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Výsledky prvých zápasov osemfinálových skupín:
E-skupina :
Česká republika – SLOVENSKO 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Góly: 18. Židlický (Eliáš, Marek), 42. Havlát (Eliáš), 45. Eliáš (Havlát) - 23. Nagy
(Višňovský, Stümpel), 58. Surový (Radivojevič, Cibák); 9313 divákov
Ďalší zápas a ďalšia prehra o gól našej reprezentácie. Českí hráči boli vo väčšine zápasu
lepšími a miestami to vyzeralo akoby sa s našimi hráčmi hrali ako mačka s myšou.
Za mohutného povzbudzovania divákov sa začalo derby dňa. V úvode to však vyzeralo ako
šachová partia dvoch vyrovnaných súperov. Nikto sa nehrnul dopredu, hralo sa opatrne,
priam ležérne. V polovici tretiny sme hrali presilovku, no tradične sme ju nevyužili. Potom
sa do sľubných príležitostí dostal Havlát a Hossa, ktorý však len vyprášil Pavelecove
betóny. Česi trestali v závere tretiny keď hrali presilovku. Eliáš napriahol od modrej a tesne
pred Halákom zmenil smer puku Židlický ktorému bol aj gól pripísaný.
2. tretinu sme začali 90 sekundovou presilovkou, no ani z nej nič nebolo. Už o niekoľko
sekúnd sme sa na chvíľu usadili v obrannom pásme Čechov, Višňa vystrelil, odrazený puk
si vzal Nagy, ktorý vystrelil cez prehustený priestor a trafil presne pod hornú žŕdku.
V ďalšom priebehu druhej tretiny nás Česi zatlačili do hlbokej defenzívy z ktorej sme sa
nevedeli vymaniť na niekoľko minút. Ojedinelým svetlom v tme bol rýchly protiútok NagyŠatan no nie so šťastným koncom. V mnohých prípadoch nás podržal Halák ktorý
predvádzal perfektné zákroky, škoda že mu viac nepomáhala naša jalová obrana.
Logickým vyústením tlaku Čechov bol klasický český gól keď Havlát nahodil pred bránu
z nemožného uhla a pan štestí to doklepol do našej brány. Hneď o chvíľu prišiel aj tretí
gólový úder keď sa po skrumáži pred našou bránou presadil Eliáš. Gól však platiť nemal,
keďže Eliáš bol v kontakte s Halákom a navyše dlhšiu dobu stal v bránkovisku, to však páni
rozhodcovia nevideli. V ďalšom priebehu tretiny už Česi kontrolovali hru a nepúšťali
našich do výraznejšieho tlaku. Nezaskočil ich ani gól Surového 2 minúty pred koncom
a zápas v pode dotiahli do víťazného konca.
Naša šanca na postup do štvrťfinále sa po ďalšom neúspechu posunuli už len do teoretickej
roviny.
Nemecko – Fínsko 4:5 pp a sn (1:1, 3:2, 0:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 15. Rankel (Wolf, Hospelt), 27. Schütz (Gogulla, Mauer), 28. Hospelt (Lavallee, Goc),
40. Reimer (Braun, Müller) - 1. Ruutu (Koivu, Lepistö), 32. Pesonen (Granlund, Puistola),
39. Immonen (Pesonen, Niskala), 55. Ruutu (Pesonen, Lepistö), + rozhodujúci nájazd
Koivu; 9255 divákov
Najväčšie prekvapenie celých majstrovstiev opäť potrápili protivníka a opäť neodišli
naprázdno. Suomi síce vyhrávali po rýchlom góle už v 1. Minúte, no s Nemcami to vôbec
nezatriaslo a v polovici zápasu už mali dvojgólový náskok. Fíni museli čeliť strojovo presnej
obrane na čele z výborne chytajúcim Endrasom a rýchlym protiútokom ktoré Nemci
praktizovali po celý zápas. Do tretej tretiny sa vstupovalo za stavu 4:3 pre Nemcov no
šťastným gólom keď sa puk po Ruutuho strele odrazil najprv od žrdky a potom od
Endrasovho chrbta do brány Fíni vyrovnali. Do konca posledného dejstva sa odohrával
hokej „na údržbu“ keď ani jedno z mužstiev nechcelo urobiť chybu. Gól potom nepadol ani
v predĺžení a tak zápas dospel až do samostatných nájazdov v ktorých už boli šťastnejším
mužstvom Fíni.

Rusko – Dánsko 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
Góly: 10. Zinovjev (Nikulin, Zaripov), 31. Zinovjev (Morozov, Zaripov), 35. Zinovjev
(Zaripov, Morozov), 46. Arťjuchin (Kornejev, Nikulin) - 12. Hardt (Starkov), 20. Bödker
(Hersby), 48. Hardt (Starkov); 9204 divákov
Ruskí hokejisti začali zápas aktívne, lepšie korčuľovali dokonca sa im podarilo streliť prvý
gól a všetci si už mysleli že dajú zabudnúť na neisté výkony zo základnej skupiny. Lenže
potom akoby Rusom niečo uťalo, v ich hre sa začali kopiť chyby, vytratila sa iskra
v kombinácii, Rusi začali viac a viac kaziť. Dáni sa medzitým už osmelili a tiež začali
ohrozovať súperovho brankára. A neostalo len pri tom. Kompaktnou hrou si dokázali
vypracovať šance, ktoré premenili na 2 góly a do šatne mohli ísť spokojní. V druhej tretine
to už vyzeralo že Dáni budú schopní odolávať ruskému tlaku, no z veľkého množstva
vyložených šancí sa dve ujali a Zinovjev si skompletizoval hat-trick. V treťom dejistve sa
hral vyrovnaný hokej, príležitosti Ruska neboli využité no naopak Dáni dokázali ešte zápas
zdramatizovať keď sa dokázali dotiahnuť na rozdiel gólu. Pri jednom zo zákrokov sa zranil
ruský brankár Nabokov a musel prenechať miesto svojmu náhradníkovi. Priam heroický
výkon Dánov bol zavŕšený takmer trojminútovou hrou bez brankára v ktorej boli severania
veľmi blízko vyrovnania no najoniec im nebolo dopriate.
F-skupina:
Kanada – USA 4:3 pp a sn (0:0, 1:2, 2:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 28. Burns (Pietrangelo), 44. Tavares (Stewart, Gragnani), 46. Spezza (Tavares,
Burns) + rozhodujúci sn: Eberle - 25. Komisarek (Smith), 34. Johnson (Wheeler, Šťastný),
52. Stepan (Wheeler); 7485 divákov
Zámorské derby bolo v Košiciach viac ako atraktívnou pozvánkou na hokej. Od úvodných
sekúnd sa hral ofenzívny hokej o čo sa pričiňovali hlavne Kanaďania, no Američania im
rýchlymi protiútokmi do otvorenej obrany dobre sekundovali. Kanada prestrieľala svojho
súpera v prvej tretine 14:4 no stav zápasu ostal nezmenený. V úvode druhej tretiny najprv 2
krát zazvonila žŕdka na bráne USA no prekvapivo do vedenia šli Američania, keď ľahký
puk prekĺzol pomedzi betóny Kanadského gólmana Reimera. Rýchla odpoveď Kanady
prišla už o 3 minúty no ani tento vyrovnávajúci gól Američanov nezaskočil a ešte do druhej
sirény opäť strhli vedenie na svoju stranu. V tretej tretine Kanada zatlačila svojho súpera
do totálnej defenzívy z ktorej vyťažili najprv vyrovnávajúci a hneď o 2 minúty aj vedúci gól.
USA nemali súvislejší tlak na bránu Kanady no v nej stál neistý Reimer, ktorého aj tretí
krát dokázali Američania prekonať v 52. minúte. Do konca zápasu aj cez enormnú snahu
a Kanady a niekoľko sľubných príležitostí diváci už gól nevideli a takisto ani v predĺžení.
Zápas dospel do nájazdov kde rozhodujúci premenil Eberle, čo znamenalo 2 body pre
Kanadu a už istý postup do štvrfinále.
Švédsko – Francúzsko 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)
Góly: 5. Nilsson (Fernholm, Erixon), 14. Ekman Larsson (Kronwall), 16. Berglund
(Pääjärvi, Gunnarsson), 46. Kronwall (Ekman Larsson, Bäcklund); 4761 divákov
Zápas sa podľa očakávania niesol v réžii troch koruniek ktorý si už v prvej tretine
vypracovali pohodlný trojgólový náskok. Francúzi sa s rýchlejšími a vyspelejšími súpermi
nevedeli vysporiadať, museli si pomáhať faulmi, no mali aj pár dobrých príležitostí. Švédi
v pohodovom tempe dohrali ešte 2 tretiny a po jednoznačnom priebehu porazili
hokejového trpaslíka 4:0. Pre Francúzov predstavoval tento zápas hlavne cenné skúsenosti
do budúcna, ktoré zaiste získali.
Švajčiarsko – Nórsko 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Góly: 29. Monnet (Sprunger, Seger), 48. Diaz (Rüthemann) - 9. Holos (Bonsaksen, M.
Olimb), 20. Skroder (Holos, M. Olimb), 43. Forsberg (Holtet); 2820 divákov
Nórski Vikingovia pokračujú na šampionáte vo vynikajúcich výkonoch. Do ďalšieho zápasu
s favoritom vstúpil hneď od začiatku bez rešpektu a hneď v prvej tretine si vypracovali
dvojgólový náskok. Druhá tretina sa niesla v réžii Švajčiarov, no tí s platonického tlaku

vyťažili iba jeden gól v 29. minúte. Do tretej tretiny Švajčiari vstúpili odhodlaní vyrovnať,
no ich snahy pochoval už v úvode tretiny po rýchlom brejku Forsberg. Švajčiari v ďalšom
priebehu zápasu už dokázali iba znížiť a aj napriek záverečnej powerplay sa im nepodarilo
vyrovnať. Nóri sú op zisku ďalších bodov už jednou nohou vo štvrťfinále, naopak Švajčiari
budú musieť ešte zabojovať.
Pozvánka ku hokeju na dnes, 7.5.:
Fínsko – Slovensko – 20:15 (live STV1) – POSLEDNÁ ŠANCA...
Nórsko – Kanada – 16:15 (live STV3)
USA – Francúzsko – 20:15 (live STV3)
Tabuľky:
SKUPINA E:
1 CAN 3 1 2 0 0 7 +10 17 : 7
2 SWE 3 2 0 1 0 7 +7 14 : 7
3 NOR 3 1 1 0 1 5 0 10 : 10
4 USA 3 1 0 1 1 4 -3
9 : 12
5 SUI 3 0 1 1 1 3 -1
6 : 7
6 FRA 3 0 0 1 2 1 -13 1 : 14
SKUPINA
1 CZE 3
2 GER 3
3 RUS 3
4 FIN 3
5 SVK 3
6 DEN 3

F:
3 0
2 0
2 0
1 1
0 0
0 0

0
1
0
0
0
0

0
0
1
1
3
3

9
7
6
5
0
0

+8 11 : 3
+2 10 : 8
0
8 : 8
+4 11 : 7
-3
8 : 11
-11 4 : 15

[5.5.2011 8:15 Petrík]

SLOVENSKO – Rusko 3:4
Zverenci trénera Glena Hanlona nezvládli svoj posledný zápas A-skupiny a podľahli v ňom
Rusku po tuhom boji 3:4. V základnej skupine sme obsadili až tretie miesto a do
osemfinálovej skupiny putujeme s nulou na konte. Netreba však skladať hlavy, šanca na
postup do štvrťfinále stále žije, no ďalšie zaváhanie by už bolo osudné.
Zápas sa začal priam neskutočne šokujúco, keď už v 58. sekunde potiahol puk do našej
obrannej tretiny Kovalchuk, nabil Radulovovi a ten vymietol horný roh Halákovej brány.
Slovensko sa však nepoložilo a dokázalo expresne rýchlo odpovedať. Nagy potiahol puk po
ľavej strane, Nabokov puk vyrazil len pred bránu, kde stál Šatan, ktorý ho bejzbalovým
spôsobom dopravil do brány. Prvá tretina pokračovala jednoznačne v našej réžii, keď sme
Rusov prestrieľali 7:16. V 13. Minúte mal veľké šťastie ruský gólman Nabokov, ktorý
Hossovu strelu z veľkého uhla dokázal zastaviť korčuľou až tesne pred bránkovou čiarou.
Na konci tretiny sme opäť však dostali lekciu z efektivity. My sme sa snažili ohrozovať
bránu súpera a tomu stačilo 6 striel na 2 góly. 2 minúty pred koncom si Kovalchuk opäť
pripísal asistenciu pri prihrávke Nikulinovi ktorý od modrej prepálil všetko čo mu stálo
v ceste.
Pred druhou tretinou všetci fanúšikovia verili v obrat, no pochovali nás zbytočné vylúčenia
ale tiež nepochopiteľné rozhodovanie švédskych rozhodcov, ktorí odpískali niekoľko
sporných momentov v prospech Ruska. Polovicu druhej tretiny sme odohrali v oslabení.
Najprv dostal 2 minúty Bartečko za vysokú hokejku no po žalovaní Rusov z toho bolo 2+2.
Aby toho nebolo málo, prejavili sa rozhodcovia, ktorí nezmyselne vylúčili aj Hossu a vtedy
sme začali čeliť pekelnému náporu, ktorý sme prežili a vtedy prišli naše chvíle. Začal to
Paľko Demitra ktorý potiahol puk v prečíslení dvaja na troch, posunul ho Majovi
Gáboríkovi ktorý si vychutnal dvoch obrancov aj Nabokova, a konečne skóroval. Už o 3

minúty vytryskol na tribúnach ďalší gejzír radosti, keď Nagy vyslal na Nabokova slabú
strelu no ten ju smiešne pustil za svoj chrbát. To už bolo na ruského brankára moc
a striedal. Nahradil ho gólman Alantu Mytisci Barulin. V závere nás Švédi opäť začali
vyhadzovať na trestnú lavicu, (Hanlona mohlo aj rozdrapiť na našej lavičke, Švédsky
rozhodca žil ako vo vlastnom svete a pískal akoby z inej galaxie) Rusi znovu hrali
presilovku o dvoch hráčov, ktorú po nechytateľnej rane Nikulina už využili a do kabín sa
šlo za vyrovnaného stavu.
Tretiu tretinu sme začali pekne, aktívne, odhodlane. V 44. minúte prišla ďalšia z radu
smolných situácií pred našou bránou. Halák nechcel prerušiť zbytočne hru, tak rozohral
puk do rohu, kde ho však jednoducho získali Rusi, posunuli ho pred bránu, kde stál
Morozov, a ten s pravidelnou dávkou šťastia nadelenou našim súperom doklepol puk za
Haláka. V ďalšom priebehu sme mali niekoľko príležitostí na vyrovnanie skóre, hlavne 53sekundovú presilovku o dvoch hráčov, no opäť sme ju nedokázali využiť. V závere, keď sme
sa chystali na náš záverečný tlak, Rusko zahralo veľmi rozumne a výsledok 4:3 ubránilo až
do konca.
Táto prehra nás posúva do veľmi zložitej situácie, keď v osemfinálovej skupine budeme
figurovať s 0 bodmi na konte, čo nám výrazne sťažuje štvrťfinálové ambície. Večer dodám
aj jednotlivé tabuľky 8-finálových skupín a tiež objasním princíp s „prenášaním bodov“ ako
som bol požiadaný.
TREBA VERIŤ AŽ DO POSLEDNEJ CHVÍLE! SLOVENSKO DO TOHO!

[3.5.2011 18:15 Petrík]

Výsledky 4. hracieho dňa:
C-skupina:
USA – Nórsko 4:2 (0:2, 0:0, 4:0)
Góly: 42. Palmieri (Kreider, Shannon), 45. Skille (Stapleton, McDonagh), 54. Palmieri
(Shannon, Shattenkirk), 59. Smith (Stepan, Johnson) – 9. Olimb (Holtet), 10. Bastiansen;
4149 divákov
Zatiaľ jedným z najväčších prekvapení šampionátu sú Nóri. Aj proti silnému výberu USA
sa nezľakli svojho súpera a po prvej tretine viedli o dva góly keď na 0:2 upravoval
Bastiansen dokonca vo vlastnom oslabení. Dlho sa hral vyrovnaný hokej až kým neprišla 3.
tretina a v nej uragán striel USA na nórsku bránu. Tento sústavný tlak bol premenený do 4roch gólov Američanov ktorý si druhým víťazstvom zabezpečili postup do osemfinále.
Švédsko – Rakúsko 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Góly: 20. Persson (Eriksson, Nilsson), 26. Persson (Nilsson), 43. Pääjärvi (Petrasek); 3704
divákov
Až na 1. tretinu ktorá prekvapivo patrila Rakúsku, Švédske 3 korunky kontrolovali hru
a nad outsiderom C-skupiny vyhrali v pohodovom zápase 3:0
D-skupina:
Česká republika – Dánsko 6:0 (1:0, 4:0, 1:0)
Góly: 3. Frolík (Hubáček, Z. Michálek), 32. M. Michálek (Židlický), 34. M. Michálek
(Havlát, Eliáš), 35. Frolík (Čáslava, Novotný), 35. Plekanec (Červenka), 57. Průcha (Frolík);
9217 divákov

Česi začali úlohu favorita napĺňať už od začiatku zápasu a Dánsko bolo schopné držať krok
s úradujúcimi majstrami sveta len v prvej dvadsaťminútovke. Na začiatku 2. tretiny mali
Dáni šancu využiť na strelenie gólu až 103 sekundovú presilovku o dvoch hráčov, no
nepodarilo sa im to a opäť sa potvrdilo staré známe nedáš dostaneš. Český tím skóroval
v priebehu troch minút 4 krát a bolo po zápase. Dánsko prežilo ďalší nevydarený zápas
a pravdepodobne ich bude čakať boj o záchranu.
Lotyšsko – Fínsko 2:3 (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 34. K. Redlihs (M. Redlihs, Džerinš), 43. Vasiljevs (Cipulis, Pujacs) – 14. Immonen
(Välivaara, Granlund), 57. Kapanen (Immonen, Grandlund), rozhodujúci nájazd:
Immonen; 9210 divákov
Zápas ktorý mal byť korisťou severských levov od tisícich jazier nebol až taký jednoznačný.
Od začiatku Fíni začali svojho súpera dusiť a mali niekoľko dobrých príležitostí. Lotyši
útočili zo zabezpečenej obrany a vyrážali do rýchlych protiútokov. Fínsko malo síce
územnú prevahu, no dostávalo lekciu z efektivity keď Lotyši dokázali premeniť takmer
každú zo svojich šancí a nastupovali do 3. tretiny s jednogólovým náskokom. Vykúpenie
pre Fínov priniesla až 57 minúta, keď skóroval Kapanen. V predĺžení gól nepadol, tak
rozhodli až samostatné nájazdy v ktorých už Fíni jednoznačne dominovali.
Pozvánka ku hokeju na dnes, 2.5:
16:15 Kanada – Švajčiarsko (live STV3, ČT4)
20:15 Bielorusko – Francúzsko (live STV3)
20:15 SLOVENSKO – Rusko (live STV1) – FAVORIT DŇA! V boji o body do
osemfinálovej skupiny nastúpime už aj s Ľubomírom Višňovským! Tak všetci držte palce
nech tým namysleným Rusom zo silnými rečami „pristrihneme hrebienok“ ešte viac...

[2.5.2011 17:00 Petrík]

SLOVENSKO – Nemecko 3:4
Slovenská reprezentácia odohrala včera svoj druhý zápas na šampionáte, tentokrát pred
9303 divákmi. Pred zápasom boli naši fanúšikovia nažhavení na zisk troch bodov, no po
nešťastnom priebehu naši chlapci prehrali 3:4, keď v 45. minúte prehrávali už hrozivým
skóre 0:4, no zápas sa im podarilo ešte poriadne zdramatizovať.
Hneď od začiatočného hvizdu rozhodcu bola naša reprezentácia aktívnejšia, snažila sa
tvoriť, niekoľkokrát sme Nemcov zavreli v ich obrannom pásme na dlhšiu dobu. Nemci
zatiaľ čakali na našu chybu a umnou hrou sa snažili vyrážať do rýchlych protiútokov. Hneď
v 5. minúte divákov zdvihla zo sedadiel šanca Surového po peknom Gáboríkovom prieniku.
Hneď o chvíľu sme mali dokonca 116 sekundovú presilovku o dvoch hráčov. V jej úvode
Gáborík opečiatkoval dva krát konštrukciu brány no inak to bolo od našich len nezáživné
posúvanie puku bez konkrétnej myšlienky, naopak po úniku Reimera ktorý sa dostal do
samostatného nájazdu sme mohli inkasovať. Obetavým zákrokom sa tomu snažil zabrániť
Majo Hossa no jeho úmysel o vypichnutie puku nevyšiel, Reimera podrazil a bolo
nariadené trestné strieľanie. To našťastie rutinérsky zlikvidoval Halák.
Začiatok 2. tretiny sa niesol v znamení prenesenej presilovky nemeckého tímu v ktorej sme
len s prispením šťastia neinkasovali. Náš neúčelný hokej „na krásu“ potrestal prvý krát

v 25. minúte Müller, ktorý po peknej nemeckej kombinácii už nemal problém trafiť odkrytú
bránu. V 32. Minúte pri nás opäť nestálo šťastie, keď Handzuš vystrelil z medzikružia
a jeho puk sa zastavil až na ľavej žŕdke nemeckého brankára Patzolda. Potom sme nevyužili
presilovku a po strate puku Mariána Hossu v strednom pásme Nemci trestali po druhý raz.
Prečíslenie zakončil peknou strelou Tripp. Skaza našej reprezentácie sa stihla do druhej
prestávky prehĺbiť ešte viac. Po ďalšej z nevyužitých presiloviek nášho tímu sa dostal za
bránu Ulmann ktorý ponúkol puk Hordlerovi a ten ho už nemal problém upratať do našej
brány.
Do tretej tretiny naši nastupovali za ústavného povzbudzovania publika „chlapci bojovať“!
Odpoveď na toto volanie bolo však len zložité nahrávky a potulovanie sa po rohoch
v obrannom pásme Nemcov. Tak sa zopakoval nemecký scenár do tretice a tretí krát sa
naša obrana nepoučila. Tripp zatiahol puk za bránu, prihral cez bránkovisko Schutzovi
ktorý pridal štvrtý kus na konto bezmocného Haláka. Potom sa začali diať veci. Hneď
o minútu prelomil čaro Patzolda Nagy, ktorý upratal skackajúci puk do nemeckej brány.
Zrazu si naši prestali bezcieľne posúvať puk a pochopili, že bez strely na bránu sa góly
nedávajú. Tento návod si prečítal pri ďalšej presilovke opäť Nagy ktorý vystrelil od modrej
a puk do siete dorazil Stümpel. V tejto fáze zápasu mali naši jednoznačne navrch. Hrali
sme svižne a naozaj pekne. Už aj tak napätých divákov ešte viac rozvášnil gól na 3:4 ktorý
prišiel po bombe jedného z našich obrancov, Patzold puk iba vyrazil a Demitra už mal
ľahkú úlohu. Prišli ďalšie 2 presilovky ktoré síce neboli využité ale už o niekoľko chvíľach
po rýchlom brejku a prihrávke Maja Hossu, Pavol Demitra netrafil odkrytú bránu. Na
konci skúšali ešte naši šťastie pri powerplay no Nemci svojou bezchybnou defenzívnou
hrou svoje víťazstvo ubránili.
Prišlo to náhle a neočakávane. Slovenské vytriezvenie z hokejového ošiaľa. Nemci síce hrali
„antihokej“ keď často len čakali v strednom pásme a čakali čo urobia naši, no naopak
trestali každú našu chybu v obranne smrteľnými zásahmi. Naši hráči umreli na krásu.
Niekoľkokrát sa stalo že mohli skúsiť pozornosť Patzolda ale radšej ešte vymýšľali zložité
kombinácie čo sa im v konečnom zúčtovaní nevyplatilo. A dnešný hokej sa už nehrá na
krásu ale na účelnosť. Ku koncu zápasu sa mi vynorili nostalgické spomienky na Vancouver
2010, keď sme v semifinále takmer takto senzačne dotiahli trojgólové manko Kanady
a nádejal som sa že mi nepribudne ďalšia takáto spomienka. Pribudla. Dúfam však že naša
obrana sa dostatočne dobre poučila z tejto facky, náš útok si dôkladne rozoberie čo mohol
spraviť lepšie a zajtra vytrepeme Rusov že si na to budú pamätať ešte peknú časovú
periódu. : )
...mimochodom, tí Nemci nehrali až tak férovo...

Zostava Slovenska:
Halák
Šatan, Surový, Zedník, Ružička, Bartečko, Radivojevič, Nagy
Jurčina, Baranka
Majeský, Graňák
Podhradský, Štrbák
Marián Hossa, Stümpel, Demitra
Gáborík, Handzuš, Marcel Hossa
Ostatné výsledky 3.hracieho dňa:
A-skupina:
Rusko – Slovinsko 6:4 (1:0, 1:1, 4:3)
Góly: 5. Aťušov (Kovaľčuk, Radulov), 36. Afinogenov (Kornejev), 47. Kulikov (Kajgorodov),
47. Arťuchin (Afinogenov, Kajgorodov), 57. Radulov (Kovaľčuk, Gorovikov), 60. Zinoviev
(Zaripov) - 30. Hebar (Gregorc), 43. Goličič (Šivic, M. Hočevar), 48. Goličič (D. Rodman),
52. Pajič (Tavželj); 9090 divákov
Jeden z hlavných favoritov celého šampionátu opäť sklamal. Slovinský trpaslík hrýzol celý
zápas a dokázal eliminovať ruské hviezdy. Rusko viedlo v zápase 3 – krát , raz dokonca
o dva góly, no nepríjemní Slovinci vždy dokázali držať krok. Množstvo hviezd z Ruskej KHL
či Kanadsko – Americkej NHL nedokázalo herne prevýšiť výber hráčov z Rakúskej či
domácej Slovinskej ligy. Rusko je jednoznačne zatiaľ najväčším sklamaním celých MS.
B-skupina:
Švajčiarsko – Bielorusko 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
Góly: 8. Gardner (Diaz, Moser), 25. Bezina (Rüthemann, Gardner), 28. Gardner (Gerber,
Rüthemann), 31. Rüthemann (Ambühl, du Bois) - 22. Korobov (Kosťučenok, Stepanov)
Dôležitý zápas medzi dvoma vyrovnanými súpermi zvládli lepšie reprezentanti

Helvetského kríža. O svojom triumfe rozhodli trojicou gólov v 2. tretine a pripísali si ďalšie
body do tabuľky B-skupiny.
Kanada – Francúzsko 9:1 (3:0, 2:1, 4:0)
Góly: 2. Gragnani (Spezza, Phaneuf), 7. Spezza (Phaneuf), 13. Skinner (Tavares), 37.
Stewart (Skinner, Tavares), 37. Pietrangelo, 42. Burns (J. Neal, Nash), 45. Nash, 55.
Skinner (z tr. strieľania), 58. Zajac (Clutterbuck, Pietrangelo) - 30. Bellemare (Treille,
Auvitu); 4457 divákov
Hráči javorového listu si aj v druhom zápase ľahko poradili zo svojim súperom, tentoraz
rozstrieľali galského kohúta pomerom 9:1.
Pozvánka ku hokeju na dnes, 2.5:
Česko – Dánsko 16:15 (live STV1)
USA – Nórsko 16:15 (live STV3)
Fínsko – Lotyšsko 20:15 (live STV1, ČT4)
[1.5.2011 14:05 Petrík]

Česko – Lotyšsko 4:2
Naši západní susedia včera odohrali svoj prvý zápas na šampionáte. V hľadisku sedelo 9219
divákov z ktorých značné množstvo bolo spoza rieky Moravy a tí určite neľutovali, lebo sa
mali na čo pozerať. Hral sa svižný hokej z jednej strany na druhú a zápas ktorý mal byť
jasnou záležitosťou úradujúcich majstrov sveta bol viac ako zaujímavý. V Českom tíme opäť
bezchybne zahralo najlepšie útočné trio všetkých čias a to štestí-klika-náhoda.
V prvej tretine síce mali Česi územnú prevahu, ale nevyťažili z nej nič, len nechali párkrát
vyniknúť lotyšského brankára Masalskisa. Naopak Lotyši hrozili z rýchlych protiútokov,
keď vysielali nepríjemné strely na neistého Paveleca v bráne Česka, ktorý prvýkrát
kapituloval už v 10-tej minúte po peknom brejku Lotyšov. O niekoľko minút neskôr však
celá aréna stíchla po tvrdom hite lotyšského obrancu na Martínka ktorý ostal ležať na ľade.
Bol odvezený na nosítkach a neskôr hospitalizovaný s diagnostikou otrasu mozgu
a možného poškodenia chrbtice, čiže na MS si už nezahrá. Dve minúty pred koncom
zapracoval pri mantineli pan štestí a Rolínek z nemožného uhla po niekoľkých šťastných
odrazoch puku vyrovnal.
Druhá tretina začala náporom Čechov no rovnako ako v prvej tretine sa prvý presadili
Lotyši po rýchlom brejku. V ďalšom priebehu mali Česi príležitosť hrať dlhú presilovku
o dvoch hráčov no neboli si schopní vytvoriť čistú gólovú príležitosť. Až v 33-tej minúte keď
sa tentoraz prebral pan náhoda prekonal Masalskisa z podobne situácie ako v prvej
tretine Eliáš. Z opakovaného záberu bolo vidno že puk si našiel cestu do brány až po
niekoľkých odrazoch od nešťastného brankára Lotyšska. Skóre sa potom do druhého
klaksónu nemenilo.
V úvode tretej tretiny začali Česi náporom, ktorý vyústil do prvého „normálneho“ gólu
Havláta ktorý pekne namieril a vymietol ľavý horný roh brány. Neskôr sa v Bratislavskej
hale odohrával vyrovnaný hokej na obe strany z množstvom zaujímavých situácií. Lotyšsko
malo niekoľko krát dobrú šancu vyrovnať no ich nádeje definitívne po chybe obrany
pochoval Červenka a uzavrel na konečných 4:2.
Ostatné výsledky 2.hracieho dňa:

C-skupina:
USA – Rakúsko 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Góly: 15. Kreider (Fayne, Stepan), 18. Wheeler (Stepan), 39. Yan Šťastný (Wilson, Fowler),
43. Shattenkirk (Palmieri, Shannon), 57. C. Smith (J. Johnson) - 34. Pewal (T. Raffl, M.
Raffl); 4495 divákov
Zápas sa odohrával vo výbornej atmosfére ktorú vytvorili rakúski fanúšikovia, ktorí
neustále hnali dopredu svoj tím. Favorit zápasu však držal opraty zápasu pevne vo svojich
rukách a po 60-tich minútach svietilo na kocke nad ľadovou plochou v košickej Steel Aréne
jednoznačné skóre 5:1.
Nórsko – Švédsko 5:4 po sam. nájazdoch (1:3, 2:0, 1:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 9. Roymark (Hansen, Ask), 21. Ask (Olimb), 33. Holtet (Bastiansen, Skroder), 56.
Bastiansen (Olimb, Spets), rozhodujúci sam. nájazd Skroder – 7. L. Eriksson (Nilsson), 12.
Berglund (Thornberg), 16. Berglund (Petrasek, Pääjärvi), 50. L. Eriksson (Nilsson); 5147
divákov
Ďalšia senzácia sa zrodila vo večernom severskom derby v Košiciach keď Nórsko vyhralo
nad svojim susedom a kandidátom na medailu Švédskom po 61 rokoch. Švédi 2-krát viedli
a raz dokonca o 2 góly ale ani to im nedopomohlo ku konečnému víťazstvu. Rozhodla
vysoká efektivita využívania presiloviek Nórov a celková bojovnosť ktorá hokejistom zo
severu určite počas celých 60-tich minút nechýbala.
D-skupina:
Fínsko – Dánsko 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
Góly: 24. Immonen (Valivaara), 37. Aaltonen (M. Koivu, Lepistö), 43. Pihlström (Pyorala),
53. Niskala (Puistola), 55. T. Ruutu (Aaltonen) – 48. Hardt (Jakobsen, Green) ; 9125
divákov
Jednoznačný zápas v ktorom Fínsko nepustilo svojho súpera skoro ku ničomu. Fíni využili
hneď 3 presilovky a prestrieľali bezzubých Dánov neuveriteľným pomerom 44:9.
Pozvánka ku hokeju na dnes, 1.5:
16:15 – Kanada – Francúzsko (live ČT4)
16:15 – Rusko – Slovinsko (live STV3)
20:15 – Švajčiarsko – Bielorusko (live STV3)
20:15 – SLOVENSKO – Nemecko (live STV1) – FAVORIT DŇA! Nezabudnite fandiť : )
[30.4.2011 14:00 Petrík]

SLOVENSKO – Slovinsko 3:1
Ufff... tak asi takto si niečo po štvrť na jedenásť včera vydýchlo celé Slovensko. Naša
reprezentácia odohrala prvý zápas na domácom šampionáte proti Slovinsku. Na zápas sa
prišlo pozrieť 9248 divákov. Naši chlapci nakoniec vyhrali 3:1, no toto úvodné víťazstvo sa
vôbec nerodilo ľahko. Dúfam že ste si tento zápas nenechali ujsť a že ste pri ňom neutrpeli

žiadnu ujmu na zdraví.
Zo začiatku zápasu vládla na našich hokejkách nervozita, chýbala pokojná rozohrávka. Po
niekoľkých minútach oťukávania s novo nabieleným ľadom sa náš stroj začal rozbiehať.
Skóre mohol otvoriť v 4-tej minúte pri prvej presilovke našich v zápase Gáborík, no
výbornú prihrávku Demitru cez celé klzisko a následný nájazd nezužitkoval. Diváci v prvej
tretine mohli sledovať zaujímavý hokej s množstvom vzrušujúcich šancí no s minimálnym
počtom čistých gólových príležitostí. Naša reprezentácia mala síce prevahu, ale všetky
strelecké pokusy likvidoval brankár Slovincov Kristan. Náš súper hrozil najmä z rýchlych
protiútokov, ktoré však s istotou likvidoval Halák.
V úvode druhej tretiny dostali príležitosť zahrať si presilovku aj Slovinci a narozdiel od
našich ju aj využili. Po chybnom striedaní keď zlyhala naša obrana zakončil pekný nájazd
Aleš Krajnc. V druhej tretine pokračoval scenár s tretiny prvej a to tupé búšenie našich na
slovinskú bránu. Šanca na vyrovnanie prišla v polovici zápasu, keď za faul vysokou
hokejkou dostal Jeglic 2+2. Túto dlhú presilovku sme však nielenže nezužitkovali ale
neboli sme schopní si vytvoriť ani len gólovú príležitosť. Radosť z prvého gólu domácich
priniesla až 36. minúta, keď výbornú robotu za bránou odviedol Surový a naservíroval puk
Šatanovi, ktorý už vedel ako s nim naložiť a vymietol Kristanovi ľavý horný roh brány.
Na začiatku tretej tretiny keď všetci čakali masívny tlak našich hokejistov, hra upadla do
šedého priemeru a bojovalo sa najmä o stredné pásmo. Naopak mohli skórovať Slovinci
keď delovku Razingara zastavila až horná žrdka našej brány ktorá sa musí triasť ešte teraz.
Z letargie nás prebrala až 48. minúta keď najprv Surového vychytal Kristan zákrokom za
ktorý by mal v NHL kategóriu „save of the day“ určite vo svojich rukách no hneď následne
na to Podhradský nechytateľne vypálil a bolo to 2:1. Z opakovaného záberu bolo nakoniec
vidno že ešte tesne pre Kristanom puk tečoval Marcel Hossa a jemu bol aj gól nakoniec
pripísaný. Slovinci hrozili aj naďalej no niekoľkými výbornými zákrokmi nás podržal
brankár Jaroslav Halák. Nakoniec, pri záverečnej powerplay, Bartečko výborne čítal hru a
sám uzavrel skóre zápasu na 3:1.
Zostavy:
Slovensko:
Halák
Jurčina, Baranka, Podhradský, Štrbák, Majeský, Graňák
Gáborík – Stümpel – Demitra
Šatan – Bartečko – Nagy
Ružička – Surový – Radivojevič
Zedník – Marcel Hossa
Slovinsko:
Kristan
Kužnik, Kranjc, Robar, Gregorc, Tavželj, Pretnar, Dervarič, Kovačevič
D. Rodman – M. Rodman – Razingar
Jeglič – Tičar – Sabolič
Pance – Pajič – Hebar
Goličič – M. Hočevar – Šivic
Ďalší zápas našej reprezentácie:
SLOVENSKO – Nemecko, v nedeľu 1.5 o 20:15 (live na STV1)

Pozvánka ku hokeju na dnes, 30.4:
16:15- USA-Rakúsko (live STV3)
20:15- Česko-Lotyšsko (live STV3, ČT4)
16:15- Fínsko-Dánsko (live STV 1) – FAVORIT DŇA
Ostatné výsledky 1.hracieho dňa
A-skupina:
Nemecko - Rusko 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly: 25. Greilinger (Braun), 58. Reimer ; 9 049 divákov.
Hneď prvý zápas šampionátu priniesol obrovské prekvapenie na úkor svetovej hokejovej
veľmoci, Ruska. Bezchybná nemecká obrana na čele s brankárom Endrasom, množstvo
zblokovaných striel, viedli k eliminácii ruských hviezd.
B-skupina:
Bielorusko – Kanada 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Góly: 20. Stepanov (Kulakov, Kitarov)
26. Eberle (Kane, Scalzo), 31. Skinner (Tavares), 46. Tavares (Skinner, Schenn), 49. Eberle
(Phaneuf, Scalzo)
6025 divákov.
Tím javorových listov nedovolil prekvapenie na svoj účet a húževnatých Bielorusov porazili
po dobrom výkone. Bielorusi síce hrýzli a v niektorých momentoch Kanaďanov aj
prehrávali ale nakoniec rozhodli skúsenosti s NHL premietnuté do štyroch gólov.
Švajčiarsko – Francúzsko 1:0 po predĺžení (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)
Gól: 62. Vauclair (Rüthemann)
2964 divákov.
Ďalšie prekvapenie úvodného dňa keď Švajčiari dokázali poraziť nováčika MS až po
predĺžení, keď rozhodol krásnym gólom Vauclair.
[27.4.2011 12:16 Petrík]

Je čas...

Je takmer máj. Pre niekoľkých ignorantov obyčajný mesiac niekedy v strede roka. Pre
väčšinu ľudí je však máj krásnym lásky časom. Pre tých športovo vzdelanejších je máj
časom niekoľkých významných športových podujatí. Pre niekoľko športových fanatikov až
maniakov, ako ja, prichádzajú viac ako 2 týždne plné emócii, výhier a sklamaní,
prichádzajú Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011.
Chcel by som vás počas týchto sedemnástich dní previesť dianím našej reprezentácie, ale aj
celým šampionátom. Budem sa snažiť denne vám prinášať reporty zo zaujímavých zápasov
a udalostí tejto najvýznamnejšej športovej udalosti na Slovensku tento rok. Chcem písať
pútavo, aby sa aj absolútni športoví nevzdelanci našej triedy aspoň na chvíľu vnorili do víru
udalostí a krásnych zážitkov z tohto šampionátu.
Zrodenie a príprava
Keď sa v roku 2006 v lotyšskej Rige rozhodlo o tom, že organizácia MS v hokeji 2011 bude
zverená Slovensku, čakalo náš štát 5 rokov intenzívnych príprav. Teraz stojíme už len

niekoľko hodín od úvodného buly šampionátu. Slovensko je posledný štát víťazov MS,
ktorému bola zverená dôvera organizovania šampionátu na domácej pôde.
Počas týchto piatich rokov sprevádzalo náročnú prípravu množstvo problémov, škandálov
aj frašiek, ako napríklad neskorá prestavba haly v Bratislave, mnoho podozrení o mrhaní
štátnymi peniazmi, najnovšie napríklad okradnutie Pavla Demitru v hoteli či vysoká
teplota v Bratislavskej hale ale aj ošarpanosť vstupných brán do Bratislavy – autobusovej a
železničnej stanice.
Už nám zostáva len niečo viac ako 24 hodín do začiatku šampionátu. Máme na Slovensku 2
krásne haly, ktoré môžu slúžiť ešte niekoľko desaťročí, tak sa z nich tešme a takisto sa
tešme na prínos MS Slovensku.
Kto je Goooly?

Goooly je oficiálnym maskotom 75. Majstrovstiev sveta v hokeji. Bol zvolený z niekoľkých
kandidátov tak, aby bol reprezentatívnym artiklom celého podujatia. O jeho vzhľade sa
viedli siahodlhé polemiky a jeho tvár bola niekoľkokrát menená. Nepretržite sú tu však aj
hlasy o tom, že vyzerá ako vlk zo slávnej ruskej rozprávky Nu pagadi! (No počkaj zajac!), a
že ako zviera nie je typickým príkladom Slovenska a v neposlednom rade jeho názov v
anglickom jazyku znamená nie veľmi vhodné slovo. Veď už viete aké... Každopádne, už s
tým nič nenarobíme a podľa môjho názoru to s Gooolym nie je až také strašné...
MS v hokeji 2011 trikrát nazdar:

Zdar!

Zdar!

Zdar!

