Matjaž spoločne 
s Anžeho starým otcom.

Matjaž odohral kariéru v Juhoslávii a po jej rozpade 
v Slovinsku. Okúsil aj Rakúsko. Hokej miluje tak, že pri 
ňom ostal a už dlho trénuje slovinskú reprezentáciu. 

RODINNÝ PODNIK KINGS
To ale nie je všetko, čo má za lubom Kopitar starší. 
Vychoval bez debát najlepšieho hráča slovinskej 
histórie. Jeho hokejový náskok bol zjavný už od 
detských kategórií. Anže vždy hral so staršími hráčmi.

Teraz je Slovinsko hrdé naňho a on na Slovinsko.
Synov úspech pochopiteľne dostal Matjaža do 
povedomia organizácie Los Angeles Kings. 
Kopitarovci si z nej už spravili malú verziu rodinného 
podniku. Kým Anže je kapitánom a druhým najlepšie 
plateným hráčom, jeho otec pre nich pracuje ako 
skaut. Brat Gašper hráva za Manchester Monarchs, 
organizáciu z ECHL patriacu takisto pod Kings. 

31-ročný rodák z malého mesta Jesenice sa kapitánom 
klubu stal po rokoch „asistovania“. Túto rolu totiž mal 
tvrďák Dustin Brown. „Králi“ sa pred sezónou 2016/17 
rozhodli, že týmto kľúčovým útočníkom rolu vymenia. 
A na svete bol štrnásty kapitán klubovej histórie.

„Je to niečo, na čo som počas éry Dustina Browna veľmi 
nemyslel,“ vravel. „Vždy som ho bral ako kapitána. Má 
to sladkokyslú príchuť, pretože sme s Brownom
priatelia... Úprimne povedané, je to jediný človek, ktorý 
tu je odkedy som sa dostal do Los Angeles. Nie je to nič 
hrozné. Náš vzťah sa nezmení. Stále ho budem 
potrebovať mať po svojom boku.“

Pre tento krok sa rozhodol vtedajší manažér Dean
Lombardi. „Je čas, aby sa toho chopil. Nato sme si ho 
vychovávali. Nato bol trénovaný. Je jedným z našich 
najlepších hráčov a práve dosahuje svoj vrchol. Teraz je 
na rade on,“ skonštatoval.

Napriek pripravenosti zatiaľ éra Kopitara nedošla 
k takým úspechom ako éra Browna. Slovinec hovoril 
o tom, že mu to dodáva novú sebadôveru. Vedenie 
klubu urobilo túto zmenu preto, lebo bývalý kapitán 
nebol na ľade tak dominantnou a líderskou postavou ako 
ten súčasný. 

Kým Brown zbieral v štyroch sezónach za sebou menej 
ako tridsať bodov, Kopitar bol násobne produktívnejší. 
To bolo spúšťačom razantnej zmeny. 

Priniesla ale  skutočné ovocie? Na situáciu v šatni by 
bolo najlepšie sa opýtať samotných hráčov. Čo sa 
kolektívneho úspechu týka, Dustin Brown mal na hrudi 
„C“ osem sezón, v ktorých sa „králi“ do play-off dostali 
šesťkrát. Dvakrát dokonca ročník korunovali ziskom 
Stanley Cupu.

Za vlády Anžeho sa ale zatiaľ úspechom vyhýbajú. Počas 
tohto trojročného obdobia nevidelo Los Angeles ani 
jednu výhru v play-off. V ročníku 2017/18síce postúpili, 
no po štyroch zápasoch boli z hry von. 

Jeden človek ale nerobí tím a to je takisto vec, ktorú má 
každý na pamäti. Odkedy „Kopi“ prebral rolu kapitána sa 
zdá, že úspech mužstva ešte viac závisí na ňom samom. 



„Neuveriteľné. Pred pár rokmi som na Prongera a Niedermayera pozeral v televízii 
na olympiáde a predstavoval si, aké by bolo proti ním hrať. Môj sen sa splnil.“

-Anže Kopitar po prvom zápase v NHL

Pre vývoj mladého a špeciálneho hráča, akým vždy bol Anže, 
v ktorom otec videl budúceho hrdinu národného tímu, bolo 
potrebné vybrať správne miesto. Preto ako 17-ročný tínedžer 
odišiel do švédskeho Södertälje, kde sa v hokeji zlepšil až 
natoľko, že bol vybratý v prvom kole na drafte.

Nebolo sa čo čudovať. V seniorskom tíme HK Kranjska Gora
hrával už v pätnástich rokoch. O rok neskôr tam zbieral viac ako 
bod na zápas. 

S reprezentáciou bol spojený už od týchto čias. Už v roku 2002 
hral na majstrovstvách sveta osemnásťročných. Keď sa o dva 
roky zúčastnil prvej divízie šampionátu do dvadsať rokov, 
v piatich zápasoch dokázal desaťkrát skórovať atrikrát asistovať. 
O dva roky už ako hráč Kings odohral za Slovinsko dokopy desať 
medzištátnych stretnutí, v ktorých získal 24 bodov. Škoda, že 
posledný šampionát nižšej divízie sa ani jemu, ani Slovincom 
nepodaril a skončili až na predposlednom mieste. 

Anže je ale – čo sa hokeja týka – v Slovinsku národným hrdinom. 
Všetkých hokejistov, ktorí z tejto krajiny pochádzali, totiž 
prekonal rozdielom niekoľkých tried.

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. O Kopitara mali Los Angeles Kings pred draftom 
enormný záujem, neočakávali však, že sa im ujde. O to 
viac boli prekvapení, keď prišla jedenásta – teda ich –

voľba a Anže bol stále voľný.

2. 6.10.2006, v jeho prvom zápase v NHL, sa stal 
historicky najlepším slovinským strelcom v NHL. Skóroval 

proti Anaheimu Ducks.

3. V sezóne 2004/05 bol spoluhráčom Carla Hagelina
v juniorke Södertälje. 

SPÁSA SLOVINCOV?
O národnej hrdosti jedného z najlepšie platených 
hokejistov sveta sme už čo-to naznačili. Kopitar sa rád 
zúčastňuje medzinárodných podujatí a vrchol so svojou 
krajinou bezpochyby dosiahol v Soči 2014. 

Slovinsko v podstate šokovalo hokejový svet i našu 
krajinu (skupinovú časť si pamätáme veľmi dobre) a došlo 
až do štvrťfinále. Tam Slovincom vystavili stopku 
strieborní Švédi. „Prekročili sme očakávania. Nemyslím, 
že by si hocikto z nášho tímu či našej krajiny myslel, že 
dôjdeme až do štvrťfinále. Cítili sme sa dobre,“ hovoril po 
olympiáde. Nanešťastie tam nemohol byť prítomný 
Anžeho brat Gašper, ktorý práve hral za Ontario Reign
v ECHL.

Kopitar hviezdil najmä proti Slovensku v skupinovej fáze. 
Nielenže bol pri prvom góle, ale na 3:0 zvyšoval po 
krásnom sóle, keď si na lopatky položil celú obranu 
i brankára. „Zápas proti Slovensku bol zápasom, ktorý 
sme si zakrúžkovali v kalendári. Dúfali sme, že sa nám 
možno podarí uchmatnúť nejaký bodík, ale napokon sme 
ich porazili celkom hladko, čo bol veľký úspech.“

Slovinci sú známi tým, že čo sa olympiád týka, nielenže sa 
dokážu kvalifikovať, ale aj byť rovnocenným súperom. 
O štyri roky štvrťfinále aj výhru nad Slovenskom 
zopakovali. Tento príbeh už ale napísali bez Kopitara.

Kto by to bol kedy povedal, že z takého pre hokej 
nehostinného prostredia vzíde kapitán klubu NHL. Jeden 
z troch Slovincov, ktorí kedy okúsili najlepšiu hokejovú 
súťaž sveta, pochádza z krajiny, ktorá má celkovo iba 
sedem krytých ľadových plôch a 158 registrovaných 
dospelých hokejistov, čo sú čísla porovnateľné so 
Srbskom, Španielskom či dokonca Hong Kongom.



Z chudoby k miliónom
Nikita Kučerov
Buffalo stráca puk na útočnej modrej a kradnú ho Nikita
Kučerov s Tylerom Johnsonom. Vzápätí sa v prečíslení dvaja 
na jedného rútia na bránu Sabres ako hurikán. Johnson vidí 
Kučerova na pravej strane.

So situáciou sa nerozpakuje. Popod nohy nováčika Rasmusa
Dahlina nahráva klinicky presnú prihrávku svojmu ruskému 
spoluhráčovi. Carter Hutton v bráne sa nedokázal presunúť 
dosť rýchlo. Strela z voleja skončila na jeho chrbtom.

Nastal moment, ktorý Kučerov zažil druhýkrát v živote. 
Stovka. V sezóne 2017/18 to bol jeho posledný bod, avšak 
v tej minulej bolo jasné, že ruská megastar dokráča 
k väčšiemu počtu bodov. Zápas čo zápas bol Kučerov na 
nezastavenie. 

23 ROKOV
S počtom bodov 128 sa napokon rodák z mesta Majkop
zapísal do histórie. V novom tisícročí ešte nebolo hráča, ktorý 
by dosiahol túto hranicu. Posledným hokejistom, ktorý mal 
viac bodov v jednom ročníku, bol ešte v sezóne 1995/96, teda 
pred 23 rokmi, legendárny Mario Lemieux.

Art Ross bola jeho. Pred druhým McDavidom mal 
dvanásťbodový náskok. „Je to špeciálny moment,“ radoval sa 
po udeľovaní. „Vďaka všetkým hráčom v kabíne, bez ich 
pomoci by som dnes nebol tu. Je to o tímovom úsilí.“

Víťaz Hart Trophy i Ted Lindsay Award skutočne hral 
obklopený rekordami. Nie len svojimi, ale aj kolektívnymi. 
Veď Tampa Bay vyrovnala rekord 62 víťazstiev v základnej 
časti. Zhodou okolností tiež starý 23 rokov. V sezóne 1995/96 
ho stanovili Detroit Red Wings. 

Bolo to o dvanásť výher a 22 bodov viac ako najbližší ligový 
prenasledovateľom, ktorým bol na druhom mieste mančaft
z Calgary. 

Ani to však z prvenstiev nie je všetko. Bodom číslo 127 
prekonal ruský rekord Alexandra Mogilného zo sezóny 
1992/93. „Bolo to čosi špeciálne,“ reagoval na situáciu kapitán 
Steven Stamkos.

„Bolo to vidieť z reakcie na striedačke a po jeho reakcii (po tej 
asistencii) že preňho tento zápas veľa znamenal. Bolo to asi 
nevyhnutné, aby to dokázal. Bol som zaňho veľmi šťastný. Má 
neskutočnú sezónu.“

SKLAMANIE ROKA
„V šatni si veríme. Ideme do play-off a chceme sa uistiť, že 
tam pôjdeme dobre naladení, že budeme šťastní z našej hry. 
Ideme ďalej, uvidíme, čo bude.“

Tento výrok povedal Rus pred začiatkom vyraďovacích bojov. 
V tých ale suveréni základnej časti nevyhrali ani jediný zápas 
a Columbus ich vyradil v najkratšom možnom čase. Kučerov
bol biedny a dokázal to nie len tým, že sa mu nedarilo na ľade. 
Frustráciu si vybíjal priamo na protihráčoch, za čo ho stihla aj 
suspendácia.

Ako to celé bolo? Nuž, 25-ročný Rus najprv podrazil fínskeho 
protivníka Markusa Nutivaaru a potom ho narazil na mantinel, 
pričom nemal veľa možností brániť sa. Rozhodcovia tento 
počin aj patrične odmenili. 5+10!

Hviezda-nehviezda, o tom, či by mal čeliť disciplinárke, mali 
takmer všetci jasno. Kouč súpera John Tortorella vyhlásil, že 
iná možnosť nie je. "Neposkytnem vám žiadny môj názor na 
to. Je to predsa samozrejmé," nedal sa vyprovokovať.

Síce sa nevýhodu snažili hráči Bolts zakryť obvyklými 
vyjadreniami, nič im to nepomohlo. Tampa tieto vyraďovacie 
boje skrátka nezvládla. V ničom. Kučerov bol toho symbolom. 
"Stratili sme slová a vieme, že by ste ich ani nechceli počuť. 
Rozumieme vášmu hnevu, frustrácii a smútku. Všetko, čo 
cítite, to všetko chápeme. Toto nie je koniec, ktorý sme si 
predstavovali a ani taký, aký by sme chceli. Ďakujeme vám, že 
ste tu po celý ten čas boli s nami," napísal klub na 
Twitterovom účte. Bolo to prekvapenie a zároveň sklamanie 
roka. Na toto NHL tak skoro nezabudne.

NOVÉ AUTO
Kučerov síce prešiel mnohými sklamaniami, svoj boj však 
nevzdáva. Nie je na také veci naučený. Vzdať sa? Zahodiť 
niečo? Ani náhodou. Po ťažkom detstve sú toto situácie, ktoré 
sa naučil prekonávať.

www.fansmania.eu

http://www.fansmania.eu/


„Prial by som si, aby vedieť ovládať puk a vidieť hru tak ako on. 
Som si istý, že veľa hráčov by si to prialo.“

-Steven Stamkos pre Tampa Bay Times

Po rokoch, keď sa Kučerov vrátil z World Cupu, podpísal nový 
kontrakt za 4,766 milióna dolárov ročne. „Okolo Vianoc mi 
Svetlana zavolala a povedala, nech si vyberiem auto. Asi si 
pamätal na svoj starý sľub a na účet jej dal na to peniaze. 
Povedal som: „Čo?“ „Tvoje nové auto!“ Vybral som si Land
Cruiser,“ spomína Kurdin.

POKLAD
Nech už posledné play-off dopadlo akokoľvek, Nikita prežil 
úchvatný ročník. Otázkou je, či to bolo jeho maximum alebo 
dokáže zájsť ešte do vyšších hodnôt. V dnešnej NHL sa to zdá 
takmer nemožné, avšak so skvelými spoluhráčmi je možné 
všetko. Dôkazom je 128 bodov.

Hoci to znie veľmi neuveriteľne, Kučerov nikdy nepatril 
k najvyššie hodnoteným prospektom. Bolts si ho vybrali až 
v druhom kole draftu 2011 z celkového 58. miesta. A našli 
poklad.

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Jeho idolmi z detstva sú Pavel Bure a Pavel 
Dacjuk.

2. Jedného dňa sa manželský pár fanúšikov 
Lightning rozhodol pomenovať svoju dcéru podľa 
hráča, ktorý ako prvý skóruje v zápase proti Floride 
Panthers. Dievča sa dnes volá Nikita Franklin.

3. Nikita Kučerov ešte nikdy nezískal zlatú medailu 
z medzinárodného podujatia. Je držiteľom jedného 
striebra a troch bronzových medailí.

„Kučerovov otec slúžil v armáde a my sme sa museli oňho 
starať dobrých pár rokov, kým bojoval v Uruguaji,“ vysvetľuje 
Gennadij Kurdin pre Sport- Express.ru. Bol Kučerovovým
prvým trénerom. Potom presvedčil jeho mamu, aby z rodného 
mesta Majkop prišla aj so svojou matkou žiť do Moskvy.

„Nikita mal iba sedem,“ hovorí mama Svetlana. „Bola to ťažká 
situácia. Kurdin nám pomohol s rozhodnutím bez toho, aby nás 
do niečoho tlačil. Samozrejme, že sme chceli urobiť všetko, čo 
sme mohli, aby nám potom ľudia nevyčítali, že sa mohol 
niekým stať, ak by sme mu to umožnili.“

V Nikitu mali najbližší ľudia veľkú dôveru. Odmala bol 
talentovaným hráčom. Mama si na jeho začiatky dobre 
pamätá: „Pamätám si, ako začínal hrať. Dali sme mu jedny 
bratove kolieskové korčule, ktoré boli o dosť väčšie, ako by 
potreboval, ale nevenoval tomu pozornosť. Korčuľoval tak 
dobre, že ho videla jedna žena, ktorá povedala: „Jedného dňa 
bude profesionálnym atlétom.“ S manželom sme odpovedali, 
že to už vieme.“

V roku 1998 sa ruská ekonomika zrútila a mnoho ľudí ostalo 
bez príjmu. Tak to bolo aj v prípade Svetlany. Nemali ani len na 
korčule. „Opýtala som sa ich, či by pre mňa mali nejaké miesto. 
Potrebovali upratovačku a prijala som to. Dúfala som, že týmto 
spôsobom si budeme môcť korčule dovoliť. Nešlo to, tak som 
ich zobrala na dlh. Aby som povedala pravdu, boli zase väčšie 
ako jeho nohy, ale pre Nikitu to stačilo. Korčuľoval v nich tri 
roky. Vďakabohu, mali sme veľa ľudí, čo nás podporovali,“ 
pokračuje Svetlana.

A azda najväčším podporovateľom mladého talentu bol 
Kurdin. Dnešný juniorský tréner Viťazu dostal od svojho 
niekdajšieho zverenca obrovský darček. „Pamätám si, že som 
jazdil na starej Žiguli. Rozprával som o autách, kým sme boli 
zaseknutí v dopravnej špičke a on, stále ako malé dieťa, ma 
počúval. Povedal som mu: „Keď raz budeš hrať v NHL, kúpiš mi 
auto?“ Asi som len bol vyčerpaný tou zápchou, keď som mu to 
vravel. On si na to dokonca pamätal! Ja už nie. A, samozreme, 
odpovedal: „Kúpim!““



The Bird
JEVGENIJ KUZNECOV
„Ako veľmi milujem hokej? Nemôžem to ani opísať!“ To sú 
slová, ktoré vyšli z úst centra Washingtonu Capitals, ktorý sa 
za posledné roky vyprofiloval v jedného z najlepších ruských 
útočníkov dneška. 

Jevgenij Kuznecov si vo Washingtone vybudoval povesť 
skvelého hokejistu a spoluhráča Alexandra Ovečkina. Nie je 
však čistokrvným nahrávačom. Sám dobre vie, ako padajú 
góly. Ak by to nevedel, dnes by sme nepoznali jeho 
preslávenú gólovú „orliu“ oslavu. 

Jednou z milovníčok jeho osláv je jeho dcéra. Zamilovala si 
to, keď bezprostredne po víťaznom góle v predĺžení proti 
Pittsburghu videla otca ako išiel popri mantineli, zdvihol 
pravú nohu, roztiahol ruky a pridal k tomu vtáčie zvuky. 
Vzápätí k nemu priskákali spoluhráči. Spomínaný presný 
zásah znamenal, že Capitals konečne prekonali odvekú 
bariéru v play-off v podobe Pittsburghu Penguins.

BEZ HOKEJA SOM DEPRIMOVANÝ
V rodnom Čeľabinsku sa sotva niečo vyrovná hokeju. Tento 
šport je pre miestnych čímsi ako náboženstvom. Nebyť toho, 
možno by z Kuznecova nikdy nevyrástol taký športovec. 
Pravdou je, že tamojší obyvatelia nemajú príliš k čomu inému 
vzhliadať. Číslom jedna je proste hokej.

Chápať to môžu poväčšine len ľudia z Kanady. „V Rusku 
veľmi nemáme čosi ako vianočné prázdniny, ale od 31. 
decembra do 3. januára je všetko zatvorené. Dokonca aj 
hokejové školy,“ rozpovedal Kuznecov pre 
theplayerstribune.com. „Toto boli najhoršie dni môjho 
života. Štyri dni bez hokeja znamenali, že som mal depresiu. 
Nemohol som ani spať. Sedel som, pozeral Kovaleva na 
YouTube a čakal.“

Kuznecov a hokej – to je kombinácia, ktorá ide ruka v ruke už 
odmalička. Otec ho viedol k ľadovému športu od útleho 
detstva a s tým sa spájajú aj jeho prvé spomienky: „Otec ma 
zobral na štadión a videl som tam staršieho chlapca, ako dal 
gól a urobil naozaj cool oslavu. Viete, šmykol sa na kolenách. 
Sám sebe som povedal, že to chcem robiť tiež, že to vyzerá 
ako zábava.“

V ten deň sa začalo Kuznecovovo hokejové dobrodružstvo 
trvajúce dodnes. Jeho dni začali byť monotónne, ale keď sa 
jednalo o hranie hokeja, „Kuzymu“ tento stereotyp vôbec 
neprekážal. Pre theplayerstribune.com dokonca povedal, že 
to bolo preňho také bežné, že si svoj denný režim zapamätal 
doteraz.

„Vstával som o siedmej. Šiel som na päť hodín do školy. 
Celé ráno som myslel len na hokej. Nevedel som sa 
koncentrovať na školu. Len som chcel korčuľovať.

Tak skoro, ako sa dalo, som utekal zo školy rovno na 
štadión. Býval som tridsať sekúnd chôdze od hokejovej 
školy, desať sekúnd v prípade, že som bežal. Moja mama 
ma čakala na štadióne s obedom a hokejovým vakom. 
Varila neskutočne dobre. Rýchlo som to zjedol. Tak rýchlo, 
ako sa dalo. Nemohol som sa totiž dočkať momentu, keď 
vykročím na ľad. Trénoval som so svojím tímom a potom, 
po tréningu, som šiel trénovať so staršími chlapcami.

Tréningy v Rusku sú iné (ako v Amerike). Korčuľujeme, 
korčuľujeme a korčuľujeme. Keď som bol dieťa, na toto sa 
zameriavali naši tréneri – chceli sa uistiť, že budeme 
korčuľovať správnym spôsobom. Žiadne bodýčkovanie či 
zdržiavanie v rohoch. Tréning bol o hraní hokeja – jeden 
na jedného, pilovanie zručností.“

Kuznecov v ôsmich rokoch strieľal v priemere desať až 
pätnásť gólov za zápas. „Dávalo mi to šancu skúšať nové 
oslavy,“ smeje sa. Jeho vzormi neboli hráči NHL. Nič také 
ako NHL vtedy ani nepoznal. Hokejovým svetom bol 
preňho Čeľabinsk a tamojší hráči. K počítaču, YouTube
a NHL sa dostal až v štrnástich rokoch.

Nebol to jeho počítač, bol kamarátov. Spoločne s partiou 
uňho zvykli sedávať a dve hodiny zízať na hokejistov, aby 
sa takto, cez obrazovku, čo-to priučili. Najväčším učiteľom 
mu ale bol otec: „Prvá vec, čo ma učil, nepozerať sa na 
puk. Oči treba mať stále hore, pozerať sa pred seba, 
vpravo, vľavo. Akonáhle sa pozrieš dole, skončil si. Aj 
teraz, keď sa pozriem dole na puk počas zápasu, otec mi o 
tom ihneď dá vedieť. Píše mi. Ak strelím tri góly, ale 
nepridám k nim asistenciu, píše mi. Takto ma učí byť 
nesebecký. Máš hrať pre svojich spoluhráčov. Tento 
princíp je veľmi ruský. Pravdepodobne v tom má prsty 
Červená mašina.“

HRAŤ AKO DACJUK
V polovici sezóny 2014/15 mali pred zápasom proti 
Washingtonu ranné rozkorčuľovanie Detroit Red Wings. 
Legendárny Pavel Dacjuk sa na ňom zúčastnil tiež. Všimol 
si počas neho Barryho Trotza, niekdajšieho kouča Caps. Tí 
dvaja sa dlho poznali a radi sa spolu bavili o hokeji.



„Počas prvého tréningu vo Washingtone, keď som uvidel 
Ovečkina, roztriasli sa mi nohy.“

-Jevgenij Kuznecov (theplayerstribune.com)

že sa z hokeja nestane jeho živobytie. Odmala tým žil 
a ani po dlhých rokoch sa na tomto fakte nič 
nezmenilo. Dodnes hokej miluje. Depresie síce už 
nemáva, avšak málokto je pre tento šport rovnako 
zapálený ako jeden z washingtonských ruských 
pokladov. 

„Pre mňa je hokej rovnaký. Rovnaký, ako keď som bol 
malý chlapec. Chcem len hrať hokej, potom ísť 
domov, pozrieť si Family Feud a ísť do postele. 
Zobudiť sa a hrať hokej zase. Toto je pre mňa 
perfektné. Jediný rozdiel je v tom, že mám teraz 
rodinu, o ktorú sa musím postarať – a tá pre mňa 
znamená najviac.“

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. V rodnom Čeľabinsku sa nikdy neučil ani 
trochu po anglicky. Po príchode do zámoria 

z neho preto mali spoluhráči srandu, pretože 
neraz povedal niečo úplne mimo kontextu.

2. Je jedným z najlepších korčuliarov v súčasnej 
NHL.

3. Zúčastnil sa na MS 2019, kde v zápase proti 
Talianom učil súperovho centra vyhrávať buly. 

V ten deň prišla reč na jedného ruského nováčika. Bol 
ním Jevgenij Kuznecov. Dacjuk prehodil: „Ako to ide 
tvojmu Rusovi?“ „Vieš, ide mu to naozaj dobre, ale nie 
je to Pavel Dacjuk,“ odpovedal mu Trotz. Pavel sa 
zasmial, načo Trotz pokračoval: „Možno to bude znieť 
čudne, ale nemohol by si sa s ním porozprávať? Chcem, 
aby hral viac ako ty.“

Trotz je obdivovateľ ruského veterána a vždy ním bol. 
Preto sa niet čo čudovať, že poprosil Pavla o láskavosť. 
Zameriaval sa hlavne na konkrétne aspekty jeho hry, 
ktoré chcel, aby robil aj Kuznecov – schopnosť bojovať 
a zakladať útoky z obrany či vytvárať si šance zo 
situácií, keď sa zdá, že je v úzkych a bez východiska. 
Trotz dokonca prízvukoval na videá Dacjuka na 
YouTube. Napriek tomu ho hra Jevgenija Kuznecova 
častokrát sklamala, čo vyústilo až do toho, že ho občas 
musel nechať zápas sledovať len z tribúny.

Dacjuk s návrhom súhlasil. Útočníkovi Capitals 
napokon pomohol k zlepšeným výkonom na konci 
sezóny, ktoré vyvrcholili úchvatným rozhodujúcim 
gólom v siedmom zápase série prvého kola play-off 
proti New Yorku Islanders. V nasledujúcom ročníku už 
Kuznecova čakal iný príbeh. Z 37-bodového hráča sa 
stal 77-bodový a začlenil sa do jadra mančaftu, ktorý sa 
o pár rokov tešil z premiérového Stanley Cupu.

AKO DIEŤA
Dennú rutinu Kuznecova z jeho detských čias sme vám 
už priblížili. Bola len veľmi malá pravdepodobnosť,



Lavína
NATHAN MACKINNON
Na zápas hviezd, každoročnú udalosť NHL, ktorá sa už začala 
aklimatizovať i v európskom hokeji, majú fanúšikovia odlišné 
názory. Kým jedni sú za jej zachovanie, tešia sa na ňu a vždy ju 
poctivo sledujú, na druhej strane sú zástancovia názoru, že je 
nezaujímavá, nudná a zbytočne gýčová. 

Hoci ju NHL silou mocou tlačí dopredu, aj medzi hráčmi sa 
nájdu rozdiely v postojoch voči All-Star víkendu. Najlepšie sa 
to ukázalo v poslednej sezóne. Organizátori sa do príprav 
veľkolepej akcie dali so všetkým nadšením, ktoré k tomu patrí. 
Nie všetci to ale zdieľali.

Alexander Ovečkin neprišiel. Bol z toho poprask, ale Ovi sa 
spôsobom sebe vlastným rozhodol, že zdvorilo odmietne 
a radšej si oddýchne. A za toto súťaž hráčov trestá 
suspendáciou na jeden zápas.

Bola tu však aj druhá strana mince. V pravidlách sa píše, že ak 
sa hráč ceremónií spojených s týmto víkendom zúčastní, hoci 
aj pre nejaký dôvod nehrá, nebude musieť vynechať žiaden 
duel. A to bol prípad Nathana MacKinnona.

„Nie je to zlomené, len veľmi boľavé, opuchnuté. Nebudem to 
tento víkend síliť,“ citoval denník USA Today MacKinnona. 
Problémy s nohou ho vyradili z tretieho zápasu hviezd po 
sebe. Napriek tomu prišiel. Bol zvolený kapitánom svojej 
divízie. „Som rád, že tu môžem byť... inak by som bol aj tak 
suspendovaný. Bol som tým trochu nútený, no veľmi rád som 
tu prišiel. Stále je to zábava. A ja som stále kapitánom. 
Vezmem si svoj dres a urobím pár fotiek.“

MacKinnon vravel, že prišiel rád. Vynechať zápas si ale 
nemohol dovoliť. Jeho Colorado sa zubami-nechtami držalo 
na pozíciách divokej karty a strata kľúčového hráča mohla 
znamenať aj stratu dôležitých bodov. To Nathan ako veľký 
líder mužstva nemohol dopustiť.

V ŠĽAPAJÁCH SAKICA
Presne tak, ako bol pred dvoma desaťročiami za čias najväčšej 
slávy Colorada jedným z jeho lídrov Joe Sakic, sa chce na takú 
istú vedúcu postavu vypracovať Nathan MacKinnon. A po 
ťažkých rokoch sa mu to ako 23-ročnému aj podarilo. 

V médiách sa objavilo množstvo názorov o tom, ako po 
podpise zmluvy bolo potrebné mladú superstar vymeniť. Jeho 
príchod do mužstva na drafte si údajne vydupal Patrick Roy, 
čo však bolo chybou. MacKinnon bol pre mnohých iba 
nafúkanou hviezdičkou, a to zvlášť po tom, čo po jednom 
striedaní v rámci emócií vynadal spoluhráčovi Nikitovi
Zadorovovi.

O tom ale budeme písať neskôr. Teraz si treba všimnúť mnoho 
vecí, ktoré spájajú Nathana MacKinnona s generálnym 
manažérom klubu Joe Sakicom. A medzi tie nepochybne patrí 
vodcovská rola, čo potvrdil aj samotný legendárny útočník, 
historicky ôsmy najproduktívnejší hráč NHL. 

Prirodzene nemôžeme už dnes úplne porovnávať legendu 
a stále veľmi mladého útočníka. Predsa ale nájdeme 
podobnosti. Čo ich oboch spája je vôľa obetovať sa za 
Avalanche. Vôľa vyhrať. A k tej primäl MacKinnon spolu 
s Gabrielom Landeskogom, kapitánom mužstvaz Denveru, aj 
ďalších. Na Joe Sakica to veľmi zapôsobilo. „Sú naozaj 
súťaživí. Každý deň prichádzajú na štadión a tvrdo pracujú na 
tom, aby sa stali lepšími. Zapôsobilo na mňa, ako si navzájom 
veria. Začalo to už v tréningovom kempe, kde si nastavili latku 
ešte nad očakávania (...) A určite to nie je zlé, že sa Nathan 
MacKinnon dostal hrou na úplne nový level. Vzal to na seba, 
stal sa vodcom a vedie túto skupinu. V lige nie je veľa hráčov, 
ktorí dokážu to, čo robí on pre náš klub,“ povedal Sakic pre 
oficiálnu ligovú webstránku.

Pred sezónou 2017/18 priaznivci v chladnom americkom štáte 
Colorado napäto očakávali povestnú zlomovú sezónu. 
MacKinnon bol vo veku, keď bolo načase chopiť sa kormidla. 
Do tejto roly je potrebné dorásť a zväčša sa tento vývoj deje 
celú kariéru. Výnimkou nie je ani niekdajšia jednotka draftu. 
Do kabíny nezainteresovaní ľudia nevidia, na ľad však áno. 
A tam to MacKinnon dokázal.

Druhýkrát po sebe prekonal hranicu deväťdesiatich bodov 
a tretíkrát po sebe sa stal najproduktívnejším hráčom 
mužstva. Dlho sa špekulovalo, že sa MacKinnon dostane opäť 
po roku aj do nominácie o Hart Trophy, ktorú jedného dňa 
bezpochyby môže vyhrať – podobne, ako ju raz vyhral Sakic. 
No ten čas ešte neprišiel.

www.fansmania.eu

http://www.fansmania.eu/


„Totálne to tu ovládol a musíte mu dať všetko uznanie. Ťažko sa 
proti nemu hrá. Connor, Sid – je presne tam, kde tí dvaja.“

Mark Giordano

MacKinnon má talent od Boha, no jeho povahu mnohí 
znevažovali. O neúspešnej kariére však nemôže byť reč. 
Nathan sa rozbehol a nevyzerá to na skorý koniec. Práve 
naopak – dnes môžu priaznivci Avalanche vedeniu ďakovať 
za rozhodnutie zvoliť si ho v roku 2013 ako prvého.

Spôsoby opísané v článku Eurolanche sú asi len dôsledkom 
vývoja mladého hráča, ktorý si zvykal na svet veľkého, 
profesionálneho hokeja. Dnes vidíme lídra. Lídra, čo dáva 
najavo emócie a aj takýmto štýlom poháňa svoju družinu, 
v ktorej plní rolu asistenta kapitána, vpred.

V zámorí sa takéto prejavy cenia viac ako v Európe. Aj 
počas jedného zápasu v januári tohto rokaich ukázal. 
Vybuchol dokonca možno viac, než by sa zdalo byť 
potrebné. „Tak si už rob svoju robotu!“, kričal po naskočení 
na striedačku na hlavného trénera Jareda Bednara. 
Mimochodom, jeho tím prehral na ľade Calgary 3:5. Keď bol 
na ľade MacKinnon, pomer striel bol 22:2 pre Avalanche.

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Keď vyrastal, pri dome mal neveľký rybník. Práve 
tam ako dvojročný začal korčuľovať, v podstate 
v dobe, keď ešte nevedel poriadne ani chodiť.

2. Pochádza z Halifaxu rovnako ako Sidney Crosby, 
ktorého plagáty mal kedysi v izbe.

3. Jeho záľubou je okrem hokeja aj herectvo. Objavil 
sa vo viacerých televíznych snímkach, z ktorých 

najznámejšia je Mr. D.

MacKinnon sa stal siedmym najproduktívnejším hráčom 
základnej časti. Chýbal mu jediný bod, aby dosiahol magickú 
hranicu sto bodov. Viac gólov ako on strelilo iba päť hráčov 
a z najproduktívnejšej desiatky mal lepšie hodnotenie +/- iba 
Nikita Kučerov. 

Všetci súperi si uvedomovali útočnú silu, ktorá sa na ľade 
objavila v momente, keď naň stúpil MacKinnon spoločne 
s Gabrielom Landeskogom a Mikkom Rantanenom. Ich 
spolupráca síce mala kolísavé obdobia, no akonáhle sa dostali 
do formy, obrana súpera vyzerala v niektorých striedaniach 
ako chudobný sparingpartner.

Toto trio sa zaradilo medzi top formácie aj z historického 
hľadiska. Viac bodov ako oni (111) mali po 25 úvodných 
zápasoch sezóny iba štyri formácie v históri. Viac bodov počas 
rovnovážnej hry (čiže mimo presiloviek a oslabení, 77) iba 
jedna – bratia Šťastní v roku 1982.

Generálny manažér ako vzor úspechu. To pre MacKinnona
znamená Joe Sakic. V Pepsi Center ostáva len veriť, že pôjde 
v jeho šľapajach.

„TAK SI UŽ ROB SVOJU ROBOTU!“
Existujú však osoby, ktoré z vlastných skúseností hovoria, že 
to nepôjde, alebo to, že im je aj nejaký MacKinnon ukradnutý. 
Na takýto postoj dokonca môžete naďabiť aj na portáli 
Eurolanche, európskom fanklube pôvodom zo Slovenska, 
ktorý má meno už aj u samotných Avs. V jednom článku sa 
píše: „To, čo predurčuje MacKinnonovu kariéru na neúspech je 
jeho povaha. V prvom rade vidí všade len sám seba, tím je až 
na druhom mieste. Sám o sebe má vysokú mienku a myslí si, 
že je z tímu najlepší. Zaujíma ho iba to, ako sa mu bude dariť. 
Pred zvyškom sveta sa skrýva a nerád sa nechá otravovať 
novinármi, či bežnými fanúšikmi. Samozrejme, že výsledkom 
jeho povahy a prístupu k hokeju je negatívny dopad – na celý 
tím, jeho výsledky, ale aj na fanúšikov, ktorí si MacKinnona
zidealizovali.“



Skutočne jeden z najlepších
Jevgenij Malkin
Rodák z Magnitorogorsku má za sebou zatiaľ veľmi 
dominantnú kariéru ako v Rusku tak v NHL.Jeho
profesionálna kariéra začala veľmi akčne. Bol draftovaný 
v roku 2004 z druhého miesta Pittsburghom Penguins. 
V tom ročníku bol v NHL akurát lockout,a tak sa 
nemohol presunúť a hral za rodný Magnitogorsk. V KHL 
dominoval a hral skvelo, tak isto ostal v Metallurgu aj na
sezónu 2005/06, keď už mohol v NHL hrať, ale mal ešte 
zmluvné záležitosti. V auguste 2006 sa zdalo, že predĺžil 
o rok zmluvu s Magnitogorskom, no vtedy na rad prišla 
akčnosť Malkinovho príbehu.

Magnitogorsk mal začať kemp v Helsinkách a 20-ročný 
Malkin sa v ten deň rozhodol odísť z kempu a rozviazať 
kontrakt s Metallurgom. Povedal, že jeho predĺženie 
zmluvy o rok bolo vynútené klubom a chcel presunúť 
svoju kariéru do zámoria. Klub mu zobral pas a doklady, 
aby mu zabránili odísť. Stretol sa vo Fínsku so svojim 
agentom, J.P. Barrym, ktorý mu vybavil víza do 
Pittsburghu a následné podpísanie nováčikovského 
kontraktu s Penguins. Doklady mu boli navrátené. KHL 
sa obrátila na súdy v USA, kde deklarovali, že hráč 
nesmie hrať v NHL, nakoľko je zmluvne viazaný v Rusku. 
Malkinoficiálne ukončil pôsobenie v Magnitogorsku 15. 
augusta toho roku a vycestoval do Ameriky.

Pridal sa do tímu, kde sa nachádzal aj jeho súčasný 
dlhodobý kamarát, Sidney Crosby a začali svoju 
spoločnú cestu za slávou. Malkin vedel minimum 
angličtiny a jeho angličtina je lámavá do dnešného dňa, 
ale porozumel si s tímom úchvatne. Sid bol v tíme lídrom 
a očakávalo sa podobné od Jevgenijho.

Herná dominancia od začiatku
Malkin v úvodnej sezóne hneď získal pozíciu 
alternatívneho kapitána Penguins, vyhral dvakrát 
ocenenie nováčika mesiaca a zakončil sezónu so ziskom 
CalderTrophy. Získal 85 bodov v 77 zápasoch a ukazoval 
znaky dominancie, ktoré prišli v ďalších sezónach. Prvú 
100+ bodovú sezónu zaznamenal hneď vo svojom
druhom ročníku v NHL. 47 gólov a 59 asistencií pre 
celkových 106 bodov znamenalo pre “Gena“ prvú 
z mnohých účastí v zápase All-Stars. Taktiež sa v tej 
sezóne prvýkrát mladý tím na čele s Jevgenijm, Crosbym
a Fleurym prebojoval do finále bojov o Stanleyho Pohár, 
kde však prehrali s Detroitom Red Wings a pre Detroit to 
bol posledný veľký úspech ich dlhej dominancie v NHL.

O rok sa tieto dva tímy stretli vo finále znova. Tentokrát
však Malkin a spol. uspeli a Stanley Cup vyhrali. Malkin 
v tej sezóne získal 113 bodov a vo vyraďovacej fáze pridal 
ďalších 36 bodov, čo mu stačilo na zisk Conn Smythe
Trophy pre MVP vyraďovacej fáze súťaže. Po tomto 
úspechu sa Jevgenij a spol. stali ešte viac hladnými po 
úspechu, ale už to nešlo tak, ako predtým. O rok na to 
prehrali v druhom kole a potom prišli zdravotné ťažkosti 
Malkina. V sezóne 2010/11 odohral iba 43 zápasov 
a v ďalších niekoľkých sezónach bolo jeho maximum 75 
zápasov. Medzitým mal výborné, no zraneniami 
zruinované sezóny, v ktorých odohral stále niečo okolo 
60 zápasov.

Malkin vs. Ovečkin
Dve ruské superhviezdy ligy. Každý by čakal, že budú 
najlepší kamaráti, no to nebola ani zďaleka pravda. 
Útočili na seba na ľade i mimo neho. Boli jednoducho 
odlišní. Útočili na seba ako slovne, tak aj počas zápasov 
zo seba vyžmýkavali zlosť nebezpečnými bodyčekmi na 
hranici pravidiel a takmer sa niekoľkokrát pobili. Všetko 
to začalo v roku 2007, kedy Ovečkin v nočnom klube 
udrel Malkinovho agenta, ktorému to spôsobilo zlomenú 
sánku a iné zranenia. Ani jedna strana sa nevyjadrila 
k presným detailom incidentu.

V roku 2010 pred olympiádou vo Vancouveri si ich 
k jednému stolu posadil Iľja Kovaľčuk, ktorý sa s nimi 
porozprával a povedal, že nech túto hlúpu bitku ukončia 
pre dobro národného tímu a ich priateľstva. A stalo sa tak 
už počas zápasu All-Stars, kedy Ovečkin i Malkin boli 
v rovnakom tíme a pomáhali počas súťaže zručností. Ich 
priateľstvo bolo mnohokrát otestované v play-off počas 
občasných šarvátok, ale v súčasnosti sú z nich priatelia.

Back-To-Back Stanley Cups
Pred sezónou 2016/17 Penguins priviedli do tímu hviezdu 
Toronta, Phila Kessela s očakávaním, že sa naštartuje ich 
dlhodobý úspech. Vtedyvšak Penguins prežili tragický
začiatok sezóny a vyzeralo to veľmi zle. Vtedy sa 
generálny manažér Pittsburghu Penguins, Jim
Rutherford, rozhodol odvolať vtedajšieho hlavného 
trénera Mikea Johnstona a nahradil ho Mike Sullivan. 
Malkin po uzdravení začal znova dominovať a tak aj celý 
tím Pens. Do konca sezóny to celé obrátili a postúpili do 
play-off. Nakoniec vyhrali svoj ďalší Stanley Cup a aj keď 
Malkin spomalil vo vyraďovacej fáze, na úspech to 
stačilo.



„Je to taký pohoďák. Celkom vtipný chalan. Ale keď sa dostane na ľad, 
tak cítite, aký je zapálený. Sme veľmi šťastní, že sme v jednom tíme. 

Môžeme sa na seba spoľahnúť a učiť sa jeden od druhého“
-Sidney Crosby na adresu Jevgenijho Malkina

V

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Napriek tomu, že Sidney Crosby je kapitánom, tak Malkin na ľad vychádza posledný. Táto dohoda 
vznikla medzi Sidom a Jevgenim hneď potom, ako Sid získal kapitánske céčko.

2. Jeho priemer 1,17 bodu na zápas ho radí na úroveň legiend ako Pat LaFontaine, Dale Hawerchuk či 
Steve Yzerman. 

3. Nebol zaradený do rebríčka NHL top-100 najlepších hráčov prvej storočnice súťaže, čo vyvolalo veľké 
debaty v komunite fanúšikov a negatívne ohlasy na stranu NHL.

V ďalšej sezóne sa úspech zopakoval. Tentokrát mal Malkin o trochu dlhšiu sezónu, ktorú zakončil so 72 bodmi v 62 
zápasoch, čo je veľmi skvelý priemer. No stále zdravotne nebol v poriadku. V play-off však dominoval a pre mnohých 
napriek nezisku Conn Smythe Trophy mal byť víťaz on. S 28 bodmi v 25 zápasoch vyraďovacej fáze sa stal 
najproduktívnejším hráčom play-off o bod pred Crosbym.

Konečne zdravá sezóna, ale nezdravé vzťahy
V nasledujúcej sezóne odohral už 78 zápasov, čo bola jeho najdlhšia sezóna od 75-zápasovej sezóny 2011-12. Bol 
dominantným hráčom a získal 98 bodov, no väčší úspech Penguins do tretice nezískali. A v tejto sezóne sa taktiež 
začali ukazovať problémy medzi Malkinom a jeho spoluhráčom z formácie, Philom Kesselom. Mnohokrát na seba 
kričali na striedačke a Malkin s ním hrať nechcel.

Preto v lete prišlo zo strany Malkina ultimátum. „Buď ja, alebo Phil!“ znelo podľa viacerých reportov kanceláriou 
generálneho manažéra Penguins po neúspechu tímu vo vyraďovacej fáze sezóny 2018-2019. Malkin podľa mnohých 
informácii rôznych zdrojov požiadal o výmenu z Pittsburghu, ak nebude jeho kolega z formácie, Phil Kessel,
vymenený. Na Malkinovu obranu sa mal postaviť aj kapitán Pittsburghu, Sidney Crosby. Phil odišiel a teraz má nových 
spoluhráčov, Alexa Galchenyuka a Philipe-Oliviera Josepha. S Galchenyukom si podľa všetkého veľmi rozumie 
a pravdepodobne začnú sezónu spolu v jednom útoku.

Malkin je známy tím, že je to tichý zabijak a nechcete proti nemu stáť, keďže dokáže robiť divy, keď sa nahnevá. „I’m 
score!“ je jeho najviac memorovaná fráza, pretože sme veľakrát videli príklady toho, že keď svoje motory zapne 
naplno, tak ho nezastaví nikto. Sme zvedaví, koľko v tejto svojej dominancii bude pokračovať.



Prefíkaný génius
BRAD MARCHAND
The Rat – potkan. To je prezývka, ktorá sa pri mene Brad 
Marchand objavuje pomerne často. Nie tak úplne 
z nevraživosti, no zo zvláštnych, niekedy až zákerných 
spôsobov bostonského útočníka. Do problémov a rôznych 
suspendácií sa dostáva často. 

Jedným z jeho najznámejších incidentov sa stalo olízanie 
vtedajšieho útočníka Tampy Bay Lightning Ryana Callahana
v druhom kole play-off 2018. Jeho snaha dostať sa súperovi 
pod kožu zašla ďaleko. „Myslím, že je pre mňa najpodstatnejšie 
sa vážne pozrieť do zrkadla a uvedomiť si, že niektoré veci, 
ktoré robím, majú oveľa väčšie dôsledky než by som si kedy 
myslel alebo veril, že môžu mať,“ ľutoval neskôr situáciu. 
„Poslednou vecou, ktorú by som chcel urobiť, je zapríčiniť, že 
sa moji spoluhráči či organizácia cítia trápne. A presne to som 
urobil.“

V Bostone ho milujú, mimo neho to je ale azda 
najnenávidenejší hráč súťaže. Všetko pre jeho excesy, 
o ktorých by sa dala napísať kniha. Pichnutia medzi nohy či pod 
chrániče, podkopnutia zozadu a zbabelosť sú jednými 
z hlavných kvalít 31-ročného rodáka z Halifaxu. 

„Musím sa dosť polepšiť. Viem, že už som to kedysi vravel, no 
myslím, že to je vec, na ktorej budem musieť zapracovať 
najviac. Svoju hru už som dostal na celkom solídnu úroveň, ale 
povahovo potrebujem nejaké veci zmeniť,“ uznal si chybu.

„AJ POTKANY PLAČÚ“
Niet sa čo čudovať, že si na ňom nevraživí fanúšikovia NHL 
poriadne zgustli. Zápas sedem, finále Stanley Cupu 2019. 
Družina kapitána Cháru, ktorej je Marchand úhlavnou 
postavou, hrala pred očami celého sveta najdôležitejší zápas 
sezóny proti St. Louis Blues.

Lenže ten „medvede“ nezvládli. Po prehre 1:4 im neostávalo 
len pogratulovať súperovi. A oči pre plač. Ktoré mal – čuduj sa 
svete – aj Marchand.

„Stopercentne,“ stroho odvetil na otázku, či je toto najväčším 
sklamaním v jeho dekádu trvajúcej kariére. „Mali sme šance, 
veľa šancí, ale..,“ s ťažkosťami a slzami v očiach hovoril po 
zápase. Do reči mu nebolo.

Bolo ale jeho neprajníkom, ktorí zamorili Twitter reakciami na 
jeho sklamanie. „Aj potkany plačú,“ uštipačne provokovali. 
„Sledovať Brada Marchanda plakať v národnej televízii je môj 
narodeninový darček na ďalších šesť rokov,“ pridávali sa 
s podobnými poznámkami ďalší. Na počesť tejto udalosti 
v zámorí vznikali tričká. Tak významným dňom bol deň, ktorý 
priniesol Marchandovi veľké sklamanie.

MVP
Ak by ale Marchand bol iba provokačnou figúrkou v rukách 
Bostonu, nikdy by to nedotiahol do tohto článku. Napriek 
všetkým okolnostiam, čo hrajú proti nemu a jeho povesti, je to 
stále geniálny hokejista, ktorý sa vypracoval na jedného 
z lídrov súťaže. 

Marchand bol organizáciou Bruins vybratý až v treťom kole 
draftu 2006 z celkového 71. miesta. Jediným hráčom, ktorý bol 
draftovaný v tom istom kole a prekonal v kariére hranicu sto 
bodov, je Cal Clutterbuck. Toho si Minnesota Wild vybrala ako 
číslo 72. A len štyria hráči z toho draftu majú doteraz viac 
bodov v kariére ako Marchand - Nicklas Bäckström, Phil Kessel, 
Claude Giroux a Jonathan Toews. Všetci draftovaní v prvom 
kole.

Marchandova cesta kariérou nebola od začiatku hviezdnou. 
Avšak keď mu začalo ťahať na tridsiatku, stal sa hráčom 
zbierajúcim viac ako bod na zápas. V poslednej sezóne 
definitívne ukázal, že patrí k najlepším, keď dosiahol 
stobodovú hranicu a o devätnásť bodov sa stal 
najproduktívnejším hráčom Bruins. Vytvoril trio s Bergeronom
a Pastrňákom a tieto tri hviezdy sú jednou z najlepších 
útočných formácií.

Rovnaký počet bodov ako Crosby je celkom solídnym 
vyjadrením toho, akým skutočne platným hráčom Marchand –
nech už ho máte či nemáte radi – je. Možno by Bostonu viac 
pomohlo, keby nepresedel zápas a pol za sezónu na trestnej 
lavici, no aj to je súčasťou štýlu, ktorým hrá.

Už v sezóne 2016/17, teda v tej zlomovej, keď zapísal 85 bodov 
a o 24 bodov prekonal svoje bodové maximum, sa o ňom 
hovorilo ako o veľmi vážnom kandidátovi na nomináciu na Hart 
Trophy.

Do konečnej súťaže o najužitočnejšieho hráča ho napokon 
nezapočítali. Určite sa však aj nad týmto variantom zamýšľali. 
Bol mužom zlomových momentov, udával tempo zápasu. 
Vedel strhnúť výhru. To sú aspekty, ktoré sú pri tomto 
individuálnom ocenení kľúčové.

„Nevenujem týmto veciam pozornosť,“ reagoval vtedy na 
podnety ohľadom udeľovania individuálnych trofejí. Bol práve 
v dychberúcej forme. V troch desiatkach zápasov strelil 27 
gólov a dokopy zaknihoval 47 bodov. „Sme na konci sezóny, to 
je dôležité. Je to jediná vec, na ktorej teraz záleží.“

Špekulovalo sa, či to nie je jeho životný úspech. Nebol. O dva 
roky neskôr prišla magická stovka, číslo, ktoré je snom 
každého útočníka. Marchand ešte znásobil svoj dopad 
a dôležitosť pre hru i presilovku Bruins. 



„Narodil som sa, aby som hral v tomto 
meste. Verím tomu!“

Brad Marchand o Bostone

Stanleyho Pohár s ním potom navštívil aj miesta, kde 
hral žiacky hokej. Nezabudol pritom na trénera, ktorý 
sa mu venoval najdlhšie, J.P. MacCalluma. „Je skvelé 
vidieť, že to dotiahol až sem. Všetku tú ťažkú prácu mu 
splatil Stanley Cup,“ radoval sa kouč. 

„Malé mestá, veľké sny.“ To bol nápis nad veľkým 
plagátom Marchanda dvíhajúceho najslávnejšiu 
hokejovú trofej. 

Vtedy to bol ešte neskúsený zelenáč, no dnes je to 
popredná postava ofenzívy jedného z najlepších 
mužstiev NHL. Dovedie niekedy Boston k ďalšiemu 
Poháru?

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Niektorí ľudia ho prezývajú „malé klbko hnevu“. 
Rovnako ho nazval prezident Obama pri návšteve 

Bruins v roku 2011 v Bielom dome.

2. Každý večer pred zápasom navštívi Brad reštauráciu, 
kde si dá cestoviny s mäsovou omáčkou.

3. Hoci nikdy nevyhral individuálnu trofej, kolektívne 
prvenstvá sa mu nevyhýbajú. Okrem Stanley Cupu už 
vyhral QMJHL a získal dve zlaté medaily z juniorských 

majstrovstiev sveta a po jednej zo seniorských MS 
a Svetového pohára.

Škoda, že si vybudoval povesť, ktorá naňho 
pravdepodobne do konca kariéry bude vrhať zlé svetlo.

POHÁR S PRÍCHUŤOU HURIKÁNU
Po každej sezóne má každý hráč, ktorému sa v onom 
roku podarilo vyhrať slávny Stanley Cup, k dispozícii 
tento pohár na jeden deň. Marchandov deň ale svojím 
spôsobom zhatili neočakávané a vskutku nepríjemné 
udalosti. Nie, žeby si ho neužil, ale kto sa môže 
pochváliť, že so Stanley Cupom sledoval hurikán?

Irene. Také pomenovanie dostal deväťdňový tropický 
cyklón, ktorý sa prehnal aj východným pobrežím 
Severnej Ameriky. Naprázdno nevyšiel ani Halifax, 
ležiaci priamo na brehu oceána. Marchand však mal 
šťastie. Hurikán mu plány nedokázal prekaziť.

Už o piatej ráno začínal jeho nezabudnuteľný zážitok. 
Vyzdvihol si Pohár a šiel s ním domov. Ako hovorí 
tradícia, aj on si z neho vychutnal obľúbené jedlo. 
„Doma sme si s Pohárom urobili zopár fotiek a potom 
som si z neho dal cereálie,“ opisuje raňajky, ktoré zažije 
len zlomok z hokejistov.

Marchand nezabudol ani na svojich spoluobčanov. 
Navštívil detskú nemocnicu a Stanley Cup predstavil aj 
v meste, kde ho privítalo množstvo ľudí. Medzi nimi 
boli i jeho pätnásti bratranci. Niektorí z nich merali 
päťstokilometrovú cestu. „Je to úžasné. Vôbec som to 
nečakal. Ste úžasní!“, chválil z pódia vtedy ešte nováčik 
Marchand prítomných fanúšikov.



Gro ofenzívy Leafs
Mitchell Marner
Tento mladý a neskutočne šikovný útočník je rodák z 
Markhamu v Ontáriu, Kanade. Vyrastal v meste Tornhill
(takisto v Ontáriu) a bol už od začiatku svojej kariéry 
dominantným hráčom vo všetkých vekových kategóriách. 
Hokejom bol posadnutý, odkedy začal chodiť. Pozeral ho so 
svojím otcom a bratom a odmalička bol obrovským fanúšikom 
Toronta Maple Leafs. Začiatky hrania hokeja pre Mitchella
Marnera začali v hokejovej škole s názvom „3 Zones Hockey 
School“, kde sa naučil korčuľovať a základy hry. Hral 
v najvyšších juniorských súťažiach v Ontáriu, kým nemal trinásť 
rokov. 

Vtedy začal pôsobiť v najlepšej dorasteneckej súťaži v Ontáriu 
s názvom GTHL (Greater Toronto Hockey League), v ktorej 
dominoval spoločne s inými súčasnými hráčmi NHL, ako 
napríklad Dylanom Stromeom či Connorom McDavidom. 
V prvej sezóne skončil na druhom mieste v bodovaní za 
súčasným centrom Chicaga Blackhawks, Dylanom Stromeom. 
Po dvoch sezónach v GTHL sa dostal do OHL (Ontario Hockey 
League), do ktorej ho draftovali London Knights, a tak sa 
začala jeho cesta za slávou. Okrem draftu do tímu London 
Knights dostal aj ponuku štipendia od Michiganskej univerzity, 
aby hral za ich tím v NCAA, keď na to bude mať vek. Marnerov
otec, Paul, túto ponuku odmietol a tým pádom jeho syn, Mitch 
začal hrať v Londone Knights.

Dominancia je slabé slovo
Mitchell bol odmalička neskutočne nadaný po technickej 
stránke. Bol lídrom každého tímu, v ktorom hral, vrátane 
Londonu Knights, kde po Maxovi Domim prebral kapitánske 
céčko. V jeho úvodnej sezóne prehral boj o nováčika sezóny 
s Travisom Konecnym, kedy dokončil sezónu s 59 bodmi v 64 
zápasoch, čo bolo veľmi dobrým znamením, že tento malý 
(vtedy ešte) center, bude hviezdou. V druhej sezóne už hral 
v prvej formácii London Knights a formoval jeden 
z najnebezpečnejších útokov OHL – ak nie vôbec 
najnebezpečnejší – s Maxom Domim a Christianom Dvorakom
a zaznamenal neuveriteľných 126 bodov v 63 zápasoch. Väčší 
úspech však už neprišiel.

Ten ale prišiel budúci rok, keď Max Domi odišiel do NHL 
a Marner prebral kapitánske céčko po synovi legendy Leafs, Tie 
Domim. Marner bol čerstvo draftovaný Torontom Maple Leafs 
a aby vedeli tankovať, bol poslaný dominovať naspäť do 
juniorskej súťaže. „Dominancia“ je naozaj slabé slovo čo sa 
Marnerovej post-draftovej sezóny týka. 116 bodov v 57 
zápasoch je len slabý odvar toho, čo prišlo počas bojov v play-
off a o Memorial Cup, ktorý aj vyhrali. 44 bodov v 18 zápasoch 
v play-off OHL a 14 bodov v 4 zápasoch samotného boja 
o Memorial Cup. Jednoducho dominancia. A ako kapitán 
Londonu dotiahol svoj tím k úspechu.

Bitka troch hláv
Vráťme sa však k Draftu 2015. Mitch Marner sa nachádzal na 
piatom až desiatom mieste hodnotení rebríčkov a Leafs volili 
zo štvrtého miesta. Vtedy v Leafs ešte nepôsobil Lou
Lamoriello, a tak mali Leafs dvoch dočasných generálnych 
manažérov. Jedným bol Mark Hunter, ktorý je zároveň majiteľ 
Londonu Knights, a druhým vtedy len 27-ročný Kyle Dubas. 
K tomu prišiel nový tvrdohlavý tréner, Mike Babcock. 

Každý z nich chcel zobrať niekoho iného. Mike Babcock chcel 
zo štvrtého miesta zobrať obrancu Noaha Hanifina, okolo 
ktorého chcel postaviť defenzívu Leafs spoločne s Morganom
Riellym. Mark Hunter ako majiteľ Knights chcel svojho 
zverenca, Mitcha Marnera. Avšak Dubas chcel vymeniť voľbu 
nižšie a zvoliť Mikka Rantanena a nejakého obrancu k tomu za 
voľby, ktoré by dostal. A tak je verejne dosť známe, že Hunter 
s Babcockom sa na draftovom flóre pohádali a nevedeli si prísť 
na meno ešte nejakú dobu potom. Nakoniec prezident, 
Brandon Shanahan, rozhodol a vzali malého chlapca 
z Londonu, Mitchella Marnera.

Na miesto GM po nejakom čase nastúpil Lou Lamoriello
a ďalšie divadlo začalo. Mitchell Marner a jeho reprezentácia 
chcela všetky bonusy sveta, ktoré boli možné. Lou im ich 
nedal, a tak sa jeho agent a otec cítili nerešpektovaní. Mitch 
Marner k tomu dúfal, že bude hrať od začiatku za Leafs 
a nebude musieť ísť do juniorky. Ako sa vyššie spomenulo, 
musel putovať do juniorky a dominoval.

Začiatok v NHL
Po dominantnom roku v OHL sa už naplno zakomponoval do 
zostavy Leafs v druhom útoku vedľa už súčasných hráčov 
Flyers a Blues, Jamesa van Riemsdyka a Tylera Bozaka. A jeho 
prvá sezóna šla skvele. Zaznamenal 61 bodov v 77 zápasoch 
a vyslúžil si chvály zo všetkých strán. Práve Mitch, William 
Nylander aj Auston Matthews boli v hre o Calder Trophy
a vyzeralo to na možnú sezónu, kde by sme uvideli troch 
finalistov na Calderovu trofej z jedného tímu. Neuveriteľné 
sezóny troch superstar tímu ich nečakane a možno priskoro 
dotiahli do vyraďovacej časti NHL, kde sa stretli 
s Washingtonom Capitals. Boli im vyrovnaným súperom, ale 
chýbali im skúsenosti, a to výrazne. Väčšina zápasov skončila 
buď jednogólovým rozdielom alebo až v predĺžení.

Marner hral aj na MS v roku 2017 za Kanadu, kde získal 
striebornú medailu a bol kľúčovým hráčom javorových listov. 
V druhej sezóne mal už nových spoluhráčov vo formácii po 
tom, čo Mike Babcock vypočul prosby fanúšikov a spojil 
Patricka Marleaua, Nazema Kadriho a Mitcha Marnera
dohromady. Tá formácia bola jednoducho úchvatná. 
Dominovala ofenzívne, ale hlavne bola skvelá defenzívne, čo 
im prinieslo úspech v základnej časti, v ktorej získali 105 bodov 
a utvorili nový klubový rekord.



„Som extrémne privilegovaný byť 
v pozícii, kde môžem pomáhať ľuďom 
v našej komunite akokoľvek môžem.“

-Mitch Marner ohľadom jeho projektu „Marner Assist Fund“

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Ak by šiel počas preddraftového ročníku na Michiganskú univerzitu, čo sa očakávalo, bol by spoluhráčom 
Dylana Larkina.

2. Je mnohými expertmi považovaný za jedného z najlepších brániacich útočníkov planéty a veria, že sa 
dokáže dostať na úroveň Marka Stonea či niekdajšieho Pavela Dacjuka.

3. Je najlepší kamarát s Maxom Domim, s ktorým sa poznajú odmalička a každé leto spolu trénujú.

Marner zaznamenal prvú 20-gólovú sezónu a takmer 70 bodov. Bol najlepším hráčom Leafs v play-off proti Bostonu s deviatimi 
bodmi v siedmich zápasoch, ale nepomohlo to Leafs k úspechu proti pre nich zdanlivo nezdolateľnému súperovi.

John Tavares
Pred nasledujúcou sezónou Leafs posilnili svoj káder výrazným spôsobom. Angažovali najväčšiu rybu voľného trhu, Johna Tavaresa
z New York Islanders a Mitch bol stredobodom pozornosti, nakoľko bol jedným z hráčov, ktorí Johna presviedčali, aby prišiel do 
Toronta. Od začiatku bolo predikované, že budú spolu hrať. To sa stalo a Babs k nim dosadil Zacha Hymana, ktorým utvorili tzv. 
„GTA Line“, teda „Greater Toronto Area Line“.

A darilo sa im teda náramne. John Tavares zaznamenal úchvatných 47 gólov a keby sa Toronto nespomalilo v posledných častiach 
sezóny, tak by ich strelil aj 50. Marner však z tejto kombinácie mal najväčší osoh. Zaznamenal 68 asistencií a takmer vyrovnal svoj 
doterajší bodový rekord len asistenciami. K tomu pridal 22 gólov pre celkových 94 bodov. V play-off však patril medzi hráčov, ktorí 
boli mimo formu a nevyzerali dobre. Základná časť mu však vyniesla v lete novú obrovskú šesťročnú zmluvu, ktorá mu prinesie 
priemerný ročný zárobok na úrovni 10,893 milióna dolárov.

Je to mladá vychádzajúca hviezda, ale podarí sa mu v ďalších šiestich sezónach dokázať, že ten kontrakt bol hodný jeho talentu? To 
zistíme čoskoro!



Mladý líder
Auston Matthews
Príbeh Austona Matthewsa začal v Kalifornii, kde sa narodil 
americkému otcovi a mexickej mame. Je to tá 
najnepredpokladanejšia kombinácia na vývoj elitného mladého 
hokejistu, no stalo sa. Ešte na začiatku Austonovho života sa 
presťahovali z Kalifornie do Arizony a v Austonových dvoch 
rokoch začal otec Brian chodiť so synom na zápasy vtedy 
Pheonixu Coyotes. Jeho obľúbenými hráčmi boli Daniel Briere
a Shane Doan. Osemročný Auston Matthews bol v hľadisku 
zápasu, v ktorom Alex Ovečkin pokoril brankára Coyotes 
gólom, nad ktorým sa čudoval aj samotný Wayne Gretzky, 
vtedy tréner Coyotes. Presne viete, o ktorý gól sa jedná.

Auston Matthews ako malý absolútne miloval rolbu a bolo jeho 
snom stať sa šoférom jednej z týchto mašín. Našťastie sa mu 
splnilo niečo iné. Mal od začiatku života dva športy, ktoré 
hrával na veľmi vysokej úrovni – hokej a bejzbal. Otec Brian 
dokonca priznal, že bejzbal šiel jeho synovi oveľa lepšie ako 
hokej. Dôvodom bola Austonova neuveriteľná koordinácia 
vizuálneho poňatia okolia a fyzickej prispôsobivosti 
a pripravenosti, vďaka ktorej dokázal výborne vypáliť každú 
loptičku. Auston však našiel svoju lásku v hokeji, keďže podľa 
neho bol bejzbal pomalý šport a to on nechcel. Chcel trochu 
adrenalínu, akčnosti a využiť svoju koordináciu týmto 
spôsobom. A vybral si veľmi správne!

USNDP a Švajčiarsko
Matthews bol vybratý v roku 2012 tímom WHL Everett 
Silvertips z 57. miesta, ale nechcel hrať vo WHL a kanadských 
juniorských ligách, tak sa vybral cestou Amerického 
juniorského vývojového programu. Ten je v skratke nazývaný 
USNDP, v ňom Matthews od začiatku trhal strelecké rekordy. 
V šestnástich rokoch už hral prvé husle na šampionáte 
osemnásťročných a mal priemer bod na zápas. Je veľká pocta 
dostať sa do výberu USA v juniorských kategóriách v tom 
danom ročníku, v ktorom máte. Nie to rok či dva dopredu. 
Matthews dokonca pokoril bodové dlhoročné rekordy Patricka
Kanea a v tej istej sezóne pokoril vtedy budúcu dvojku draftu
2015 Jacka Eichela o 29 bodov. Matthews mal však ešte rok 
juniorského hokeja pred sebou a už dominoval na svetovej 
úrovni. Preto sa rozhodol, že svoj talent presunie do 
profesionálnej ligy a prestúpil z USNDP do Švajčiarskej NLA do 
tímu Zürich Lions.

Bol to veľmi nečakaný a šokujúci presun, ale Matthewsovi to 
iba pomohlo zvýšiť povedomie o jeho neskutočnom 
streleckom potenciáli a schopnostiach. Zaknihoval 46 bodov 
v 36 zápasoch v NLA a bol druhým v bodovaní za Pierre-Marc
Bouchardom, vyhral trofej nováčika sezóny v NLA a skončil 
druhý v hlasovaní o najužitočnejšom hráčovi ročníka. Jeho 
sezóna v tomto roku bola však náročná. Do Švajčiarska sa s nim 
presťahovala aj jeho mama, Ema, ktorá mu varila a spolu 
precestovali Švajčiarsko a spoznali Európu. Matthews sám 
povedal, že počet priateľstiev, ktoré stále má vo Švajčiarsku, je 
veľmi veľký. Taktiež povedal to, že jeho spoluhráči milovali 
mexickú kuchyňu jeho mamy a všetky manželky a priateľky 
hokejistov si od nej zobrali rôzne recepty.

Majstrovstvá sveta, draft a prvý rok v NHL
Po celkom úspešnej ale náročnej sezóne v NLA dostal Auston 
ponuku hrať na seniorských majstrovstvách sveta za USA. Prial 
to a zažil extrémne úspešný turnaj! V desiatich zápasoch 
skóroval šesťkrát a dohromady zaznamenal deväť bodov. To 
bolo veľmi dôležité pred júnovým draftom. Toronto po veľmi 
škaredej sezóne získalo prvú voľbu na drafte a vybralo si 
Austona Matthewsa. Je verejne známe, že Austonov agent 
Patt Brisson sa na Matthewsovej zmluve s vtedy generálnym 
manažérom Toronta, Lou Lamoriellom, dohodli za zhruba 
desať minút. Očakávali od neho okamžitý prechod do NHL 
a stalo sa tak veľmi skvelým spôsobom, ktorý asi neočakávalo 
ani vedenie Toronta. Vo svojom úvodnom zápase v NHL 
skóroval hneď štyrikrát do siete Craiga Andersona, čím utvoril 
rekord NHL. Ale to by nebolo pravé Toronto, keby ten zápas aj 
tak neprehrali, že?

Matthews mal rekordnú prvú sezónu v NHL. Prekonal rekordy 
za najviac gólov strelených v nováčikovskej sezóne v histórii 
Toronta a v histórii amerických hráčov. Strelil 40 gólov a 69 
bodov v plnej sezóne a bol vyhlásený víťazom Calder Trophy
pre najlepšieho nováčika ligy. Bol dominantným hráčom počas 
celej sezóny, a to musíme pripomenúť, že bola iba jeho 
úvodná. Neuveriteľný hráč vo všetkom. Tu sa  začala prvýkrát 
ukazovať jeho dominancia v rovnovážnom stave, ktorá ho 
zdobí. Zo 40 gólov strelil 32 v riadnom hracom čase, čo 
znamenalo, že bol najlepší v lige o dva góly pred víťazom 
trofeje Rocketa Richarda, Sidney Crosbym. Dôvod? Mike
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„Všetci chalani z Winnipegu sme si vtedy písali, 
či to je vôbec skutočné.“

-Mark Scheifele o prvom zápase Matthewsovej kariéry, kedy strelil štyri góly Senators

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Matthews je rodákom z Kalifornie a vyrastal v Arizone, ktorá je stále v jeho srdci.

2. Je modelom pre mnoho známych módnych značiek a objavil sa na stránkach rôznych svetoznámych 
časopisov. Taktiež promoval nové dresy Univerzity v Arizone z NCAA.

3. Ešte neabsolvoval sezónu v NHL, v ktorej by nebol pozvaný na zápas All-Stars.

Babcock sa rozhodol mu nedať veľa presilovkových príležitostí a chcel z neho spraviť defenzívne zodpovedného centra, ktorý bude 
môcť hrať v každej situácii a dominovať. To sa začína teraz ukazovať.

Tvár nového Toronta
Matthews je jedným z najlepších hráčov ligy a nikto o tom nemá žiadne pochybnosti. Od sezóny kedy vstúpil do ligy je najlepším 
strelcom v hre počas vyváženého stavu, a to mal dvakrát väčšie zranenia, pre ktoré v posledných dvoch sezónach vynechal 
dohromady 34 zápasov.Stále iba 21-ročný center v poslednej sezóne zaznamenal v 68 zápasoch 37 gólov a 36 asistencií, čiže 
celkových 73 bodov. To je neuveriteľné číslo na centra bez svojho elitného nahrávača a krídla. Všetci vieme, že William Nylander
vynechal časť minulej sezóny a keď sa vrátil, nebola to práve najlepšia verzia tohto šikovného Švéda. Napriek tomu však Auston 
dominoval a ukázal srdce kapitána a elitnú hru.

V každej zo svojich prvých troch sezón bol v zápase All-Stars, v sezóne 2018/19 bol dokonca kapitánom svojej divízie. Je dominantný 
korčuliar, elitný vo všetkom od toho, ako dokáže sám sebe vytvoriť priestor a šancu, cez elitné prechody cez pásma až po tvorenie 
šancí spoluhráčom. A to sme ešte nespomenuli jeho najväčšie pozitívum, čím je jeho strela zápästím, ktorá je pre neho špecifická. 
Behom sekundy dokáže z pozície z ktorej by mnoho brankárov odhadovalo, že bude prihrávať ísť do pozície, kedy svojou špičkovou 
strelou prekoná brankára.

Toronto Maple Leafs sa príchodom Matthewsa zmenili. Stal sa tvárou, budúcou ikonou a budúcim kapitánom. Robí svojich 
spoluhráčov lepšími, o čom sa mohli presvedčiť ako Kasperi Kapanen, tak Andreas Johnsson v poslednej sezóne, kedy sa výrazným 
spôsobom postaral o ich prelomové 40+ bodové sezóny. Mnoho elitných strelcov v lige je dobrých len v strieľaní gólov, no Auston je 
veľmi podceňovaný nahrávač. Vie perfektne nájsť spoluhráčov, dokáže vytvoriť akcie kdekoľvek na ľade a jednoducho je v tomto 
veľmi nedocenený. Jedného dňa sa stane najlepším hráčom Maple Leafs v histórii a jeho dres bude vyvesený pod strop Scotiabank
Arény v Toronte. Momentálne máme možnosť vidieť iba začiatok geniality tohto mladého centra!



Sám Edmonton nespasí
CONNOR MCDAVID
„Edmonton si z prvého miesta vyberá hráča Erie Otters
Connora McDavida.“

Správa obletela svet ako rýchly šíp. Mladučký chlapec, ktorého 
už v tínedžerských rokoch prirovnávali k najväčším legendám 
hokeja, dosiahol jeden zo svojich snov. Kto čakal, že nebude 
draftovou jednotkou, ten sa poriadne splietol.

Našli sa však aj takí. Umelú bitku, ktorá však dopredu poznala 
svojho víťaza, sa snažili vytvoriť niektoré médiá medzi 
McDavidom a Jackom Eichelom. Ten napokon skončil v Buffale 
Táto dvojka síce nie je čo sa rivality týka na takej úrovni ako 
trebárs Ovečkin s Crosbym, no aj tak sa do nich niekedy rýpe. 
Zvlášť v prvej či prvých dvoch sezónach bolo u fanúšikov cítiť 
porovnávanie týchto dvoch útočníkov. 

Aj novinári si na nich pred draftom poriadne zgustli: "Osobne 
sa cítim ako najlepší hráč na drafte, ale Jack bude mať možno 
inú odpoveď," pousmial sa McDavid a Eichel jeho slová 
potvrdil. "Iste, verím vlastným schopnostiam."

Nechajme však rok 2015 tak a vráťme sa do reality. Connor 
McDavid neostal očakávaniam nič dlžný a latku nastavenú 
expertmi ešte prekonal. Dnes je 22-ročný Kanaďan väčšinou 
fanúšikov považovaný za najlepšieho hokejistu planéty.

„Je to na hovno. Stále nie 
sme celý rok dosť dobrí.“

JARMO OILERS
Kedy ste videli uspieť tím ťahaný jedným či dvomi hráčmi, kým 
jeho zvyšok je len zbierkou podpriemerných hokejistov? 
Presne to musel v poslednej sezóne zažívať rodák z Richmond
Hillu. Napriek tomu sa od sezóny k sezóne zlepšuje, čo sa 
odráža na jeho štatistikách. Hoci tretiu Art Ross Trophy do 
zbierky nepridal, stal sa druhým najproduktívnejším 
hokejistom súťaže za Nikitom Kučerovom. Zaknihoval 116 

kanadských bodov a spolu s Leonom Draisaitlom vytvoril 
v podstate jediné úderné duo mužstva. Samotný McDavid sa 
podieľal na 50,65% gólov tímu, čo je doslova dychberúce číslo.

Edmonton je však pre McDavida malý. Mužstvo ako celok 
nesiaha svojmu kapitánovi ani po členky, čo trochu môže brzdiť 
pocit, že sa pozeráme na úplne geniálneho hráča. Pocítiť to 
mladej hviezde dali pri udeľovaní cien, keď ho v hlasovaní 
o tom, kto si odnesie Hart Trophy, predbehli Sidney Crosby aj 
neskorší víťaz Nikita Kučerov. Pritom – povedzme si otvorene –
kto koho potrebuje viac ako Edmonton svojho „McSavioura“?

Najrýchlejší zámorský hráč sa ani tentoraz nepozrel do 
vyraďovacích bojov. V západnej konferencii dopadli horšie ako 
Oilers iba Los Angeles Kings. „Je to frustrujúce. Chceme hrať v 
play-off ako tím. Aj ja sám veľmi chcem hrať v play-off. Vôbec 
nie som šťastný. Zase nás čaká dlhé leto,“ hovoril po 
predčasnom konci sezóny skormútený Kanaďan. „Je to na 
hovno. Stále nie sme celý rok dosť dobrí.“

Znechutenie je namieste. V NHL to skrátka emóciami žije a to, 
že sa za posledných trinásť rokov dostal Edmonton do 
nadstavbovej časti iba jediný raz – a to pred dvomi rokmi, 
v prvom roku McDavidovho kapitánstva – je už aj na tamojších 
fanúšikov veľa. Éry slávnych čias sú zašlé. Manažment 
organizácie má okolo koho budovať víťazný mančaft, no akoby 
na to nemal po profesionálnej stránke. Zmeniť sa to snaží nový 
generálny manažér klubu, skúsený Ken Holland. A priaznivci 
v ňom majú nemalú nádej. 

„Jeho izba vyzerala ako 
svätyňa slávneho klubu

z éry Original six.“

CHLAPEC Z ONTÁRIA
Keď už spomíname fanúšikov Edmontonu, McDavid k ním 
kedysi nepatril. Ako veľká časť hráčov ligy bol aj on fanúšikom 
Toronta Maple Leafs. Koniec koncov, vyrastal v podstate na 
predmestí najväčšieho kanadského mesta. Jeho detská izba 
vyzerala ako svätyňa slávneho klubu z éry Original six. „Ako 
fanúšik Leafs som zažil veľa ťažkých časov, no takisto aj tých 
dobrých v ére Matsa (Sundina), ako napríklad keď strelil svoj 
päťstý gól v predĺžení. Aj jazda v play-off 2002, hoci si z toho 
veľa nepamätám, no bol som do toho zažratý, naozaj.“
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„Najlepší hráč, ktorý prišiel do ligy za posledných 30 rokov -
niečo ako Mario Lemieux a Sidney Crosby.“

- Wayne Gretzky o McDavidovi

NAJLEPŠÍ CENTER?
V Kanade majú fanúšikovia o súboji o najlepšieho hráča sveta 
jasno. Existuje Connor McDavid a Sidney Crosby. A potom ďalší. 
O hokejový trón sa však bijú títo dvaja. 
Európania by s týmto tvrdením možno nesúhlasili. 

Preto je v globále ťažko určiť niekoho najlepšieho. Avšak 
pochybnosti o tvrdení, že medzi McDavidom a Crosbym
prebieha súťaž o najlepšieho centra sveta, už má málokto. Obaja 
sú generačnými talentami a majú nesporné hokejové 
majstrovstvo. Pokiaľ ale „Sid the Kid“ hokejovo nezostarne, 
sotva bude niekto schopný priniesť uspokojivú odpoveď na 
otázku najlepšieho centra.

Nie je to o žiadnej vzájomnej nevraživosti. Hoci podľa niektorých 
McDavidovi do Crosbyho ešte čosi chýba, kapitán Pittsburghu 
Penguins ešte v roku 2018 povedal, že je podľa neho McDavid 
najlepším hokejistom na planéte. „Myslím, že sa McDavid odlíšil 
už len oceneniami, ktoré získal a konzistentnými výkonmi, ktoré 
podáva,“ hovoril trojnásobný víťaz Stanley Cupu. „Myslím, že je 
fér povedať, že je to ľahký výber.“

Málokomu sa nakoniec dostane tej cti byť draftovaný svojím 
milovaným klubom. McDavid musel dres Maple Leafs so svojím 
vlastným menom, ktorý mu kedysi kúpil otec, nechať v skrini. 
Teraz oblieka uniformu kanadského soka.. Rodičia poskytovali 
veľkému talentu odmalička veľkú podporu. V Kanade to 
znamená zhruba to isté, čo v našich končinách. Ranné vstávanie 
a vozenie na tréningy neberie konca kraja, no ak sa o vašom 
synovi hovorí ako o niekom veľmi špeciálnom, táto obeta sa  
nesie o to ľahšie. Jeho otec navyše trénoval mladých chlapcov. 
Slová prajníkov sa potvrdili, keď sa Connor stal po Johnovi
Tavaresovi a Aaronovi Ekbladovi tretím hráčom histórie, 
ktorému umožnili vstúpiť do juniorskej Ontario Hockey League 
o rok skôr. 

SKRZ KUČEROVA K PÄŤSTOVKE
Okrem Hart Trophy uchmatla McDavidovi ruská superhviezda 
Nikita Kučerov aj Art Ross Trophy. Kanadský talent (minimálne) 
desaťročia odišiel z tohtoročného NHL Awards naprázdno. Hoci 
je jeho 116 bodov v porovnaní s poslednými sezónami 
výnimočným počinom, Kučerova nedobehol. Chýbalo mu 
slušných dvanásť bodov. 

Jedným z McDavidových cieľov bude vrátiť sa na trón súťaže 
produktivity. Je ťažké predpovedať, či bude tento súboj opäť 
prebiehať v takých veľkých číslach. Ak áno, mohol by McDavid 
už na konci ďalšieho ročníka oslavovať veľké jubileum. Stačí si 
vytýčiť cieľ vyrovnať či prekonať úchvatnú hranicu 128 bodov, z 
ktorej sa na konci základnej časti radoval ruský krídelník.

Na rovinu povedané – nie je to nemožné, no ani to nemôžeme 
s istotou očakávať. Ak však McDavid túto hranicu dosiahne, ako 
23-ročný sa bude vo svojej piatej sezóne v NHL radovať z míľnika 
500 bodov v kariére. Na rekord Wayna Gretzkyho síce nesiaha 
(lebo ten je samostatná kapitola), no v dnešnej dobe by to bolo 
i tak neuveriteľné. Ak si predstavíme, že o polovicu svojho 
debutového ročníka prišiel pre zranenie, ľahko si vieme 
vypočítať, že ak by bol zdravý, v ročníku 2019/20 by hranicu 
piatich stoviek kariérnych bodov iste prekonal.

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Už od štyroch rokov hral proti starším chlapcom 
a keď mu to zakázali, rodičia ho prepísali do 

vedľajšieho klubu, kde hral ako šesťročný proti 
deväťročným.

2. McDavidova kariérna úspešnosť na buly je „len“ 
43,3%.

3. Je najmladším kapitánom histórie NHL. Keď mu 
Oilers pridelili „C“, mal len 19 rokov a 266 dní.



No konečne, Stanley!
Ryan O’Reilly
Cesta tohto centra na výslnie NHL bola veľmi divná 
a kostrbatá, no minulý rok dosiahol vrchol, a to výhru 
Stanley Cupu a zisk trofeje pre najužitočnejšieho hráča 
play-off NHL. Začalo to v dedinke Clinton v provincii 
Ontário, kde sa Ryan narodil. Táto dedinka má okolo 
tritisíc obyvateľov a Ryan O’Reilly je jednoznačne jej 
najznámejším rodákom. Od začiatku svojej kariéry 
disponoval neuveriteľnou inteligenciou na ľade i mimo 
neho. K tomu sa ale dostaneme neskôr.

V juniorských súťažiach na počudovanie nedominoval, 
bol skôr lepší priemer. Ukázal však niečo, čo zvyšok 
nemal, a to elitnú defenzívnu hru. Mal celkový priemer 
0,91 bodu na zápas vo svojej kariére v OHL v drese Erie
Otters, no vynikal inteligenčne a defenzívne, čo si všimli 
skauti NHL. 2009 bol jeho rokom a mal ísť na drafte 
podľa všetkých predpokladov jednoznačne v prvom 
kole, no padol.

Draftom prešiel v roku 2009, keď si ho v druhom kole 
vybrali z 33. miesta Colorado Avalanche. Ešte pred 
draftom však začali prirovnania s podobným, defenzívne 
ladeným centrom – Patriceom Bergeronom. A práve 
Ryan O’Rielly bol prvým hráčom z druhého kola draftu, 
ktorý hral hneď v podraftom ročníku v NHL, od Patricea
Bergerona, ktorý odohral svoj prvý ročník v NHL už 
v sezóne 2003/04.

Možno to pre neho bolo v NHL priskoro, keď uprostred 
sezóny nemal body takmer v žiadnom zápase, avšak je 
extrémne inteligentný a prispôsobil sa. Hral nižšie 
v zostave a bol najlepších hráčom Avalanche na 
oslabeniach. Zakončil sezónu s podpriemernými 26 
bodmi, no nadpriemerným dojmom. Ako nováčik bol 
najvyťaženejším hráčom Avalanche na oslabeniach 
a v ďalšej sezóne už chcel výrazný úspech, no rovnako 
ako v prvej sezóne ofenzívne stagnoval a zakončil ročník 
s rovnakým počtom bodov ako ten úvodný. Na druhú 
stranu ale posilnil svoje meno defenzívneho útočníka.

Ofenzívny zlom prišiel počas ďalšej sezóny, ktorú 
zakončil s 55 bodmi, čím preskočil svoje doterajšie 
maximum o viac ako dvojnásobok. Ľudia si konečne 
začali uvedomovať, že tento chlap je “real deal“.

Offersheet a nečakaná trojka centrov v Colorade
Po prvej úspešnej sezóne bol RFA a načasovanie bolo 
strašné. Akurát vtedy prišiel lockout a Colorado ho 
nevedelo podpísať. A tak 28. februára, tesne po začiatku 
skráteného ročníka, prišla ponuka od Calgary Flames. 
Bol to offersheet v priemernej ročnej hodnote päť 
miliónov dolárov na dva roky. Avalanche okamžite túto 
ponuku dorovnali, no vedeli, že dlhodobý vzťah medzi 
organizáciou a Ryanom O’Reillym je v troskách. Zotrval 
v Colorade ďalšie tri sezóny a bol kľúčovým hráčom pre 
Avalanche.

V tých rokoch sa v Colorade stretla veľmi excelentná 
skupina mladých centrov na čele s Mattom Duchenom, 
Ryanom O’Reillym a vychádzajúcou mladou hviezdou, 
Nathanom MacKinnonom. Boli úchvatní, nech už hral 
ktokoľvek s kýmkoľvek. “ROR“ zaznamenal v ďalších 
dvoch sezónach 64 a 55 bodov a v jednej z týchto sezón 
vyhral svoju prvú Lady Byng Trophy za gentlemanské 
chovanie na ľade i mimo neho. Najlepšie o tom svedčí 
fakt, že v 80 zápasoch sezóny zaznamenal iba dve 
trestné minúty. Táto slušnosť na ľade a málo vylúčení sa 
s nim ťahá celú jeho kariéru a nikdy nemal viac ako 
osemnásť trestných minút v ročníku NHL. A aj tých 
osemnásť zaznamenal v nováčikovskej sezóne.

Výmena do Buffala
Ako sme spomenuli, vzťahy O’Reillyho a Avalanche boli 
od offersheetu naštrbené, a tak sa v júni 2015 udiala 
výmena medzi Coloradom a Buffalom, v ktorej do 
Buffala putoval O’Reilly spoločne s krídelníkom Johnom
Mitchellom za mladého obrancu, Nikitu Zadorova, 
centra Michaila Grigorenka, mladého forvarda J.T. 
Comphera a voľbu v druhom kole draftu 2015, ktorá.
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“Stratil som lásku pre hokej.“
-Ryan O’Rielly po jeho poslednej sezóne v Buffale.

Do Buffala z Blues putovali centri Vladimír Sobotka a Patrik 
Berglund, prospekt na krídlo Tage Thompson a voľby v prvom 
kole draftu 2019 (Sabres si zvolili obrancu Ryana Johnsona) 
a druhom kole draftu 2020. Blues spoločne s Ryanom priviedli 
bývalého centra Toronta Maple Leafs, Tylera Bozaka.

Blues čakali, že bude ich sezóna skvelá, ale začala sa práve 
naopak. Mimo O’Reillyho, ktorý bol svetlým bodom prvej 
polovice sezóny, sa všetkým hráčom nedarilo a hovorilo sa 
o výmenách Pietrangela, Parayka, Tarasenka a spol. K ničomu 
takému však neprišlo a napriek tomu, že Blues ešte v januári 
boli na poslednom mieste ligy, sa do play-off prebojovali 
a nakoniec na čele s katalyzátorom úspechu, Ryanom
O’Reillym, vyhrali Stanleyho pohár napriek všetkým 
nepriazňam osudu.

“ROR“ taktiež získal Selke Trophy pre najlepšieho brániaceho 
útočníka súťaže a Conn Smythe Trophy pre MVP vyraďovacích 
bojov! Rozprávka bola zakončená naozaj krásne, hoci začiatok 
bol veľmi zlý. Dokážu Blues na čele s Ryanom zopakovať tento 
úspech? To zistíme čoskoro.

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Je veľký srdciar, čo sa reprezentovania týka. Hral 
na majstrovstvách sveta za svoju kariéru dohromady 

šesťkrát a získal dve zlaté a jednu striebornú 
medailu.

2. Má v rámci NHL jedinečnú hokejku. Predok čepele 
má zatočený dovnútra v uhle 45°, čo mu umožňuje 
byť viac efektívny na vhadzovaniach a v defenzívnej 

činnosti.

3. Má brata, Cala, ktorý taktiež hrával v NHL, no 
teraz je hviezdou AHL.

mala poradové číslo 31. O’Reilly okamžite po výmene podpísal 
so Sabres sedemročný kontrakt v celkovej výške 52,5 miliónov 
dolárov, čo ročne vychádzalo na sedem a pol milióna dolárov. 
To bola v tej dobe suma, ktorú mnohí považovali za masívne 
preplatenie. Tento kontrakt začal plynúť až po jeho prvej 
sezóne v Buffale.

Tesne po prestupe sa však Ryan ocitol vo veľmi nepríjemnej 
situácii. Uprostred júla 2015 nabúral so svojim Chevroletom, 
ročník 1951, do kaviarne Tim Horton’s. Tým ohrozil ľudí 
v samotnej kaviarni a aj seba. Najhoršie na tomto incidente 
bolo, že samotná akvizícia Buffala ušla z miesta nehody. 
Nakoniec z toho vyšiel iba s menším trestom a všetko sa 
vyriešilo.

Prvá sezóna v Buffale mu vyšla celkom pekne. Zaznamenal 
druhýkrát v kariére 60-bodovú sezónu. Bol najlepším hráčom 
Buffala, pomohol novej vychádzajúcej hviezde Sabres, Jackovi
Eichelovi, so všetkým, čo potreboval a taktiež ho naučil, ako 
vyhrávať vhadzovania, pracovať efektívne v defenzíve a všetko 
ostatné, čo vedel. Ryan sa taktiež prvýkrát v kariére objavil 
v zápase All-Stars. V tejto sezóne taktiež druhýkrát získal zlatú 
medailu z majstrovstiev sveta s Kanadou.

V druhej sezóne v drese Sabres to nebolo až tak ružové. Bodovo 
síce stále bol na úrovni 60 bodov, no herne sa Buffalo výrazne 
trápilo. Skončilo rovnako ako rok predtým na spodných 
miestach v divízii a O’Reillyho to frustrovalo. Dokázal sa ale 
prehrýzť cez neúspech a chcel s tímom dosiahnuť veľké veci 
v budúcej sezóne. Opak sa stal pravdou. Tím skončil posledný 
v lige s chabými 62 bodmi a vtedy Ryan O’Reilly vyslovil svoje 
slávne slová o tom, že v Buffale stratil lásku pre hokej. Tento 
výrok mu vynútil výmenu z tímu Sabres.

Rodiaca sa rozprávka s hororovým začiatkom
St. Louis Blues mali veľmi dobrú medzi-sezónnu časť, počas 
ktorej získali práve O’Riellyho vo výmene, ktorá sa dá 
považovať za organizovanú krádež v réžii generálneho 
manažéra Blues, Douga Armstronga. 



Méta menom Gretzky
ALEXANDER OVEČKIN
Začalo to ako príbeh mnohých hviezd. „Z prvého miesta draftu
2004 je pre Washington Capitals potešením vybrať Alexandra 
Ovečkina.“ Slová, ktoré zazneli z úst Georgea McPheeho, 
oficiálne otvorili kapitolu NHL v živote jedného z najlepších 
Rusov, ktorí kedy hrali hokej.

Prišli objatia i gratulácie. Ovečkin vtedy ešte nemohol tušiť, že 
cesta za tým najväčším, čo hokejista hrajúci najlepšiu ligu sveta 
môže dosiahnuť, bude trvať štrnásť rokov. Že svojím príbehom 
a nezlomnosťou inšpiruje mnoho hokejových nádejí. Netušil 
o vzostupoch a pádoch, ktoré ho čakajú.

V roku 2018 to však najlepší strelec súčasnosti dokázal. Nad 
hlavu pozdvihol Stanleyho Pohár, trofej, čo mu tak dlho 
utekala pomedzi prsty. Nebolo to v časoch, kedy v základnej 
časti Capitals bili jedného súpera za druhým. Hovorilo sa, že im 
ušiel vlak. Pritom stačilo v nadstavbových bojoch poraziť 
Penguins a Stanley Cup bol na svete.

Na ruskom hokejovom cárovi bolo vidno, čo všetko to preňho 
znamená. V tom momente neľutoval jedinú kvapku potu 
obetovanú pre hokej. „Znamená to všetko,“ povedal celú 
podstatu onoho okamihu v troch slovách. 

Ovečkin sa stal len tretím hokejistom vychovaným v Európe, 
ktorý dokázal ako kapitán dokráčať k Poháru. Pochvaly sa mu 
dostalo aj od Nicklasa Lidströma. Ten to dokázal ako prvý 
v histórii. „Bol úžasným strelcom, vyhrával súťaže o najviac 
gólov, ale nikdy nebol schopný urobiť ten ďalší krok,“ hovorí 
Švéd. „Som si istý, že pociťuje veľkú satisfakciu, že tento krok 
urobil, zvlášť potom, keď sa stal kapitánom a každý k nemu 
vzhliadal ako k lídrovi. Teraz tento status potvrdil.“

BUJARÉ OSLAVY
„Ovi“ bol vždy populárnym hráčom, a to aj mimo hlavného 
mesta Spojených štátov. Ľudí si získal svojím prístupom aj tým, 
že je považovaný za šoumena. Oslavy so Stanley Cupom to len 
a len potvrdili..

Ťažko povedať, či niekto v hokejovej histórii upútal oslavou 
zisku posvätného grálu tak, ako to bolo v prípade dnes 34-
ročného krídelníka. To je dôvodom, prečo aj viac než rok po 
slávnom víťazstve vzbudzuje úsmevy a je hodné spomenutia.

S trofejou, o ktorú tak dlho bojoval, sa nechcel v žiadnom 
prípade rozlúčiť. Nehaslo to kolečkom okolo ľadovej plochy 
a neskoršími oslavami so spoluhráčmi. Alexander vzal Stanley 
Cup dokonca na bejzbal, kde svoje zápasy hrávajú Washington 
Nats, ktorých fanúšikovia skandovali meno kapitána, ktorý 
doviedol Caps k historicky prvému Stanley Cupu.

Ovečkin Pohár bral so sebou, kam sa pohol. Ukázal mu 
hotelové haly vo Vegas a v tamojšom kasíne z neho pil 
obrovské šampanské. Po návrate na východné pobrežie Štátov 
si ho vzal k sebe domov, kde s ním dokonca spal. 

Všetko to pripomínalo obrovskú party. Sám Ovečkin 
mnohokrát vyzeral, že v kombinácii s toľkým nadšením 
a šampanským ani nevie, kde je, ale fanúšikovia si tieto 
významné historické momenty užívali s ním. Veď koľkokrát ste 
už videli hokejovú hviezdu, ako sa váľa vo fontáne 
v Georgetown?

PREKONÁ NEPREKONATEĽNÉHO?
Wayne Gretzky. Pre hokejového fanúšika to nie je meno, je to 
pojem. Rekordér rekordérov stojí na vrchole mnohých 
štatistických hokejových rebríčkov a počet vsietených gólov 
v kariére nie je výnimkou.

Pred ním aj po ňom síce dresy NHL obliekali mnohí úžasní 
strelci, ale je namieste otázka, či mal niekedy niekto rovnakú 
šancu a potenciál prekonať ho, ako má Ovečkin. Ruský snajper 
je podľa mnohých ľudí najlepším strelcom hokejovej histórie. 
Ak by sa to odzrkadlilo v historických tabuľkách, bol by to 
jeden z najohromnejších momentov hokejových dejín.

Alex sa momentálne nachádza na trinástej priečke poradia 
najlepších strelcov NHL. Ak by v nasledujúcej sezóne nastrieľal 
päťdesiat gólov, čo v jeho prípade vôbec nie je nereálne, 
posunul by sa na siedme miesto, kde by sa vyrovnal Mikovi 
Gartnerovi s počtom gólov 708.

Suverénny Gretzky ale tejto štatistike kraľuje s celkovým 
počtom 894 gólov. Ovečkin má na konte 658. Do novej sezóny 
vstupuje vo veku 34 rokov a k méte s názvom Gretzky mu 
chýba 236 presných zásahov. Do jeho prekonania 
a osamostatnenia sa na prvom stupienku 237.
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„Ak ma prekoná, budem prvým človekom, čo 
mu potrasie rukou.“

-Wayne Gretzky o Ovečkinovi (NHL Network)

Správy o možnom konci jeho kariéry prekvapili mnohých. Nie, 
žeby to boli príjemné myšlienky, ale aj nad týmto bude musieť 
vyhlásený stroj na góly postupom času rozmýšľať viac a viac. 
Hokej si berie svoju daň a od jeho zdravia, ktoré je zatiaľ až na 
malé výnimky nepodlomené, bude závisieť aj jeho budúcnosť.

Má to jednoduché vysvetlenie. Po kariére sa chce venovať svojím 
deťom. „Nechcem končiť s hokejom a byť rozbitý. Po kariére 
chcem tráviť čas s deťmi a cítiť sa normálne. Neláka ma ani 
trénovanie. Rád by som ostal mimo hokeja,” uviedol Ovečkin pri 
príležitosti mládežníckeho turnaja v Moskve.

Priaznivci Capitals však veria, že jeho koniec je ešte stále hudbou 
budúcnosti a svoj kontrakt predĺži. V mužstve mu bude musieť 
patriť kľúčová rola. „Viem, že Alex bude hrať, iba kým bude na 
vrchole. Nechce byť jedným z hráčov, ktorí si odohrajú svojich 
jedenásť minút v treťom útoku a naskakujú na presilovky. Na to 
je až príliš hrdý,” vyjadril sa pred rokom majiteľ organizácie 
Capitals Ted Leonsis pre portál washingtonpost.com.

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Ovečkin je najčastejšie strieľajúcim hráčom 
posledného desaťročia. Od sezóny 2009/10 vystrelil 

3971-krát. Druhý Phil Kessel iba 2874-krát! 

2. Maurice „Rocket“ Richard Trophy pre najlepšieho 
strelca NHL, udeľovanú od sezóny 1998/99, vyhral 

Ovečkin už osemkrát. Nikto iný to nedokázal vyhrať 
viac ako dvakrát.

3. Sú po ňom pomenované cereálie Ovi-O's, výťažok 
z ktorých je určený na pomoc deťom trpiacim na 

rakovinu. 

„Musím byť zdravý a musím byť v dobrej forme. Skúsim to, ale 
nikdy nemôžete vedieť, čo sa stane v budúcnosti.“

S myšlienkou na prvé miesto sa pohrával dlho. V roku 2017 
priznal, že sa o tejto hypotetickej situácii rozprával aj so 
samotným Grezkym. „Nemyslím si, že je to možné,“ nechal sa 
počuť pred dva a pol rokmi. „Rozprával som s Waynom
a nemyslím si, že tieto rekordy môže niekedy niekto prekonať.“

Gretzky, ktorý svoju kariéru ukončil v roku 1999, patrí medzi 
skupinu ľudí, ktorí si myslia, že ho útočník vo farbách Capitals 
môže na prvom mieste vystriedať. „Má šancu to dokázať,“ cituje 
jeho slová NHL.com. „Je to skvelý športovec v skvelej 
organizácii, hrá s dobrými spoluhráčmi, čo je podmienkou 
a bezpochyby má skutočnú šancu.“

Téma jeho nástupu na strelecký trón je v zámorí obľúbená 
a vyjadrili sa k nej aj jeho spoluhráči. Patril medzi ne – okrem 
iného – aj Nicklas Bäckström. Švédskému kolegovi môže 
Ovečkin vďačiť za nespočetné množstvo gólových prihrávok. 
„Myslím, že ak niekto môže chytiť Gretzkyho, tak je to on,“ 
okomentoval situáciu Bäckström, jeden z najlepších nahrávačov 
svojej éry. „Ak dokáže takto pokračovať, je to reálne.“

Ak by sa mu nepodarila naplniť táto túžba, nepopiera, že by 
malo v jeho očiach veľkú hodnotu aj číslo 802. Týmto gólom by 
sa dostal pred druhého najlepšieho strelca histórie, Gordieho
Howea. „Áno, ale aj toto je fakt vysoké číslo. Musím skórovať 
päťdesiatkrát v každej z troch nasledujúcich sezón. Bude to 
veľmi ťažké.“

MYŠLIENKY NA KONIEC
Aktuálna zmluva vyprší Ovečkinovi o dva roky. Po sezóne 
2020/21 sa môže stať nechráneným voľným hráčom. 
Z Washingtonu sa ale nikde nechystá a tak ak by sa rozhodol 
skončiť v metropole USA, pravdepodobne by to znamenalo 
koniec jeho púte v súťaži.



Plakal som a prosil
ARTEMIJ PANARIN
Niektorí to síce považovali za zradu, no ruskí bohatieri 
v službách Columbusu sa tým netajili. Boli na odchode z Blue 
Jackets a celý hokejový svet čakal na to, čo sa rozhodne spraviť 
Jarmo Kekäläinen, generálny manažér.

Nejedného fanúšika prekvapil. Namiesto pokusu o výmenu 
a zisku slušnej protihodnoty priviedol počas uzávierky 
prestupov Matta Duchenea aj Ryana Dzingela s cieľom zvíťaziť. 
V prvom kole to síce šlo, no už po druhom bol v oute ako 
Panarin s Bobrovským, tak aj celí Blue Jackets.

„Nikto nevie, čo bude. Vážim si fanúšikov aj organizáciu pre tie 
skvelé dva roky,“ povedal jeden z najlepších ruských forvardov
po vyradení. Asi však tušil, čo s ním bude.

Odkaz im poslal aj samotný manažér: „Máme dobrý tím, skvelé 
mesto i vlastníkov. Myslím, že to by malo presvedčiť 
kohokoľvek, aby tu chcel zostať. Máme víťazný tím a myslím si, 
že tu s týmto môžeme niečo vybudovať. Ak už ani toto nie je 
dosť, tak neviem, čo je.“

BYE BYE OHIO
Panarina to nepresvedčilo. Otestoval svoju hodnotu na trhu 
voľných hráčov a po všakovakých špekuláciách z rôznych 
zdrojov zakotvil na Manhattane. Najlepší útočník na trhu 
podpísal dlhodobý kontrakt na sedem rokov s priemerným 
zárobkom 11,6 milióna dolárov ročne. 

„Má iba 27, priemerne zbiera 80 bodov v NHL a je zdravý. 
Vieme, že chce byť v New Yorku, konkrétne s Rangers. Je to 
perfektná posila,“ žiaril šťastím prezident John Davidson. Nie 
všetci s ním jeho nadšenie zdieľali. Podľa zlých jazykov ho 
„jazdci“ preplatili.

Nie je to ale pravda. Columbus, ktorému Panarin svojím 
vyjadrením o skvelých dvoch rokoch povedal prosté „byebye“, 
bol na rodákovi z mesta Korkino závislý. Nielenže mal o 34 
bodov viac ako druhý najproduktívnejší útočník mužstva, ale 
rozdiel, keď prišiel na ľad, bolo veľmi cítiť. Veď priemerne sa 
počas jedného zápasu vďaka jeho prihrávke dostal spoluhráč 
do pásma celkom 23 krát! 

Panarin je geniálny hráč. Columbus sa ho preto silou-mocou 
pokúšal udržať, ale bezúspešne. „Bread man“ sa nenechal 
zlákať na trinásťmiliónovú ponuku a zakotvil inde. Predstavte si 
to derby medzi Rangers a Devils, ktorí sa za krátke obdobie 
zmenili na veľmi nebezpečné tímy.

PLAKAL SOM A PROSIL O POMOC
Z príbehov niektorých ruských hokejistov Panarinovej
generácie doslova mrazí. Vyrastali v ťažkých časoch, keď v ich 
krajine zúrila chudoba a niektorí z nich to pocítili na vlastnej 
koži. Ani to im nezabránilo stať sa špičkovými hokejistami 
v najlepšej lige sveta.

Čeľjabiňsk, koniec deväťdesiatych rokov. Je veľká zima, sneží a 
na autobusovej zastávke sa trasie malý chlapec. 
Z nebezpečného, gangstermi ovládaného mesta sa musí 
dostať domov do 42 kilometrov vzdialeného Korkina, kde býva 
so starými rodičmi. V bunde má ako ochranu pred zlodejmi 
tajné vrecko, kde si ukrýva peniaze na jedlo. To si kúpil. Na 
lístok mu nezostalo. Ten, ktorý mal, totiž niekde stratil.

„Nemal som telefón, nemal som peniaze. Plakal som a prosil o 
pomoc. Nebolo to vôbec príjemné," hovorí Panarin Aaronovi
Portzlinovi z The Athletic o nepríjemnej spomienke z detstva. 
Poznačila ho natoľko, že dodnes o tomto dni hovorí ako 
o najhoršom a najstrašidelnejšom v jeho živote.

Neostávalo mu než žobrať. Nevinné blonďavé dieťa sa 
prihováralo ľuďom na stanici a pokúšalo sa získať aspoň to málo 
peňazí na cestu domov. Dlhé chvíle strachu sa ale – našťastie –
pominuli potom, čo stretol človeka, ktorý sa nad ním zľutoval.
„Kde sú tvoji rodičia? Prečo plačeš? Stratil si sa?“, pýtal sa ho. 
S prísľubom, že peniaze ozaj minie na cestu do Korkina, mu 
uschli slzy a nastúpil na vytúžený autobus. Azda nikdy nebol 
tak rád, že môže ísť domov. 

Domov preňho znamenali starí rodičia. Tí sa ho ujali potom, čo 
sa jeho rodičia, keď bol Artemij ešte batoľa, rozviedli a nik 
z nich oňho nejavil záujem. Jeho dedo, kedysi hokejový talent, 
ktorý to však nikdy do veľkého hokeja nedostal, mal okamžite 
predstavy, ako sa z jeho úbohého vnúčika stane pokračovateľ 
jeho nesplnených snov.

www.fansmania.eu
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„Keď začínal s hokejom, tak nemal nič. Ostatné deti mali oveľa viac. 
Neexistujú slová v angličtine ani v ruštine, aby popísali, aké to pre 

Artemija bolo smutné a ponižujúce. Občas sa na to ani nedalo pozerať."
Georgij Belousov, Panarinov priateľ z detstva pre The Athletic

Artemij ale napokon šiel. A urobil pravdepodobne najlepší krok 
vo svojom živote. Už v prvom roku sa zaradil k vedúcim 
postavám Chicaga Blackhawks a vyhral Calder Trophy pre 
najlepšieho nováčika roka. Našiel si navyše nových priateľov. 
Tým hlavným bol Patrick Kane. Ich spolupráca udivila NHL.
A dnes? Dnes patrí Panarin k najväčším hviezdam súťaže. Skúste 
si tipnúť, čo spravil s prvou výplatou v NHL. 

Presne tak, kúpil terénne auto dedovi. Mužovi, ktorému sa skrz 
neho splnili veľké sny. Mužovi, ktorý dokázal preňho vstať každé 
ráno o piatej a hodinu šoférovať na tréning. Mužovi, ktorý by mu 
dal aj to posledné, čo má.

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Za posledné štyri sezóny je Panarin štvrtým 
najproduktívnejším hráčom súťaže pri hre 5 na 5 

(240). Pre porovnanie, ani Kučerov ich nemá 
viac.

2. Panarinova prezývka je „Bread man“. Za 
všetkým stojí jeho bývalý kouč z Chicaga Joel 
Quenneville, ktorý povedal, že jeho priezvisko 

znie ako názov reštaurácie „Panera Bread“. 
A keďže sa mu slovo „bread“ vyslovovalo ľahšie 

ako „Panarin“, začal ho volať „Bread“.

3. Je pravoslávny veriaci a v kabíne má ikonu 
s Ježišom a Pannou Máriou.

Situácia ale bola ťažká. Pár síce robil, čo mohol, no peňazí nemal. 
Preto sa aj samotný Panarin dlho trápil len s provizórnym 
výstrojom. Bolo to ale všetko, čo mu mohli jeho starkí dať. 

Korčule mal zo začiatku krasokorčuliarske. Hokejové dostal až 
neskôr, no boli tak veľké, že si ich musel obúvať na normálne 
topánky. Rukavice boli totálne zodrané. Museli mu ich zaplátať 
kožou z vynosených topánok. Ďalšie časti výstroje boli staré, 
nepotrebné, iba pozbierané zo štadióna. Babka mu ich musela 
upravovať, aby sa v tom dalo vôbec hýbať.

Často navyše meškal na tréning, keďže niekedy ho starý otec 
Vladimir vozieval na starom UAZe, skonštruovanom ešte za 
druhej svetovej vojny. „Stále som im bol na smiech,“ naráža na 
bývalých detských spoluhráčov Panarin. „Smiali sa mne, 
dedovmu autu i môjmu oblečeniu. Úplne na všetkom. Oni mali 
dobré veci, po starších hráčoch, no ja som nič také nemal. Mne 
to šila babka.“

Po ťažkých časoch z Artemija vyrástol skutočný talent. Všimli si to 
až v ďalekej Moskve, ktorá bola vzdialená dva dni cesty vlakom. 
V Podoľsku dostal prvýkrát skutočný a hlavne akurátny výstroj. 
Mal už trinásť rokov. „Predtým som vôbec necítil puk. Cez tie 
staré rukavice s kožou z topánok som necítil ani hokejku. Teraz 
som konečne pocítil aj hokejku, aj puk. Bol to šok,“ pokračuje.

CEZ CALDER TROPHY K VÝŠINÁM
Nikdy nedraftovaný Panarin pokračoval v kariére v KHL. Skauti 
z NHL si ho ale nemohli nevšimnúť. Mladík udivoval svojimi 
schopnosťami a získaval si všetkých na svoju stranu.

Po najlepšej sezóne v KHL v drese Petrohradu to prišlo. Vtedy 24-
ročný ruský hokejista prvýkrát odchádzal skúsiť šťastie za veľkú 
mláku. Rozhodol sa tak napriek tomu, že sa ho od toho snažil 
odhovoriť sám muž, ktorý pre jeho kariéru obetoval v podstate 
všetko, čo mal. „Nebolo mu to pochuti. Už predtým ma pred 
odchodom do NHL varoval. Keď som mal možnosť odísť, naliehal, 
aby som tam nechodil. Bál sa, že ma v tej lige zničia,“ opisoval 
dedove pocity.



Česká megastar
David Pastrňák
Píše sa sobota, 9. september 2017. Havířov čaká úvodný 
zápas novej sezóny 1. české ligy na ľade Slávie Praha. Hráči 
už mieria na rozkorčuľovanie, keď sa v tom medzi nimi 
zrazu objaví hráč bez menovky s číslom #23. Nie je to nikto 
iný než David Pastrňák, ktorý v tej dobe stále čakal na novú 
zmluvu od Boston Bruins. Napriek tomu, že do zápasu 
nakoniec nezasiahol, nevylúčil, žeby sa to v blízkej 
budúcnosti nemohlo stať, ak bude stále bez kontraktu 
v NHL. Tú podpísal o päť dní neskôr, na súťažný zápas za 
domovský AZ si tak bude musieť ešte nejaký čas počkať.

Momentálne najlepší český hráč v minuloročnej sezóne 
nastrieľal v 38 gólov a zaznamenal celkovo 81 bodov, čím si 
stanovil nový osobný rekord. Všetko to stihol, hoci zasiahol 
len do 66 duelov. V 24 zápasoch play-off mal bilanciu 9+10. 
V dnešnej preplatenej dobe sa jeho kontrakt spred dvoch 
rokov zdá viac a viac výhodným, pretože 6,66 miliónov 
dolárov ročne už dostáva pomaly hráč tretej formácie. 
Spolu s podobne priaznivými zmluvami Bergerona a 
Marchanda, s ktorými Pastrňák najčastejšie nastupuje 
a tvorí jednu z najnebezpečnejších lajn súťaže, majú 
v Bostone príjemné starosti. Svoje veľké hviezdy majú 
podpísané na dlhší čas a zdá sa, že výchove mladíkov sa 
darí tiež, rovnako ako ich podpisom za rozumné peniaze.

Súťaživé dieťa
Korčuľovať začal už v troch rokoch na ľade v rodnom 
Havířove. Odmala bol vraj veľmi súťaživý. Jeho mamka 
vravela, že chcel vždy vyhrať a nemusel to byť hokej, 
stačilo napríklad pexeso. Možno aj preto mal motiváciu byť 
vždy lepší než ostatní. Preto tiež opanoval všetky domáce 
juniorské súťaže a debut za Havířov, vtedy ešte v druhej 
lige, si zapísal už ako pätnásťročný tínedžer. Dostal 
príležitosť v dvoch zápasoch základnej časti a dvoch 
zápasoch vyraďovačky, nepripísal si v nich ale ani jeden 
bod.

V lete 2012 sa rozhodol na odporúčanie agenta vydať sa do 
Švédska, kde mal dostať poriadny priestor pre svoj rozvoj. 
Poslúchol a vyplatilo sa. V Södertälje sa rozhodne nenudil, 
veď za jedinú sezónu si vyskúšal hneď tri súťažné úrovne –
hral ako za tím osemnásťročných a dvadsaťročných, tak i 
za seniorské mužstvo v druhej najvyššej švédskej lige. 
Zahral si takisto na MS U18, kde zaznamenal dva body za 
gól a asistenciu.

V nasledujúcej sezóne už hral stabilne za A-mužstvo. V 36 
zápasoch dokázal nastrieľať osem gólov a k nim pridať 
šestnásť asistencií, čo na sedemnásťročné ucho nebol 
rozhodne zlý výkon.  Vynieslo mu to aj nomináciu na 
svetový šampionát hráčov do dvadsať rokov, kde bol 
druhým najmladším členom výberu, hneď za Pavlom 
Zachom. Na záver sezóny si zahral opäť aj na MS 
„osemnástok“, kde mal jasnú vodcovskú úlohu. Na dres mu 
prišili áčko. Síce sa mu nepodarilo na turnaji vsietiť ani gól, 
ale ujal sa aspoň roly nahrávača a v siedmich zápasoch 
nazbieral celkovo päť asistencií.

NHL? Žiadny problém
Po tejto sezóne bol Pastrňák k dispozícii na vstupný draft
NHL, kde boli spolu s ďalším Čechom, ktorý si zvolil 
švédsku cestu – Jakubom Vránom - nakoniec zvolení obaja 
v prvom kole, čím potvrdili nádeje, ktoré do nich boli 
vkladané. Vrána bol vybratý na celkovej 13. pozícii 
Washingtonom Capitals, zatiaľčo Pastrňák Bostonom 
Bruins na 25. pozícii. Necelý mesiac po drafte podpísal 
s „medveďmi“ aj nováčikovský kontrakt, takže jeho 
zámorská misia mohla začať.

Jeho nástup do NHL ale nanešťastie zbrzdilo zranenie 
ramena. To utrpel behom tréningového kempu Bruins. 
Sezónu preto začal na farme v Providence, kde zbieral viac 
než bod na zápas. Ešte na jeseň si tak zahral NHL. Na svoj 
prvý presný zásah si však musel ešte počkať. Najprv zamieril 
na juniorské majstrovstvá sveta, kde vyhral kanadské 
bodovanie Čechov, následne sa vrátil do Bostonu, kde sa 
mu spomínaný cieľ v podobe prvého gólu v kariére NHL 
splnil 10. januára. Celkovo vo svojej prvej zámorskej sezóne 
odohral 46 zápasov v NHL s bilanciou desať gólov a 
sedemnásť asistencií. K tomu pridal 25 zápasov na farme 
s jedenástimi gólmi a 28 body. Za Providence si zahral aj v 
play-off, v troch zápasoch ale nebodoval.

Pre druhú sezónu v NHL bol „Pasta“ spárovaný s iným 
Čechom v drese Bruins, Davidom Krejčím. Zranenia si ale 
opäť pýtali svoju daň. Sezónu mu skrátili rôzne zdravotné 
trable, časť sezóny napríklad musel nosiť na nohe sadru. Aj 
tak v devätnástich rokoch nazbieral v 51 zápasoch 26 
bodov. Tretí a posledný rok nováčikovské zmluvy pre 
Pastrňáka však znamenal zlomový rok. Prevažnú časť času 
na ľade nastupoval s kumpánmi Marchandom a 
Bergeronom, vedľa ktorých bodovo explodoval. V 75 
zápasoch nastrieľal 34 gólov a celkovo pozbieral 70 bodov. 
Pred podpisom novej zmluvy si urobil skvelú pozíciu.



„Milujem porážať  Toronto.“
-David Pastrňák

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Korčuľovať začal v dámskych krasokorčuliarskych korčuliach

2. Stal sa najmladším hráčom Bruins, ktorý vsietil víťazný gól v predĺžení

3. Pôvodne vraj chcel byť gólmanom, čo mu vyhovorila jeho matka 
z finančných dôvodov

Ťahúň Bruins
Po tejto sezóne bolo jasné, že oproti nováčikovskému platu dostane výrazne pridané. Jednania sa však tiahli, dlho sa zdalo, že sa nič 
nedeje a je otázka, či obe strany nehrajú vyčkávaciu taktiku. Pastrňák medzitým zvolil populárnu cestu podobných prípadov. 
Trénoval doma v Českej republike, či už v Prahe alebo rodnom Havířove. Do začiatku zámorských kempovužostával necelý týždeň, 
načo sa stala tá zmieňovaná chvíľa, keď nastúpil na rozkorčuľovanie v drese Havířova. Ťažko povedať, nakoľko ona situácie celé 
vyjednávania ovplyvnila, ale za pár dní Pastrňák skutočne podpísal relatívne lacnúšesťročný zmluvu, vďaka ktorej si ročne príde na 
6 666 666 dolárov. 

Do sezóny vzápätí vletel takým spôsobom, že dal zabudnúťna všetky zlé jazyky, ktoré tvrdili, že má za sebou iba jednu podarenú 
sezónu a jeho nová zmluva je príliš riskantná. S Bergeronom a Marchandom dodnes tvoria jeden z najnebezpečnejších útokov 
súčasnosti, keďže sasvojou hrou všetci traja výborne dopĺňajú. Ak Pastrňákovi bude držať zdravie a nebude si lámať prsty na 
tímových večerách, môže strieľať každú sezónu až štyridsaťgólov a myslieť na väčšie tímové úspechy. V tomto roku bol on a celý 
Boston iba jeden jediný zápas od zisku Stanley Cupu.

Sám Pastrňák tvrdí, že hokej nehrá pre individuálne trofeje, ale skrátka pretože ho to baví. Kedykoľvek je teda možnosť a lekári 
v Bostone mu to dovolia, nezaprie vybudovanú povesť srdciara a  príde pomôcť národnému tímu na majstrovstvá sveta. Činí tak už 
od svojich devätnástich rokov, celkovo sa teda zúčastnil troch seniorských svetových šampionátov, náramne mu fungovala hlavne
spolupráca s Dmitrim Jaškinom a Davidom Krejčím. Túto lajnu poskladal Josef Jandač na Majstrovstvách sveta v roku 2018 
v Dánsku. Pastrňák celkovo v 21 zápasoch na svetových šampionátoch nazbieral 19 bodov za 6 gólov a 13 asistencií.



Tvrdý sám na seba
Brayden Point
Vychádzajúca hviezdička v kádri Tampy Bay, aj tak sa dá 
stručne opísať Brayden Point. 23-ročný rodák z Calgary za 
sebou má prielomovú sezónu, ktorá ho v rôznych rebríčkoch 
vystrelila medzi skutočnou elitu ligy. Veď po boku Stevena
Stamkosa a Nikitu Kučerova nazbieral v uplynulej sezóne 
skvelých 92 bodov, pričom 41 z toho tvorili góly. Za také čísla 
by sa nehanbil kdejaký renomovaný strelec.

Nadštandardné výkony sa rovnajú nadštandardným zmluvám, 
čo je kameň úrazu aj u Pointa. Po minulej sezóne totiž centrovi 
nevysokého vzrastu vypršal nováčikovský kontrakt, aby zostal 
v lige ako obmedzene voľný hráč, ktorého hráčske práva drží 
práve organizácia Lightning. Obe strany mali na celú leto na 
rokovanie, ale sa vo svojich požiadavkách nepriblížili natoľko, 
aby sa Point zúčastnil tréningového kempu. Celá situácia sa 
doteraz nevyriešila a je dosť pravdepodobné, že Point začne 
sezónu v Európe. Ak sa obe strany nedohodnú do 1. decembra, 
strávi tu celú sezónu.

Malý? Nevadí!
Brayden Point mal k hokeju blízko, pretože ho hrá aj jeho o 
štyri roky starší brat Riley. Brayden Rileyho nasledoval 
mládežníckymi výbermi naprieč Calgary, Riley sám však nikdy 
vyššie neprerazil. Brayden zrejme chýbal, keď sa rozdávali 
telesné parametre, to mu však nebránilo hrať hokej na vysokej 
úrovni. Keď hral ako malý chlapec, myslel si jeden otecko, že 
mu ostatní, urastenejší hráči, ublížia. Tréner mu však odvetil: 
"Len ho sledujte, ide do súboja k mantinelu so 190-
centimetrovým hráčom a vždy odíde s pukom on."  Brayden na 
seba najviac upozornil v sezóne 2010/11, kedy v jednom z 
mládežníckych tímov stihol za 33 zápasov nazbierať 102 bodov, 
čím vzbudil záujem u lovcov talentov z hlavných juniorských 
súťaží. Za zmienku určite stojí aj fakt, že v tom istom tíme sa 
danú sezónu stretol s Nickom Merkleym a Adina Hillom, ktorí 
majú obaja momentálne status prospektov Arizona Coyotes.

Rovnako ako Merkley a Hill, zamieril Point ďalšiu sezónu do 
Western Hockey League, konkrétne do tímu Moose Jaw 
Warriors. Ten draftoval Pointa v prvom kole ako celkovú 
štrnástku draftu. Do tímu sa však v prvej sezóne nepresadil, 
takže väčšinu sezóny strávil opäť v juniorskom tíme Calgary 
Buffaloes. Do Moose Jaw sa vrátil až na koniec sezóny, aby v 14 
zápasoch play-off zaznamenal 10 bodov a povedal si tak o 
významnejšiu pozíciu v ďalšej sezóne. To sa aj naplnilo a v 
ďalšom roku si Warriors podmanil, s 57 bodmi skončil na 
druhom mieste v bodovaní tímu a nazrel aj do kanadského 
výberu sedemnásťročných.

Hoci v roku 2013 ešte nemohol ísť na draft NHL, draftovali ho 
aspoň do KHL. Jeho práva si v piatom kole zahovoril Traktor 
Čeljabinsk, za ktorý však do dnešného dňa neodohral jediný 
zápas a istým spôsobom nezmyselný KHL draft medzitým 
stihol zaniknúť. Do NHL bol draftovaný o sezónu neskôr po 
sezóne, v ktorej získal s kanadskou reprezentáciou zlato na 
Hlinkovom memoriáli a bronz na svetovom šampionáte hráčov 
do osemnásť rokov. V Moose Jaw dostal „áčko“ na dres a vyhral 
kanadské bodovanie s 91 bodmi v 72 zápasoch. Warriors sa 
však do play-off nedostali.

Lekcie korčuľovania
Draftovaný síce bol, ale nie hneď v prvom kole. Prednosť 
dostali iní, väčšinou i väčší hráči. Na Pointa ukázala až v 3. kole 
na celkovej 79. pozícii Tampa Bay Lightning. Podiel na tom 
malo aj jeho korčuľovanie. Jeho vtedajší kouč v Moose Jaw, Tim 
Hunter, ho označil za priemerného korčuliara. V juniorke sa mu 
darilo aj napriek tomu, ale ak chcel myslieť vyššie, musel na 
korčuľovaní zapracovať, pretože týmto smerom sa uberá 
súčasná NHL.

Keď prišiel do kempu Lightning ako nováčik v roku 2016, stále 
nebol spokojný so svojou technikou a rýchlosťou korčuľovania. 
Pre pomoc sa teda ozval bývalej krasokorčuliarke ocenenej aj 
niekoľkými medailami Barbare Underhill. Tá mala v tej dobe s 
hokejistami už skúsenosti, pretože si u nej rezervovali kurzy 
napríklad hráči Maple Leafs, Rangers, Ducks alebo práve 
Lightning. S Pointom veľa pracovala na náklone členkov. Podľa 
jedného z analytikov Tampy urobila Underhill s Pointom
neskutočne veľa práce.

Point si spoluprácu pochvaľoval, pretože vďaka jej radám sa 
naučil lepšie ovládať svoje korčule, zistil, ako sa menej nadrieť 
a ešte vďaka tomu získal lepšiu stabilitu. Analytik Tampy
kvituje, že Point je teraz skvelý korčuliar, k čomu pridáva aj svoj 
herný prehľad a šikovné ruky. Sám Point spoluprácu s Underhill
okomentoval slovami: "Ak sa môžete niekam dostať rýchlejšie, 
či už je to útočné alebo obranné pásmo, dáva vám to výhodu. 
Keď sa pozriete na McDavida alebo MacKinnona, ich rýchlosť je 
na úplne inej úrovni. Pomáha im to.„

Krst ohňom
Na začiatku sezóny 2016/17 si Point získal dôveru trénera 
Coopera, počas úvodných desiatich zápasov patril medzi 
najlepších na ľade, než nastala pre Lightning katastrofa. Ich 
kapitán, Steven Stamkos, po hite počas zápasu s Red Wings 
musel ísť na operáciu, čím pre neho prakticky skončila sezóna. 
Pre mladíka v drese Tampy to znamenalo povýšenie do elitnej 
formácie. 



„Nesnaží sa pri hre podvádzať. Radšej urobí krok navyše, aby sa 
dostal pred teba, než aby sa ti snažil nadvihnúť hokejku. 

Ktokoľvek ho vychoval, vychoval ho dobre.“
-John Cooper o Pointovi

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Miluje spánok. Spoluhráč Tyler Johnson o ňom prehlásil: „Ak nehrá zápas, hrá videohry. Alebo 
spí. Spí vážne často.“

2. Na rozdiel od mnohých mladých hráčov v lige ho nebaví Fortnite, v obľube má skôr Call of Duty.

3. Point nerád rozpráva o sebe a svojom výkone v zápase.

Hoci mu spočiatku chvíľu trvalo, než sa na novú rolu adaptoval, potom sa mu začalo dariť a podporoval šance Tampy
na play-off. To im síce nakoniec ušlo, ale mladý center zakončil sezónu so 40 bodmi, čo určite nie je zlé číslo.

Najväčší krst ohňom však pre Pointa bol prvý zápas play-off Stanley Cupu. Dostal veľkú dôveru trénera Coopera a tiež 
pomerne veľký priestor na ľade nielen pri rovnovážnom počte hráčov na ľade, ale aj v presilovke. Pripísal si síce 
asistenciu, ale v bilancii +/- skončil s hrozivým číslom -5. Boston porazil Tampu suverénne 6: 2. Cooper po zápase 
prišiel za Pointom a prehovoril si s ním o tom, že ho zo zostavy nevyhodí, no musí sa z toho skrátka poučiť a hrať 
lepšie. "Je v ňom zápal, na Pointera môžete byť tvrdí. Myslím, že to tak aj chce, nikdy nie je spokojný, "povedal Cooper
médiám.

Point sa chce neustále zlepšovať tak v ofenzívnom, ako i v obrannom pásme. Rád by sa priblížil k hráčom ako je 
Bergeron, Barkov alebo Kopitar. Onen príhovor od Jona Coopera bol preňho výzvou. Výzvou, ktorú splnil na jednotku. 
Hneď v druhom zápase mal na svedomí gól a tri gólové asistencie. Tampa vyhrala 4: 2 a sériu nakoniec vyhrala 
rovnakým pomerom. Teraz má pred sebou ďalšiu úlohu, a to dohodnúť si novú zmluvu. Výhodou tímu zo štátu Florida 
je veľmi nízke daňové zaťaženie, takže aj za menší cap hit dostane viac "čistého", ako inde v lige. Spomeňme si na 
Stevena Stamkosa, ktorý so svojimi 8,5 miliónmi ročne by musel trebárs v takom Toronte dostávať okolo 12 miliónov, 
aby mal v rukách rovnaký obnos.



Továreň na šance
MIKKO RANTANEN
Jeden z najlepších útokov éry platového stropu, zhodujú 
sa experti. Sledujúc súhru Nathana MacKinnona, 
Gabriela Landeskoga a Mikka Rantanena vám 
v podstate sotva napadne niečo iné. Kanadsko-
škandinávska trojka je postrachom pre súperov a ak by 
sa niekomu zdalo, že je Rantanen iba hráčom, ktorý 
prišiel a zviezol sa s dvomi zvyšnými kolegami, čo ťahajú 
produktivitu tohto tria, je na veľkom omyle.

Na čele celého bodovania počas poslednej krátkej 
vianočnej prestávky nebol nikto iný ako 22-ročný fínsky 
útočník s potenciálom patriť nasledujúce desaťročie 
medzi najväčšie hviezdy súťaže. V 37 zápasoch mal 
dokonca ohromných 43 asistencií a začínalo sa šuškať 
o veľkých veciach. Koľko ich bude mať na konci sezóny?

OBÁVANÁ KONZISTENCIA
Konzistentné výkony sú niečím, čo je od hráčov najlepšej 
súťaže sveta veľmi vyžadované, no sú zároveň 
strašiakom najmä mladých hokejistov. Vieme 
o mnohých prípadoch, z ktorých niektoré bijú do očí. Ku 
krajanovi Patrikovi Lainemu, ktorý dokáže v jednom 
mesiaci gólovo explodovať a v druhom začať zdanlivo 
nekonečné suchoty, sa neslávne pridal aj Mikko. Na jeho 
šťastie to nebolo tak tragické.

Na konci ročníka mal na konte 74 duelov a v nich 56 
asistencií. V prvých 37 stretnutiach teda nazbieral 43 
gólových prihrávok, v druhých 37 stretnutiach len 
trinásť. Ročník ukončil na sedemnástom mieste ligového 
bodovania s celkovým ziskom 87 bodov, čo je na 
„mlaďasa“ akým je Mikko veľmi dobré číslo.

Fínsky mladík, pochopiteľne, ťaží zo skvelej spolupráce. 
Všetkých troch členov prvého útoku Avalanche dokonca 
pozvali na All-Star Game, kde si spolu mali možnosť 
zahrať. „Myslím, že je to naozaj špeciálne, mať tu celú 
lajnu,“ hovoril Rantanen. „Hovorí to veľa o konzistencii, 
ktorú ukazujeme. Už sme spolu dlho... Vďaka nim je 
hokej jednoduchší a je to ozajstná zábava, keď tu máte 
kolegov z jedného útoku.“

Na Rantanena ako jedného z najlepších hokejistov sveta 
si ešte stále mnohí fanúšikovia nezvykli.

Bude to jeho vekom a tým, že nebol verejnosti toľko 
predhadzovaný ako niektorí jeho rovesníci. „Som niečo 
ako moderný powerforward,“ s úsmevom sám seba 
charakterizuje desiatka draftu 2015. „Nemyslím si, že 
veľa hitujem. Som asi skôr moderný powerforward ako 
(hráč Winnipegu Jets Blake) Wheeler – veľmi zručný, no 
zároveň silný na puku,“ ďalej cituje Fína Sportsnet.

S jeho popisom súhlasí aj spoluhráč z útoku Nathan 
MacKinnon: „Myslím, že to dáva zmysel – je ozaj 
všestranný a to je vlastnosť, od ktorej sa odvíja všetko 
moderné. Nie je to hráč, ktorý len hore-dolu korčuľuje 
a bodýčkuje protihráčov. Hrá fyzicky, keď má na hokejke 
puk. Je chytrý a hrá tvrdo, bojovne. Všetko robí fakt 
dobre a je to veľký hráč. Je úžasný. Snáď spolu 
zostaneme ešte dlhý čas. Sme stále na začiatku svojich 
kariér.“ 

UNIVERZÁL
MacKinnonove slová o Rantanenovej všestrannosti majú 
reálny základ. Severan už odmala nemal problém 
rozvíjať svoju kreativitu pri hraní na rozličných postoch. 
Ak čakáte, že je fínsky ľavák prikovaný k svojmu 
pravému krídlu, mýlite sa. 

V prípade núdze je Mikko pripravený pomôcť tímu aj na 
iných pozíciách. Vysvitlo to už pred jeho draftom v roku 
2015. Vstupný výber tínedžerov do profesionálneho 
hokeja je vždy ostro sledovaným podujatím plným 
analýzy a špekulácií, zvlášť čo sa týka vysokých výberov. 
Na jeden taký sa chystal aj Rantanen.

Jedným z miest, kde mohol krídelník zakotviť, bola 
Philadelphia. Pennsylvánske veľkomesto horelo 
očakávaním. Na ľavej strane ich ofenzívy zívala 
nebezpečne veľká diera. Uvažovalo sa o tom, či Flyers 
nebudú na drafte hľadačmi pokladu, ktorý ju zalepí.

Zrak sa upriamil aj na Rantanena. Ten mal s klubom 
jednu schôdzku. Novinári ho neváhali vyspovedať. „Vo 
Fínsku som hral hlavne pravé krídlo, no keď som bol 
mladší, hral som na ľavom,“ nechal sa počuť pri otázke 
možného nástupníctva na ľavej strane útočných formácií 
mužstva. „Preferujem pravú stranu, ale viem hrať aj na 
ľavej. V národnom tíme som takisto hral naľavo. Nie je to 
problém. Pár zápasov za TPS som tiež odohral naľavo.“



„Mikkovi stačí prejsť okolo telocvične 
a okamžite naberie kilo svalovej hmoty.“

-Rantanenovi známi

Mikko si otcove rady bral k srdcu. Z chlapčaťa hrajúceho po 
poslednom zvonení pri škole sa rýchlo stal sledovaný talent. 
Už ako šestnásťročný debutoval v najvyššej fínskej súťaži za 
TPS. Za klub, za ktorý svojho času hrával aj Jere Lehtinen.

Rantanen je stále ešte veľmi mladým hokejistom, ktorý môže 
rásť ako po fyzickej, tak po mentálnej stránke. Oproti iným má 
obrovskú výhodu. Svalstvo akoby mu rástlo samo od seba. To 
je dôvod, prečo ho len s veľkými ťažkosťami odstavíte od 
puku. „Geneticky je extrémne obdarený,“ vraví o ňom 
spoluhráč Colin Wilson. „Je perfektne stavaný.“

Moderný powerforward s ohromnou produktivitou, myslením 
i dopadom na spoluhráčov. Kombinácia, ktorú Colorado aj 
každý klub hľadá, sa stala realitou v jednom fínskom 
mladíkovi. Mikko je bezpochyby vychádzajúcou hviezdou 
najlepšej hokejovej ligy planéty.

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Priezvisko Rantanen je odvodené od fínskeho 
slova „ranta“, čo znamená pláž.

2. Po hviezdnych hráčoch Connorovi McDavidovi, 
Jackovi Eichelovi a Mitchovi Marnerovi je štvrtým 

najprouktívnejším hráčom draftu 2015.

3. Kedysi bol útlym hráčom, až vo veku sedemnásť-
osemnásť rokov zmohutnel a vyrástol.

Flyers boli jednou z organizácií, ktoré upriamili osobitný pohľad 
na výnimočný fínsky talent. „Je tu istý záujem zo strany 
Flyers,“ nechal sa tesne pred draftom počuť Mikko. „Nikdy 
neviete. Na drafte sú mnohí skvelí hráči. Nikdy sa nevie, čo sa 
stane. Flyers sú skvelou organizáciou. Dnešok nám ukáže, čo 
sa stane.“

Philadelphia po dôkladnom odsledovaní Rantanena usúdila, že 
si napokon vyberie iného Európana. Namiesto posilnenia 
útoku sa rozhodla klásť dôraz na defenzívu, o čom svedčí, že si 
zo siedmeho miesta vybrali Ivana Provorova. Ten sa po 
Noahovi Hanifinovi stal druhým najvyššie draftovaným bekom
onoho draftu.

Rantanenovou obrovskou výhodou sú jeho fyzické parametre 
(193 cm, 96 kg) v kombinácii s úžasnými technickými 
schopnosťami. Práve preto ho mnohí považujú za prototyp 
spomínaného moderného powerforwarda. Priaznivci v Denveri
si tento objav skutočne cenia. Nathanovi MacKinnonovi, ktorý 
je jadrom tímu, náramne svedčí na pozícii krídla. Rozdeliť ich je 
preto určite až úplne posledná možnosť Avs.

UČ SA OD JEREHO
Keď si Rantanen prvýkrát obul korčule a pustil sa do činnosti, 
ktorá ho už naplno živí, mal tri roky. O pár zím neskôr sa 
preňho hokej stal rutinou. Korčule si so sebou denne brával do 
školy, aby sa hneď po skončení vyučovania mohol vybrať rovno 
na neďaleké klzisko. Jeho otec mu už ako mladému hovoril, 
aby sledoval a bral si príklad z muža, ktorého Fíni dodnes berú 
ako skvelého a pokorného hokejistu.

Meno Jere Lehtinen asi netreba bližšie predstavovať. V čase 
Rantanenovho vyrastania bol jednou z hviezd fínskeho hokeja. 
Mikkov otec mu prízvukoval, aby si Lehtinena všímal nie len na 
ľade, ale i mimo neho. „Môj otec mal naozaj rád to, akým bol 
Jere vždy skvelým lídrom a skvelým človekom,“ cituje 
Sportsnet Rantanena. „Nikdy nebol nafúkaný ani nič podobné. 
Vždy hral tvrdo a mal rešpekt od ostatných hráčov. Môj otec 
mi vravel: ´Vždy sa môžeš od neho učiť.´“



Splnený sen
MORGAN RIELLY
Životná sezóna. O ničom inom sa v súvislosti s ročníkom 
2018/19 ani nedá hovoriť. Morgan Rielly odohral plnú 
porciu 82 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 72 
bodov. Zaradil sa medzi úzku špičku najlepších bekov
súťaže a zvlášť čo sa ofenzívnej hry týka. Len dvaja – Brent 
Burns a Mark Giordano – sa v bodovacej súťaži umiestnili 
pred ním.

Svojou hrou podporuje Rielly už i tak brilantnú ofenzívu 
Toronta Maple Leafs. S päťmiliónovým platom ešte 
v nasledujúcich troch sezónach je pre klub hotovou zlatou 
baňou. A robí si zálusk na historické štatistiky.

Ak by pokračoval v produktivite zo začiatku sezóny, 
zviedol by súboj s Brentom Burnsom o úplné prvenstvo. 
Po úvodných 53 dueloch mal 53 bodov. To sa naposledy 
v drese torontského veľkoklubu podarilo ešte Borje
Salmingovi.

DRAFT
„Myslím, že každý pozná môj názor. Cesta za titulom 
začína aj končí na modrej čiare. Tento chlapec bol našou 
jednotkou. Nepovedal by som to, ak by to nebola pravda. 
Toto je človek, ktorého by sme zobrali, aj keby sme 
v rukách držali prvú voľbu.“

Toto sú slová niekdajšieho generálneho manažéra 
Toronta Maple Leafs, Briana Burka. Ten mal možnosť 
vyberať z piatej pozície na drafte 2012. Zvolil Riellyho
a nezmýlil sa. Vzhľadom na súčasnú situáciu v hokeji je 
takmer neuveriteľné, že ho predbehli Nail Jakupov, Ryan 
Murray, Alex Galchenyuk a Griffin Reinhart.

Burke sa nebál ísť do rizika. Rielly premaródil väčšinu 
draftovej sezóny, za Moose Jaw Warriors nastúpil iba do 
osemnástich duelov toho ročníka WHL. Zaknihoval ale 
osemnásť bodov, svojej útočnej povesti neostal nič dlžný 
a napriek malému priestoru si vybojoval miesto číslo jeden 
v zápisníkoch skautov Maple Leafs, ktorí ho podrobne 
sledovali už vyše roka.

Rielly sa obliekol do dresu Toronta a predstúpil pred 
novinárov v miestnosti pre tlač. Bolo mu prečítané, čo 
o ňom povedal Burke, ale vo všetkej skromnosti tomu 
nechcel veriť. Myslel si, že ide o žart. Riellyho psychické 
testy neskôr len potvrdili, čo sa v onen moment dozvedeli 
všetci prítomní. 

Ak naňho chcete zapôsobiť či ohúriť ho, stojíte pred 
takmer nadľudskou úlohou. „Je to celkom milé, ak mám 
povedať pravdu pred všetkými tými kamerami,“ reagoval 
na povzbudivé slová generálneho manažéra. „Je to dosť 
cool. Nemyslím si, že mi to môže priniesť nejaké 
problémy.“

FANÚŠIK ODMALIČKA
Hoci pochádza Morgan Rielly z Vancouveru, nikdy 
nefandil Canucks, ako by ste si mohli logicky vyvodiť. Jeho 
tímom bolo vždy Toronto Maple Leafs. Bol veľkým 
nadšencom, a preto sa dá s určitosťou povedať, že teraz 
dennodenne žije svoj detský sen.

Športovec ale – ak má vysoké ciele – musí pre svoj úspech 
veľa obetovať. Rielly nebol výnimkou. Keď prišiel čas 
a v štrnástich musel opustiť rodičov, jeho mama veľmi 
plakala. Morgana ale čakali najlepšie chvíle života.
Jeho kroky smerovali do hokejovej školy Notre Dame. Tá 
stojí v kanadskej dedinke Wilcox, vzdialenej od 
Vancouveru viac ako 1 700 kilometrov. Napriek tomu, že 
mladý Morgan musel žiť mimo domova, mal sa dobre, čo 
potvrdzujú aj jeho slová: „Byť na internáte s tromi ďalšími 
chlapcami, ktorí sa stanú vašimi najlepšími priateľmi 
a robia veci, ktoré máte tak radi... Áno, bola to vôbec tá 
najlepšia vec.“

„Myslím, že nám so Shirley chýbal oveľa viac ako my 
jemu,“ cituje jeho otca Andyho portál The Star. Otec bol 
Riellymu vždy najväčším vzorom. Chcel byť ako on. 
V puberte si ale na škole našiel také priateľstvá, že sa mu 
neskorší odchod niesol veľmi ťažko. „O desať mesiacov 
tam stáli, objímali sa navzájom a plakali, pretože nechceli 
odísť,“ spomína mama Shirley. „Teraz, keď sa za tým 
obdobím poohliadne, vraví, že to bol najlepší čas jeho 
života."

Morgan vyrastal v športovom prostredí a šport bol celý 
jeho život. Okrem hokeja hral bejzbal, basketbal, golf 
a skúšal aj atletiku. Jeho starší brat Connor sa takisto 
angažoval v hokeji, avšak na súťažnú úroveň to 
nedotiahol. Stal sa spisovateľom.

Ich odlišnosť spočíva v povahe, preto sa dnes živia 
rozdielnymi vecami. „Connor nebol tak súťaživý ako 
Morgan, vždy však bol na Morgana hrdý, keď sa mu 
darilo,“ opisuje ich vzťah mama Shirley. „Nakoniec vždy 



„Neexistuje nikto, kto chce byť „Leaf“ viac, ako on.“
Mike Babcock o Riellym

Obaja zvykli chodiť aj na zápasy Raptors v NBA. Rielly ho 
v lete takisto navštevuje, no nie je to celé iba o hokeji, čo 
potvrdzuje samotný obranca Maple Leafs: „Teraz je to už 
len priateľstvo. Chcel mi pomôcť byť dobrým hráčom, lebo 
už prekonal to, čo kedysi bolo predo mnou, keď prišiel do 
Calgary ako mladý hráč. Chcel, aby som aj ja zažil úspech 
a všetko okolo toho.“

Okrem Riellyho sa pozornosti Phaneufa dostalo aj Jake
Gardinerovi. „Počas tých rokov mi dal veľa dobrých rád,“ 
povedal pre TSN. „Som celkom flegma, všetko beriem 
naľahko a on mi občas pripomínal, že sa mám viac sústrediť. 
Je dobré niekedy si to pripomenúť.“

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Miluje pizzu a hoci by ju veľmi jesť 
nemal, občas si na nej s radosťou 

pochutí. Podobne to má so zmrzlinou.

2. Keby mohol cestovať v čase, šiel by do 
osemdesiatych rokov. Môže za to hudba 
a to, že by chcel vidieť otca v mladosti.

3. Vždy chcel byť hokejistom, o inom 
povolaní nesníval.

skončil pri písaní či maľovaní. A Morgan? Keby zobral do rúk 
tenisovú raketu, z každého podania by bolo eso. Bol 
fantastickým nadhadzovačom v bejzbale a veľa ľudí si 
pravdepodobne myslelo, že si napokon vyberie tento šport. 
Keď zobral basketbalovú loptu, nerobil nič iné, len hádzal za 
tri body do koša.“

BLÍZKY PRIATEĽ 
V tíme sa často vyvinú nové najlepšie kamarátstva, 
o ktorých sa čo-to dočítate aj v tejto knihe. To Riellyho
prišlo po jeho nováčikovskej sezóne, keď sa pripravoval na 
svoju druhú plnú sezónu v drese Maple Leafs.

Kapitánom mužstva bol v tej dobe veterán Dion Phaneuf. 
Skúsený obranca dobre vedel, čo liga obnáša a rozhodol sa 
dať mladíkovi z Vancouveru zopár cenných rád. Vzal ho na 
večeru a prakticky to znamenalo začiatok blízkeho 
priateľstva. Phaneuf mu povedal, aby v prvom rade 
ignoroval reči médií či fanúšikov o prekliatí druhej sezóny, 
ktoré sa prejavuje najmä poklesom formy nováčikov. Sám 
Dion zvládol v ročníku 2006/07 túto úlohu ukážkovo, keď vo 
svojom druhom ročníku v drese Calgary Flames zaknihoval 
17 gólov a 50 bodov.

Rielly si veľmi váži prínos, ktorý priniesol dnes 34-ročný 
Phaneuf do jeho života. Vďaka nemu je Rielly ohromne 
pracovitým hokejistom, ktorý nevynechá jedinú príležitosť 
na tréning či posilňovňu. Phaneuf, niekdajší kapitán 
Toronta, je dnes po angažmáne v Kings bez zmluvy, z ktorej 
bol vyplatený. „Chce, aby sa všetci cítili komfortne,“ opisuje 
jeho praktiky Rielly. „Chce, aby každý vedel, čo sa deje. 
Robí si o spoluhráčov starosť.“

„Bolo veľa ľudí, čo mi pomohli v učení sa ako trénovať a ako 
byť profesionálom, a to je niečo, s čím som chcel 
pokračovať tiež, pretože si myslím, že to je dôležitá súčasť 
hokeja,“ hovorí Dion. Medzi ním a Riellym to začalo ako 
vzťah mentora a žiaka. Napokon sa z toho vykľulo veľké 
kamarátstvo.



Hollywoodska story
PEKKA RINNE
Fínska brankárska škola sa v posledných rokoch stala 
preslávenou. V lige sme poznali už množstvo špičkových 
fínskych gólmanov, avšak nie každý dokázal patriť medzi elitu 
a byť predsezónnym ašpirantom na Vezina Trophy aj po 35-ke.
Keď si ale myslíte, že je Pekka Rinne starý, vyvedie vás 
z omylu. 36-ročný rodák z mesta Kempele je pripravený na 
nové výzvy. „Pamätám si na chlapov, čo mali 36 a myslel som 
si: ´Okej, to je asi vek, ktorý by som chcel v hokeji dosiahnuť´,“ 
cituje Rinneho portál Sports Illustrated. 

Rinne ho nielenže dosiahne, ale aj prekoná. V novembri oslávi 
37. narodeniny a v Nashville nemajú prečo rozmýšľať o inej 
jednotke. Fín je dnes už klubovou ikonou. „Teraz mám 
tridsaťšesť a hokej mi prináša mnoho zábavy. Cítim sa oveľa 
lepšie ako som sa kedy cítil.“
Príbeh dnes už najlepšieho gólmana histórie Predators je 
jedným z najneuveriteľnejších, aké hokej dokáže napísať.

STEAL
Ak by ste sa niekedy spýtali na najväčší draftový „steal“, teda 
krádež, určite by bol spomenutý aj výber nováčikov z roku 
2004. Pred výlukou bol hlavným kandidátom na prvé miesto 
Alexander Ovečkin, a to sa aj splnilo.

Okrem neho však bolo na výber množstvo ďalších skvelých 
hráčov. Medzi nimi aj opomínaný Pekka, mladík z Fínska, ktorý 
ani tam nemal pozíciu jednotky.

Svoje by o tom vedel rozprávať vtedajší asistent generálneho 
manažéra Preds Ray Shero. Mal za úlohu zmapovať potenciál 
mladíkov z hlavného mesta Helsinki. Jedného dňa mu ale 
zazvonil telefón, v ktorom sa ozval skaut Janne Kekäläinen.

Požiadal ho, aby si vzal taxík a prišiel sa pozrieť na brankára. 
Presnejšie brankársku dvojku. A ešte presnejšie brankársku 
dvojku, ktorá v ten deň ani len nenastupovala do stretnutia. 
O viac ako pätnásť rokov neskôr si Shero pamätá tri veci –
tmavú severskú oblohu, mrazivé zimné teploty a takmer 
nemožnú úlohu skúsiť preskúmať Rinneho hru počas rozcvičky.

„Bolo ťažké dosiahnuť, aby ma počúvali,“ spomína pre ESPN 
Kekäläinen. „Na stretnutiach som ho odprezentoval, ale 
skončil niekde na spodku zoznamu.“

Ťažko predvídateľný Rinne bol pre „predátorov“ veľkým 
riskom. Uvedomoval si to aj Shero už pred spomínaným 
stretnutím, na ktoré sa bol pozrieť. „A čo keby hral a dostal by 
deväť gólov?“, pýta sa dnes. „Pravdepodobne bolo preňho 
lepšie, že v tom zápase zostal na striedačke. To je príbeh!“

Keď došlo na draft, Rinne v podstate o ničom netušil. Blížila sa 
posledná voľba v predposlednom kole s poradovým číslom 258. 
„Na tom drafte sme mali nejaké extra výbery v neskorých 
kolách. Keď sa blížil koniec, ubúdali aj potenciálne mená. Jeden 
zo skautov prechádzal okolo stola a pýtal sa, či je ešte niekto, 
koho naozaj chceme draftovať. Môj inštinkt ma stále 
presviedčal, tak som povedal, aby sme vzali toho fínskeho 
brankára,“ opisuje Kekäläinen azda najväčší moment svojej 
kariéry.

O tom, čo sa deje okolo jeho mena za stolom Predators, Rinne 
nevedel, alebo vedel málo. Draft preňho znamenal takmer 
nedosiahnuteľný zážitok, ale napokon prišla radostná novina. 

Keď mu agent napísal SMS s textom oznamujúcim mu, že bol 
draftovaný, vtedy 21-ročný brankár stratil reč. „Hovoril som, že 
to musí byť nejaký žart,“ vraví Rinne, ktorý bol v ten deň 
u kamaráta na chate. „Naozaj som to nečakal.“

Z tohto neskorého picku ale napokon vytiahli zástupcovia 
organizácie z mesta country budúcu tvár klubu. Svoje kvality 
ukázal už v rozvojovom kempe. „Pozreli sme sa na seba 
a povedali si ´To je on!´,“ hovorí MitchKorn. Pôsobil v tíme ako 
tréner brankárov a vysoký Rinne sa mu od začiatku pozdával.

Jeho draft však bol tak nepravdepodobný, že sám hlavný skaut 
jedného z ostatných tímov neskôr povedal: „Náš fínsky skaut 
videl Rinneho tucetkrát. Potom, čo bol draftovaný, povedal, že 
nemal ani najmenšiu nádej.“

LEGENDA
Je až ťažké si predstaviť Nashville bez Rinneho. No nebyť 
osudného draftu a skauta Janneho Kekäläinena, mohlo sa stať, 
že Fín opäť ostane nepovšimnutý. Kto vie. Z jedného 
z najlepších brankárov fínskej histórie by nemuselo byť nič. 
Dnes by mohol pracovať niekde zavretý v kancelárii 
a vybavovať telefonáty.

To ho ale, našťastie, trápiť nemusí. Od novej sezóny si ročne 
zarobí ďalších päť miliónov dolárov za niečo, čo ho baví. 
Predtým dokonca zarábal ešte o dva milióny viac.

Na podpis 2011 má však všelijaké spomienky. Jednou z vecí, 
ktorá sa mu pri tejto situácii vybaví, je tlak. Svoje 29. 
narodeniny oslávil novou sedemročnou zmluvou v celkovej 
výške 49 miliónov dolárov. Ak by ju podpisoval dnes, je 
pravdepodobné, že by sa pohybovala na hranici aspoň 
šesťdesiatich miliónov.



„Milujem svoj tím a milujem svojich spoluhráčov.“
- Pekka Rinne

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Jeho sedemročný 49-miliónový kontrakt bol v roku 2011 najväčšou zmluvou, akú kedy dostal 
hráč Predators.

2. Je prvým Fínom a štvrtým Európanom v historickej tabuľke brankárov s najviac výhrami v NHL. 
Čoskoro by mal prekonať tretieho Jevgenija Nabokova. (Rinne má 341, Nabokov 353).

3. Je najproduktívnejším aktívnym gólmanom v play-off so šiestimi asistenciami.

Celú tú ťarchu ale Rinne zvládol. Počas spomínaných rokov sa zaradil medzi brankársku elitu a dnes je jedným z najlepších hráčov
histórie Preds. Ukázala to aj anketa na facebookovej stránke Oh my Hockey. Pri otázke, kto je najlepším hráčom v dejinách klubu 
z Tennessee, sa meno dnes už brankárskej legendy objavilo viackrát.

Rinneho by sme mohli radiť do prvej pätnástky najlepších hokejistov fínskych dejín. A to hovoríme o jednom z najhokejovejších 
národov, ktorého brankárska škola je preslávená aj vďaka ľuďom ako Pekka. Vlani dokonca dokázal prekonať Miikku Kiprusoffa
v počte vyhraných zápasov fínskym gólmanom.

Tento fakt ale zobral s pokorou. „On bol naozaj inde,“ reagoval na krajana, ktorý ukončil kariéru už pred šiestimi rokmi.

AKO OTEC A SYN
Podobne dobrých gólmanov ako Pekka nenájdete len tak na ulici. Veľa mladých Fínov k nemu vzhliada ako k idolu, od ktorého sa 
majú čo naučiť. Výnimkou nie sú ani už profesionálni brankári.

Špeciálny vzťah má Rinne s Juusom Sarosom. O trinásť rokov mladší brankár je navyše jeho spoluhráčom v Nashville, čo ich 
priateľstvo ešte prehĺbilo. Necháva mu kľúče od domu či auta. Ich dôvera je príkladná. „Presne preto tu máme poistenie,“ so širokým 
úsmevom dodáva Pekka.

Ako otec a syn. Aj takto by sa dalo ich puto charakterizovať. Okrem toho spolu trávia aj tripy v jednej hotelovej izbe. Známa je 
príhoda, keď bol Saros a útočník Miikka Salomäki v roku 2016 v tréningovom kempe Preds. Vtedy sa to v podstate celé začalo. 
„Pekka bol vždy jeho idolom a zrazu s ním hral,“ spomína útočník Salomäki. Saros vyrastal pozeraním videí svojho dnešného kolegu 
na YouTube. „Rozprávali sa veľa o veciach týkajúcich sa gólmanov. Mohli sa hodiny rozprávať o chráničoch... Tak som skrátka 
odišiel,“ dopĺňa Salomäki. 

Nechal tých dvoch na izbe a dopomohol skvelému vzťahu, ktorý v bránkovisku Nashvillu panuje až do dnešného dňa.



Jackpot Stars
TYLER SEGUIN
Je ťažké predstaviť si, že buchnete svoje Ferrari. Ešte 
horšia je však predstava, že vy nabúrate Ferrari niekoho 
iného. Ako by ste sa v takejto situácii zachovali? Počkali 
na majiteľa? Zavolali niekomu? Alebo zdupkali?

Vlastníkom jedného z týchto luxusných športových áut 
je hviezdny útočník Dallasu Stars Tyler Seguin. 
V septembri tohto roka si na ňom našiel malý papier, na 
ktorom bolo napísané: „Prepáč, buchol som ti auto. Je to 
moja vina. Nemám peniaze na opravu.“

„Pondelok,“ napísal k fotke toho listu, ktorú zverejnil na 
svojom Instagramovom účte. Celá táto situácia znie až 
komicky. Samozrejme, že chýbala akákoľvek informácia 
o mene, telefónnom čísle či čokoľvek inom o človeku, 
ktorý celú škodu spôsobil. Čo už. Tieto veci sa stávajú aj 
hviezdam svetového kalibru.

BUDEŠ MI CHÝBAŤ
Cesta Tylera Seguina v NHL sa dostáva už do svojho 
desiateho roku. Nie vždy však bola spojená s Dallasom
Stars, kde hrá dnes. V roku 2010 bol draftovaný 
Bostonom Bruins z celkovej druhej pozície na drafte.

Toto číslo hovorí o všetkom. Na tom drafte ho ako 
jediný predbehol TaylorHall. Vieme, že z oboch sú dnes 
hviezdy. Po troch sezónach v Bostone bolo vidieť, že sa 
zo Seguina kľuje veľký hráč. Vtedajší manažment 
„medveďov“ sa ho napriek tomu rozhodol vytrejdovať
do Dallasu.

Etapa jeho života v Texase trvá doteraz a podľa zmluvy 
bude pokračovať minimálne do konca sezóny 2026/27. 
Nový kontrakt bude platiť od začiatku nasledujúcej 
sezóny a prinesie mu ročný zisk 9,85 milióna dolárov. 
U Stars si ho zaslúžil za dlhodobý prínos klubu. Od 
sezóny 2013/14, teda od jeho prvej v ich drese, sa 
s Jamie Bennom striedajú na mieste lídra klubovej 
produktivity.

"Seguin sa záväzkov s organizáciou sídliacou v Dallase
nebojí. Priznáva však, že by sa mu ľahšie kráčalo po boku 
Jasona Spezzu. 

Dnes 36-ročný útočník Spezza prišiel do Dallasu rok po 
príchode Seguina. Z tých dvoch sa stali veľkí priatelia, 
ktorí tam odohrali päť sezón. Až v tomto roku ich 
spolupráca skončí. Jason sa dohodol na zmluve 
s Torontom Maple Leafs, jedným z favoritov ročníka 
2019/20.

Starší Jason tu bol vždy pre svojho blízkeho človeka, aby 
mu pomohol či poradil. „Je prvým človekom, ktorému 
volám či píšem, ak ide o hokej,“ cituje Seguina CBC. Ich 
konverzácie budú teraz určite menej časté než 
v posledných mesiacoch či rokoch.

Seguin odkazuje fanúšikom v Maple Leafs, aby sa na 
novú akvizíciu tešili. Niekdajší kapitán Ottawy Senators 
je podľa neho skvelým prínosom pre akýkoľvek tím. 
„Charakter, lídra,“ reagoval Seguin na otázku, čo všetko 
Toronto v Spezzovi získava. „Hokejového nerda, ak to 
tak chcete nazvať. V šatni je skvelý. Bude mi chýbať.“

„Nemyslím si, že potrebuje viac peňazí... už si zarobil 
dosť,“ so smiechom dodáva podpichovačnú poznámku. 
Pre Jasona je Toronto v podstate domovom, keďže 
pochádza z Mississaugy, predmestia najväčšieho 
kanadského mesta. Podpísal tu za sedemsto tisíc 
dolárov na jeden rok. „On je skvelý chlap,“ pokračuje 
chválami Seguin. „Je človekom, ktorý skrátka miluje 
túto hru a rád robí hráčov vôkol seba lepšími. Bude pre 
Leafs skvelým hráčom.“

Pri pohľade na Spezzu si veľa ľudí povie, že už ide 
o hokejového „deduška“. Aj sám Seguin cíti 
omladzovanie súťaže, keďže sa ho ako jej hráča bytostne 
dotýka. Síce je stále pomerne mladý (27 rokov), pojem 
„veterán“ – ako ho poznáme my v Európe – sa onedlho 
bude týkať aj jeho. 

www.fansmania.eu

http://www.fansmania.eu/


„Cítim sa ako hráč Dallasu na celý život. 
Snáď mi to vyjde.“

Tyler Seguin (CBC)

Tento moment ho – pochopiteľne – v dobrom poznačil na celý 
život. Znelo by vám divne, keby vám niekto povedal, že ľutuje 
výhru v Stanley Cupe? Pravdepodobne by ste sa naňho pozreli 
s nechápavým výrazom. Seguin ale pripúšťa, že výhra opár 
rokov neskôr by preňho mohla znamenať viac.

Jeho pokrok vo víťaza Stanley Cupu prišiel rýchlo. Než sa stihol 
spamätať, vypracoval sa za tri roky z priemerného juniora 
v absolútneho šampióna. „Pamätám si, ako som bol po výhre 
v šatni a len sledoval reakcie starších spoluhráčov. Všetci tí tvrdí 
dospelí chlapi plakali od radosti z toho, že si splnili životný cieľ. 
Bolo to niečo, na čo nikdy nezabudnem, ale takisto viem, že som 
sa nemohol plne vžiť do ich pocitov. Dosiahnutie tohto 
vrcholného hokejového úspechu v mojom prvom roku bolo 
obrovským požehnaním, ale akoby som si takmer prial, aby sa to 
stalo neskôr, keď by som to vedel naplno uvedomiť. Cesta 
z hráča štvrtej lajny v OHL na víťaza Stanley Cupu v tak krátkom 
období bola príliš veľká na absorbovanie toho všetkého.“

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. V roku 2014 si v Dallase kúpil dom, ktorý do tej doby 
vlastnil Mike Modano. 

2. V šestnástich rokoch hral svoju prvú sezónu 
v juniorskej OHL. Pravidelne ale nastupoval až v štvrtej 

lajne a vôbec sa nepovažoval za jedného z najlepších 
hráčov tímu. Všetko zmenilo jedno stretnutie 

s trénerom, ktoré mu dalo motiváciu zlepšovať sa.

3. Jeho otec Paul, mama Jackie aj dve sestry Candace a 
Cassidy kedysi hrali hokej.

V podstate mu to ale nevadí. Sám bol kedysi neokresaným 
mladíkom, ktorý potreboval pomocnú ruku od starších 
a skúsenejších. Kritizuje, že sa na tento typ hráčov pri mladých 
hviezdach zabúda: „Je tu príliš veľa nadšenia okolo nových 
hráčov a mladíkov v lige a tým pádom sa prestáva hovoriť 
o starších. Sú to práve oni, čo stmeľujú tím dohromady.“

KTO NEROBIL CHYBY?
Keď sa Bruins rozhodli vymeniť Seguina do Dallasu, stala sa 
z toho veľká vec. Smer Texas spoločne s ním nabrali ďalší dvaja 
spoluhráči Rich Peverley a Ryan Button. Opačnú trasu 
absolvovali Loui Eriksson spoločne s tromi prospektami 
Josephom Morrowom, Reillym Smithom a Mattom Fraserom.

Ľudia sa tejto výmene dosť čudovali a hovorili si, že za tým musí 
stáť niečo nekalé zo strany vychádzajúcej kanadskej hviezdy. 
„Keď som bol vytrejdovaný do Stars po troch sezónach v 
Bostone, objavilo sa množstvo článkov a špekulácií o tom, ako 
ma z Bruins vyhodili, pretože som bol jedno nevyzreté party 
zviera,“ hovorí Seguin pre theplayerstribune.com. Dodáva, že za 
to na druhej strane z veľkej časti mohla finančná pozícia, v ktorej 
sa vtedy klub nachádzal.

Zároveň ale priznáva, že výrok „mladosť-pochabosť“ v jeho 
prípade platil takisto: „Pripúšťam, že som sa dopustil nejakých 
rozhodnutí, ktoré som mal učiniť inak, lepšie, ale takisto veľmi 
pochybujem, že by niekto súhlasil so všetkými rozhodnutiami, 
ktoré urobil ako tínedžer. Je to súčasť dospievania. Žil som sám 
prvýkrát v živote a bol som jediný nezadaný človek v tíme. Počas 
voľných večerov, keď starší chodili k svojim manželkám 
a rodinám, som ja išiel von. Moje správanie však nikdy nebolo 
škodlivé a určite neovplyvnilo moju hru na ľade..

STANLEY CUP
Máloktorému hokejistovi sa dostane takej obrovskej pocty byť 
vo víťaznom tíme hneď počas debutovej sezóny. Je to najmä 
o šťastí, ktoré Seguin v roku 2011 mal. Stanley Cup nad hlavu 
zdvihol ako devätnásťročný.



Bradyho obdivovateľ
Mark Scheifele
Mark Scheifele je v istom slova zmysle inovátor NHL. Veľmi si 
zakladá na svojom jedálničku, ktorý mu má pomáhať podávať 
tie najlepšie výkony. Túto inšpiráciu si berie od Toma Bradyho, 
momentálnej žijúcej legendy NFL. Scheifele má dokonca 
svojho vlastného kuchára, ktorý mu pomáha s tvorbou 
jedálnička. Zašiel dokonca až tak ďaleko, že aj so svojím 
kuchárom navštívil bývalého Bradyho kuchára, s ktorým 
preberal jedlo aj zo stránky teórie.

Táto usilovnosť zjavne plodí svoje ovocie, pretože v 26 rokoch 
má Scheifele na svojom konte množstvo úspechov. Môže sa 
pýšiť bronzovou medailou z juniorských majstrovstiev sveta, 
zlatou a striebornou medailou zo svetového šampionátu 
dospelých, „áčkom“ na drese Winnipegu Jets alebo tiež 
účasťou v All-Star Game NHL. V poslednej sezóne navyše 
stanovil svoj nový osobný rekord, keď za 82 zápasov základnej 
časti – nevynechal teda ani jeden zápas sezóny – zaznamenal 
84 bodov.

Atletické dieťa
Scheifele pochádza z kanadského Kitcheneru, kde sa už ako 
malý venoval rôznym športom. Rád sa touto formou bavil, 
takže hral basketbal, baseball, volejbal alebo americký futbal. 
Ako sám povedal, snažil sa vziať si z každého športu čo najviac 
skúseností a navyše tak spoznal veľa kamarátov. Hokej cez leto 
v tom čase vraj príliš neriešil, v lete skôr hrával lakros.

Ťažko povedať, či sa to nepodpísalo aj na jeho umiestnení na 
drafte do juniorskej OHL. Často sa nestáva, aby hráč, ktorý je 
následne draftovaný do NHL v prvom kole, bol do OHL 
draftovaný až v 7. kole ako celkovo 134. hráč. Zabral si ho vtedy 
tím zo Saginaw, za ktorý však nikdy nenastúpil, keďže bol hneď 
po drafte poslaný do nižšej juniorskej súťaže v domovskom 
Kitcheneri, aby sa viac vyhral. Pre Scheifeleho bol draft do OHL 
ale istým impulzom, vďaka ktorému sa hokeju a korčuľovaniu 
začal viac venovať aj počas leta.

V auguste roku 2010 boli jeho juniorská práva vymenené do 
tímu Barrie Colts, v ktorom hneď svoju prvú sezónu skončil na 
druhom mieste v produktivite. V tejto sezóne si tiež zahral na 
majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov, kde bol najlepším 
strelcom kanadského tímu. 

Celkovo za sedem zápasov stihol nastrieľať šesť gólov a 
pridať k nim dve asistencie. Napriek tomu, že Colts skončili 
suverénne poslední v celej súťaži, Scheifele zaujal natoľko, že 
si ho vybrali zástupcovia Jets v drafte NHL. Ako už bolo 
spomenuté, podarilo sa mu dokonca urobiť prvé kolo, 
celkovo bol zvolený ako sedmička v roku 2011. V tej dobou 
vraj nemal ešte potuchy o tom, ako sa správne stravovať, len 
dostal od Jets úlohu, že pre NHL musí nabrať svalovú hmotu. 
.
Boj o NHL
Scheifele mal v organizácii Jets veľmi špeciálne postavenie, 
keďže sa stal prvým draftovaným hráčom potom, čo sa tím 
presunul z Atlanty do Winnipegu. Hoci to bola prekvapivá 
voľba (Scheifele bol hodnotený najvyššie na 21. Pozíciu, 
napokon bol vybraný ako celková sedmička), v tréningovom 
kempe ukázal svoj potenciál natoľko, že mu vedenie Jets 
ponúklo nováčikovskú zmluvu. Tú podpísal krátko pred 
začiatkom ligy, sezónu tak začal v NHL. Odohral v nej sedem 
zápasov, počas ktorých stihol streliť aj svoj prvý gól, než bol 
poslaný späť do juniorky. V juniorke dominoval, rovnako ako 
na MS hráčov do 20 rokov, kde si udržal bilanciu bodu na 
zápas a s kanadským výberom nakoniec bral bronzové 
medaily. Po skončení sezóny v juniorke ešte v desiatich 
zápasoch play-off vypomohol St. John je IceCaps v AHL.

Ďalšie sezóna bola poznamenaná výlukou, takže Scheifele 
opäť strávil väčšinu sezóny v juniorskej OHL. Za Jets odohral 
iba štyri zápasy bez bodu. Opäť si zahral na juniorskom 
svetovom šampionáte, z ktorého si síce tentoraz medailu 
nepriviezol, zaradil sa však medzi troch najlepších 
kanadských hráčov turnaja. V lete po sezóne 2012/13 si najal 
kouča Garyho Robertsa, s ktorým začal riešiť drobnosti okolo 
celkového tréningu. Vďaka Garymu sa začal aktívne zaujímať 
o stravovanie, ktoré dnes tvorí jednu z hlavných faktorov 
jeho zápasovej i sezónnej prípravy.

Spolupráca rodila ovocie, Scheifele zostal celú sezónu v 
hlavnom tíme Winnipegu a svojimi výkonmi sa výrazne 
pripomínal v úvahách o tom, kto by mal získať Calder Trophy
pre najlepšieho nováčika ligy.

www.fansmania.eu

http://www.fansmania.eu/


“Tom Brady je najlepší na svete a s pribúdajúcim vekom je stále 
lepší a lepší. Prečo by som sa od neho nemohol učiť?”

-Scheifele o tom, že by chcel hrať až do 40

Ešte než sa mohla sezóna rozbehnúť, prišiel na rad 
obnovený Svetový Pohár. Scheifele bol nominovaný do 
výberu mladíkov severnej Ameriky, v troch zápasoch ale 
zaznamenal iba jednu asistenciu. Akonáhle sa sezóna 
NHL rozbehla, mohol sa na pýšiť „áčkom“ na drese Jets 
pre asistenta kapitána.

Toto označenie lídra je úplne na mieste, pretože od tej 
doby končí sezóny s priemerom viac ako bodu na zápas a 
radí sa medzi najlepších centrov naprieč ligou. Navyše v 
26 rokoch je v najlepšom veku, takže Winnipeg môže ešte 
nejakú dobu ťahať. Vlani sa cesta Jets zastavila až v 
konferenčnom finále, ale ciele sú tu stále najvyššie. Keďže 
Scheifelemu trvá zmluva až do roku 2024, má vedenie 
Winnipegu stále čas nájsť k nemu správnu konšteláciu 
spoluhráčov a útočiť na Stanleyho Pohár.

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Je športovým ambasádorom KidSport
Winnipeg. Cieľom tejto charity je boriť finančné 

bariéry medzi deťmi a športom.

2. Scheifelemu sa darí, keď hrá v utorok - medzi 
rokmi 2011-2017 zaznamenal 31 bodov v 38 

zápasoch hraných v utorky

3. V roku 2017 spolu s vtedajším spoluhráčom 
Troubom vystupoval v baletnom predstavení 

Luskáčik.

Krátko po skončení Olympijských hier 2014 si však 
Scheifele privodil úraz kolena a zranenie ho vyradilo do 
konca základnej časti. Koleno si však vyliečil tak, že sa 
stihol zúčastniť ešte seniorského svetového šampionátu, 
kde v ôsmich zápasoch zaznamenal dva góly a rovnaký 
počet asistencií.

Asistent kapitána s novým kontraktom
Vďaka tomu, že prvé dva roky odohral Scheifele prevažne 
v OHL namiesto NHL, mohol byť jeho kontrakt predĺžený 
o tieto dve sezóny. Jeho nováčikovská zmluva tým pádom 
trvala celých päť rokov. Po skončení premiérovej sezóny v 
National Hockey League mal pred sebou teda ešte dve 
sezóny, keď hral za, z hľadiska platového stropu, veľmi 
priaznivé peniaze. Behom týchto sezón sa mohol postup 
nezlepšovať, rovnako ako Jets postupne zlepšovali svoje 
ligové umiestnenie, keď sa v roku 2015 konečne pozreli do 
play-off. Stalo sa tak prvýkrát po presťahovaní z Atlanty.

Nabudený novými skúsenosťami a posledným rokom 
nováčikovskej zmluvy vletel Scheifele do sezóny 2015/16, 
v ktorej sa prvýkrát prehupol cez magickú hranicu 
dvadsiatich gólov v sezóne. Dokonca mu chýbal jediný 
gól, aby sa dostal na tridsať úspešných zásahov. V tom 
istom ročníku tiež zaznamenal svoj prvý ligový hattrick. 
Jets tentoraz do play-off nezasiahli, preto si Scheifele 
opäť zahral na svetovom šampionáte, odkiaľ si odviezol 
zlatú medailu. Narozdiel od iných hráčov ho netrápila 
absencia zmluvy v NHL.

Že si s novým kontraktom polepší bolo jasné, otázkou 
bolo len o koľko. Obe strany sa nakoniec 8. júla 2016 
dohodli na osemročnom kontrakte v hodnote 49 miliónov 
dolárov, čo je na dnešné pomery veľmi prívetivá cena.



Hlavne zostať zdravý
Steven Stamkos
318 bodov. Toľko v uplynulej sezóne zaznamenala 
nezastaviteľná trojica Stamkos-Point-Kučerov. Samotný 
kapitán Tampy Bay Lightning si pripísal 98 bodov za 45 gólov 
a 53 asistencií, čím o jediný bod prekonal svoje kariérne 
maximum, ktoré stanovil v sezóne 2011/12. Vtedy nastrieľal 
dokonca dnes už neuveriteľných 60 gólov.

Stamkos bol odjakživa presný strelec, veď ako pätnásťročný 
nastrieľal v dorasteneckej súťaži 105 gólov za 66 zápasov. 
Následne si ho ako jedničku draftu OHL vybrala Sarnia Sting, 
kde sa zdržal dva roky, než rovnaký počin zopakoval na drafte 
NHL 2008. Napriek tomu, že bol v top konkurencii, čo 
dokazuje, že na druhej a tretej pozícii šli Drew Doughty a Zach
Bogosian, bolo jasné, že Stamkosa si vyberie Tampa z prvého 
miesta. Krátko nato podpísal nováčikovskú zmluvu. 
Zahrňovala maximálne bonusy a Lightning okolo neho takisto 
spustili mnoho PR akcií.

Táto liga je pre mladých
Ako už býva u jedničiek draftu zvykom, Stamkos hneď po 
výbere nešiel späť do juniorky, ale dostal priestor v hlavnom 
tíme. Lightning boli v tom čase v prestavbe, takže aj z ich 
pohľadu dávalo zmysel a bolo výhodné nechať talenty hrať 
v NHL a sledovať ich vývoj na najvyššej úrovni. Steven odohral 
svoju premiéru v NHL 4. októbra 2008 v treťom útoku Bolts, 
kde centroval Ryana Malonea a Radima Vrbatu. Miesto svojej 
premiéry by si z pohľadu európskych fanúšikov snáďani sám 
nevybral lepšie, nakoľko v rámci NHL Premiére sa Tampa 
stretla s New York Rangers vo dvoch stretnutiach v Prahe.

Hoci jeho štart v súťaži nebol tak raketový, ako by niektorí 
možno čakali, aj tak v sezóne zaznamenal úctyhodných 46 
bodov za 23 gólov a rovnaký počet asistencií. Keďže Tampa 
nepostúpila do play-off, sezónu si predĺžil aspoň na 
majstrovstvá sveta v hokeji, kde nastrieľal za deväť zápasů
sedem gólů a podelil sa o miesto najlepšieho strelca 
s Jasonom Spezzom a Nikom Kapanenom.

V nasledujúcej sezóne sa k mančaftu pripojila ďalšia dnes už 
kľúčová, ba priam ikonická postava tímu – obranca Viktor 
Hedman, draftovaný ako celková dvojka v roku 2009. Pre 
tých, čo by mali obavy z kliatby druhej sezóny, mal Stamkos 
jasnú odpoveď – 51 gólov a trofej Maurica Richarda pre 
najlepšieho strelca ligy. Stammer, ako znie jeho prezývka, sa 
týmto zaradil medzi hlavné postavy mužstva a doplnil tým 
vtedajšie hviezdy Martina St. Louisa alebo Vincenta 
Lecavaliera. Tampa navyše v onej sezóne bojovala o miesto 
v play-off, ktoré jej ušlo až po nepríliš podarenom marci.

Strelecká chuť zostala Stamkosovi aj v ďalších sezónach, avšak 
brány play-off zostávali pre Bolts zavreté. Situácia sa zmenila 
až s nástupom Stevea Yzermana do manažérskeho kresla 
v roku 2010. Hneď v sezóne 2010/11 postúpili „blesky“ až do 
finále konferencie, kde prehrali s budúcim víťazom Stanley 
Cupu Bostonom Bruins. Keď ale v nasledujúcom ročníku 
Tampa opäť nehrala play-off, musel Yzerman začať úradovať.

Začiatok novej éry
Sezóna 2012/13 bola poznamenaná nie len výlukou, ale tiež 
veľkými zmenami v jednom z floridských klubov. Hneď 
začiatkom skrátenej sezóny bol prepustený tréner Guy
Boucher, aby na lavičku mohol nastúpiť John Cooper, ktorý tu 
zotrváva dodnes. Vďaka úspechu farmy v Syracuse sa vedenie 
rozhodlo dať priestor mladíkom, ktorí si tak mohli vyskúšať 
NHL predtým, než sa niektorí z nich stali Stamkosovými
trvalými parťákmi.

Ako náhle sa sezóna skončila, oznámil Yzerman, že vykúpizo
zmluvy kapitána Lightning Vinnyho Lecavaliera. Nie tak úplne 
kvôli hernému prejavu, ale skôrpre jeho vysoký plat. Novým 
kapitánom Bolts sa v ten deň stala ďalšia klubová legenda 
Martin St. Louis. Ďalšia sezóna začala pre Tampu ako 
z rozprávky. Dobré výkony podporil aj nový gólman Ben 
Bishop. Čo však čert nechcel, 11. novembra narazil Steven
Stamkos behom zápasu do bránkovej konštrukcie a utrpel 
nešťastnú zlomeninu holennej kosti, ktorá ho vyradila z hry na 
45 zápasov. Po dobu jeho absencie vystrelili nahor mladé pušky 
ako Tyler Johnson, Ondřej Palát či Alex Killorn.

Po návrate Stammera z maródky už nemohol opäť vytvoriť 
dlhoročné úderné duo s Martinom St. Louisom. Ten bol totižto 
medzitým vytrejdovaný do New Yorku Rangers. Stamkos tak 
bol menovaný jeho nástupcom, novým kapitánom Lightning a 
zvyšok sezóny strávil prevažne s Tylerom Johnsonom a buď 
Killornom, alebo Palátom na druhej strane formácie.

Dominantná Tampa
Architekti úspechu Yzerman a Cooper dokázali omladený 
výber Tampy okamžite pretvoriť v pravidelného účastníka 
play-off, ktorý dokázal svoj herní prednes zo základnej časti 
preniesť tiež do bojov o Stanley Cup, ktorému sa niekoľkokrát 
priblížili. Stamkos naďalej strieľal góly, nehľadiac na súpera 
alebo kombináciu spoluhráčov, ktorí sa pri ňom v konktérnej
chvíli zjavila.

V lete 2016 skončila Stamkosovi päťročná zmluva, v rámci 
ktorej poberal 7,5 milióna dolárov ročne. Keďže by sa stal 
neobmedzene voľným hráčom, bolo jasné, že o neho bude na 
trhu veľký záujem.



„Pred a po tréningoch stále trénujem svoju strelu z prvej. 
Myslím, že v dnešnej dobe je to dobrá strela, keď zvážime, akí 

dobrí dnes gólmani sú. Keď im dáte o desatinku sekundy 
navyše na zastavenie strely, zastavia ju.“ 

- Steven Stamkos

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Jeho vzorom počas dospievania bol Steve Yzerman. Následne sa s ním stretol 
v Tampe, keď ju Yzerman viedol ako generálny manažér.

2. Mimo hokeja hral kedysi tiež futbal, bejzbal a lakros.

3. Jeho obľúbeným seriálom je Dva a pol chlapa, filmom Remember the Titans.

Snáď najviac o neho usiloval manažment Toronta Maple Leafs. Napriek všemožne vysokým ponukám ale Stamkos napokon 
uprednostnil osemročnú ponuku Tampy. Ročne si vďaka nej príde na 8,5 milióna dolárov. V iných tímoch by možno dostal aj viac, 
vďaka nízkym daniam na Floride však aj napriek nižšiemu platu dostane najviac "čistého" práve v Tampe.

Tampe sa darilo ako herne, tak čo sa podpisovania výhodných kontraktov týka. Čo však pridávalo vedeniu Tampy vrásky na čele 
bola Stamkosova lekárska správa. Či už to boli problémy s kolenom, otrasmi mozgu či krvnými zrazeninami, Stamkos takmer vždy 
po nejakú časť sezóny chýbal. Keď však hral, hral výborne.

Zvlášť v posledných dvoch sezónach boli Bolts takmer nezastaviteľní. S Kučerovom si Stamkos náramne rozumie a sám Steven vie, 
že na góly už nie je v tíme sám, ako to mohlo byť v začiatkoch jeho pôsobenia v NHL. Jedno sa mu však stále nedarí, a to je zisk
Stanley Cupu. Hoci Tampa so základnou časťou nemá najmenšie problémy, o čom svedčí novovytvorený rekord, v play-off to nikdy 
nedokáže dotiahnuť do víťazného konca. Tento rok to už bol iný extrém, keď celý tím v bojoch o Stanley Cup úplne vyhorel a pratal 
sa už po štyroch zápasoch s Blue Jackets, ktorí do vyraďovacích bojov ledva postúpili.

Stamkos sa šesťkrát zúčastnil All-Star Game NHL, je dvojnásobným držiteľom Maurice Richard Trophy a dvakrát bol vybraný do 
druhého All-Star tímu sezóny. Kolektívne úspechy Stamkosa sú zlato z MS juniorov 2008, striebro zo seniorského MS 2009 a zlato 
zo Svetového pohára 2016. V sezóne 2005/06 vyhral OHL Cup, na klubové úspechy od tej doby čaká.



Budúcnosť Vegas
MARK STONE
Jeden z najžiadanejších artiklov počas trade deadline. Na 
osud Stona sa netrpezlivo čakalo. Bolo takmer jasné, že 
Melnyk bude mať záujem vymeniť jedného z najlepších 
hráčov Senators ešte predtým, ako mu skončí kontrakt. 
Potom by mu musela organizácia v prípade predĺženia 
zmluvy zaplatiť určite viac, o čo ich majiteľ väčšinou 
nestojí.

A potom prišiel trejd. Po Erikovi Karlssonovi, Mike 
Hoffmanovi, Mattovi Ducheneovi, Ryanovi Dzingelovi
a Derickovi Brassardovi sa stal posledným z najlepšej 
šestky strelcov klubu zo sezóny 2017/18, ktorý sa sťahoval 
preč. 

Ôsmeho marca sme už boli svedkami životného podpisu. 
Potom, čo sa Stone vlani v hlavnom meste Kanady 
uskromnil, si tentoraz – zdá sa – našiel zamestnávateľa na 
dlhú dobu. Golden Knights mu ako svojmu novému 
najlepšie platenému hráčovi zaplatia 9,5 milióna dolárov 
ročne. Je pritom zahojený až do konca sezóny 2026/27.

S EAKINOM NA CHATE
Jeho cesta k najmladšiemu klubu súťaže sa ale začala oveľa 
skôr než v oný osudný deň, keď sa musel v rámci obchodu 
porúčať zo Senators. S myšlienkou na Golden Knights sa 
mal pohrávať už dlhšiu dobu.

Na jednom z mnohých jazier v severozápadnom Ontáriu 
neďaleko hraníc s Manitobou ležia pri sebe cez vodu dve 
chaty. Jedna z nich patrí rodičom Marka Stona. Presne tam 
sa po sezóne 2017/18 šiel počas leta „vyvetrať“ a zrelaxovať 
krídelník, ktorý prvýkrát v kariére prekonal sezónny 
priemer bod na zápas.

Jeho susedom v druhej chate bol takisto hokejista. Cody 
Eakin mal ale úplne odlišnú sezónu. Kým Ottawa skončila 
predposledná v celej lige, Eakin zažil jedno z najväčších 
dobrodružstiev svojho života. Ako súčasť expanzného tímu 
dokráčal až do veľkého finále o Stanleyho pohár, kde jeho 
družine vystavili stopku Washington Capitals.

Prirodzene medzi tými dvoma prišlo aj na debatu 
o spomínanom play-off. Niet sa čo čudovať. Vegas pobláznili 
celý hokejový svet. „Básnil o tom, ako to celé fungovalo hneď 
v prvom roku,“ cituje Stona Las Vegas Weekly.

Dvaja priatelia vtedy nemohli vedieť, že o osem mesiacov 
budú zdieľať spoločnú šatňu. Stone urobil taký poprask, že 
mal Eakin pre nával reportérov problém vôbec sa dostať 
k svojmu miestu v kabíne. Nič mu na tom ale nevadilo. „Bude 
pre mňa potešením mať ho tu ako súčasť našej partie,“ vravel 
čakajúc na to, kým sa uvoľní miesto.

Eakinov kamarát je novou tvárou klubu a dá sa očakávať, že 
akonáhle skončí Fleuryho misia v lige, bude hlavnou 
postavou celku zo Sin City. „Tento rok som si to trochu 
vyskúšal v Ottawe. Chcel som byť tým človekom. Mali sme 
naozaj mladý tím. Nechcem tu však nikomu šliapať po 
nohách a odsúvať ho. Chcem byť sám sebou, hrať svojím 
štýlom a robiť si svoju prácu.“

RÝCHLO VPRED
Mark Stone bol draftovaný Ottawou Senators v šiestom kole 
draftu 2010 na celkovom 178. mieste. Znie to až 
neuveriteľne, ale klub naozaj našiel takto nízko takýto úžasný 
útočný (a v podstate aj obranný) klenot. Stone dnes patrí 
medzi najlepších hráčov ligy.

Mohli za to aj zranenia. Pevnou vôľou a ochotou pracovať sa 
ale Mark neskôr dostal do vysnívanej NHL. „Postavili sme 
preňho plán,“ spomína po rokoch konzultant Sens Marc 
Power. „Mark nám s tým pomohol. Poslal mi videá z Wheat 
Kings (jeho juniorský tím). Analyzoval som to a poslal mu 
späť informácie. On začal makať.“

Pracovitosť je vlastnosť, ktorú si kluby NHL nesmierne vážia. 
Stone má výhodu, že to v sebe proste má. „Sto percent 
všetkých zásluh ide k Stonovi. Chcel sa stať lepším 
korčuliarom, aby mohol robiť to, čo robí, prirodzene. Je 
skvelým strelcom. Má úžasnú palicovú techniku. Jeho 
hokejové IQ je mimo tabuliek. Jedinou prekážkou preňho 
bolo, či dokáže korčuľovať dosť dobre nato, aby hral v NHL.“
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„Skoro som zdvihol ruky na obranu, keď sa ku 
mne blížil oslavovať gól.“

Max Pacioretty o prvom góle po spolupráci so Stonom

V roku 2013 mal Stone 21 rokov a prvé kolo hrala jeho 
Ottawa práve proti Montrealu Canadiens. Tieto mestá sa vo 
vyraďovacích bojoch stretli prvýkrát od roku 1928. Stone v tej 
sérii nehral, neskôr však zveľaďoval rivalitu, ktorá počas nej 
rozkvitla.

„Myslím, že odvtedy je rivalita medzi Montrealom 
a Ottawom naozaj silnou,“ povedal o onej sérii Max. V jej 
treťom zápase sa na ľade strhla mela, do ktorej boli 
zakomponovaní všetci hráči na ľade. Celé päťky sa za stavu 
4:1 pre Senators v tretej tretine pobili, z čoho napokon 
rozhodcovia vyvodili dokopy 236 trestných minút.

Rovnako tvrdou bola aj séria v play-off 2015, kde Stonovi
zlomil pravé zápästie obranca PK Subban. „Keď sa viackrát 
stretnete v play-off, začnete sa istým spôsobom nenávidieť,“ 
hovorí Stone. „Je skvelým hráčom a mali sme medzi sebou 
dobrú rivalitu. Ottawa a Montreal na seba navzájom 
nepovedia veľa dobrých vecí. Ale v hokeji nikdy neviete, čo sa 
stane. Som nadšený, že tu môžem byť a z toho, že s ním 
môžem hrať.“

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Hokejovú genialitu ukázal aj počas Majstrovstiev sveta 
2019 na Slovensku. Proti Slovákom rozhodol zápas dve 
sekundy pred koncom a v štvrťfinále proti Švajčiarsku 

najprv asistoval na vyrovnávajúci gól v poslednej sekunde 
a neskôr zápas v predĺžení sám rozhodol.

2. Michael Stone, obranca Calgary Flames, je Markovým 
bratom.

3. Jeho defenzívne kvality ukazuje aj štatistika +/-, v ktorej 
mal v poslednej sezóne +13, čo bolo suverénne najvyššie 

číslo trápiacej sa Ottawy.

Stone je inteligentným človekom aj mimo ľad. To mu 
pomohlo posúvať sa míľovými krokmi vpred a hokejovo 
vyrásť z človeka vybratého v šiestom kole až na hviezdu 
súťaže, v ktorej pôvodne podľa draftu vlastne ani nemal hrať. 

Jeden z najlepších defenzívnych útočníkov súčasnosti sa 
z hráča, ktorý mal vo svojej druhej sezóne v juniorskej WHL 
chabých 28 bodov v 39 dueloch, vyšvihol na 123-bodového 
útočníka vo svojom štvrtom ročníku v spomínanej lige. 
Všetko svojou inteligenciou, rýchlym rastom a ochotou učiť 
sa.

Z NEPRIATEĽOV SPOLUHRÁČI
Stonovi priniesol príchod do Las Vegas aj kuriózne novinky. 
„Je veľmi súťaživým hráčom, ktorý robí ostatných lepšími. 
Má skvelý inštinkt. Hrá rozvážne. Je súťaživý a miluje 
vyhrávať,“ cituje ESPN generálneho manažéra Vegas Kellyho
McCrimmona. 

O spomenutej súťaživosti by vedel svoje rozprávať Max 
Pacioretty. Teraz sedí so Stonom v jednej kabíne, no kedysi 
sa tí dvaja na ľade doslova žrali. Dá sa povedať, že sa 
z nepriateľov vďaka „zlatým rytierom“ stali spoluhráči.

Potvrdzuje to samotný Pacioretty, ktorý sa ku klubu pridal 
pred minulou sezónou v rámci trejdu, ktorého súčasťou bol aj 
Tomáš Tatar. „Naozaj sme sa nemali radi. Bol človekom, 
proti ktorému som veľmi nerád hral. A dávali sme si to 
navzájom vedieť.“ Pripojil sa aj Stone. Max bol spoločne 
s ním na ľade a podarilo sa mu streliť gól. „Nikdy, ani v tých 
najdivokejších snoch, som si nepredstavoval, žeby som raz 
mohol oslavovať jeden z jeho gólov,“ reagoval na vzniknutú 
situáciu po skončení stretnutia. 

Stráviť to, že tentoraz hája farby jedného dresu, im nerobilo 
veľké ťažkosti. Stone Paciorettymu dokonca vystrúhal 
poklonu: „Vždy predsa nenávidíte tých najlepších hráčov 
v druhom tíme.“



Strojca Stanley Cupu
Vladimir Tarasenko
St. Louis Blues v tejto sezóne konečne po rokoch čakania 
dosiahli na vysnený Stanley Cup. Pritom nikdy nepatrili 
medzi vyložených outsiderov. Behom 52-ročného čakania 
iba deväťkrát nepostúpili do play-off, ale vždy k tomu niečo 
chýbalo. Tento rok však už uspeli a značnou mierou im 
k tomu prispel ruský snajper Vladimir Tarasenko. 27-ročný 
miláčik publika v 26 zápasoch nadstavbovej časti zaznamenal 
17 bodov za 11 gólov a 6 asistencií. V play-off tak bol druhým 
najlepším strelcom Bluesmanov.

Tarasenko patrí medzi renomovaných strelcov, čo 
potvrdzoval v KHL, momentálne o tom presvedčuje NHL a 
vcelku sa mu darí i na medzinárodnej scéne. So zbornou má 
striebro zo svetového šampionátu v roku 2015. Tam na seba 
ale Rusi vo finále upozornili skôr predčasným odchodom do 
kabíny, čím dehonestovali víťazný ceremoniál kanadského 
tímu. Na Svetovom pohári 2016 skončili Rusi na štvrtom 
mieste, na Olympijských hrách v ruskom Soči zase vypadli už 
vo štvrťfinále. 

Na ďalšie medzinárodné úspechy si tak Tarasenko bude 
musieť ešte počkať, keďže Blues sú pravidelným účastníkom 
play-off. Majstrovstvá sveta teda nestíha, Svetový pohár sa 
koná náhodne podľa toho, ako sa to hodí vedeniu NHL a o 
účasti hráčov NHL na olympiáde stále nie je jasno.

Dravec zo Sibíri
Vladimir Tarasenko sa narodil 13. decembra 1991 v ruskej 
Jaroslavli. S hokejom ale začal v cez01 3000 kilometrov 
vzdialenom Novosibirsku, odkiaľ pochádza jeho otec Andrej. 
Andrej Tarasenko nielenže takisto začal s hokejom 
v Novosibirsku a hral tu prerušovane behom éry Sovietskeho 
zväzu i po jeho rozpade, ale po skončení kariéry tu navyše 
začal trénovať. Do roku 2012 ako hlavní kouč, od tej doby iba 
ako asistent. Keď Vladimir debutoval v šestnástich rokoch 
v KHL, viedol ho ako hlavný tréner práve jeho otec.

Na konci tej istej sezóny, už ako sedemnásťročný, na seba 
upútal pozornosť na majstrovstvách sveta hráčov do 18 
rokov, keď v siedmich zápasoch turnaja zaznamenal ťažko 
uveriteľných pätnásť bodov, z čoho osem bolo za góly. 
Nasledujúci rok mal byť pre Tarasenka kľúčový, pretože na 
konci sezóny mohol byť draftovaný. Zvládol boj o prvý tím 
Novosibirsku, kde v 42 zápasoch nastrieľal 13 gólov a na 
majstrovstvách dvadsiatok bol tretí najproduktívnejší hráč 
Rusov s piatimi bodmi v šiestich zápasoch.

Pred draftom bol mnohými skautmi označený ako silný, 
mobilný hráč bez zjavných nedostatkov vo svojej hre. 
Z jeho krajanov už bol vybraný na ôsmej pozícii Alexander 
Burmistrov, Tarasenko prišiel na rad až ako číslo šestnásť, 
keď na neho ukázali zástupcovia St. Louis Blues. 
Zaujímavosťou je, že táto voľba pôvodne patrila klubu 
Ottawa Senators, ktorí sa ju ale rozhodli vymeniť za 
mladého obrancu Davida Rundblada. Rundblad za Ottawu 
odohral chabých 24 stretnutí, potom sa potuloval v NHL 
v dresoch Phoenixu a Chicaga než zvolil odchod do Európy. 

Oneskorený odchod za more
Behom draftu sa Tarasenko vyjadril, že by pokojne a rád šiel 
do NHL hneď, avšak toto mu vyhovoril jeho otec, ktorý 
veril, že je pre Vladimirov rozvoj dôležité, aby ešte chvíľu 
vydržal v Kontinentálnej hokejovej lige. Tak sa aj stalo a 
hneď v ďalšej sezóne dominoval na majstrovstvách 
dvadsaťročných, kde sa navyše pýšil „céčkom“ na drese. 
Ako kapitán doviedol juniorskú reprezentáciu k zlatu. Na 
konci sezóny tiež debutoval na seniorskom svetovom 
šampionáte. V šiestich zápasoch dal však jediný gól a 
skončil spolu so zbornou na nelichotivom a nechcenom 
štvrtom mieste.

Od sezóny 2011/12 mu pribudlo písmeno, tentokrát „áčko“ 
pre asistenta kapitána, na dres aj v Novosibirsku. Zdá sa, že 
akonáhle má Tarasenko nášivku na drese navyše, je z neho 
ešte lepší hráč, pretože bodovo explodoval, keď za 39 
zápasov zapísal 38 bodov. Tým však jeho pôsobenie 
v rodnom klube skončilo, pretože v januári 2012 bol 
vymenený do Petrohradu. Zahral si tiež na All-Star Game 
KHL.

Po sezóne už nebolo na čo čakať a Tarasenko podpísal 
nováčikovský kontrakt s Blues. Ťahanica o kolektívnu 
zmluvu medzi NHL a hráčskou asociáciou však zapríčinila 
výluku, kvôli ktorej nakoniec Tarasenko neopustil Matičku 
Rus tak rýchlo. Hoci mohol hrať v AHL a zvykať si na tamojší 
štýl hokeja, zvolil si návrat do Petrohradu, a to vraj 
predovšetkým preto, lebo si mohol zahrať v jednom tíme 
s Iľjom Kovaľčukom, ktorý tu podpísal kontrakt po dobu 
trvania výluky. Obaja páni si držali priemer vyšší než bod na 
zápas. V januári sa NHL nakoniec konečne rozbehla a 
Tarasenkovmu debutu v lige nič nebránilo. Nástup mal 
vskutku famózny, prvé dve strely v NHL sa rovnali prvým 
dvom gólom v NHL.



„Práve preto vy robíte štatistiky a my hráme zápasy 
na ľade. Pekná štatistika, ale toto v hlave nemáme.“

-Tarasenkov názor na to, že 77,2 % tímov, ktoré vyhrali prvý zápas finále 
Stanley Cupu, vyhrali nakoniec aj Pohár

V

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Je tvárou obalu hry NHL 17

2. Niektorí skauti sa behom draftu báli, aby sa u nej neprejavil tzv. „Ruský syndróm“, čo vskratke
znamená, že sa hráčovi nechce opúšťať Rusko a neponáhľa s prechodom do zámoria

3. Ako malý pravidelne chodil s dedkom do športovej haly v Novosibirsku, hoci to boli tri hodiny 
chôdze a v zime bolo vonku až -40 °C

Keď bridge deal nie je potrebný
Svoju prvú sezónu, hoci skrátenú, zvládol Tarasenko obstojne, preto sa čakalo, ako si poradí so záťažou v podobe celej sezóny za
oceánom. Odpoveď? Totálne v kľude. Behom troch rokov nováčikovskej zmluvy sa Tarasenko postupne zlepšoval, až v sezóne 
2014/15 prerazil medzi skutočnú elitu so 73 bodmi v 77 zápasoch. 37 z toho tvorili góly.

Tento ročník bol tiež posledným z jeho nováčikovského kontraktu, preto sa čakalo, ako si GM Blues Doug Armstrong poradí 
s mladým Rusom. Väčšina mladých hráčov sa uchyľuje k prechodnému kontraktu na 2-3 roky s menším platom, aby neskôr dostali o 
to viac. Táto možnosť prichádzala do úvahy aj tu, avšak Armstrong po jednaniach s Tarasenkom usúdil, že pre oboch bude dlhodobý 
kontrakt jednoznačne lepší. 7. júla 2015 tak Blues podpísali zmluvu s Tarasenkom na osem rokov, behom ktorých si príde na 60 
miliónov dolárov, čo znamená ročný príjem vo výši 7,5 miliónov dolárov. Armstrong povedal, že Tarasenko ukázal, že si tie peniaze 
zaslúži a že okolo neho Bluesmani chcú postaviť mančaft úspešný nie len v základnej časti, ale aj v bojoch o Stanley Cup

Že tento kontrakt nebol omyl dokazuje Tarasenko dodnes. Patrí medzi elitných strelcov ligy, každoročne prekonáva hranicu 30 
gólov za sezónu, ku ktorým väčšinou pridá ajrovnaký počet asistencií. V roku 2016, teda rok po podpisu svojej veľkej zmluvy, navyše 
dostal na dres „áčko“, čím Blues jasne ukázali, že s ním počítajú i naďalej. Onen Armstrongov vysnený Stanley Cup Blues 
s Tarasenkom v zostave vyhrali tento rok. St. Louis malo v Tarasenkovom kontrakte akési „zadné vrátka“, pretože iba od 
nasledujúcej sezóny mu začne platiť klauzula o nevymeniteľnosti. Vlado však nedal vedeniu Blues jediný dôvod vôbec uvažovať nad 
jeho trejdom, zvlášť keď je obľúbecom fanúšikov, ktorým vždy s úsmevom dá autogram alebo sa s nimi vyfotí.



Zradca?
JOHN TAVARES
Čakal ho návrat domov. No, slovíčko „domov“ je v tomto 
spojení až priveľmi diskutabilné. Na Long Islande totiž 
Tavares strávil deväť sezón, z ktorých päť plnil funkciu 
kapitána. Aj tak je tu najnenávidenejším hráčom. Príčinou 
tohto problému je jeho odchod za nulovú protihodnotu. 
Manažmentu newyorského klubu dával nádeje, že možno 
ostane. Neostal. Ako voľný hráč sa okamžite upísal Torontu
Maple Leafs.

„Traitor“. Toto slovíčko znamenajúce „zradca“ sa počas jeho 
ostro sledovaného návratu do New Yorku objavovalo 
v rukách i ústach fanúšikov najviac. Niektorí z nich zašli až 
tak ďaleko, že vytvorili nenávistné video. To ale bolo viac 
komické ako seriózne. Ich zámer pomstiť sa veľmi nevyšiel.

28. február 2019 bol tým dňom, keď fanúšikovská základňa 
Isles ukázala Tavaresovi, čo si o ňom myslí. Z hrdinu sa stal 
nepriateľ. A po stretnutí odchádzali všetci spokojní. John 
spoločne so svojím tímom odišiel s dlhým nosom po vysokej 
prehre 1:6.

„Očakávali sme trochu z toho, čo sa dialo, pretože sami ste 
mohli na sociálnych sieťach vidieť, čo fanúšikovia plánovali,“ 
po zápase vravel Matt Barzal. „Netušil som, že to bude až 
takéto. V takomto zápase som nikdy predtým nehral.“

Barzal narážal na bučanie a piskot počas celého zápasu. 
Prestávku si tribúny nedali ani počas spomienkového videa, 
ktoré bývalému kapitánovi organizácia pripravila.Tavares
proti sebe nemal len protihráčov na ľadovej ploche, ale 
i ďalšie tisícky ľudí na tribúnach, ktoré ho svojho času 
milovali. „Majú svoje pocity a ja s tým nič nespravím,“ 
povedal. Snažil sa, aby ho z miery nevyviedli ani pokriky ako 
„Nepotrebujeme ťa!“, „Barzy je lepší!“ a podobne.

S LÁSKOU K TORONTU
Je takmer neuveriteľné, čo dokáže narobiť jedna jediná 
fotografia. Prvého júla minulého roka sa John Tavares 
definitívne upísal Torontu. To, ako o tom dal vedieť 
verejnosti, bolo neobyčajné. Na svojom Twitterovom účte 
uverejnil svoju fotografiu, na ktorej ako malý spí v posteli 
pod obliečkou s logom Toronta Maple Leafs. Okomentoval 
to vetou, ktorá hovorí za všetko: „Nie každý deň môžete žiť 
detský sen.“

Fanúšikovia Maple Leafs boli, pochopiteľne, nadšení. Na 
opačnej strane hranice však stojí tábor priaznivcov Islanders. 
„Pajamaboy“, teda pyžamový chlapec, je dnes veľmi 
obľúbenou prezývkou pre 28-ročného centra. 

Na internete dodnes nájdete videá z pálenia jeho dresov. 
Podľa nich je dvojtvárny. Môžu za to jeho vyjadrenia. Tie 
dávali určitú nádej. „Samozrejme, že toto je miesto, kde 
dúfam, že budem. Vždy som to vravel,“ hovoril o Islanders 
v apríli 2018. Po A však dodal aj B: „Ale mám nejaký čas na 
rozmýšľanie o mojej situácii či odchode. Milujem to tu. Prijali 
ma ľudia, tím, organizácia. Bolo to tu prvotriedne od chvíle, 
čo som sa sem dostal. Samozrejme je tu veľa talentu 
a skvelých vecí pred nami. Určite veľa pozitív. Vezmem si 
trochu času, aby som si premyslel, čo chcem a od toho sa 
potom odrazím.“

Detská láska napokon prevýšila všetko ostatné. Rodák 
z Mississaugy, predmestia Toronta, sa túžil vrátiť domov. 
Celý príchod do Toronta a jeho začiatok u „javorových 
listov“ sa zdal byť jedným veľkým romantickým príbehom.

Aj Steven Stamkos sa novinke potešil. S Tavaresom sú 
kamaráti odmalička. Neskôr sa z oboch stali draftové
jednotky. „Každý musí urobiť rozhodnutie a žiť s tým,“ 
dodáva. Aj Tavares isto iste myslel na následky, ale svoju 
voľbu neľutuje. „Vedel som, že nie každý bude nadšený 
rozhodnutím odísť. Nakoniec som urobil, čo som cítil, že je 
správne.“

VÝHRA, VÝHRA A ZASE VÝHRA
„Štyria sme poskladali tím – otec Michaela (Del Zotta) Steve 
Del Zotto, otec Alexa (Pietrangela) Steve Pietrangelo, môj 
kamarát Tommy Robertson a ja,“ začína rozprávanie 
o takmer neporaziteľnej družine Chris Stamkos, otec 
súčasného kapitána Tampy Bay Lightning. 

Reč je o legendárnom žiackom tíme jedenásťročných 
chlapcov. Budúce hviezdy proti sebe nastupovali od 
deviatich rokov, ale spolu im to išlo ešte lepšie. „Už som bol 
unavený z tých ľudí, čo viedli letné hokejové programy iba 
preto, aby si nahrabali peniaze. Chceli sme konečne urobiť 
niečo v záujme detí,“ pokračuje Chris, ktorého cituje 
NHL.com.

A tak sa zrodili Ontario Blues. Počas nasledujúcich dvoch 
sezón odohrali päťdesiat zápasov, z ktorých 49 vyhrali 
a jeden prehrali potom, čo John Tavares neuspel 
v nájazdoch pri „rýchlej smrti“. 

Už keď odoslal Stamkos starší Tavaresovi pozvánku do tímu, 
bolo zrejmé, že sa z tohto chlapca vykľuje špičkový hráč. „Už 
vtedy bol hviezdou. Bol vtedy fyzicky ďalej ako Steven,“ 
spomína. Ich prioritou bolo nechať deti hrať a baviť sa tým.



„Nie som tu, aby som ukázal, že som najlepší hráč na svete 
alebo niečo také. Som tu, aby som prispel svojmu tímu.“

- John Tavares

John zapísal 88 bodov a nastrieľal 47 bodov, čo ho 
dokonca vynieslo na štvrtú priečku medzi najlepšími 
strelcami, len štyri góly za Alexa Ovečkina. V play-off 
potom odohral ďalších sedem stretnutí, avšak Boston bol 
nad sily torontského celku.

„Hrám už desiaty rok. Tieto príležitosti si človek už viac 
uvedomuje a váži. Určite viem, že nič z toho nie je 
garantované. Viete, aké ťažké je vyhrávať...“, hovoril po 
vyradení Tavares. Uvedomuje si, že každým neúspechom 
klesá jeho šanca vyhrať vysnívaný Stanley Cup. 

S Torontom sa mu to ale môže podariť kedykoľvek. 
„Máme veľa talentu, veľa mladých a pred sebou ešte stále 
veľa dospievania, hlavne v tom uvedomiť si, že je 
potrebné čo najlepšie využiť každú šancu, ktorú 
dostaneme.“

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Jeho otec Joe má predkov z Portugalska a matka 
Barbara z Poľska

2. Johnov strýko, ktorý sa takisto volá John Tavares, 
bol kedysi slávnym lakrosovým útočníkom. Hrával za 

tím Buffalo Bandits a John mladší jeho tímu 
chodieval pomáhať s nosením loptičiek a podobnými 

užitočnými činnosťami.

3. Má zvláštny zvyk. Hokejku, s ktorou bude hrať 
zápas, si pred ním vždy odloží do miestnosti pre 

lekárov. 

Špeciálnym prípadom ale bolo číslo. Chris nechcel, aby 
bol jeho syn zvýhodňovaný. „John a ja sme vtedy obaja 
nosili číslo 19,“ objasňuje Steven Stamkos. „Možno by ste 
si mohli myslieť, že koučov syn dostane ako prvý možnosť 
vybrať číslo, ale to nebola pravda. Nechal to na Johna
a vybral si 19. Takže to, že nosím 91, je Johnova vina,“ 
smeje sa. 

Stamkosovi dal jeho otec podmienku. Musí nechať Johna
nosiť číslo, aké chce. Do tímu ho naozaj potreboval. Dnes 
ale rovnaké číslo ako Stamkos nosí aj Tavares. „Neskôr si 
zmenil číslo aj John, keď jeden chlapec v inom tíme, za 
ktorý hral, mal 19. Predstavte si to.“

„Zažili sme veľa zábavy, ale musím priznať, že nesiem 
vinu na našej jedinej prehre,“ vyjadril sa Tavares. 
Nezabudol na to ani Stamkos: „Boli sme na turnaji, ako 
prví sme hrali proti šestnástym a hrali veľmi dobre. Prišlo 
až na rýchlu smrť. Ak niekto skóroval a ďalší minul, bolo 
po zápase. Oni dali gól, John však nanešťastie minul 
a prehrali sme a až dodnes to je naša jediná prehra.“

Priateľstvo nie je jediná vec, ktorú títo dvaja velikáni 
zdieľajú. Obaja od detstva milovali Maple Leafs. Rozdiel 
sa ukázal pri rozhodovaní. Kým Tavares si zvolil najväčšie 
kanadské mesto, Stamkos v roku 2016 zostal na Floride. 
A neoľutoval.

NAJLEPŠÍ ROK
Holým faktom zostáva, že posledná sezóna bola pre 
Tavaresa z individuálneho hľadiska najlepšia. Zaradil sa 
medzi lídrov MapleLeafs a po Mitchovi Marnerovi bol ich 
druhým najproduktívnejším hráčom. Zhodou okolností, 
hádajte, s kým Marner strávil väčšinu času na ľade? 
Správne, s Tavaresom!



Captain Serious?
JONATHAN TOEWS
Chicago Blackhawks boli ešte pred desiatimi rokmi najmenej 
úspešným tímom Original Six. S tromi Stanley Cupmi z rokov 
1934, 1938 a 1961 mohli sotva konkurovať gigantom ako 
Montreal či Toronto. Dokonca aj newyorskí Rangers 
s počtom Stanley Cupov štyri, sa nachádzali nad nimi.

Vo Windy City bola hokejová situácia naprieč históriou klubu 
turbulentná. Medzi sezónami 1997/98 a 2007/08 sa do 
vyraďovacích bojov pozreli jediný raz – v roku 2002, keď 
dokázali vyhrať iba jediné stretnutie. Chicago čakalo na 
spasiteľa, zatiaľ čo sa klubu nepodarilo nájsť víťaznú 
mentalitu a poskladať konkurencieschopný tím.

Po zavedení platových stropov sa veľa vecí začínalo odvíjať od 
draftu. 21. júna 2005, teda po skončení sezóny, ktorá sa pre 
výluku vôbec nehrala, na stoličku generálneho manažéra 
„jastrabov“ zasadol Dale Tallon. Dovtedajší asistent 
generálneho manažéra mal vo svojich cieľoch jasno –
Blackhawks chcel dostať k ďalšiemu Stanley Cupu. Nikto naň 
v tej dobe nečakal dlhšie ako Hawks.

Zlomový bod prišiel na drafte v roku 2006. Chicago ako jedno 
z mužstiev zo spodnej časti tabuľky malo skvelú 
východiskovú pozíciu. Volilo na tretej pozícii. Z prvých dvoch 
si St. Louis Blues vzali Erika Johnsona a Pittsburgh Penguins
Jordana Staala. Potom sa na pódium dostal Dale Tallon
a zahlásil klasickú formulku, v ktorej sa mení iba meno. 

V ten moment sa – presne podľa očakávaní – do organizácie 
Chicago Blackhawks dostal tínedžer a tak potrebný center 
Jonathan Toews. Vtedy 18-ročný chlapec z Winnipegu, 
hodnotený ako najkompletnejší hokejista vtedajšieho draftu. 
„Je to vzrušujúce. Táto sezóna bola plná dlhého čakania. Mal 
som skvelú sezónu s tímom na juniorských majstrovstvách aj 
v Severnej Dakote. Snažil som sa nemyslieť na draft a teraz, 
keď je všetko hotové, je super trochu zrelaxovať a užiť si to,“ 
hovoril bezprostredne potom, čo bol draftovaný, novinárom. 
Už vtedy na ňom bolo vidno prejav a inteligenciu, vďaka 
ktorej ho dnes volajú „Captain serious“.

CAPTAIN SERIOUS
Dnes sú Chicago Blackhawks mnohými považovaní za 
najmladšiu hokejovú dynastiu, a zároveň jedinú v ére 
platových stropov. Samotný Toews je jej tvárou a uholným 
kameňom. Po roku v tíme sa stal jeho kapitánom.

V prvej sezóne s „céčkom“ na hrudi dotiahol tím do finále 
konferencie. O rok, v sezóne 2009/10, ako 22-ročný líder, 
dosiahol hokejové nebo. Jeho Blackhawks, len pred pár rokmi 

odpisovaní, v šesťzápasovej sérii porazili Philadelphiu Flyers 
a ukončili neuveriteľné 49-ročné čakanie na Stanley Cup. 

Mesto bolo hore nohami a Toews si túto eufóriu, 
pochopiteľne, užíval. Nie je a ani nebol žiadnym nafúkaným 
deckom so škandálmi na krku. Vie, čo robiť, aby mal rešpekt 
i patričnú úctu. Týmto štýlom viedol i doteraz vedie svoj tím. 
A toto ho v očiach priaznivcov Blackhawks, ktorí sa oným 
víťazstvom v počte získaných Pohárov dotiahli na Rangers 
i Islanders, vynieslo do závratných výšin.

V Chicagu sa ale – hoci to vtedy nemohli vedieť – mohli tešiť 
na ďalšie veľké úspechy. Okolo Toewsa sa vytvorila partia 
skvelých hokejistov, tvoriaca jeden z najlepších tímov 
poslednej dekády. Kane, Keith, Hossa, Sharp, Crawford a 
ďalší vytvorili družinu, s ktorou sa každoročne počítalo ako 
s adeptom na Pohár. 

Ďalšie dva prišli v rokoch 2013 a 2015. Blackhawks, inak 
najobľúbenejší tím na Slovensku a pravidelne klub 
s najvyššou návštevnosťou domácich zápasov naprieč celou 
NHL, sa stali – spoločne s Los Angeles Kings – medzi rokmi 
2010 a 2015 symbolom úspechu. Nebyť úspešného ťaženia 
„kráľov“ za Pohárom v roku 2014, kto vie, či by Blackhawks 
neboli zavŕšili víťazný hetrik.

O Jonathanovi sa mnohokrát píše ako o najlepšom kapitánovi 
zo všetkých. Spoluhráčom ide príkladom nie len na ľadovej 
ploche. Mimo nej sa zapája do najrôznejších charitatívnych 
projektov a pomáha spoluhráčom.

Jedným z nich bol Daniel Carcillo. Sezóna 2014/15, ktorá sa 
stala aj jeho poslednou, sa niesla nie len v znamení výhry 
Stanley Cupu. Dnes 34-ročný niekdajší krídelník veľmi ťažko 
niesol smrť kamaráta a bývalého spoluhráča Stevea
Montadora. Musel užívať lieky aj navštevovať psychiatra.

S odstupom času sa Carcillo rozhovoril o svojich ťažkostiach. 
Za pomoc veľmi ďakuje najmä dvom spoluhráčom –
Jonathanovi Toewsovi a Patrickovi Sharpovi: „Znamenalo to 
veľa, byť v takej emocionálnej temnote a mať pri sebe ich, 
viete, starali sa... To sú chlapi, ktorých by Monty (Steve 
Montador, pozn. red.) rád mal vo svojom živote.“

Carcillo sa často dostával do hlbokej depresie a kto vie, ako 
by to dopadlo, nebyť kapitána, ktorý ním nie je len na ľade, 
ale i mimo neho. Keď už nevedel, ako ďalej, hocikedy sa na 
neho mohol obrátiť. A Carcillo ho dodnes považuje za 
človeka, ktorý mu pomohol prekonať najťažšiu etapu jeho 
života.



„Keď raz vyhráte Pohár, máte pocit, že je celý 
váš. Nechcete sa ho vzdať.“

Jonathan Toews

Všetko to má jednoduchý dôvod –neriskovať synovo 
zranenie. „Kedykoľvek keď bola šanca vyšplhať na 
rebrík, zobrať kladivo či robiť hocičo rukami, môj otec 
bol prvý, ktorý prišiel, aby sa tomu postavil do cesty,“ 
opisuje Toews túto skutočnosť. Zranenie neprišlo a zo 
syna vyrástol líder trojnásobných víťazov Stanley Cupu.

Povesť o serióznosti je sčasti pravdivá, no nie je to 
doslovná charakteristika Jonathanovej nátury. „Vždy 
mal tú prezývku a asi by ju nemenil, len nechce, aby 
o ňom ľudia hovorili iba ako o vážnom hokejovom 
maniakovi,“ hovorí jeho brat David.

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Kapitánom Chicaga Blackhawks sa stal po 64 
zápasoch, ktoré za klub odohral.

2. Jedno jazero v jeho rodnej provincii Manitoba
je pomenované po ňom (Toews lake).

3. Spoločne s Patrickom Kaneom podpísali 
identické kontrakty. Trvajú od sezóny 2015/16 do 
sezóny 2022/23 a ročne si vďaka nim zarobia po 

10,5 milióna dolárov.

(NE)PRAVDIVÁ POVESŤ
Captain serious je skrátka už zaužívanou prezývkou, 
ktorá Toewsovi prischla a navždy s ním pôjde. Patrick 
Sharp s ním odohral v jednom mužstve deväť sezón 
a pozná ho ako málokto. „Jeho reputácia ako „kapitána 
seriózneho“ už trochu prekročila medze,“ myslí si podľa 
The Hockey News. „Určite berie vážne zápasy aj 
tréningy, ale takisto sa rád uvoľní a užíva si zábavu. Vie 
si sám zo seba urobiť srandu. Je skvelé vidieť, že sa 
zapája do akcií s fanúšikmi, médiami, sociálnymi 
sieťami, aby ukázal svoju opačnú stránku.“

Jonathan svoju častú prezývku nemá veľmi v láske 
a dúfal, že ho s ňou ľudia časom prestanú spájať. 
„Vôbec to nemám rád,“ hovorí. V skutočnosti je 
človekom so skvelým zmyslom pre humor, s ktorým 
zažijete veľa zábavy. 

Na druhej strane na svojej pracovnej morálke pracoval 
odmala. Je to niečo, čo na ňom rodičia Bryan Toews 
a Andree Gilbert mohli pozorovať od útleho detstva. 
Mal vlastné hokejové klzisko, ktoré postavil a o ktoré sa 
staral jeho otec. Navštevoval ho s radosťou a túžbou 
byť najlepší v milovanom športe. Rodina čoskoro 
pochopila, že ide o špeciálny talent. 

Otec Bryan, elektrikár, jeho aj jeho brata Davida, 
draftovaného v roku 2008, vychovával s láskou 
k športu. Okrem toho mal o nich veľký strach. Možno si 
poviete, že pri otcovom povolaní mal veľa možností 
naučiť sa čo-to opravovať. Bryan to však zakázal. 
Dodnes nemá rád, keď sa mu Jonathan motá do 
roboty, keď príde v lete domov.



Cár ruskej brankárskej školy
Andrej Vasilevskij
Andrej Vasilevskij bol vybraný na drafte v roku 2012 na 
celkovej 19. pozícii. Hoci ešte pred ním sa na rad dostaliiní
dvaja Rusi, je to práve on, kto zažil v NHL najväčší úspech. 
Veď Nail Jakupov ani Michajl Grigorenko už v NHL nehrajú a 
pravdepodobne ani nikdy nebudú. 25-ročný rodák z Ťumeňa
medzitým plní kľúčovú rolu brankárskej jednotky v jednom z 
momentálne najlepších celkov v NHL – Tampe Bay 
Lightning.

A víťazné série Tampy tu sú aj jeho zásluhou. Tento rok 
opanoval NHL, keď si zapísal najviac výher medzi brankármi 
(39) a na konci sezóny mu bola udelená Vezina Trophy, ktorá 
sa každoročne udeľuje najlepšiemu brankári naprieč celou 
ligou. Pritom konkurencia bola v poslednom ročníku 
extrémne silná – Ben Bishop, ktorý celú sezónu tiahol Dallas 
na svojich pleciach, a Robin Lehner, ktorý zažil suverénne 
najlepšiu sezónu od svojho vstupu do ligy, čím pomohol 
fanúšikom „ostrovanov“ aspoň čiastočne zabudnúť na stratu 
niekdajšieho kapitána a najlepšieho hráča Johna Tavaresa.

Na konci júla podpísal Vasilevskij predĺženie svojej 
existujúcej zmluvy o ďalších osem rokov. Kontrakt bol 
podpísaný s ročným predstihom, začne teda platiť až od 
budúcej sezóny. Lightning sa momentálne už nemusia 
obávať, že by im niekto chcel „Vasyho“ preplatiť na trhu s 
voľnými hráčmi. S novou zmluvu si Vasilevskij výrazne 
polepší. Namiesto súčasných 3,5 milióna dolárov ročne, čo 
bol v podstate kontrakt zadarmo,po novom ročne dostane o 
šesť miliónov viac, teda 9,5 milióna.

Brankársky um v krvi
Že sa Andrej ako malý dostal k hokeju nie je až tak 
prekvapivé. Jeho otec, tiež menom Andrej, totiž chytal už vo 
svojich šestnástich rokov profesionálnu súťaž vo vtedajšom 
sovietskom zväze za Salavat Julajev Ufa. Betóny na klinec 
zavesil až o dvadsať rokov neskôr. To mal jeho syn, súčasná 
hokejová hviezda, už osem rokov. Andrej mladší mal teda 
chytanie v génoch. Navyše mohol trénovať so svojím o rok 
starším bratom Alexejom, ktorý je pre zmenu obranca.

Spoločne hrávali tiež za mládežnícke výbery Ufy, z ktorých 
obaja nakukli aj do ruských mládežníckych reprezentácií. 
Napríklad mladý Andrei bol už v pätnástich rokoch 
jednotkou Ruska na majstrovstvách sveta hráčov do 18 
rokov. Jeho brat Alexej si v rovnakom výbere zahral až o rok 
neskôr, kedy sa jediný raz obaja bratia stretli v spoločnom 
reprezentačnom mládežníckom výbere.

Andrejovo nesporné nadanie bolo jasné aj zástupcom klubu z 
KHL, preto po druhej účasti na MS U18 prešiel draftom KHL. 
Očakávane si ho vybral jeho domovský klub Salavat Yulaev
Ufa, napriek tomu však stojí za zmienku, že sa Vasilevskij
celkovo umiestnil vyššie než napríklad Vladislav 
Namestnikov alebo spomínaný Grigorenko, ktorý na drafte 
NHL skončil naopak pred „Vasym“. Draft KHL je dnes už 
zrušený, pretože si zástupcovia ligy uvedomili, že mu 
v Európe zrejme chýba nejaký hlbší zmysel. Ako zaujímavosť 
- v rovnakom roku ako Vasilevskij boli v KHL draftovaní
napríklad Jonathan Huberdeau, Filip Forsberg alebo Sean 
Couturier, ktorí, samozrejme, v KHL nikdy nehrali a 
minimálne do ďalšej výluky ani pravdepodobne hrať nebudú.

Cesta za oceán
Sezóna 2011/12 bola pre budúcnosť „Vasyho“ kľúčová. V 
juniorskej MHL zaznamenal skvelú úspešnosť 93,1%, bol 
jednotkou na svojom treťom MS osemnásťročných 
a gólmanom číslo jedna sa stal tiež na MS hráčov do dvadsať 
rokov. Na tomto šampionáte dokonca vyšperkoval 
úspešnosť nad 95%! To ani náhodou nemohlo uniknúť očiam 
skautov zo zámoria, preto bol draftovaný už v prvom kole 
zástupcami Tampa Bay Lightning. V tom roku bol najväčším 
brankárskym talentom vstupného výberu nováčikov.

Zároveň bol draftovaný Mississaugou v CHL import drafte, 
čo je nutná podmienka toho, aby hráči mimo severnú 
Ameriku mohli hrať v jednej z popredných zámorských 
juniorských súťaží. Andrej sa však rozhodol neisť touto 
cestou a radšej sa zdokonaľoval doma v Rusku. Prvú sezónu 
po drafte ešte strávil prevažne v MHL. KHL dostal príležitosť 
očuchať len v ôsmich zápasoch, druhú sezónu už strávil celú 
v KHL ako jednička Ufy. V oboch sezónach navyše chytal aj 
na MS juniorov a po druhej sezóne dokonca dostal príležitosť 
aj v 2 zápasoch na seniorských majstrovstvách sveta. 
Úspešnosť zásahov: 96,9%.

Následne sa ozvali zástupcovia Tampy s ponukou 
nováčikovského kontraktu, ktorý Vasilevskij prijal. Svoj 
odchod do zámoria nezdržiaval, hoci sám priznal, že 
angličtinu v tej dobe ešte veľmi neovládal. Sezónu začal na 
farme, ale ešte v tej istej sezóne dostal od „bleskov“ 
príležitosť zachytať si aj v prvom tíme. Získal si dosť priazne 
na to, aby sa tím vo februári 2015 zbavil veterána Jevgenija
Nabokova a nechal Vasilevského robiť dvojku Benovi
Bishopovi.



“Moje hra holí je výsledek školy Bena Bishopa. On to s 
hokejkou umí líp než hodně obránců v NHL.”

-Andrei Vasilevsky

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. Má rád svoje súkromie, nevlastní Twitter či Instagram

2. Odmala ho baví herná séria NHL, pred draftom vraj rád hral za Tampu, takže bol potešený, že si 
môže zahrať so Stamkosom

3. Stal sa prvým ruským brankárom, ktorému sa podarilo byť na drafte vybratý ako celkovo prvý 
brankár.

Jednotkou v NHL
V ďalšom ročníku už bol "Vasy" dvojkou Lightning, pričom pre udržanie sa v kondícii bol na niekoľko zápasov poslaný do 
farmárskej AHL, ktorá mu už však nemala veľmi čo dať. Vďaka kvalitným výkonom dostal už rok pred vypršaním nováčikovskej 
zmluvy ponuku na tzv. bridge deal. Kontrakt bol na triroky a v každej sezóne si zarobil 3,5 milióna dolárov. Začal platiť až od 
sezóny 2017/18. V Tampe sa v tej dobe začalo hovoriť o tom, že Vasilevskij je ten, kto by mal v budúcnosti prevziať úlohu pána 
bránkoviska po Benovi Bishopovi

Že sa tak stane už v nasledujúcej sezóne ale tušil málokto. Bishop mal pred sebou posledný rok kontraktu a keď sa pravidelne 
striedal s Vasilevským, tak „Vasy“ ukazoval, že už je schopný prevziať opraty tímového úspechu. Bishop bol teda pri trade
deadline vymenený do Los Angeles Kings, Tampa dostala späť okrem voľby v drafte tiež dvoch Slovákov - Erika Černáka a Petra 
Budaja. Budaj mal v drese Kings životnú sezónu, ktorú si ako dvojka mohol užiť aj v Tampe. Na druhej strane Černákov čas mal 
ešte nastať. Vasilevski bol jednotkou Bolts, v sezóne nakoniec odchytal 50 zápasov, Tampe ale play-off utieklo o jediný bod. 
S odstupom času však tento trejd vôbec nemusia ľutovať. Vasilevskij je dodnes hlavným strojcom úspechu „bleskov“ a Černák 
sa vypracoval v jedného z najdôležitejších členov zadných radov mužstva.

Od sezóny 2017/18 teda Vasilevskij plní úlohu jednotky v Tampe. Spolu s tým mu začala platiť spomínaná trojročná zmluva, 
ktorá sa vďaka jeho výkonom dala zaradiť medzi najvýhodnejšie v lige. Hoci nabitému kádru Tampy Bay sa zatiaľ nedarí vyhrať 
vysnívaný Stanley Cup, vedia, že v bránke problém stopercentne nebude. „Vasy“ každý rok šperkuje úspešnosť zákrokov vyššie 
a vyššie, naposledy ju vytiahol v základnej časti až na 92,5% v 53 zápasoch. Teraz si bude užívať svoj nový osemročný kontrakt 
s rozprávkovým, no zaslúženým platom.



Príklad pre všetkých
BLAKE WHEELER
Jeden z najlepších hokejistov našej doby, a predsa často 
opomenutý. Blake Wheeler, jeden z najlepších tvorcov hry na 
planéte, je v NHL už jedenásť rokov, no stále sa mu 
nedostáva uznania superhviezdy.

33-ročný forvard je žijúcim základným kameňom súčasného 
tímu Winnipegu Jets. Ak by ste skombinovali vyjadrenia 
a myšlienky všetkých členov organizácie, vyšiel by z nich 
výrok: „Wheeler je superhviezda a srdce nášho tímu. Vedie 
nás vpred.“

Blake stojí pred štvrtou sezónou, v ktorej bude pôsobiť ako 
kapitán „stíhačiek“. Že je ich kľúčovým hráčom nikto 
nepochybuje. V posledných dvoch rokoch Jets nemali 
produktívnejšieho hráča. Navyše sa za posledných desať 
rokov okrem neho dostali za hranicu 70 asistencií v sezóne 
iba Nikita Kučerov, Henrik Sedin a Connor McDavid.

Jedným z dôvodov jeho povesti, ktorá by mala byť 
poupravená, môže byť postupné dozrievanie a zlepšovanie 
sa. „Svoju hru vybudoval v priebehu rokov, možno tak, ako to 
stihol Mark Scheifele za prvé dva či tri roky. Neexplodoval vo 
svojich prvých rokoch,“ hovorí pre NBC Sports o jeho 
zlepšovaní sa kouč Jets Paul Maurice. 

LÁSKA K VIKINGOM
Blake Wheeler sa narodil v meste Plymouth ležiacom na 
severe Spojených štátov v Minnesote. Tu aj vyrástol, a tak 
majú preňho zápasy proti Wild špeciálny náboj.

V sezóne 2017/18 sa dokonca sám otvorene prejavil ako 
fanúšik tamojšieho športu. Počas jedného zo zápasov v Xcel
Energy Center, domácom stánku „divochov“, sa vtedy začal 
chorál známy skôr zo štadiónov amerického futbalu. 
Fanúšikovia roztlieskavali štadión a Wheeler na striedačke sa 
k nim pripojil. 

Kombinácia futbalu a hokeja síce znie divne, no v tom období 
to tak vôbec nepôsobilo. Tamojší Vikings z NFL v tých dňoch 
bláznili štát Minnesota. Deň po tomto Wheelerovom
vystúpení dokonca akoby zázrakom postúpili do finále 
konferencie po výhre nad New Orleans Saints.

„Prežil som toho s nimi veľa,“ povedal v januári 2018 Wheeler 
o svojom vzťahu k Vikings. Ak ste ale čakali rovnakú 
oddanosť k Wild, zostanete sklamaní. Pred zápasom č.1 vo 
vyraďovacích bojoch 2018 sa Blake dostal možnosť vyjadriť aj 
k hokejovej stránke Minnesoty: „Narodil som sa tu a vyrastal. 
Bolo by zábavné mať v publiku nejakých ľudí či členov rodiny. 
No Wild neboli nijakou veľkou súčasťou môjho detstva.“

Všetko má prosté dôvody. Keď sa Wild stali historicky 
druhým klubom NHL v štáte, Wheeler už bol na strednej 
škole. „Čo si pamätám, tak Wild neprišli do ligy pred rokom 
2000. Bol som na strednej škole. O štyri roky neskôr som bol 
draftovaný. Čiže to nebol tím, ktorý by som nejak pozorne 
sledoval či mal k nemu väzby.“

Vikings sú ale Wheelerovou srdcovou záležitosťou. Svet 
v januári 2018 obletela fotka slávneho hokejistu, ktorú na 
Twitter pridala jeho manželka Sam. Boli tri minúty do konca 
stretnutia medzi Vikings a Saints, na ktoré sme už odkazovali 
vyššie. Zápas bol napínavým a svedčí o tom obrázok 
Wheelera, ktorý je ukrytý za gaučom. Spoza neho ledva 
vykukajú jeho nervózne oči.

Blake sa narodil v roku 1986, a tak do jeho siedmich rokov 
boli v štáte niekdajší North Stars. Prvá minnesotská
organizácia v rámci NHL sa neskôr presťahovala na výrazne 
teplejšie miesto do Dallasu, ale jedna Wheelerova spomienka 
sa viaže aj na tento tím.

Ide o jeho prvé hokejové spomienky. „Pamätám si, ako ma 
raz môj otec vzal na zápas North Stars do starého Met Centre 
(vtedajšia aréna klubu, pozn. red.), ale to som ešte bol príliš 
mladý nato, aby som skutočne v pravom slova zmysle fandil 
klubu,“ hovorí pre oficiálne stránky Jets.

NEJASNÝ DRAFT
Blake Wheeler rástol a dozrieval v komplexného hokejistu. 
Nebolo to len o talente, ale aj o tvrdej práci, ktorá 
sprevádzala jeho kariéru od útleho detstva. Napriek tomu, že 
jeho otec, v ktorom mal – ako každé dieťa – vzor, hokeju príliš 
neholdoval, sa najrýchlejší kolektívny šport napokon stal jeho 
živobytím.

O tomto osude bolo rozhodnuté už pred draftom. Wheeler 
mal napriek tomu nejasné indície. „Počul som nejaké 
šepkanie o tom, že by som mohol ísť v prvom kole. Môj agent 
v tom mal jasno, že pôjdem takto vysoko, ale mne o tom 
nikdy nič nedal vedieť. Bol som fanúšikom ako všetci ostatní. 
Keď Wayne Gretzky vstúpil na pódium a povedal moje meno, 
bol som v šoku. Bolo to fakt šialené,“ spomína hviezdny 
forvard. Jeho meno v zápisníkoch skautov rozhodne 
nefigurovalo medzi špičkou prospektov.

Phoenix Coyotes si ho vybral z celkového piateho miesta 
draftu 2004. Napriek tomu si NHL prvýkrát vyskúšal až 
v sezóne 2008/09 v drese Bostonu Bruins. Mal ponuku na 
kontrakt aj od klubu, ktorý ho draftoval, avšak neprijal ju.



„Vypracoval svoje telo na stroj, ktorý dokáže zniesť viac 
ako ktokoľvek, koho som kedy koučoval.“

-Paul Maurice o Wheelerovi (NBC Sports)

A to sa napokon aj stalo. Bruins získali Kaberleho výmenou 
za prvé kolo draftu 2011 (Richard Rakell) a druhé kolo 
draftu 2012 (Mike Winther). Český bek sa však v Bostone 
dlho neohrial. Hneď po sezóne odišiel do Caroliny. Svoj 
účel ale splnil. S Bostonom v tej sezóne vyhral Stanley Cup.

„Je to ťažké, samozrejme,“ hovoril Wheeler pre The 
Hockey News. „To je cieľ – vyhrať Pohár. Keď ste tak blízko 
a tím, ktorý sa vás zbaví, vyhrá, zabolí to. Musíte sa však 
pozerať na svetlé stránky. Ja nie som pesimista.“

RÝCHLE ZAUJÍMAVOSTI

1. V zbierke ešte nemá žiadnu kolektívnu či 
individuálnu trofej z NHL. Chýba mu aj medaila 
z akýchkoľvek majstrovstiev sveta. Rodné USA 

pritom reprezentoval už na štyroch rôznych 
medzinárodných turnajoch.

2. Prvý gól v kariére strelil Petrovi Budajovi, 
vtedy chytajúcemu za Colorado Avalanche.

3. Je rád, že žijú v Kanade, pretože by sa podľa 
jeho slov bál dať deti do americkej školy.

Do Bruins ho doviedol ich vtedajší generálny manažér 
Peter Chiarelli. Ako už bolo v tomto článku spomenuté, 
Blake nebol hráčom, ktorý prišiel do ligy a okamžite 
explodoval. Jeho vývoj bol postupný, o čom svedčí aj 
príchod do NHL až po štyroch rokoch od momentu, kedy 
bol draftovaný.

O Chiarellim kolujú v rámci ligy mnohé historky. Za svoj 
život spravil množstvo trejdov, no jeden z nich je 
s ohľadom na súčasnú situáciu priam nepochopiteľný.

Všetko to spáchal 18. februára 2011. O trejdoch
generálneho manažéra Petera Chiarelliho sa toho 
popísalo - aj na našom blogu - už skutočne mnoho. 
Prinajmenšom rozporuplných výmen má na rováši už celú 
kopu, preto sa niet čomu čudovať. Bývalý manažér 
Bostonu aj Edmontonu do jednej takejto zahrnul i 
súčasného slovenského hokejového experta Borisa 
Valábika.

Na začiatku roku 2011 práve obrovský slovenský obranca 
padol do oka dnes 54-ročnému Kanaďanovi. Hlavným 
dôvodom nečakanej výmeny Marka Stuarta a Blake
Wheelera do Atlanty Thrashers za Borisa Valábika a Richa
Peverleyho však nebol enormný záujem Chiarelliho o 
týchto dvoch hráčov.

Bruins totiž potrebovali vyčistiť priestor pod platovým 
stropom. Neslávne známy "Chia" to však príliš dobre 
nedomyslel a do Atlanty poslal budúcu hviezdu Blakea
Wheelera, ktorý sa po presťahovaní do Winnipegu stal 
tvárou tímu. Tento ťah bol podľa neho dobrý na to, aby do 
Bostonu získal Tomáša Kaberleho. "Akonáhle sa 
uskutoční tento trejd, uskutoční sa aj trejd Kaberleho," 
písal vtedy na Twitteri insider Bob McKenzie.
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