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Kopecký), 34. Rusnák (Molnár, Štajnoch),
39. Tybor (Tatár, Štajnoch), 43. Tatár
(Pánik, Viedenský), 48. Bezák (Kytnár) - 8.
Straupe (Jekimovs), 15. Cinkc (Bukartš,
Uleščenko). Vylúčení: 7:6, presilovky: 3:1,
oslabenia: 1:0, rozhodovali: Muylaert,
Pellerin (obaja Kan.) - Arm (Švajč.),
Gemeinhardt (Nem.), 9370 divákov

ŠVÉDSKO
Hneď v druhom zápase nás Švédi vrátili
na zem, keď sme po dvoch tretinách hlad-
ko prehrávali 0:3 a až v 46. minúte skori-
goval výsledok Uhnák. S kandidátmi na
svetový primát sme prvý gól inkasovali už
v 2. minúte z hokejky Hjalmarssona, v 15.
minúte v početnej výhode skóroval ešte

Backlund a „tri korunky“ stretnutie bez
problémov ukočírovali. Zápas sa nám
nepodarilo zdramatizovať ani v 21-sekun-
dovej power play.
>> ŠTEFAN MIKEŠ: „Chceli sme prekvapiť,

potrápiť a hoci aj vyhrať. Vstúpili sme

však nešťastne do zápasu s gólom hneď

pri druhom striedaní. Potom sme inkaso-

vali v oslabení za zbytočné vylúčenie,

keď sme zle prestriedali, mali sme šesť

hráčov a bolo 0:2. Švédi boli

neudržateľní, nestíhali sme s nimi,

nestíhali sme ich brániť, nestíhali sme na

nich reagovať. Boli veľmi rýchli, boli na

puku veľmi silní a mali sme rozhádzanú

obranu, ktorú sme nestíhali kompaktne

stavať. Vypracovali sme si zopár šancí,

ale na to, aby sme porazili Švédov musí

LOTYŠSKO
Vstup do MS sa nám vydaril! V Civic Cen-
tre v Ottawe sme v B-skupine vyhrali nad
Lotyšskom suverénne 7:2, keď sme už v 2.
minúte využili hneď prvú presilovú hru.
Lotyšom sa síce podaril obrat a v 15. mi-
núte viedli 2:1, keď aj oni využili početnú
výhodu, ale po Rusnákovom vyrovnaní na
2:2 to už boli iba Slováci, čo pridávali góly
do štatistík. A tu bol práve položený zá-
klad celého úspešného účinkovania sloven-
ského tímu v Kanade! Dodajme, že v 34. mi-
núte v rozpätí 38 sekúnd zvýšili naši vede-
nie na 4:2 a 129 sekúnd pred sirénou Ty-
bor svojím druhým gólom upravil na 5:2.
Dôležitý vstup sa vydaril, bolo na čom stavať.
>> ŠTEFAN MIKEŠ: „V prvej tretine sme

hrali nervózne a kŕčovito, hoci sme dali

hneď na úvod gól, súper otočil priebeh,

našťastie sa nám ešte do konca tretiny

podarilo vyrovnať. V druhej tretine to bolo

z našej strany úplne iné, darili sa nám

nacvičené veci a už sme zápas nepustili.."

Slovensko 20 - Lotyšsko 20
7:2 (2:2, 3:0, 2:0)

Góly: 2. Tybor (Kytnár, Bezák), 17. Rusnák
(Deyl, Mertel), 34. Hrivík (Vyletelka,
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nanič. V druhej nás už Rusi rozstrieľali
a opäť nám pripomenuli, kde sa svetová
mládežnícka špička nachádza. Hviezdou
večera bol štvorbodový Nikita Filatov
(3+1), sekundoval mu kolega z útoku
Sergej Andronov (1+3). Zdenka Kotvana

všetko sedieť, nesmie tam byť slabší člá-

nok, musí nám všetko vychádzať a to

nebol ten včerajší deň."

Švédsko 20 - Slovensko 20
3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Góly: 2. Hjalmarsson
(Svensson Pääjarvi,
Andersson), 15. Back-
lund (Möller), 34.
Karlssson (Backlund,
Hedman) - 46. Uhnák
(Viedenský, Valach),
vylúčení: 5:7, presilov-
ky: 1:1, oslabenia: 0:0,
rozhodovali: Muylaert
(Kan.), Ritchie - Brown
(obaja USA), Kalivoda
(ČR), 9726 divákov

RUSKO
Vo svojom treťom
vystúpení sme favori-
zovanému Rusku odo-
lávali iba jednu tretinu.
Jednoducho platí, že
ak príde dobré muž-
stvo, betónovanie je

vyhnali z brány presne v polovici zápasu,
v ktorom chvíľami predvádzali promočnú
exhibíciu. Keďže Fíni porazili Lotyšov 5:1,
osud našich závisel práve od duelu so
Suomi. 
>> ŠTEFAN MIKEŠ: „V hokeji ide vždy

o góly a my sme ich dostali osem. Pre-

hrali sme vysoko, čo nás veľmi zarmú-

tilo, ale musíme sa dať čo najrýchlejšie

dohromady, aby sme zajtra odviedli

úplne iný výkon. Nastúpili sme do zá-

pasu koncentrovaní, išli sme naplno

a prvá tretina vyzerala veľmi dobre.

Podarilo sa nám vyrovnať, no v 19. mi-

núte sme dostali veľmi nešťastný a hlúpy

druhý gól. V druhej tretine sme v priebe-

hu ôsmich minút štyrikrát inkasovali

a to jednoznačne rozhodlo. Súper bol

maximálne efektívny."

Rusko - Slovensko
8:1 (2:1, 4:0, 2:0)

Góly: 3. Filatov (Andronov), 19. Gončarov
(Čudinov, Gračev), 22. Gončarov
(Kľukin), 25. Filatov (Andronov), 29. Go-
lovkov (Voinov, Komaristyj), 30. Filatov
(Andronov, Čudinov), 56. Andronov
(Filatov, Voinov), 57. Korostin (Komaristyj,
Potapov) - 14. Bezák (Kytnár) vylúčení:
7:4, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, rozho-
dovali: Pellerin (Kan.), Reiber (Švaj.) -
Gemeinhardt (Nem.), Terho (Fín.)

FÍNSKO 
Možno sa to nezdá, ale zápas s Fínskom
(možno) rozhodoval o osude dvadsiatky
v najširších súvislostiach tohto projektu
v jeho slovenskej podobe. Ak by sa nám
nájazdy neboli vydarili a našich by čakal
boj o záchranu, zrejme by sa zvrtlo doma
kadečo... Lenže samostatné nájazdy sa
nám vydarili. Víťazný zásah Tomáša Tatára
nás nielenže posunul po štyroch rokoch
do vyraďovacej fázy šampionátu, ale aj do



N Á Š H O K E J I 5 4N Á Š H O K E J I 5 4

pokojnejších vôd celého projektu. Úspe-
chu predchádzal taktický výkon oboch
súperov s dôsledným bránením. Po úvod-
ných minútach bolo jasné, že o víťazstve
vyrovnaných súperov môžu rozhodnúť
presilovky a individuálne chyby.
>> Samostatné nájazdy odštartoval gólom
Rajala, úspešná bola aj odpoveď Bezáka.
Lucenius druhýkrát Janusa neprekvapil,
Tatár dal na 2:1 a Härtikäinen neúspeš-
ným nájazdom spečatil osud Suomi. 
>> ŠTEFAN MIKEŠ: „Obidva mančafty sa

tvrdo držali svojej stratégie, čo sme oča-

kávali, pretože nikto nechcel urobiť chy-

bu, bolo to o chybe, každý chcel ísť do

štvrťfinále. Je veľmi malý rozdiel medzi

bojom o záchranu a bojom o medaily,

čiže medzi úspechom a neúspechom. Tá

ťažoba bola na obidvoch mužstvách, obe

ju ťažko znášali. Podľa toho sa odvíjal

hokej, bol to viac boj, ako nejaké pekné

hokejové momenty, pekné vypracované

kombinácie a podobne. Nebyť zbytoč-

ných faulov, ako v prvej tretine na osla-

benie 3:5, v ktorom sme dostali gól, moh-

li sme vyhrať aj v riadnom hracom čase."

USA - štvrťfinále
Pred takmer dvadsaťtisícovou návštevou
si naši rýchlo uvedomili, že v štvrťfinálo-
vom zápase majstrovstiev sveta už nehrajú
extraligu pred zopár stovkami uzimených
fanúšikov o fazuľky. A tiež holý fakt, že
niektorým sa šanca na prípadný úspech
už nikdy nevráti. Preto zápas, v ktorom
nemalo byť pochýb o favoritovi a outside-
rovi, chytili zo správneho konca!

Slovensko - Fínsko
3:2 po predĺžení
a nájazdovom rozstrele
(0:0, 1:2, 1:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 31. Pánik (Valach,
Tatár), 49. Bezák (Kytnár,
Tybor), + rozhodujúci
nájazd Tatár - 25. Luce-
nius, 38. Lähde. Rozhod-
covia Kurmann (Švajč.),
Ritchie (USA) - Bechard,
Losier (obaja Kan.), vylú-
čení: 5:4 na 2 min., presi-
lovky: 1:1, oslabenia: 0:0,
9312 divákov.

Perfektná defenzíva a smrtiace kontry
prinášali Američanov do zúfalstva.
Úvodných desať minút sa vyvíjalo podľa
osvedčeného scenára – do útočného
pásma sme sa dostávali len sporadicky
a po „naverímboha“ vyhadzovaných pu-
koch. Brankár Janus kryl aj trestné strie-
ľanie, hneď v prvej minúte. Prvý raz udrel
Bezák, ktorý omráčil "zamrznutého"
McColluma. Hoci Američania vyrovnali,
naši „z čista jasna“ pridali dva góly – naj-
prv Pánik posunul puk Tatárovi a ten
bekhendom zavesil, potom sa rozbehli
Bezák s Kytnárom a Molnár opäť od pra-
vého mantinelu príklepom prestrelil
nespoľahlivého brankára. Na rozdiel od
amerického slovenský gólman čaroval
a hoci Američania búšili cez prehustenú
modrú čiaru, ich hra postupne strácala na
údernosti. V závere ešte Tatár prikrášľoval
do prázdnej bránky na 5:2 a boli sme
v semifinále!

Slovensko - USA
5:3 (3:1, 0:0, 2:1) 

Góly: 12. Bezák (Kytnár), 14. Tatár
(Pánik), 18. Molnár, 52. Pánik (Viedenský,
Ďaloga), 58. Tatár (Viedenský) - 13. Cole
(Wilson), 46. Blum (Wilson, van
Riemsdyck), 59. van Riemsdyck
(Shattenkirk). Rozhodcovia Kurmann,
Reiber - Roger (všetci Švajč.),
Gemeinhardt (Nem.), vylúčení: 6:4 na 2
min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0,
18.042 divákov.

ŠVÉDSKO - semifinále
Po senzačnom štvrťfinálovom víťazstve
nad USA sme Švédov neprekvapili.
Takmer po celý zápas sa „koncepčne“
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útočilo iba smerom na Janusovu bránu,
každopádne každý náš ojedinelý protiú-
tok robil Švédom značné problémy. Aj
preto sme dvakrát viedli, ale nakoniec
sme systematickému a sústavnému tlaku
neodolali. Vyčerpávala nás pritom pravi-
delná hra v oslabení, určite sa na mla-
dých hráčoch odrazila aj skutočnosť, že
kým Švédi ako priami semifinalisti od
Silvestra oddychovali, my sme hrali ťažké
zápasy s Fínmi a USA – ale to bol údel
mužstiev druhého sledu. Za neustáleho
švédskeho tlaku a len sporadických
slovenských protiútokov sme nakoniec
od 47. do 52. minúty trikrát inkasovali
a hoci naši tréneri zariskovali štvormi-
nútovou hrou bez brankára, napriek
Tatárovmu gólu sme už viac nevymysleli.
Navyše Moller strelou do prázdnej
bránky 77. sekúnd pred sirénou poslal

svoje mužstvo do finále a naše do bojov
o bronz. 
>> „Chlapci si uvedomovali o čo sa hrá,

kde sme sa dostali. Za to, čo predviedli si

zaslúžia uznanie. Z prehry sú smutní,

ale hráme o medaily a musíme sa pri-

praviť čo najlepšie na posledný zápas,

do ktorého dáme všetko," povedal
Miroslav Marcinko. Okrem skvelého
Janusa, ktorý Švédom zlikvidoval 46
striel, pútal pozornosť skautov najmä
Tomáš Tatar. Proti Fínom rozhodol
v samostatných nájazdoch, vo štvrťfinále
i semifinále dal po dva góly. Jeden z naj-
mladších a najmenších hráčov sloven-
ského výberu patril medzi najlepších na
ľade, hýril energiou, napádal protihráčov,
snažil sa tvoriť. „Po Fínoch a najmä po

Amerike mi stúplo sebavedomie. Vo

štvrťfinále sme dosiahli veľké víťazstvo.

Vieme, že celé Slovensko je na nohách.

Všetci nám držali palce," uviedol Tatar,
ktorý nenastupoval počas sezóny v ex-
traligovej dvadsiatke, ale hrával za senio-
rov Zvolena.

Švédsko - Slovensko
5:3 (0:1, 1:1, 4:1) 

Góly: 31. Bäcklund (Gustafsson,
Karlsson), 48. Bäcklund (Karlsson), 49.
Ullstrom (Tedenby), 52. Hjalmarsson
(Tedenby), 59. Moller (Erixon, Karlsson)
- 20. Mertel (Kytnár), 36. Tatár (Bezák),
56. Tatár (Mertel), rozhodovali: Muylaert,
Pellerini - Bechard, Losier (všetci Kan.),
vylúčení: 3:5, presilovky: 2:2, oslabenie:
0:0, 18112 divákov

RUSKO – zápas o tretie
miesto 
V zápase o bronz sme s Ruskom prehrali,
ale debakel zo základnej skupiny sa už
nekonal. Štvrté miesto, teda historicky
druhý najväčší úspech dvadsiatky (po
deviatich rokoch) je úspech fantastický
a nijako neradno znižovať jeho hodnotu.
Chceme pripomenúť, že s ohľadom na
našu hru to ale bolo naozaj maximum, čo
sme mohli dosiahnuť, preto nad „stra-
tenou“ medailou netreba bedákať.
>> Zápas bol vyrovnaný, ale urobili sme
aj niekoľko fatálnych chýb – a to roz-
hodlo, ak samozrejme opomenieme
kvality súpera, na ktorého sme proste
nemali, možno už ani fyzických a psy-
chických síl. Z našich obstál najmä
Viedenského útok, ktorý sa jediný
dokázal „ubytovávať“ v ruskom útočnom
pásme. Za trojgólového vedenia Rusov
síce znižoval kanonier Tatar na 2:4, ale
inkasovaný gól do prázdnej bránky
spečatil bronz pre favorita i našu
zemiakovú medailu – ku ktorej však
našim úprimne blahoželáme! 
>> ŠTEFAN MIKEŠ: „Pred šampionátom

by sme štvrté miesto brali všetci všet-

kými desiatimi. Dostali sme sa do spo-

ločnosti najlepších hokejových krajín

a v tejto konfrontácii sme sa neustále

posúvali ďalej. Myslím, že to videli jasne

aj tí, ktorí projekt dvadsiatky spochyb-

ňovali."

Rusko - Slovensko
5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Góly: 5. Černov (Korostin), 26. Gončarov
(Dadonov), 40. Filatov (Gračov, Tokra-
nov), 52. Filatov, 59. Kugryšev (Černov,
Vojnov) - 31. Štajnoch (Tatár, Pánik), 58.
Tatár (Štajnoch). Rozhodcovia: Muylaert,
Pellerin - Losier (obaja Kan.), Takula
(Švéd.), vylúčení: 5:5, presilovky: 0:1,
oslabenia: 0:0, 18.763 divákov.
>> Zostava SR 20 v zápase o bronz: Janus
- Štajnoch, Ďaloga, Deyl, Brejčák, Valach,
Šiška, Vizváry - Bezák, Kytnár, Tybor -
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Molnár, Rusnák, Mertel - Vyletelka,
Kopecký, Hrivík - Tatár, Viedenský, Pánik
- Uhnák.
>> Toľko naša retrospektíva. Tento prís-
pevok si nekládol za cieľ „hĺbkový roz-
bor“ účinkovania našej dvadsiatky na MS,
názorom na jej pôsobenie i širšiemu
významu tohto úspechu pre slovenský
hokej sa ešte určite vrátime! 

�

Náš hokej
Foto SITA
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adislav Nagy sa v Rusku trápi. Do Čerepovca prišiel z NHL s tým, že sa
zaradí medzi ústredné postavy a nielen vo svojom mužstve. Lenže rea-
lita je iná a Laco je pod paľbou kritiky. Ruské médiá sa do neho poriad-

ne obuli. „Jedno nechápem, prečo napísali, že som sebec. Nikdy som ním

nebol a ani nebudem. Veď ja som stále prihrával, tak akýže sebec,“ rozču-
ľoval sa Nagy, že z neho spravili „súkromníka“.  Na druhej strane si uvedo-
muje, že od hráča s takým kontraktom sa čaká vždy veľa. Nemôže si dovoliť
byť iba priemerný. „Som sám sklamaný zo svojich čísel v štatistikách.

Nechápem, takú sezónu som ešte nemal. Lenže treba vidieť aj všetky

okolnosti. V Čerepovci sa pravidelne striedajú štyri formácie. Na ľade nie

som toľko, ako som čakal, no gólov by som mal mať na konte oveľa viac.

Do šancí sa dostávam, len ich

nepremieňam.“ Gól nedal ani
v reprezentačnom drese. Predsa bol
však rád, že dostal dôveru, že mohol
okúsiť atmosféru v inej partii, medzi
starými známymi. A najviac zo všetkého
si vychutnal vrenie v košickom
hľadisku. „V Steel aréne bola

fantastická atmosféra. Diváci boli

famózni, celý zápas nás povzbu-

dzovali. Chcelo to potešiť ich ešte neja-

kým gólom, ale aspoň, že sme vyhrali,

lebo takéto publikum si tú radosť za-

slúžilo,“ poznamenal Laco, ktorý sa
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v košickom stretnutí predstavil v útoku
s Bartečkom a Cibákom. „V Poprade

som hral na pravom krídle, na ktorom

nezvyknem nastupovať. V Košiciach

ma tréner presunul na ľavé krídlo, cítil

som sa tam lepšie."

>> Obranca Tomáš Slovák si premiéru
v seniorskom tíme Slovenska odkrútil
v prípravnom stretnutí v Prahe proti
Česku. Potom nastúpil aj na Nemeckom
pohári a hoci pred Švajčiarskom spravil
tréner v zostave poriadne upratovanie,
Tomáša nevynechal. Slovák si musel
v nemeckom Augsburgu tak trochu
dupnúť, aby ho klub uvoľnil. Lebo liga
v Nemecku prestávku nemala. Ale
Tomáš dal vedeniu klubu jasne najavo,
že pozvanie do národného tímu sa
neodmieta. „Vybojoval som si uvoľ-

nenie, hoci najskôr mi v klube pove-

dali, že ma nepustia. Ale dohodli sme

sa. Pochopili, aká je pre mňa reprezen-

tácia dôležitá,“ uviedol košický odcho-
vanec, ktorý si nechcel nechať ujsť
príležitosť zahrať si doma, na východe,
v najcennejšom drese. Po víťazstve
v Steel Aréne podotkol, že už len kvôli
tej atmosfére sa oplatilo naťahovať sa so
svojím zamestnávateľom. „Taká je

pravda, najlepší diváci sú v Košiciach.

Atmosféru nám spravili výbornú. Sme

radi, že za ich priazeň sme sa im od-

vďačili víťazstvom,“ prehodil Tomáš
zhadzujúc zo seba reprezentačný dres.
„Aj spoluhráči vraveli, že to bola nád-
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hera. I preto sme po odchode

do šatne vyšli na ľad ešte

raz. Rozlúčiť sa, poďako-

vať,“ komentoval moment,
keď mužstvo vedené kapi-
tánom Ľubošom Bartečkom
vyšlo z kabíny na opakovanú
ďakovačku.
>> Jiří Bicek sa vrátil do ná-
rodného tímu po takmer
štyroch rokoch. Aj pre neho
bola pozvánka zvlášť cenná,
lebo proti Švajčiarom sa
hralo aj v jeho rodných
Košiciach. Domov cestoval
poriadne nabalený, lebo
v tíme JYP Jyväskylä skončil
účinkovanie k 14. decembru.
„Mali záujem, aby som tam

pokračoval, ale finančné

možnosti mali limitované.

Vo Fínsku, ak máte zmluvu

na maximálne 6 mesiacov,

klub za vás platí pätnásť-

percentnú daň. Ak je kon-

trakt dlhší, tak je to päť-

desiat percent. Ja som mal

zmluvu od augusta, takže ak by som

mal ostať do konca sezóny, klub by to

vyšlo veľmi draho. Lúčenie bolo ťažké,

no ja som videl, že z rozpočtu dali

veľmi veľa na modernizáciu štadióna

a tak sa muselo šetriť,“ zamával Bicek
Fínsku na rozlúčku a prišiel sa ukázať
rodákom. A jeho výkon bol v oboch

stretnutiach výborný. Jirko
bol všade. Poctivo sa vracal
do obrany, v útoku sršal
energiou. A výkon koru-
noval aj vedúcim gólom na
ľade košickej Steel arény.
Po zápase ocenil vynikajú-
ci prihrávku spoluhráča
z útoku Stanislava Grona.
„Boli sme dohodnutí, že

ak získam puk, Stano

začne hneď šliapať a ja

mu prihrám do jazdy,

pričom mi puk vráti v po-

slednej chvíli – ako to

vždy robí a ako sme to už

spolu robievali aj v Ame-

rike. Videl som ho tam,

poslal som mu puk a všet-

ko prebehlo, ako malo. Už

včera som od Stana dostal

takúto prihrávku a šancu

som nepremenil, tentoraz

to však vyšlo. Keď hráte so

Stanom, vždy musíte ča-

kať na prihrávku do

poslednej chvíle. Aj teraz

sa tak stalo a potom to už bolo iba na

mne. Určite bolo vidieť, že sa poznáme

a ja som rád, že som s ním opäť hral.

Dôležité bolo, že prvý gól sme strelili
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my. No Švajčiari ani po druhom ne-

prestali hrýzť. To oni budú stále. Sme

radi, že sme vyhrali pred super publi-

kom. V takej skvelej atmosfére som ešte

nehral. Niečo úžasné. Hlavne kvôli

fanúšikom som rád, že sme vyhrali,"

nadchýnal sa Jirko obkolesený po
zápase množstvom zástupcov médií. 
>> Tréner Ján Filc, ktorý dal Biceka
„prorocky“ dokopy so zohranou dvoji-
cou z HC Košice Rudolf Huna – Stani-
slav Gron, povedal: „Už v prvom zápase

chýbala ich výkonu iba korunovácia

gólmi. Príjemne ma prekvapil aj Mar-

cel Šterbák, ktorý potvrdil výkonnosť

z extraligy, dúfam, že svoj výkon

zopakuje aj pred domácim publikom.“

A chlapci sa aj v druhom zápase našli
doslova z minúty na minútu. Jirko si
neustále pochvaľoval spoluprácu s ko-
legami. „Vedel som, čo viem.

Samozrejme k tomu, aby sa mi hralo

dobre, mi pomohla celá naša päťka.

Stano Gron i Rudo Huna hrali výbor-

ne. Som rád, že sme ukázali, že hokej

hrať vieme. Moji spoluhráči z útoku už

v extralige dokázali, že majú výkon-

nosť veľmi dobrú, v reprezentácii to

len potvrdili. Každý hráč, nominovaný

do reprezentácie, musí na medziná-

rodnom poli vydať zo seba 100 %.“ Ako
videl svoje účinkovanie Rudolf Huna?
„Ja som na seba vždy veľmi náročný,

preto poviem len toľko, že to mohlo byť

z mojej strany aj lepšie. Na druhej

strane si víťazstvo 3:2 cením a som rád,

že som sa pod neho aj ja podpísal.“
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>> Po futbalovej prehre 0:1 v Poprade
teda nasledovalo v Košiciach tesné ví-
ťazstvo 3:2. Víťazný gól padol tri sekun-
dy pred koncom tretej tretiny, po tom
ako Gron našiel Marcela Hossu. „Verte

mi, nechceli sme to takto napínať, ale

taký je hokej. Dali sme gól, nato skó-

rovali Švajčiari, strelili sme druhý,

vyrovnali opäť. To nás trochu dalo

dole. Ale dali sme gól v správnu chví-

ľu,“ povedal ešte Bicek. Dodajme, že aká
sa zišla partia na tomto reprezentač-
nom zraze, Jirka príliš neiritovalo.
„Určite je dobré, keď si vieme zažar-

tovať, zasmiať sa, ale to vôbec nie je

podstatné. Nemusíme sa tu zísť

bohvieakí kamaráti, pretože najpod-

statnejšie je, aké výkony podáme na

ľade a aký výsledok dosiahneme.“

>> Nielen v úvode spomínaný Ladislav
Nagy, ale aj brankár Rastislav Staňa
meral cestu na východ z ďalekého
Čerepovca. V rodných Košiciach mal
s predstihom aj Vianoce. S kapustnicou,
stromčekom, darčekmi. Jeho klub na
Štedrý deň hral majstrovský zápas.
Rasťo vymenil Kontinentálnu hokejovú
ligu za Švédsko. Predtým pôsobil v zá-
morí, má teda dobrý prehľad o jed-
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notlivých ligách. „Isteže, na

starom kontinente je KHL

najlepšou ligou. Ale zase

nie je tak ďaleko ako

zámorská NHL. Prvých

šesť tímov je na veľmi

vysokej úrovni, ale

všetky kluby môžu

konkurovať tým

z NHL. My v Čerepovci

nie sme špička. No nie

sme ani na chvoste

tabuľky. Vieme hrať

s každým.“ S Lacom
Nagyom a Čechom Josefom
Strakom i ďalším legionárom
z Kanady vytvorili v Čerepovci súdržnú
štvorku. Rasťo si zvykol na ruské pome-
ry a tú pohodu dokáže pretaviť v dobré
výkony na ľade. „Som rád, že dostávam

možnosť a my vyhrávame. Viem, že je

tu limit pre brankárov z cudziny, že

môžu odchytať len 65 percent zápasov.

Ale ja to percento napĺňam,“ vraví jedi-
ný slovenský brankár v KHL. 
>> Staňa vyrastal v Košiciach, no do sve-
ta sa vybral veľmi mladý. Už ako junior
zamieril za more. Doma sa teda ukázať
nemohol. Až 20. decembra 2008, v dru-
hom stretnutí so Švajčiarskom, pred
vypredanou halou. „Ešte som v Koši-

ciach nikdy nechytal, ak nerátam det-

ské časy. Konečne som sa dočkal.  Vďaka

publiku, ktoré dodalo zápasu väčšiu

iskru, som si to celé užil. Chytalo sa mi

veľmi dobre. Obrovské množstvo síl

a sebavedomia mi dodávali diváci,“

rozplýval sa košickou atmosférou. Po
zápase okrem spoločnej ďakovačky ešte
sám obkrúžil ľad. Bavil sa s divákmi.
Nechcelo sa mu do šatne... 
�

Náš hokej
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