
Přílohy

Příloha č. 1: Přepis komentáře z utkání Československo-Kanada ze ZOH 1968 (text)
Dobiý večer vážení a milí doma v Československu. Olympijská hala v Grenoblů naplněná asi osmi tisíci diváky 
a další miliony u televizorů z celé Evropy i zámoří očekávají zahájení dnešního večerního střetnutí mezi mužstvy 
Čekoslovenska a Kanady.

A už je to tady. Věřím, že máte připraven ... (nelze rozumět), černou kávu, abyste vydrželi až do konce s 
klidnými nervy a se zdravím. Máme na ledě Golonku v útoku, v obraně Suchého s Horešovským. S Golonkou 
hraje Ševčík a Klapáč na křídlech. Golonka! Jeho střela se nevydařila, to už je Glennie, kteiý posílá dopředu svůj 
útok. O'Shea! Pěkně zastaven Horešovským, tvrdým bodyčekem. Klapáč -  Ševčík, jenom nahazuje k 
Broderickovi. Klapaáč, Ševčík na druhé straně dostane kotouč na hůl, tentokrát se mu to nevydařilo, ale 
dostaneme se znovu k puku. Suchý, Horešovský. Klapáč už nestačil, střídáme za hry. Golonka tam stále ještě 
forčekuje, aby zabránil Kanaďanům, ti také střídají, tak máme možnost to střídání dokončit.

Havel, Hejma, střílí z dálky na Brodericka. O'Malley, Černý, Suchý, ten zatím ještě neměl možnost vystřídat, 
Suchý dostal pěkně přihrávku. Ale už nestačil obejít Johnstona, ten si ho přidržel. Utkání nám píská Fin 
Silankorva a Američan Trumble. Hra ještě nebyla od začátku přerušena i když uplynulo minuta a čtyřicet -  až 
teď za zakázané uvolňování.

Tak se můžeme konečně věnovat sestavám. V brance máme Dzurillu, v obraně Suchý -  Horešovský, Machač -  
Pospíšil, připraven ještě Masopust. A útoky hrají v sestavě Ševčík -  Golonka -  Klapáč, Havel -  Hejma -  Černý, 
Hrbatý -  Nedomanský -  Holík, a na střídám připraven Kochta. Kanaďané mají v brance Brodericka, obranné 
dvojice hrají v sestavě Johnston -  O'Malley, McKenzie -  Glennie, Johnston s Hejmou tam tvrdě bojuje a 
nakonec to končí zašlápnutým pukem, Hejma nám udržel pásmo. Útočné formace Kanaďanů: Bourbonnais -  O' 
Shea -  Hargreaves, McMillan -  Dineen -  Pinder, Cadieux, Huck a Mott. Machač. Střela sražená do síti a vysoká 
hůl našeho Jendy Havla znamená, že se musíme vystěhovat do středního pásma, kde rozhodčí Trumble... Toto je 
Silankorva, kteiý přiváží puk, aby ho mohl hodit mezi další čerstvé hráče, bude jimi Dineen ze strany Kanaďanů, 
hrají v bílých dresech, to už jste jistě sami poznali, Češi v svých tmavě modrých, ve kteiých soutěž zahájili a rádi 
by ji dohráli až do konce.

Nedomanský tam dobře se snaží zbavit kotouče Conlina, nepodařilo se. McKenzie. Horešovský dobře zashál a 
jde sám kupředu. Zatím zbaven puku. A Monteith (vyslovován jako Monteis, pozn. Aut.), přímo na Hrbatého, tak 
to je dobré. Holík, Conlinho nemůže zastavit. Horešovský! A brankář Broderick. Odpískáno, protože podržel v 
rukavici puk déle než ty tři vteřiny a vhazuje se vpravo od jeho branky. Dineen opět na vhazování, který hraje s 
Gary Pinderem a Monteithem. V obraně...ee, v útoku. Kanaďané teď pomalu po jednom střídají.

My máme na ledě Hrbatého, Nedomanského a Holíka, v obraně Suchého s Horešovským. Na vhazování tam 
přišel O'Shea, Jirka Holík teď neviděl že tam Nedomanský je zaháknut s jedním z Kanaďanů a že nemůže 
zasáhnout do hry. Horešovský, O'Shea (jednou vyslovováno „oušej“, jednou „ouší“, pozn.aut.), Suchý, 
Nedomanský, přihrávku mu srazil O'Shea, Glennie jenom vyhazuje do naší třetiny. Suchý s Hrbatým, Suchý. 
Trošku nedorozumění při střídání, rozhodčí Silankorva se tam dohaduje s McLeodem (trenér Kanady, pozn.aut.) 
a Silankorva ukazuje na naší stridačku, že jsme měli šest hráčů v poli a to znamená první trest v dnešním utkání, 
budeme potrestání vyloučením pro špatné střídání. Tak kdo tam půjde na tu trestnou lavici, zdá se na led vyjíždí 
Golonska, Ševčík, je tam Horešovský, je tam Suchý a na tresntou lavici si jde sednout Klapáč. Tak to je ve čtvrté 
minutě první třetiny, Klapáč na trestné lavici, ovšem jemu se tento trest nebude počítat, poněvadž to je trest pro 
hráčskou... hráčskou lavici za špatné střídání.

Kanaďané mají tedy první přesilovku, my hrajeme v oslabení. Se čtyřkou Ševčík, Golonka, Horešovský, Suchý. 
Ofsajd Američanů. Kanaďanů. Kanaďané tam mají Johnstona a Hargreavese v obraně, v útoku jim hraje O'Shea, 
Dineen a Bourbonnais. Golonka získal puk. Má dost volného prostoru na manévrování, ale pozor, to musí jít puk 
skutečně z hole na hůl. O'Shea, vyhodili jsme znovu puk do střední třetiny. Bourbonnais, O'Shea, Dzurilla dává 
za naší branku, tam je Horešovský, Golonka a puk ve středním pásmu. Asi padesát vteřin už se úspěšně bráníme 
přesilovce Kanaďanů. O'Shea, pozor, teď to, ó, naštěstí ofsajd nás zachránil. Horešovský při tom sice zlomil hůl, 
ale hvizd rozhodčích již přerušil hru, takže má možnost vystřídat.



Na led přijíždí k Suchému Pospíšil a v útoku bude bránit Černý a Hejma. Kanaďané tam mají Cadieuxeho,
Hucka a Motta, v obraně Dineen... Ještě jednou, říká rozhodčí Trumble, se bude vhazovat mezi hůl Hejmovu a 
Huckovu. Golnka se tam prosmýkl mezi..eee... Černý se tam prosmýkl mezi hráči, Suchý, Hejma a vyhazuje 
dopředu Černému! Černý se snaží zašlápnout, nepodařilo se to. Johnston ho zbavil puku. Dineen, Dineen ještě, 
pozor! Ještě je nebezpečí. Johnston. Dobře Černý, Suchý tam zasáhl vleže. Cadieux, Huck, Dineen, vrací před 
branku. Kotouč se naštěstí odrazil za Dzurillu. Nedáváme se zatím vylákat z toho čtverce před naší brankou, 
naopak Pospíšil zachytil tu přihrávku, Černému se nepodařilo vyhodit, možná teď Pospíšilovi. Ano, správně. A 
trest už skončil, Klapáč je na ledě, jsme v plném počtu, tak jenom pozor. V takovýchto okamžicích dostáváme 
obyčejně branky. Teď se to nepodařilo, naopak Suchý má možnost, má tam Černého, ale Cadieux tam dobře 
zasáhl. Hejma tam bojuje v lisu dvou Kanaďanů, už se s Cadiuexem dostal do křížku. Kdepak Hejma, ten se jen 
tak nedá, Kanaďané nemají rádi, jestliže některý z jejich soupeřů je přitlačí na hrazení. Apořádnou silou, jako to 
Hejma dovede.

Šestá minuta první třetiny, hrajeme s Kanadou na olympijském turnaji v Grenoblů bez branek, nula nula. Pospíšil 
se dostane k puku, jenom ho nahazuje, ale to už budou Kanaďané. McMillan, Gary Pinder, to byl trochu tvrdý 
zákrok na našeho Machače v rozjezdu. Pospíšil, Nedomanský, pěkný pas na Hrbatého. A tén raději volí střelu, 
kterou Broderick efektně zachytil nad svou hlavou. Pinder, Conlin, to byl McMillan, který vystřelil. Pospíšil, 
Holík, Nedomanský. Kanaďané si přidržují hráče, kteří kolem nich projíždějí, tentokrát to byl McKenzie. A Jirka 
Holík spolu s Monteithem a McKenziem zašlapují u hrazení.

Tak zatím je to oboustranně hra, která se myslím obecenstvu líbí. Hraje se pozorně v obranách. Ševčík nyní 
dostává puk, ale už je odbokován Conlinem. McKenzie, Gary Pinder, dnes hraje pouze Gary Pinder, Herb na 
ledě není. Klapáč už nestačí, to je McKenzie. Vysoký puk, kteiý přelétává hrazení. Kanaďané střídají, my zatím 
ponecháváme Golonkovu řadu na ledě. Přijel tam O'Shea, Hargreaves a Bourbonnais. Pozor! Teď tam 
Horešovský zachytil puk a změnil jeho směr, naštěstí Dzurilla byl připraven. Ne, to nemůže už Klapáč stihnout 
tento puk, to je zakázané uvolňování. Rozhodčí Silankorva přiváží puk svému kolegovi Američanu Trumblovi. 
Golonka je tam a O'Shea na vhazování. Golonka vyhrál, Horešovský, znovu Horešovský, Golonka, Ševčík, musí 
kličkovat na modré, protože Kanaďané mu nedovolí vniknout do třetiny. Broderick. To už je Glennie. Dobře, 
Suchý zastavil Kanaďany. Golonka jen na druhou stranu, ale tam ne nejdříve u puku Bourbonnais. Klapáč, po 
něm O'Malley. Vysoká střela z dálky. Horešovský. Kanaďané se usazují teď v naší třetině, ale ne na dlouho. 
Suchý, Klapáč, Golonka a má před sebou volno! Najíždí mu tam ještě Ševčík, dostává puk, ale už je zatlačen 
Hargreavesem do rohu. Oddělen od puku, Golonka se ještě dostal k puku, přihrávka před branku, Černý! Měl to 
přes hůl. Měl to přes hůl, jeden z Kanaďanů bude vyloučen, hrajeme tedy šest proti pěti v poli. Hrbatý, a už je 
odpískáno a rozhodčí Trumble ukazuje... na kohopak z Kanaďanů? Je to Glennie s číslem pět, který v deváté 
minutě první třetiny si jde odpočinout na trestnou lavici, máme tedy přesilovku. Je potrestán za bodyček v 
útočném pásmu.

Máme tedy první přesilovou hru. Suchý, Holešovský, Havel, Hejma, Černý. Kromě Brodericka mají Kanaďané 
na ledě Hucka a Motta, O'Malley ho a McKenzieho. To je McKenzie, stále ještě s pukem na holi. Musíme za ním, 
nedá se nic dělat, musíme za ním, jinak by nás takhle vozili celé dvě minuty, alespoň zašlápnout, dobře. Znovu 
duel Hejma -  Huck. Huck se dostal k puku a dokonce ho vyhazuje Mottovi dopředu. Suchý ho zastavil, Havel. 
Černý, byl hákován Huckem, nemohl tedy ani přihrát ani vystřelit. Havel, Hejma. Huck mu srazil puk z hole. 
Havel, a to už je opět McKenzie, který ho zašlapuje. No, no! Možná, že jste to sami viděli v detailním záběru, 
Huck upozorňoval našeho Havla, že už je odpískáno zaťukáním holí na hlavu. Nedomanský, Hrbatý a Holík 
přijeli do útoku, Machač s Pospíšilem jsou v obraně. Kanaďané zatím v nezměněné formaci brání. McKenzie. 
Mott. Machač zachytil, ale pozor na 0'Malleyho. Mott. Tam bude drive Pospíšil u puku a měli bychom přejít do 
úto..., ale proč to vracet zbytečně. Nedomanský už najížděl na červenou čáru. Hrbatý, nahazuje hrazení, tam 
dojíždí Holík, nechává Pospíšilovi. Nedomanský, pěkná střela! To byla žíně, jak se říká. Machač. Znovu musel 
Broderick zasahovat. Hrbatý, dobře se uvolnil. Nedomanský, střela, znovu musel Broderick zasahovat. Tam seká 
Huck holí po našem Hrbatém, pěkná střela Holíkova, těsně vedle. Nedomanský, Machač, a musíme ven. Ano. To 
byl ofsajd. Kotouč nám unikl o zlomek centimetru za modrou čáru v desáté minutě první třetiny za
bezbrankového stavu nula nula.

(následuje slovenský komentář druhé poloviny 1. třetiny a první poloviny 2. třetiny)

Hejmův útok na vhazování, Suchý, Černý, Nedomanský, ne! Hejma to byl, který dostal pěknou přihrávku, 
nestačil zpracovat. O'Shea, úplně volný Hargreaves na levém křídle. Tam s ním bojuje Havel a prohrává ten 
souboj, Hargreaves! A nakonec musel Dzurilla zasahovat. Znovu Hejma a O'Shea. Naštěstí pro nás puk vyletěl 
ze třetiny, Kanaďané se museli vrátit. Suchý, Havel na Černého nepřesně. Hejma vybojoval puk, dává dozadu, 
ale musíme se vrátit. Nikdo tam nenajížděl v takové blízkosti, aby mohl puk zpracovat. Znovu Hejma,



Hargreaves stačil ještě zachytit a O'Shea útočí a náš Suchý ho nechává! Zbytečně. Teď to napravil Horešovský. 
Jako kdyby chlapci trochu spali. Opět necháváme Kanaďany vniknout příliš lehce do našeho pásma, 
Bourbonnais! ADzurilla. Ještě, že takhle. Černý... hraje dnes trochu po chři... s nádechem chřipky. Ale snaží se 
udržet co nejdéle kotouč. Měli bychom ale přihrávat, Havel, Hejma! To bylo příliš daleko, Hejma čekal přímoo 
před brankářem a mohl střílet na branku, kdyby dostal přihrávku lépe adresovanou. Černý, Havel, pěkná střela a 
Broderick měl teď co dělat s touto střelou.

Tak už se snad naši z té deprese po těch dvou brankách vzpamatovali a zahrají alespoň to, co jsme od nich zvyklí 
vídávat. V tomto složení, jak hrají tu, v Grenoblů. Machač, Pospíšil, Holík, Hrbatý a Nedomanský. Nedomanský 
na vhazování, Huck, Pospíšil ještě rukou hodil kotouč zpátky. To je Glennie, obtěžován Nedomanským. Holík, 
Pospíšil, Hrbatý, atakován v okamžiku přihrávky. Machač, Huck, Mott, Dzurilla. Ještě nebez... už je to lepší. Ale 
ještě Kanaďané zůstávají v naší třetině. Glennie, Mott, znovu musel zasahovat Dzurilla. Cadieux, Pospíšil 
zachytil puk a jen ho vyhazuje dopředu, protože nikdo z našich nebyl v pohybu, aby mohl tu přihrávku převzít. 
Huck. Vidíte, jak snadno se dostane do naší obranné třetiny. Stále ještě Kanaďané, McKenzie vrátil, pozor a 3:0! 
To je nemožné přátelé, co dělá ta naše obrana! Třináctá minuta, Cadieux, nula tři! Jeho spoluautorem bude 
pravděpodobně McKenzie, od kterého dostal přihrávku, počkáme si na hlášení místního rozhlasu.

No, tak to už je opravdu povážlivé. Tady se veškeré iluze a sny rozplývají v tomto okamžiku. A teď je třeba 
bojovat a zachránit alespoň čestný výsledek. Tak asistentem byl Huck při té třetí brance a Kanaďané samozřejmě 
při velké chuti. To bude zakázané uvolňování, které nám dá možnost vrátit se do kanadské obranné třetiny. 
Golonka, Ševčík, Klapáč, Suchý a Horešovský. Vidíte, jak bleskurychle vystartují Kanaďané do naší sestavy a 
zachytí i puky, které se zdají být naše. Monteith, Pinder, naštěstí už se nedostal ke střelbě. Ševčík, Suchý, 
Golonka, startuje mu tam Klapáč, dostává přihrávku a kotouč mu odskakuje od hole a nic z toho zase není. To 
snad není možné! Znovu vyhozený puk, Pinder, Ševčík, vidíte, sám musí vyvážet kotouč z naší třetiny, nemá 
komu by přihrál. Znovu Franta Ševčík, ale o hlavu větší O'Malley mu puk bere. Černý tam chce ještě, O'Shea, 
znepokojuje ho tam, ale nezabránil mu v přihrávce. Monteith (teď vysloveno Montýf, pozn.aut.), Horešovský, 
vystřeil překvapivě, ale přímo do středu branky. Hargreaves, dobře Hejma, ale nikdo nesleduje ty naše souboje, a 
tak se i vybojované puky stávají snadnou kořistí Kanaďanů. Hargreaves, Havel, Conlin už ho zatlačil ke hrazení 
a je po akci. Hejma se dostal ještě k puku. Vystřel! Vedle. Černý, Johnston, a jenom hází za naši branku, aby 
mohli Kanaďané dokončit střídám. Horešovský, Hejma, a to už bude opět McKenzie. O'Shea, Hargreaves, 
nahazuje hrazení, Bourbonnais v souboji s Černým a společně zašlapují puk u mantinelu v šestnácté minutě 
druhé třetiny za stavu 0:3.

Hrbatý, Nedomanský, Holík, Pospíšil, Machač. Kanaďané tam mají Cadieuxeho, Hucka a Motta, tedy ten 
nej silnější útok, McKenzie a Conlin. Huck atakován Holíkem, dostává přihrávku od Pospíšila. Nedomanský, ale 
to nebyla střela... Už ani Jirka Holík neuspěl, Huck. Ofsajd. Teď si naštěstí Kanaďané nerozuměli. Nedomanský 
a Huck. Hrbatý dostává přihrávku přímo z buly, ale puk zůstává za ním, a nakonec ještě mu uniká do středního 
pásma. Huck, Mott, znovu Hrbatý. Kanaďané nás vždycky přinutí udělat kličku na modré a to zpomalí náš útok. 
Nedomanský, Holík, a musíme ven z třetiny. Machač. Podívejte se! Podívejte se na ty chyby našich hráčů. Jeden 
jako druhý! Nepřesnost v přihrávkách, bezradnost v některých chvílích. Nedomanský, McKenzie ho nezastavil, 
Jirka Holík! A nic. Naopak, protiútok Kanaďanů. Monteith! Vysoko nad. Osmnáctá minuta druhé třetiny začala. 
Prohráváme s Kanadou v Grenoblů 0:3.

Suchý, Horešovský, Ševčík, Golonka, Klapáč. Rozhodčí Silankorvaje tam připraven, proti Golonkovi přijel 
Dineen. Suchý, takový dloubáček. O'Malley, Glennie, Huck, to měla být přihrávka na Monteithe, ten naštěstí 
neměl rychlost. Golonka, Ševčík, Klapáč, Golonka, už mu puk odskočil od hole, už ho má Glennie. Horešovský, 
musíme počkat, Suchý, Ševčík, McMillan, zastaven na chvilku Suchým, Monteith, Huck! Naštěstí mu ten puk 
skákal. Dineen, to byla střela O'Malleyho. Glennie, u něho Horešovský a bude se vhazovat v našem obranném 
pásmu.

Havel, Hejma, Černý, Machač, Pospíšil. Proti Hejmovi O'Shea, Johnston, Machač, nedůrazně. Znovu 
Bourbonnais byl před naší brankou, ještě Johnston! Nad. Havel, O'Shea, Hargreaves, O'Shee, tentokrát Machač 
dobře zasáhl. Hargreaves mu sebral puk a Dzurilla měl co dělat. Pospíšil znovu nepřesně. Zašlapuje? Ano. 
Devatenáctá minuta, Machač tam zůstává na chvilku ležet na ledě, odjíždí na střídačku a místo něho 
Nedomanského útok. Aleje to jedno, ať je na ledě kterýkoliv z našich útoků... Ty protesty, které teď slyšíte patří 
Machačovi a Conlinovi, kteří se střetli na ledové ploše a trochu si povyměnili názory.

Nedomanský a Huck. Horešovský, poslední minuta druhé třetiny, Huck. Naštěstí jenom na Hrbatého. Znovu 
chyba! Tady je... tentokrát byl v příliš ostrém úhlu, ještě se dostane k puku. Nedomanský. Jak obtížně se našim 
chlapcům zpracovávají ty puky, co to dá námahy a práce, než se dostanou k tomu, aby mohli klidně přihrát. To



všechno nervozita po zbytečných třech brankách, které jsme od Kanaďanů po chybách dostali. Holík. Pěkná 
střela, ale vedle. Hrbatý, Holík, Nedomanský. Snažil se překvapit Brodericka. O'Malley, Hrbatý tam s ním 
bojuje. Nakonec Jirka Holík vybojoval puk, ale nestačí se rozhlídnout a přihrát, už jsou na něm dva Kanaďané.

Siréna končí druhou třetinu utkání Československo -  Kanada na olympijském turnaji v Grenoblů, ve kterém 
jsme inkasovali tři branky z hole Hucka, Bourbonnaiseho a Cadieuxeho, znamená to tedy, že prohráváme 0:3.

(konec 2. třetiny)

(před úvodním buly 3. třetiny) Josef Černý v dnešním utkání nepodává tak stoprocentní výkon. Ale mrzí nás to u 
někteiých dalších hráčů jako je třeba Franta Pospíšil v obraně, kteiý, můžeme-li to tak říci a můžeme to tak říci, 
měl na svědomí tu první branku, velmi důležitou. Zdá se nám, že Honza Havel nedává do boje všechno své 
umění, že se vyhýbá soubojům s tvrdými protihráči a nemá ani ten tah na branku, jak jsme zvyklí ho vídat v 
ligovém dresu pražské Sparty. Z ostatních hráčů se nám poměrně líbí Jenda Hrbatý, který se snaží připravovat 
svým spoluhráčům co nejvíce dobiých příležitostí. Má také z našich nejvíce úspěšných nahrávek, celkem sedm a 
jednu branku vstřelil zatím. Je tedy vyloženým nahrávačem a může se říci, že vedle Nedomanského a Holíka 
tvoří zatím nej úspěšnější ho hráče této trojice. Z ostatních má svou stálou bojovnost Franta Ševčík. Vedle 
Golonky a Klapáče, kteiý také ještě není zcela fit, má rozbitý nos po zápase s Finskem. Tak také nemůže zahrát 
to, co by rád a co normálně by rozhodně mohl hrát. A některé ty naše útoky jsou trochu chaotické, protože 
spoluhráči nevědí, co ten nebo onen jejich druh na ledě právě udělá.

Kanaďané se dostali jenom do středního pásma, tamjsme je zastavili. Horešovský zbytečně zase dlouho přidržel 
puk, nakonec zůstal pod jeho tělem, rozhodčí Trumble bude vhazovat těsně vedle červené půlící čáry. Je tam 
O'Shea, je tam Golonka, vyhráli jsme vhazování. Suchý, a opět Kanaďané, vidíte ten rychlý přechod do útoku. 
Hargreaves, O'Shea, tam je ale dříve Horešovský a puk pod tělem jeho a Bourbonnaiseho. Střídáme stejně jako 
Kanaďané, Havel, Hejma, Černý, Pospíšil, Machač do obrany. Tak ne, Masopust-Machač v obraně. Masopust s 
Machačem, Masopust tedy vystřídal Pospíšila v naší obraně, Hejma, Černý, Havel, gól! No konečně! Tak vidíte 
chlapci, že to jde! V první minutě poslední třetiny Havel zaznamenává první branku Československa, 1:3, po 
přihrávce od Černého. Hejma založil útok, dal Černému, ten Havlovi a je to 1:3. Takovéto útoky mohou vést k 
nějakému cíli.

Johnston vyhazuje na Hucka. Černý. Pokusil se vystřelit z dálky, Broderickovi odskočil puk od těla. Ano, místní 
rozhlas nám potvrdil, autorem gólu Havel, s přihráním Černého. Huck až na naší modré, no tak to samozřejmě 
pravidla nedovolují takovéhoto buká hrát. Vrátíme se tedy do obranné třetiny Kanaďanů s útokem Hrbatý, 
Nedomanský, Holík a Suchý s Horešovským v obraně. Kdyby se tak Horešovskému povedla ta jedna jeho střela, 
kterou je proslulý. Puk za mantinelem po zásahu Horešovského a Johnstona.

Rozhodčí Trumble, Nedomanský a Huck. Mott, Horešovský, Nedomanský pěkně prodloužil, ale ofsajd. Jirka 
Holík tam vjel dříve do třetiny Kanaďanů než puk. Na kanadské střídačce vládne zatím pohoda, protože ten 
dvoubrankový náskok 3:1 se zdá být kaučovi mužstva McLeodovi dostatečný. Uvidíme, jak na to odpovědí naši 
chlapci. Conlin. Ofsajd tam byl, rozhodčí nechali pokračovat ve hře, tak musíme oplatit. Nedomanský, Jirka 
Holík, góóól! Nedomanský! Druhá minuta poslední třetiny, Nedomanský, 2:3! Jirka Holík se pěkně uvolnil, 
vystřelil, brankáři Broderickovi kotouč odletěl od chráničů a jak to dopadlo jste viděli, Nedomanský pohotově 
vrátil do sítě. Zaznamenal tady na mistrovství už svůj pátý gól a ten by měl být signálem k dalšímu náporu.

Golonka. Kanaďané se osvobodili. O'Shea, Bourbonnais, nahazuje. Machač. Tak jako nahrávač bude zapsán 
Holík. Klapáč, Golonka! A teď byl Broderick překvapen. McKenzie, Conlin, snažíme se forčekovat a daří se 
nám to. Ševčík. Nakonec zašlápnutý puk, Ševčík přidržoval puk, aby ho nezahrál do útočné třetiny, protože 
odtamtud se vracel Golonka. Hejmova řada s Černým a Havlem na křídlech, Suchý s Horešovským. Kanaďané 
tentokrát vyhráli vhazování, Conlin, McKenzie. „Go Canada, Go“ ozývá se grenobelskou halou, Kanaďané tady 
mají hodně příznivců. Suchý tam sprintuje, aby zabránil 0'Sheovi v útoku, Černý, Hejma mu tam jede dopředu, 
Havel dostává přihrávku a ofsajd. Rozhodčí Silankorva ukazuje, že kotouč zůstal za Havlem, ten ho ještě 
nepřevzal a vjel do útočné třetiny do postavení mimo hru. Rozhodčí Trumble bude vhazovat na tom místě, odkud 
bylo přihráno, to znamená až za naší, za půlící čarou, na naší polovině.

Je tam Huck a Hejma. Suchý, po něm Horešovský, Černý, pozor! Kanaďané jsou jako vosy u našich útočníků. 
Tak snad teď. Černý, Hejma, a puk mu ušel. Ještě Černý. Zůstáváme u... ále. Škoda, všechno se nedá stihnout a 
všechno se nemůže podařit. Dobře Horešovský, Černý a na dmhé straně Klapáč, ale Johnston mu zkřížil cestu. 
Suchý, rychle se vraťme, ať můžeme útočit. Puk zůstal za Havlem, toho využívá Huck! A brankář Dzurilla. 
Horešovský. To je moc příliš dlouhý puk, kteiý nikdo z našich nedojede, zakázané uvolňování a hra se nám ve



čtvrté minutě poslední třetiny vrátí zpět do našeho pásma.

Takto už je radostnější, 2:3, prohráváme o jednu jedinou branku a máme před sebou prakticky ještě šestnáct 
minut čistého času. V tom se dá udělat hodně, ale musí se makat. Dineen a Nedomanský. Vyhráli jsme 
vhazování, Holík, Masopust, který teď v poslední třetině hraje místo Pospíšila. Ale komu přihrát, to je právě ten 
problém v těchto okamžicích. No, musí vyhodit jenom puk, nikdo mu tam nenajede, aby dostal přihrávku. 
Kanaďané si výborně hlídají prostor uprostřed modré naší čáry, tam nemůže přihrát a na křídlech to je vždycky 
velmi nebezpečné, protože Kanaďané krouží v prostoru vhazování a mohou takovou přihrávku snadno zachytit.

Znovu Nedomanský a Huck. Naštěstí kotouč unikl z našeho pásma, Hrbatý tam sprintuje za Conlinem, Monteith, 
Jirka Holík se dostal k puku. Johnston, Dineen, to je Monteith, a po něm už Jirka Holík. Dobře, a teď rychle 
dopředu. Hrbatý mu tam sprintuje, dostává přihrávku, je všechno v pořádku, může hrát. Nevidí gesto rozhodčího, 
opět. Až teď teprve se dostává k puku a zašlapuje ho spolu s Dineenem. Rozhodčí ovšem vytahují puk do 
středního pásma, brankář Broderick opouští branku. Potřebuje tam úpravu jeho chránič, myslím, že to je. Ano, 
všechno v pořádku a můžeme pokračovat ve hře.

Čtyři minuty a padesát vteřin uplynulo z poslední třetiny, prohráváme s Kanadou 2:3. Ševčík, Golonka, Klapáč, 
Horešovský, Suchý. Ševčík dobře podržel teď kanadské útočníky, aby nemohli proniknout. Klapáč. Ale škoda, 
nezachytil tu přihrávku, jak by chtěl. Suchý, Horešovský, Ševčík. Jenom vyhazuje za kanadskou branku.
Glennie, nepřesně. Horešovský, vystřel! Golonka stojí na modré čáře, ukazuje to rozhodčímu, a ten nařizuje, že 
se bude vhazovat v našem obranném pásmu za úmyslné postavení mimo hru. No to se nedá nic dělat. Rozhodčí 
je pánem na hřišti a i když s jeho rozhodnutím někdy nesouhlasíme, musíme se mu podřídit.

O'Shea na vhazování, pozor! Dobře, Vládo! To byl Bourbonnais, kdo tak překvapivě vystřelil. Ještě má 
příležitost Hargreaves, tam mu skočil Klapáč do střely, vyhodili jsme puk do střední třetiny. Nesmíme nechat 
Kanadany usadit se v naší třetině, pak je to nebezpečné. Ofsajd. Rozhodčí Trumble ze Spojených států odpískal 
ofsajd v šesté minutě poslendí třetiny. Hejma a O'Shea, Hargreaves, Masopust, Černý, zas mu ta přihrávka 
nevyšla. A opakovat se, k tomu už se nedostane, protože Kanaďané okamžitě brání tělem. Masopust, Černý, 
Machač, Hejma. Havel s Černým byli na jednom místě, nezachytili. Bourbonnais, O'Shea, dobře Machač tam 
zapracoval tělem a můžeme jít kupředu! Hejma, Kanaďané střídají. Johnston ještě vypíchl puk a vyhazuje 
dopředu, to bude ale zakázané uvolňování, a tak se přeci jenom do té kanadské třetiny dostaneme v sedmé 
minutě poslední části hry.

Je tam Johnston, O'Malley, Cadieux, Huck a Mott, prakticky nej silnější kanadská pětka. Proti ní Hrbatý, 
Nedomanské, Horešovský, Holík, Suchý. Johnston, Suchý, Nedomanský, Hrbatý a už je příliš daleko. Bude 
muset vracet před branku, nepodařilo se mu to, Johnston ho odstrkuje od puku. Horešovský. Podaří se mu 
přihrát? Podařilo. To je O'Malley, sledován Jirkou Holíkem, Johnston, Cadieux, jenom k Suchému. Holík! 
Johnston srazil tu střelu. O'Malley, Mott, Jirka Holík se dostal k puku, ale nikoho tam neměl, komu by přihrál. Je 
stále atakován dvěma Kanaďany, Huck. Sledován Hrbatým, vyváží, Mott, to je velmi rychlý hráč. Horešovský je 
zastavil. Nedomanský, Holík, ale ten tandem nevyšel. Ještě jsme sebrali Kanaďanům puk zásluhou 
Nedomanského. Horešovský. Klapáč nestačil zpracovat. Monteith, Dineen je tam, Horšovský dobře tělem.
Suchý, Horešovský sám vyjíždí k protiútoku, Hrbatý a brankář Broderick. Po něm McKenzie, Dineen. Srazili 
jsme Kanaďanům puk, Golonka, Horešovský jenom do Monteithe. Suchý, ale tam nikdo není... vzádu. Klapáč 
zachytil puk, Golonka! Měl příležitost, kanadská branka je posunuta. Golonka! Jenom do 0'Malleyho. Ještě má 
příležitost, no tak dej to někomu! Suchý, Ševčík, Suchý, Klapáč! Ve hře se stále pokračuje a nakonec Dineen, 
pozor, teď pozor, abychom z protiútoku nedostali gól. Naštěstí Kanaďané jenom vyhodili, neměli už sil k útoku 
po té obranné akci. Glennie, Conlin, dobře Suchý vjel do jejich přihrávky. Kanaďané vystřeluj i za naší branku. 
Skončila devátá minuta, začíná desátá v poslední třetině. Horešovský, Glennie, tam už čeká Masopust, ale přímo 
0'Sheaovi. Tři Kanaďané jedou na naši branku, ofsajd. Tak to ještě dobře dopadlo.

Desátá minuta poslední třetiny běží, prohráváme s Kanadou 2:3, když jsme Kanaďany překvapili tím naším 
nástupem v poslední třetině a snížili Havlem a Nedomanským. Ale potřebovalo by to ještě vydržet v tom tempu. 
Ještě vydržet v tom tempu! Šancí jsme měli teď poměrně dost. O'Shea, Dzurilla, po něm Machač, Havel, Hejma, 
puk mu odskočil, Conlin už posílá směrem k naší brance a ještě jednou. Jak snadno Kanaďané někdy proniknou 
do naší obranné třetiny. Conlin! Dobře Masopust, ještě tam zmatek trvá před naší brankou. Havel, Hejma, Havel! 
Broderick! Kotouč pod jeho tělem! To byla šance! Šest vteřin před zahoukáním sirény, která rozpůlí poslední 
třetinu. A potlesk patří rovnou měrou jak Broderickovi za jeho zákrok, tak i za tu naši akci. Jen častěji by to 
potřebovalo takovýmto způsobem trochu zvětřit kanadskou obranu. Bourbonnais je tam, O'Shea a Hargreaves a 
kdo bude v obraně? McKenzie a O'Malley? Ano. O'Shea a Hejma, Kanaďané vyhráli vhazování, Hargreaves a už 
je tu siréna a posledních deset minut hry před námi.



Příloha č. 2: Přepis komentáře z utkání Česko-USA ze ZOH 2018 (text)
Legenda: RZ = Robert Záruba, DP = David Pospíšil

RZ: Přejem vám domů hezké ráno, příjemné vstávám, zdrávíme hokejový národ z hokejového centra v 
Kangnungu, a doufáme, že nebudete natažení nervozitou jako stmny kytaristy Jimmyho Hendrixe, a pokud ano, 
tak že vám příští okamžiky nebudou brnkat na nervy moc dlouho.

DP: Dobré ráno. (smích)

RZ: Čeká nás klíčový zápas olympijského turnaje Česko -  Spojené státy americké, čtvrtfinále, které určí 
postupujícího do bojů o medaile. Český tým poprvé v historii postupuje do tohoto týmu jako vítěz základní 
skupiny, od té doby, co se hraje kvalifikace, poprvé se národní mužstvo vyhnulo právě tomuto vloženému utkání, 
Američané museli včera ve stejném čase porazit Slováky, zvládli to ale bravurně, 5:1, a předvedli nejlepší výkon 
včetně Ryana Zapolskiho v bráně.

DP: Ryan Zapolski, určitě důležitá osoba, Američané mají daleko více hráčů, kteří můžou rozhodnout to utkání, 
vzpomeňme si na Donata, který je tady nejlepším střelcem amerického týmu. Ten nebude smět moc střílet, na 
toho si budou muset naši dát pozor, ale když jsemje dneska viděl na rozcvičce, tak si myslím, že jsou skvěle 
připraveni, bylo na nich vidět ta energie, která vyloženě přetejkala, jak se těšej na ten zápas, takže zase trochu 
pozor, aby to nepřehnali.

RZ: Martin Erat si musí počkat na svého protějška Briana Giontu, kteiý si zapomněl vlaječku, musel mu ji rychle 
donést masér, takže pozdrav kapitánů se trochu opozdil. Oba dva se dobře znají z NHL, dnes proti sobě stojí jako 
velcí soupeři a Spojené státy jako náš nejčastější protivník ve čtvrtfinále, už to tak je od roku 1992, kdy se 
poprvé na olympijských hrách v Albertville nastolil vyřazovací systém, Spojené státy nám nejčastěji kříží cestu 
právě v tomto kritickém utkání. Dvakrát to bylo na zimních olympijských hrách, a my jsme už mnohokrát 
vzpomínali na dvacet let a tři dny starý příběh z Nagana. No ale máme také v paměti poslední utkání na 
olympijských hrách v Sočí, kde nás Američané ve čtvrtfinále v záložní aréně Šajba vyřadili poměrem 5:2. 
Hlavními rozhodčími zápasu jsou Olivier Gouin z Kanady, ten ještě Čechy nepískal na tomto turnaji, a Linus 
Óhlund, ten řídil naše utkání s Koreou. Na čarách potom švýcarská, švýcarsko-finská dvojice Paši Sormonen a 
Roman Kaderli. Český tým beze změn v sestavě, Josef Jandač a jeho asistenti Jiří Kalous, Václav Prospal, 
Jaroslav Špaček a trenér brankářů Petr Jaroš udělali všechno pro to, aby se český tým přiblížil vytoužené 
medaili, která nám uniká z velkých světových turnajů už téměř šest let. Ale na druhé straně stojí kouč Tony 
Granato s neméně odhodlaným americkým výběrem, který možná nemá tolik hvězd, ale prokazuje tady stejná 
zlepšení a stejné pokroky jako český národní tým. A tohle je muž, který symbolizuje zlepšení Američanů, střelec 
Ryan Donato. Zahajovací sestavy, proti sobě se sklánějí Roman Horák a Chris Bourque. Jejich otcové hráli na 
olympijských hrách, oba dva. Takže nositelé slavného odkazu teď stojí také v úvodním duelu tohoto čtvrtfinále 
proti sobě a český tým, který začíná s obranou Kolář a Mozík se pokouší poprvé zaměstnat amerického brankáře 
Zapolskiho. Američané mají na ledě obrannou dvojici Sanguinetti Gunderson, v útoku Gionta, Bourque a 
Greenway, s Horákem jsou na ledě Řepík a Briner. Ale to už neplatí, český tým vystřídal a do hry skáče naše 
první formace, obvykle tedy první: Erat, Kovář a Kubalík. Kubalík ztrácí puk ve středním pásmu, Erat ovšem 
obral Chrise Bourquea, Američané protahují své první střídání, český tým naopak vystřídal velmi rychle. 
Nakládal, Kubalík, Erat, první střela na branku, ale ne, Erat netrefil, takže to stále ještě není na zákrok 
Zapolskiho, který teď přikryje puk a umožní svým spoluhráčům ze zahajovací formace vystřídat.

DP: Viděli jsme, že Američané mají z našeho týmu respekt, ve středním pásmu se postavili, čekali, co naši 
vymyslí, takže ta rychlá kombinace, to měnění míst určitě bude fungovat, výměna Kubalík-Erat teď vedla k 
prvnímu ohrožení Zapolského, musíme dokázat využít toho, že Američané budou spíš čekat, co vymyslíme my.

RZ: Na ledě už je třetí formace, za minutu a dvě sekundy. Mertl je na vhazování výborný, třetí nej lepší v celém 
turnaji. Teď zase vyhrál buly a český tým je v útočném pásmu, Růžička a Červenka, proti nim hrají Terry, 
Arcobello a Donato. V obraně se objevuje Ondřej Vrtásek, tak přece jenomještě jedna změna v sestavě, Ondřej 
Vitásek vedle Tomáše Kundrátka místo Michala Jordána. Tady je velký talent amerického hokeje, Troy Terry, 
který čtyřikrát asistoval a je to nabíječ Ryana Donata, co se týče přihrávek na góly.

DP: On se dokáže udržet, udržet na kotouči, má výborné krytí puku, a tím pádem si dokáže sjednat místo pro to,



aby se mohl podívat a nahrát a Donato je borec, který za to umí vzít ze zápěstí, který umí se orientovat na malém 
prostoru, takže i proto má Terry takovouhle úspěšnou bilanci asistencí.

RZ: Josef Jandač chtěl, aby český tým měl hodně rychle všechny hráče na ledě, takže teď už čtvrtá formace na 
ledě podle pořadí střídání. Sekáč u kotouče, obhazuje si Gilroye, chtěl projít i přes Welche, ale to se mu 
nepovedlo. Nicméně Koukal může hrát, další puk letí za americkou bránu. Kolář, Ondřej Němec... počká na 
vystřídání, na led se vrací Horákova formace. Američané byli včera proti Slovákům velmi trpěliví co se týče 
čekání na úvodní šanci a ten opatrný zápas rozhodli na začátku druhé třetny, výborně teď sklepl Bimer, předávka 
Horákovi ale nevyšla. Hrají Američané, je to Gunderson, jeho partner v obraně je Sanguinetti. Sanguinetti 
nahazuje na Francouzovu bránu a první zákrok českého gólmana. Pavel Francouz tady zatím podává výbroné 
výkony a podporuje český tým. Jinak proti sobě stojí velmi vyrovnané sestavy, co se týče úspěšnosti na tomto 
trunaji, český tým má lepší procentuální úspěšnost střelby, je na tom o trošku lip v přesilovkách, ale co je 
zajímavé, Josef Jandač a jeho tým měli pouze sedm přesilovek za celý turnaj, za tři zápasy ve skupině, proti 
tomu Američané šestnáct. Český tým hrál zdaleka nejméně přesilovek ze všech účastníků turnaje a dokázal i z 
těch sedmi možností dvě využít. Kovář teď obral o puk Roea za brankou a snaží se vyvézt kotouč, ale Američané 
ho nahánějí, ve středním pásmu není moc místa. Aje tu úspěšný americký forčeking, O'Neill a pozor na šanci 
Sanguinettiho! Francouz kryje a má kotouč pod rukavicí, Sanguinetti měl první šanci zápasu.

DP: Skvěle Pavel Francouz, povyjel si proti té Sanguinettiho střele, zmenšil střelecký úhel a nadvakrát dokázal 
ten kotouč zkrotit. Ale co bylo špatné, byla ta chyba u modré čáry. Tam si nemůžeme dovolit ztratit puk, 
Američané na tohle čekají. Oni né, že po nás půjdou na zadní mantinel, ale ve chvíli, kdy budou vidět, že se 
dostáváme do problémů, že není kam hrát, tak jsou schopni vystartovat ve třech lidech a zavřít celou třetinu.

RZ: Kovář si na tenhle výjezd musí dát pozor, na ledě už teď znovu Mertlova formace a na buly opět Tomáš 
Mertl. Čeští centři vůbec vykazují velké zlepšení na vhazování, Mertl má dvacet vyhraných vhazování proti 
sedmi prohraným a konkuruje vůbec nejlepším hráčům v téhle činnosti O'Dellovi a Kontiolovi. Červenka a Mertl 
forčekují, Červenka se snaží vybojovat, ale nakonec může hrát Gionta, Greenway, napravo ještě Chris Bourque.. 
Bourqueova nepřesná střela. Gilroy, Greenway, Mozík ho tlačí na mantinel. Chris Bourque, Gionta, Greenway a 
zase úkol pro Mozíka zadržet amerického obra, jenomže tam byl faul, dvě minuty za držení... hokejky a na 
trestnou lavici půjde americký útočník Jordan Greenway.

DP: Já jsem se celou dobu bál, aby to rozhodčí nepískl opačně, ale tam bylo jasně vidět, že Greenway drží 
Mozíkovi hokejku, že šiji přidržuje u těla, tady to jasně vidíme. Aby nemohl hrát, aby mu nemohl odebrat ten 
kotouč, ale rozhodčího musíme pochválit, byl přesný, viděl to tak, jak to bylo.

RZ: Nové složení přesilovek sestavili trenéři, i když jsme neměli moc možností, tak stejně nebyli spokojení, 
takže proti Švýcarsku jsme hráli pouze jednou v početní převaze a kombinace Erat -  Horák a Řepík zafungovala 
výborně. Tu jednu přesilovku jsme dokázali využít. Teď Němec znovu s Eratem, Řepík v palebné pozici, 
přihrávka na Mozíka, jeho šance, ještě dorážka! Puk je stále ve hře, Mozík tam je, ale nikdo neodkázal překonat 
ten americký val před brankářem Zapolskim. Znovu Erat ro ze hrává, na modré čáře Němec. Mozík, kotouč mu 
utíká do rohu, stahuje se tam Sanguinetti, ale Horák připěchal na pomoc a hrát může Erat. Před tím mají 
Američani velký respekt. Mozík, na teč zkusil pro Řepíka. Znovu Erat, žabka pro Ondru Němce a tečovaná střela 
končí mimo, ještě šance! Horák tam je před brankou a schytal tam ještě jeden úder, ale nedokázal ten puk 
procpat mezi betony Ryana Zapolskiho.

DP: Američané svým způsobem pasivní, oni se bojí jít k Martinu Eratovi, oni vědí, že z těch situací jeden na 
jednoho, z těch těsných momentů dokáže vybruslit nějakou šikovnou přihrávkou, nechtějí mu jít na tělo, 
nechávají nám tam hodně místa a naši toho dokázali využít k několika nebezpečným akcím. Ať Mozík, tak 
Řepík, ta nabídka na teč, to všechno byly dobiý věci.

RZ: Druhou přesilovku bude ze stejné trany řídit Roman Červenka, Nakládal, Radil, Červenka, před brankou 
Kovář. Červenka si vybírá Nakládala, ten pálí a sražená střela končí v ochranné síti, vhazovat se bude znovu v 
obranném pásmu. Ještě se radí rozhodčí, kdo vlastně ten puk zasáhl.

DP: Američané tam avizovali, že to byla hokejka Lukáše Radila.

RZ: Hm, a tak to bylo opravdu od Radilovy hokejky. Tony Granato má slavné asistenty: Chrise Cheliose, Scotta 
Younga a Keitha Allaina. Nemají toho moc odtrénováno, ale asi budou umět poradit. Ve druhé přesilovkové 
pětce tedy s Červenkou tedy Nakládal, Martin Růžička, Kovář a Radil. Červenka, Nakládal, znovu Červenka. 
Nakládal, Červenka. Už je v dobré pozici, mohl by to zkusit, tyčka! Možná tam cinkl Zapolski. Další tečovaná



střela mimo, znovu Červenka. Z té přesilovky zbývá ještě dvacet pěk sekund, to je dost času. Růžičkova střela! 
Ještě je tam Radil a Kovář, ale Američané se dostávají ven a je to O'Neill, kteiý vyvezl puk. Růžička, Nakládal, 
Vitásek. Greenway je na ledě. Český tým první přesilovku nevyužil ještě to zkouší Kovář. Gilroy ho přibrzdil, 
ale nezastavil českou akci. Tahle přihrávka na Vitáska nebyla přesná, rychle zpátky musí Kundrátek, ale zvládne 
to v pohodě. Ta přesilovka nebyla špatná.

DP: Byla výborná. Té chyběl jenom gól.

RZ: Té chybělo jenom troška štěstí možná pň dorážce, každopádně teď Vitásek naháněný ve středním pásmu. 
Zapolski nezastavil za brankou, ale ani Martin Erat. Výborně Kundrátek zpracoval Donata, tuhle zadovku 
zastavuje Terry. Terry obchází Erata, Donato. Donatova střela a je to gól! Donato má střeleckou slinu a skóruje 
po dvou zápasech,... po dvou gólech se Slovenskem i dnes. Čas 6:20. Čtvrtá střela na Francouzovu bránu končí 
gólem.

DP: Nenápadná rána, v podstatě z ničeho, z jednoduchého tandemu. Ale Donato to udělal velice chytře, 
podívejte se, jako levák zleva, nečekaná rána, on se s tím musel pootočit a podívejte se, jak krásně trefd na 
dlouhou tyč, mezi hráči, to je těžká rána, takhle střílet s hokejkou zpátky do hřiště. Donato potvrzuje, že umí 
vypálit a umí i přesně vypálit.

RZ: Horák a Vitásek clonili Francouzovi, bránili mu ve výhledu a viděli jste hned ten vyčítavý pohled českého 
brankáře? Nevidím nic.

DP: Ono to opravdu nebyla střelecká pozice todle, ideální a Donato to tam dokázal vypálit tak, jako to tady 
předvádí na turnaji. Pátý gól.

RZ: No a dneska to platí, včera jsem mluvil o úspěšnosti jeho otce, Teda Donata, ale k tomu se dostaneme možná 
později, teď má Francouz další práci, Sanguinetti, Mozík. Za touhle zadovkou odjel Kolář, Sekáč, Roe. Kolář, 
O'Neill, náš tým se znovu snaží rychle prostřídat. Na ledě opět Horákova formace, Bimer vybojoval puk a může 
jít dopředu, ale Bimer na Horáka zkusil tu přihrávku. Gionta a Francouz zasahuje.

DP: Američané to teď budou zkoušet, přece jenom Pavel Fracouz neměl tolik zákroků a inkasoval z Donatovy 
hole, takže budou zkoušet jeho psychiku. Ale Pavel Francouz má výtečnou formu, já myslím, že jedna takováhle 
rána ho nepoloží.

RZ: Otec Ryana Donata Ted skóroval dvakrát ve čtvrtfinále v roce 1992, už jsem to připomněl ve včerejším 
utkání se Slovenskem se špatným odkazem na podobnost těch dvou zápasů, včera to byla opravdu jen 
kvalifikace, ale bylo to první utkání playoff a dneska Donato bohužel napodobil svého tatínka i ve čtvrtfinále.
Tak zatím Ted Donato, veterán NHL, který později ovšem neměl radost ze zápasů s československý národním 
týmem, v utkání o bronz zvítězil výběr Ivana Hlinky 6:1 nad Američany a získal bronzové medaile. Nicméně ve 
čtvrtfinále byl Ted Donato rozhodujícím hráčem a jeho syn Ryan se činí i po dvaceti, pardon, po šestadvaceti 
letech. Jim Slater vykázán z kruhu pro vhazování, místo něj Stoa. Červenka může hrát. Martin Růžička zpátky na 
Červenku a přihrávka Mertlovi. Ještě je tam Polášek, kteiý vypálil. Růžička, Červenka za brankou, volno na 
modré čáře, Nakládal, Červenka. Červenka zkusí vystřelit, ale jeho pokus se smekl o brusle Američanů mimo. 
Mertl, teď už Stoa, jenomže nevyhodil puk. Zapolski jenom k Mertlovi, teď už Červenka za brankou, nádherně si 
teď obhodil Welche a je tu možnost pro Erata, kteiý vystřídal. Němec ve středním pásmu. Nakládal, Erat, 
všechno v pořádku, Němec má dobrou rychlost a tady je možnost! Rozjetý Kundrátek. Teď oba dva beci ze 
stridačky vystartovali na podporu Eratovy akce. Na ledě už jsou také Kovář s Kubalíkem, Kovář zkusil odrazit 
puk o Zapolskiho betony, to se nepovedlo a Francouz rozehrává, ale nešťastně na Arcobella, Arcobello v šanci, 
minul bránu. Francouz to myslel dobře, chtěl urychlit akci, ale Arcobello vystihl jeho záměr. Sanguinetti, Mozík 
v rohu kluziště. Erat, Kubalík měl puk daleko před sebou, Terry. Stále Troy Terry, ukázal nám, jak umí nahrát, 
ale dokáže taky nebezpečně vypálit. Sanguinetti, boj o puk v rohu kluziště vyhrál Kubalík, který vyhazuje na 
zakázané uvolnění. Český tým se potřebuje srovnat, ale nemůže vystřídat.

DP: Teď to byla taková první fáze, kdy jsme hráli hokej trošku nahoru a dolů, a to si myslím, že není úplně 
dobře, my potřebujeme mít hru pod kontrolou. Tady se díváme na Tomáše Kundrátka, skvěle si tam najel, Martin 
Erat ho viděl, ale ten puk nedokázal zpracovat, dostal ho na patku a nepodařilo se mu ho posunout do té pozice 
před sebou tak, jak potřeboval. Škoda, tohle byla gólovka.

RZ: Hm, bohužel, Kolář fauluje. Pro Jana Koláře druhý trest na tomto turnaji a další oslabení. Dvě minuty za 
podražení.



DP: Nechtíc, ale ta hokejka tam byla. Vlastně v tom oblouku, kdy se kanadský hráč, eeeeh, americký hráč 
rychleji zareagoval, udělal rychlou otočku, kratší, přes hokejku Jana Koláře putoval na led. Rozhodčí neměl 
jinou možnost.

RZ: Oba dva týmy jsou na tom momentálně úplně stejně co se týče využití přesilovek. Američané na pětadvaceti 
procentech, ale hráli dvakrát víc v početní převaze -  šestnáctkrát. Český tým osmkrát. Na ledě je znovu dvojice 
Terry a Donato. Spolu s nimi Arcobello, na modré čáře ještě čtvrtý forvard Chris Bourque. Český tým se brání s 
Koukalem, Řepíkem, v obraně Němec a je tam i Kundrátek. No a znovu tam byl Arcobello nebezpečně před 
Pavlem Francouzem. Chris Bourque, proti němu Koukal (výpustka, výpustka, výpustka), Donato, Bourque, tomu 
se rána vůbec nepovedla, česká čtyřka může vystřídat. Do hiy skočili Bimer a Řepík, v obraně Mozík a Polášek. 
Bourque, Wisniewski, Donato si ohlídal puk na modré čáře, Arcobello, Arcobello zkusí na bližší tyč, ale tam byl 
Pavel Francouz připraven. A Bimer může vyhodit, to je dobiý počinek. A znovu další změna do oslabení, Kovář 
a Erat, za nimi Kundrátek a Němec. Gionta nezpracoval, Erat může šetřit sekundy. Němec, Sanguinetti, Roe, 
Gionta, Roe, Sanguinetti, Pavel Francouz teď vyrazil přihrávku do brankoviště. Znovu Sanguinetti, Kundrátek v 
souboji s Greenwayem. Dva titáni narazili do sebe. Oba týmy kompletní, Kolář už je na ledě, spěchá do 
obranného pásma, sražená střela a kotouč má Martin Erat, Kovář se hlásí o střídání, takže Erat přibrzdí. Teď jen 
neztratit. Eratovi se to nakonec nepovedlo úplně podle představ a Američané zůstávají v útočném pásmu. Tahle 
střela ale nebyla přesná a dokonce vypadla ze hřiště, vhazovat se bude ve středním pásmu. Zklamáním zápasu je 
návštěva, zatím jednoznačně nejnižší vůbec v posledních dnech, jinak český tým stále nej navštěvovanějším 
týmem tohoto olympijského turnaje, ale dneska ten průměr 6 300 diváků spadne, určitě. Uvidíme, jestli ještě 
nedorazí nějací další fanoušci, samozřejmě početná, podporující skupina z české olympijské výpravy, z Českého 
domu.

DP: Zatím vypadali smutně, ale jak od hráčů, tak od diváků to chce trpělivost. My nemůžeme začít bláznit na 
ledě a chtít vyrovnat během dvou, tri minut, prostě my si na to musíme trpělivě počkat. Zatím těch deset, dvanáct 
minut, které se odehrály, ukázaly, že když jsme v pěti lidech, že si dokážeme vytvořit příležitosti, šance, že se 
dokážeme udržet ve třetině, takže bude to opravdu hodně o trpělivosti, o tom, jak zvládneme prvních dvacet 
minut. Není kam spěchat.

RZ: McCarthy a Mertl na vhazování, McCarthy, Meril ho přitlačil na mantinel a snaží se teď vybojovat puk. To 
se povedlo, Martin Růžička na Červenku. Červenka proti obránci Gilroyovi, předává Merilovi, Meril se snaží 
udržet, přenechal Růžičkovi, Růžička zase Poláškovi, Polášek za branku Červenkovi, kombinace zatím u 
mantinelů, ale Červenku se to teď pokusí vyosit, jeho střela! A Zapolského zákrok, po dlouhé době zasahuje 
americký brankář, ještě jednou. O'Neill, Welch, Růžička střídá, takže Butler má čas teď na pravém křídle, ale 
také jeho formace potřebuje výměnu. Radil, Nakládal, Kolář, Sekáč je dřív u kotouče než Zapolski, výborně 
zasáhl Nakládal, Sekáč, Blum, to vypadalo na přihrávku rukou nebo dokonce hru vysokou holí, ano.

DP: Je vidět, že Američané mají problémy, jakmile máme dobiý, koordinovaný forčeking, tak ono jim  to chvíli 
trvá, než se vymotají od těch mantinelů, než si to posunou. Tam naši šikovní hráči, kteří dokáží manévrovat na 
malém prostoru, jako třeba Roman Červenka, si potom dokáží připravit možnosti, tady samozřejmě vidíte že je 
to nahazování puků od modré čáry, ale jsou tam další dva hráči na dorážku, takže znovu se vrátím k té 
trpělivosti, takhle pokračovat a ono se něco ujme.

RZ: Kovář proti Arcobellovi, kotouč vyletěl až k Zapolskimu, rozehrávka Američanů končí u Kundrátka na 
modré čáře, ale potom už se McCarthy dostal už ven ze třetiny, Kovář posílá Američany zase zpátky. Arcobello, 
výborně Kundrátek, a Donato ještě nedokázal vyhodit, napadám českého týmu je účinné a dělá Američanům 
problémy. Teď se zkouší prosadit Erat, Martin Erat hledal Kubalíka! Ten neměl volnou hůl. A Kudnrátek už 
zacouval zpátky, Vitásek. Špatná americká rozehrávka, Meril může hrát a tady je Červenka v šanci! Mířil mezi 
betony a zase tam nebylo místo. Roman Červenka měl další velkou možnost, v každém utkání má nejméně jednu 
takovouhle příležitost, ale zatím se mu podařilo skórovat, jen do prázdné brány.

DP: Škoda, že ten... ta přihrávka byla zpomalená, že Tomáš Mertl trefil hokejku před sebou, takže ten puk neměl 
takovou razanci a Roman Červenka na něj musel dlouho, dlouho čekat. Viděli jste, že střílel zpod nohou, i díky 
tomu ta střela neměla takovou přesnost. Tady je ten moment, kdy si musel přibrzdit, kdyby ten puk šel normálně, 
mohl jít i klidně do blafáku. Tady, tady byla ta teč, která nás připravila o větší možnost.

RZ: Roman Červenka už zažil dvě prohraná čtvrtfinále na olympijském turnaji, nechce to zažít potřetí. A snaží se 
od začátku turnaje i dnešního utkání o to, aby ten dnešní, tady v Kangnungu, velmi slunečný den skončil 
veseleji. Tři střely na branku už má Roman Červenka v dnešním zápase. Aje to skoro polovina střelby českého



týmu v první třetině. Mertlova formace zůstává na ledě, Mertl má, jak jsem říkal, výborné buly, proti němu se 
teď postaví Brock Little. A Mertl zase úspěšný. Polášek musí pro puk do středního pásma, výborně Červenka 
rozehrál na Růžičku a teď bude hledat někoho před brankou. Nakonec se zkusil prosadit, ještě jednou Roman 
Červenka. Jeho rána končí nad americkou bránou. Little jen do středního pásma (výpustka), znovu Červenka. 
Nakládal, Polášek, Polášek pro Merila do rohu kluziště, nakonec Polášek dojede sám, Mertl teď bojuje o ten 
kotouč. Výborně český tým napadá. Nakládal, Polášek, Mertl, tady je znovu rozjetý Červenka, jeho rána! A 
čtvrtý zákrok Zapolskiho proti Romanu Červenkovi.

DP: A třetí rána Romana Červenky v tomto střídání, dvě byly zblokované, tu třetí, na tu už si Zapolski musel 
sáhnout. Bylo to na konci střídání, takže vidíte že Roman Červenka už toho má taky plné zuby. Že už šel, dá se 
říct, bez kyslíku. Zkusil to silou, já si myslím, že v tuhle chvíli moc nemířil, že to chtěl poslat nahoru, chtěl 
prostě Zapolského propálit.

RZ: Jindy to jsou Češi, ale dneska Američani mají problém na buly, teď McCarthy, takže proti Kovářovi Gionta. 
A Kovář úspěšnější, Kolářova střela, góóóóóóóóóóól! Jan Kolář! To byl zvuk, jak kotouč cinknul o tyčku! Jako 
pivko do sklenky a podívejte se na tu radost! Čas 15:12, Jan Kolář svým životním gólem, svou parádní ranou 
vyrovnává na 1:1.

DP: Krásná rána, viděli jste, že Jan Kolář vypálil okamžitě, co mu Jan Kovář po buly dokázal vrátit ten kotouč 
na hokejku, radoval se trošku zpožděně, o pár sekund později. Protože on slyšel taky to cinknutí, neviděl, kam 
ten kotouč zapadl, jestli doleva, doprava, každopádně ty jsi chválil vhazování, tak tohle je jeden z důsledků. 
Prostě jsme víc na puku, můžeme ty puky vracet okamžitě na bránu a Honzovi Kolářovi teď ta rána parádně 
sedla.

RZ: A máme šestého střelce branky v turnaji. Radil. Co je možná ještě důležitější, ten gól nepřišel náhodou. 
Český tým tlačil souvisle, dotíral na Američany v útočném pásmu, teď ovšem pozor zase na defenzívu, výborně 
to zvládl Kundrátek, Radil může jít dopředu. Podporuje ho Sekáč, a ten taky nakonec získává puk u mantinelu. 
Ví, že teď musí najít někoho dál do té přihrávkové štafety, je to Radil. Lukáš Radil na Poláška, Polášek znovu se 
Sekáčem. Lukáš Radil, brání ho Greenway. Koukal za brankou a chtěl urychlit akci, Američané odpalují puk v 
nouzi na vlastní střídačku, teď j sou pod velkým tlakem. Ale tohle je hrdina okamžiku, Jan Kolář už proti 
Švýcarům tam skvěle forčekoval v útočném pásmu a dal základ k vítězné gólové akci a tady je vyhrané 
vhazování Jana Kováře. No, jestli tam ještě netečoval Kubalík?

DP: Eeee, americký hráč, americký hráč, buď to šlo od...

RZ: Nebo to šlo čistě.

DP: Nene, od lapačky amerického gólmana, Zapolski se dotkl kotouče a vytlačil ho pouze na tyčku.

RZ: Američané teď nemohou do útočného pásma, Gilroy musel vycouvat. Střelec branky Kolář rozehrává na 
Horáka, ten se dostává do útočného pásma. Řepík, posílá puk na zadní mantinel, tam je první Welch. Ale Horák 
zase šikovně obral Američana o puk a od modré čáry pálí znovu Kolář a Řepík tentokrát tečoval do ochranné 
sítě! A možná tam byl ještě zásah americké strany, protože rozhodčí nařizují vhazování před Zapolskim.

DP: Jde to rychle z hokejky na hokejku, viděli jste, jak Roman Horák teďka šikovně si počínal v rohu bez faulu 
dokázal, tím že se rychle otočil, rychle zabojoval o ten kotouč, chtěl ho získat, okamžitě nahoru a okamžitě ten 
puk dolu, tam Michal Řepík, lehká teč, jde to sice nahoru, ale čím víc tam bude takovejchhle puků, tím víc 
budou Američané zmatkovat.

RZ: Rozhodčí nakonec opravili svůj výrok a jeli vysvětlit oběma střídačkám, že vhazovat se bude ve středním 
pásmu. Skutečně to byl Řepík, kdo jako poslední zasáhl puk. Takže Mertl, proti němu Garrett Roe. Tomáš Mertl 
připraven a Roe má zase problémy. Je to zvláštní, Češi hodně zapracovali na vhazování Davide, před tímhle 
turnajem, já jsem viděl tréninky, kde se opravdu asistenti věnovali téhle činnosti a po tom varování, které 
mužstvo dostalo na Poháru prvního programu, tak asistenti opravdu hodně cvičili vhazování. Teď ale pozor na 
americkou akci, po dlouhé době musí Pavel Francouz do rozkleku. Gilroy, a byl to Roe, kteiý vykopl tu střelu ze 
směru na bránu. Roe se teď snaží prosadit, kotouč k modré čáře, kde bojují Gilroy a Červenka a všechno ještě 
zajišťuje Kundrátek, hrát může Mertl, tady je Růžička, hledal Červenku. Roe, Nakládal. Roman Červenka tam 
má problémy a hra přerušena právě kvůli tomu, že Červenka se zdržel v útočném pásmu, pošťuchoval se tam s 
Garrettem Roem. Produktivní Američan O'Neill. Oba dva týmy jsou na tom statisticky tak nějak podobně.



DP: Tady ještě jednou Jakub Nakládal, kteiý vjel do toho ofsajdu, a to zakončení ho málem stálo bitku, vidíte, že 
se hned omlouval, že si to uvědomil, a přesto krátkou sekerku přes stehno dostal. Ještě mu tam potom domlouval 
Brian Gionta, ale je to v pohodě.

RZ: Nakládal, český tým zkusil signál s průjezdem mezi hráči, na modrou čáru vystartoval Polášek, teď musí 
zase zpátky, ofsajd. Kundrátek ve středním pásmu zbrzdil ten americký lob. Brian Gionta, jediný hráč tohoto 
výběru, kteiý má zkušenosti s olympijským turnajem, a tady je Jan Kovář.

DP: On má z toho olympijského turnaje bohužel osmé místo. Určitě by to rád vylepšil.

RZ: Dvě minuty? Hm. Dvě minuty za sekání pro Martina Erata? Vypadá to tak. Hlavní rozhodčí Linus Óhlund 
vylučuje českého kapitána. Na zbytečné fauly včera doplatili Slováci, my se na to teď podíváme.

DP: Je to seknutí do hokejky, prostě vypadla z ruky a na to rozhodčí okamžitě reagují, je dalších deset 
takovýchhle případů, kdy ten hráč drží tu hokejku pevně, nic se nestane. V tomhle případě pro rozhodčího jasný 
signál, že musí pískat.

RZ: Na ledě je znovu dvojice Terry -  Donato, na modré čáře Chris Bourque, Arcobello, řekl bych to
nej šikovnější, co má kouč Tony Granato k dispozici. Ryan Donato, Arcobello, Donato, zajímavý zákrok Vojtěcha 
Mozíka, ale přišel vhod.

DP: Skvěle tam pokryl tu přihrávku vlastně na druhou tyč, zároveň tělem kryl i přední tyč, takže Donato se tam 
nakonec ukličkoval.

RZ: Chris Bourque. Hodně času dostává právě tahle americká pětka. Rozjetý Terry, dostal se až před Francouz,e 
a ještě je tady možnost, výtečný obranný zásah Ondřeje Němce! Chris Bourque, Wisniewski, Bourque,
Arcobello, Bourque. Arcobello už nečekal tu přihrávku, rozhodně ne tam, kam ji Chris Bourque posílal.
Nicméně Američané zůstávají v kombinaci a znovu je tu snaha o tu přehmatávku, tentokrát Ryan Donato 
podobně jako Greenway v utkání Američanů ve skupině...

DP: Viděli jste sami, že se může stát cokoliv, i když se to nepovede, Donatovi to uteklo a Ondřej Němec si to 
tam málem kopnul.

RZ: Poslední minuta první třetiny, Koukal dostává od Bimera pobídku k pobytu do útočného pásma a kotouč letí 
zpátky. Velká domů až na Pavla Francouze, a ten zase vrací Američanům pěkně koblížek za Zapolskiho bránu. 
Sanguinetti, Gionta,... Gionta, po něm hraj e Little, Kolář a tohle bude v pořádku. A Erat už j e připraven k návratu 
do hry. A už se vrátil. Český tým ubránil druhou americkou přesilovku v dnešním zápase. Nakládal a rozjetý 
Erat, ale už se dostal do ofsajdu, nemůže hrát, nene. Ofsajd abudeme rádi, když... ale on bude úmyslný, 
nebudeme rádi. A rozhodčí tam jednoznačně a dost hlasitě ve ztichlé hale upozorňoval pozor, pozor, jste v 
ofsajdu. Český tým na to nereagoval, respektive pokračoval v akci a tím pádem úmyslný ofsajd.

DP: Tady ještě Ryan Donato a Terry v té své šanci, Ondřej Němec tam připlul po ledě jak parník a na poslední 
chvíli Donatovi zavřel cestu k té kličce. Navíc, Pavel Francouz ho dobře vybruslil, byl na tyči, byl nohou 
dokonce za tyčí, takže nebylo kudy.

RZ: A další dobré vhazování od Tomáše Merila, kteiým končí první třetina, a ještě to bude konflikt a bude se 
vylučovat!

DP: Tam byl zákrok na Adama Poláška, který tam dostal hrazdu u mantinelu těsně před koncem první části.

RZ: A Američané jsou hned připraveni s rukama nahoře, Polášek odjíždí, ale i tak tam má český tým čtyři 
bojovníky, Jan Kovář, který byl na ledě, pokud by bylo zapotřebí jít na vhazování a je tam ještě výměna názorů s 
Bobby Butlerem, ale klidnější povahy už putují do kabiny. Viděli jsme první třetinu čtvrtfinálového utkání Česko 
-  Spojené státy americké, 1:1, výkon našeho týmu byl velmi nadějný, ale jako obvykle jsme dostali první branku 
v zápase. Doufejme, že to bude poslední počinek. Hlavní rozhodčí si ještě povolali oba aktéry té předchozí 
situace v rohu kluziště, takže Martin Erat a s ním nikoliv kapitán Brian Gionta, ale Noah Welch ještě debatují, 
aby se uklidnila atmosféra na ledě pro druhou třetinu tohoto důležitého utkání.

Konec 1. třetiny, 41:08 začátek 2. třetiny



RZ: Ještě jednou vám přejeme hezké ráno domů z hokejového centra v Kangnungu, kdo vstává na ranní směnu v 
pět hodin tak dostane teď čerstvé informace o první třetině utkání Česko -  Spojené státy, ta výživnější, teď 
ovšem nej statičtější teď sedí na trestné lavici. John McCarthy za faul na Adama Poláška už po skončení první 
části dostal menší trest a český tým tak rozehraje druhou přesilovku v zápase, tu první nesehrál vůbec špatně, leč 
neskóroval, nicméně Jan Kolář po vyhraném vhazování Jana Kováře vyrovnal náskok, kteiý získal střelec 
Američanů na tomto turnaji Ryan Donato. Teď tedy další přesilovka v tomto čtvrtfinálovém duelu. Český tým 
hrál v první třetině velmi dobře v útočném pásmu a byl povětšinu této části zápasu lepší. Teď ještě potvrdit při 
přesilovce, kterou rozehrává znovu Eratova pětka. Pavel Francouz, Erat, Mozík, Horák, Erat, výborně si stáhl 
puk před 0'Dellem, Němec na modré čáře, Mozík čeká na přihrávku. Dostane ji? Dostane. A nakonec se rozhodl 
vypálit, nic jiného mu nezbylo. Kotouč se dostáváještě jednou k Horákovi. Erat, zase se tam nabízí ta přihrávka 
mezi beky, Erat ji prozkoumal, a nakonec je tu pokus Němce sražený za bránu. Mozík a teď Welch hledá cestu 
ven ze třetiny, našel ji. Obě strany střídají. Na druhou přesilovkovou pětku zbyde zhruba čtyřicet sekund. Ondřej 
Němec ještě zůstává ale ta klička na modré mu nesedla, musí si dát pozor, Červenka už je na ledě. Červenka 
spolu s Němcem, Červenka, Růžička, Radil. Němec střídá, takže Radil teď musí hrát sám, zvládl to výborně 
proti Giontovi, Kovář. Z ostrého úhlu vypálil Martin Růžička, nikdo připraven na to chytám kotouče, takže hra 
musí zpátky až k Francouzově bráně, tahle přesilovka už nebyla tak přesvědčivá jako ta první.

DP: Trošku jsme to uspěchali, já  si myslím, že tam bylo zbytečně moc nervozity, moc jme spěchali se střelbou, 
ať už to bylo v případě Vojtěcha Mozíka nebo teď Martina Růžičky.

RZ: Dobře teď ještě forčekuje Radil, zůstal na ledě s Kovářem, Kovář vypálil! Potom ho Welsch srazil na led, 
Radil u zadního mantinelu v souboji s obráncem Gundersonem. Kovář, i u mantinelu dneska český tým vyhrává 
většinu soubojů. Teď to znovu předvádí Kovář s Radilem, Kovář krouží v rohu kluziště, za brankou Červenka, 
ten se ještě zdržel z té přesilovkové formace. Kotouč má Ryan Donato, obchází Koukala, ten couval zpět, 
Donatova střela a Francouz připraven.

DP: Donato to bude zkoušet, pět gólů, to musí být obrovské střelecké sebevědomí, takže jakmile on se dostane 
do střelecké příležitosti, je vidět že to má i v krvi, tak to zkoušet prostě bude. My se díváme na Billinse, kteiý 
včera neodehrál úplně ideální utkání se Slováky, ale včera bylo včera. A tady je ta střela, o které jsem mluvil. 
Vojtěch Mozík to zkusil, ale tady to chtělo možná vrátit nahoru. Teď jsme si tak trošku dělali těžké situace v tom 
zakončení.

RZ: Američané tentokrát úspěšnější na buly. Roe, po něm zkusil štěstí obránce Blum, ale teď už hraje znovu 
Řepík v útočném pásmu. Michal Řepík! Jeho střela do protipohybu, Josef Jandač teď nastavil dorovnávací 
formaci, takže Sekáč, Řepík a Koukal nehrají v početní převaze, v obraně Mozík a Kolář. Mertl už taky skočil do 
hry, Kundrátek. Bude se znovu vylučovat a na trestnou půjde další Američan.

DP: Troy Terry, vysoká hůl. Trefil Tomáše Kundrátka ve chvíli, kdy se snažil propasírovat do třetiny, zasáhl ho 
holí do obličeje, Tomáš Kundrátek na to zareagoval hned takovou vyhnutou hlavou, samozřejmě ten náraz bolí, 
takže rozhodčí neměl o čem přemýšlet a posílá Troye Terryho na dvě minuty, teď to uvidíme. Chtěl mu 
nadzvednout hokejku, ale brnkl mu tam někde o bradu, o nos, možná o štítek, ale každopádně ho zasáhl.

RZ: Terry se tady chová hodně slušně v turnaji, tohle byla spíš nešťastná náhoda, nicméně je z toho třetí 
přesilovka českého týmu a tentokrát trenéři dávají přednost té Červenkově pětici, ve které jsou čtyři útočníci, 
kromě Červenky Koukal, Kovář, Martin Růžička a Radil a v obraně pouze Jakub Nakládal, ten má teď puk. 
Nakonec si Nakádal dojede tu přihrávku o mantinel. Kovář, Nakládal, hráči teď nejsou na svých pozicích. Hraje 
vynesla někam jinam, ale už se Nakládal stěhuje na modou čáru. Lukáš Radil zkusil na bližší tyč. Butler, hledá 
cestu ven ze třetiny, nenašel ji. Červenka, jenomže tuhle přihrávku Kovář čekal trošku jinam, první minuta 
přesilovky byla bojem o kotouč v útočném pásmu, teď naskakuje znovu ta Eratova přesilovková sestava. A 
Martin Erat, puntičkář, co se týče přesilovek, určitě připravil nějaké úpravy pro druhou třetinu. Řepík je tam, 
Horák, Radil a nakonec na modré čáře Ondřej Němec, rozpohyboval teď sestavu a už všichni stojí tam, kde by 
měli stát. Řepík, Němec, Erat. Eratův pokus! Dobře clonil před brankou Roman Horák, ale brankář Zapolski si i 
tak tu Eratovu ránu našel.

DP: Roman Erat zkusil tu svoji schovanou ránu, viděl, že jeho jmenovec Roman Horák stojí před bránou, Martin 
Erat... (smích).. MARTIN Erat... stojí před bránou, zkusil to kolem jeho nohou, ale Zapolski si to pohlídal. Mě 
fascinuje, jak Martin Erat dokáže vybruslit z těch situací na malém prostoru, jak ten kotouč nezahodí, jak ho 
udrží, jak si dokáže vždycky najít prostor pro tu přihrávku.
I proto hrál dlouhá léta v NHL.



RZ: Další kapitán národního týmu na velkém turnaji, a kontrétně na olympijskách hrách, z Třebíče. Z tradiční 
bašty a výchovny talentů českého hokeje. Erat teď nabíjí Mozíkovi! Ten přestřelil. Řepík, Horák, Terry na ledě, 
český tým ani třetí přesilovku nevyužil, ale ještě zůstává v útočném pásmu. Němec, teď má všechno před sebou 
otevřeno! Zapolski vyráží a Američané vyhazují ze třetiny, bude to zakázané uvolnění.

DP: Tak nej nebezpečnější rozhodně rána Vojtěcha Mozíka, kterého tam našel Martin Erat tou křižnou žábou přes 
celou třetinu. Mozík se do toho opřel co to šlo, ale bohužel nedokázal tu ránu stlačit mezi tyče, šla nad horní tyč 
a tady Ondřej Němec a jeho závěrečné nastřelení do toho prostoru, do toho chumlu, které bylo zblokované.

RZ: Vhazování vyhrál McCarthy, ale je z toho ještě jeden pokus pro Koukala, který si odjel k modré čáře. 
Polášek ještě zadržuje Američany na jejich území. Gilroy, Kundrátek. Kundrátek rovnou do útoku na Radila. 
McCarthy, příliš dlouhá přihrávka, Američané se nějak nemohou srovnat v kombinaci. Sekáč. Sekáč jak nechodí 
na přesilovky, tak je znát, že má trochu míň času ve hře. Výborně teď zahrál Kolář na červené čáře. Američané 
teď nemaj i protihru, co maj í, to j sou problémy v obranném pásmu. Znovu Gilroy, a zase nenašel j inou ce stu než 
vyhodit puk na zakázané uvolnění.

DP: Je to z dobrého postavem a z dobrého pohybu našich, teď jsme viděli Jana Koláře, vlastně z pozice levého 
beka se objevil na pravé straně, kde atakoval amerického útočníka. Tam při přijmu přihrávky ho okamžitě měl 
tělo na tělo, poslal ho k ledu a ten kotouč vrátil do třetiny. Takhle, pň tomhle pohybu, při tomhle koordinaci 
vlastně Američané nemají volné místo, nemají kam hrát.

RZ: Mertl vyhrál další vhazování, Poláškova střela, která ale trefria amerického útočníka. Červenka, Růžička! 
Dobrá rána, Zapolski musel hodně vystrčit rameno nahoru, aby uspěl přo zákroku, Meril, Červenka, Nakládal! A 
teď Američané znovu vyhazují, další zakázané uvolnění.

DP: Martin Růžička to prostě z toho úhlu umí, Roman Červenka, podívejte, kam mu až dal tu přihrávku, až na 
zadní čárky za kruhy a kotouč šel někam na levé rameno na zadní vingl, tady z tohohle pohledu to uvidíme lépe 
a on to z tohohle místa prostě trefit umí, přestože ten kotouč byl neposedný, že se vrtěl, tak ho dokázal tak 
přitlačit k ledu, aby šel mezi tyče.

RZ: Během opakování záběru i šel Slater vyměnit hůl a rozhodčí ho popoháněl, aby český tým neztratil tu 
výhodu plynoucí ze zakázaného uvolnění. Meril na dalším buly, proti němu Slater. A tentokrát byl Američan 
úspěšnější. Další pokus o výhoz zastaví Kundrátek, ještě může hrát Růžička, Červenka. Červenka se umí 
vysmeknout z rohu kluziště a zkusí to sám! Ještě Mertl. Teď se tam oba hráči srazili, škoda té situace. Američané 
se dostanou ven a někteří z nich aspoň se stihnou dostat na stridačku. Ondřej Němec ale rychle otáčí hru, Ondřej 
Němec! Jeho střela, kterou zablokoval Welch. Ještě jednou Němec a krásná Mertlova teč, Růžička ještě vracel 
puk před branku a Američané se znovu teď brání náporu českého mužstva. Meril, točí se kolem McCarthyho, 
kteiý nestačil vystřídat a už velmi ztěžka bruslí. Další možnost, Meril, po něm hraje Kundrátek, Ondřej němec 
střídá, naskočil Mozík, už je na modré čáře. Mozík na Červenku, zpátky na Mozíka, puk je před brankou, 
Růžička teď minul dorážku. Kundrátek. Kundrátkova střela, góóóoóóóóóóól! Kundrc to tam poslal čerstvou 
fixou, to byla šmouha! A Česko vede 2:1! Čas 38:14! A zase všechno logicky vyústilo do téhle rány českého 
obránce. Žádná náhoda.

DP: Tomuhle se nedá říct jinak než švestka. Protože podívejte se, jak Kundrátek měl spoustu času připravit si...

RZ: HA HA HA!

DP: Zapolski, Zapolski viděl, takže to musela být rána jako hrom. Nebyla nakonec tečovaná, přizvednutá? Asi 
ne, asi ne, Tomáš Kundrátek se do toho ale opravdu opřel a trefil naprosto skvěle. Je to celé výsledek toho tlaku. 
Američané, už jim  nefungovaly nohy, viděli jste McCarthyho, který tam stál jak tvrdé y, prostě nebyl schopný 
pohybu, nebyl schopný udělat ty tři kroky proti Tomáši Kundrátkovi.

RZ: A český tým pokračuje v náporu. Je tu Martin Erat, jeho nabídka před branku, jenomže Kubalík má 
zadrženou hůl. Kovář, Kolář, Mozík, Erat, ne to je Kubalík, Mozík! A ještě tam hledal Kováře. Kolář, Mozík, 
Červen, ne to je Kubalík. Kubalík faulovaný. Tak Američané se z té třetiny nemohou teď dostat, Pavel Francouz 
si čistí tyčky, nemá co dělat, zatímco Tony Granato musí organizovat další oslabení. Na trestnou lavici je 
vykázán Mark Arcobello, dvě minuty za podražení.

DP: Na našich je vidět, jak je to baví, jak se neustále nabízejí, jak chtějí puk, těch výměn míst tam je taková 
spousta, že Američané to vůbec nestačí přebírat. Stoupnou si do takového pětiúhelníku, tam stojí a snaží se krýt



ten střed, tu nej nebezpečnější část. Ale ani to nestíhají. Podívejte se tady Kubalík, zpětná klička, přes nohy 
závora a Arcobello ať nadává jak chce, prostě tohle je závora přes nohy. A ještě jednou Kundrátkova rána. Tak 
výborný blok, už vím, proč Zapolski neviděl.

RZ: No ale počkej, on to trefil přesně do horního růžku!

DP: Joo... A do toho kratšího, což je samozřejmě těžké. A z tohohle pohledu bylo krásně vidět, jak ta rána letěla.

RZ: Tak co nejde v přesilovkách dokáže český tým v tom návazném úseku, protože Američané sice ubránili 
oslabení, ale nedokázali potom přenést hru alespoň do středního pásma.

DP. Zároveň obrovská pochvala pro Tomáše Mertla, kteiý tam stál před Zapolskim, ten neviděl vůbec nic. Na 
posledí chvíli se pohnul a Tomáš Kundrátek vypálil.

RZ: No a přesilovka navrch, znovu Červenka s Kovářem, jako dva rozehrávači (basketbal?) této pětice, v obraně 
Nakládal a dva další střelci připravení, tedy Lukáš Radil a Martin Růžička, levák, pravák, Lukáš Radil se 
přesouvá před branku. Nakládal, Červenka, vrací Nakládalovi, ten na Martina Růžičku, ten na Červenku. Ale ta 
přihrávka byla hodně prudká, Červenka musí k mantinelu, ale tam je dneska hodně silný, nejenom dneska, 
Růžička. Růžička na Červenku. Červenkova střela. Zblokovaná obráncem Billinsem. Martin Růžička si musí 
ještě počkat na lepší pozici, teď znovu hledá Červenku. Červenka, Nakládal, Červenka. Američané si na něj 
dávají velký pozor a teď je tu Radil! Škoda, na poslední chvíli mu Butler zablokoval hokejku a Lukáš Radil 
nezakončil tak důrazně.

DP: Škoda, že to tam nezkusil z toho vrcholu toho útvaru Jakub Nakládal, měl to tam dvakrát dobře nalité, on se 
to snažil posouvat buď na Martina Růžičku nebo na Romana Červenku, zas na druhou stranu nevíme, jak to 
vypadá z jeho pohledu, když je proti němu hráč, tak to nemá cenu, takhle z tribuny to vypadá, že by to šlo. Kdo 
ví?

RZ: Na ledě je znovu další přesilovková pětka Martina Erata a obránci Němec a Mozík, ne.. Mozík tam tentokrát 
není, zůstal tam Martin Růžička jako pravák. Němec, Erat, Erat to zkusí, ještě dorážka! A Řepík minul. A O'Neill 
může vyhodit a dokonce rovnou na Donata a je vyrovnáno! Ouuuuuu! Tak Jim Slater... Jim Slater vyrovnává při 
vlastním oslabení, čas 30:23.

DP: Tak to j e škoda, to j e škoda, protože to j e první šance za desat a půl odechraných minut, kterou Američané si 
byli schopni vypracovat a Jim Slater byl neomylný. Tady jste viděli, jak zůstal na té levé straně, nachytro 
schovaný, doufal, že O'Neill to dokáže protlačit. To se mu nakonec povedlo, naši se tam snažili vyvinout ve dvou 
lidech tlak na tom pravém mantinelu, Ondřej Němec byl sice na ose, ale ta přihrávka byla tak prudká, rovná za 
něj, že už nestačil potom bruslařsky zareagovat a navíc Jim Slater, podobně jako Donato, skvěle trefil.

RZ: Druhá střela na branku ve druhé třetině, a je to vůbec první gól, který český tým dostal tady, v Kangnungu, 
jindy než v první třetině. Nebude to snadný postup, to je teď jasné. Mozík, Kolář, Červenka. Kotouč mu odskočil 
od hole a oba týmy jsou kompletní. Kovář zastavil amerického útočníka, hrát může Sekáč. Sekáč to zkusí, ale 
jeho střela sražená, Sekáč postupuje dál do rohu, stále Jiří Sekáč. Znovu dobiý forčeking českého týmu, Kovář, 
teď už to Američané zvládnou do útoku. Zakázané uvolnění, Donato se kotouče nedotkl. Jim Slater dal první gól 
a má vůbec první bod z turnaje. Tak se na to podívejme ještě jednou.

DP: Zapomněli jsme na něj, na té levé straně, viděli jste vlastně, že opravdu jsme zavírali ten pravý mantinel a ve 
třech lidech, měli být trošku odstoupení, odstou-pe, v odstoupené pozici. No co, budiž, stalo se... My musíme 
pokračovat v tomto našem výkonu, nadále hrát náš hokej, protože zatím jsme Američanům naši hru vnutili a 
evidentně jim  nesedí.

RZ: Koukal má naopak slabší vhazování v porovnám s Merilem a Kovářem. Kundrátek, Radil může za pukem. 
Ale hraje soupeř a je to Terry. Donato, Welch, ofsajd. No, Američané nás trápí. Vlastně jsme s tímhle soupeřem 
hráli od poslední olympiády čtyři zápasy, všechny byly důležité. Už jsem mluvil o čtvrtfinále v Soči, kde nás 
Spojené státy vyřadily výsledkem 5:2. Potom nám sebrali bronz v Praze na mistrovství světa, kde národní tým s 
loučícím se Jaromírem Jágrem prohrál 0:3. Znovu ve čtvrtfinále o rok později v Moskvě 1:2 na nájezdy se 
skvělým Austinem Matthewsem a gólem z ofsajdu. A světový pohár v Turíně, paradoxně nejméně důležité utkání 
už rozhodnuté základní skupiny, ve kterém vyhrál národní tým 4:3, ale předchozí tři duely, ty nám Američané 
dluží a ty bychom si dneska rádi vzali zpátky v podobě vítězného postupu.



DP: Tak výkonem tomu jdeme naproti, ten výsledek, já  si myslím, že neodpovídá tomu, co se děje na ledě. Ale 
tak to někdy je, musíme si to odehrát do šedesáté minuty, musíme bejt poctiví a čekat na další šance a možná být 
trošku důraznější v tom předbrankovém prostoru, protože těch puků tam chodí dost, šance si vytváříme.

RZ: Na spravedlnost ale nemůžeme úplně spoléhat, tahle dáma bývá trochu vrtkavá v hokeji. Pavel Francouz má 
zahřívací zákrok, po střele Gilroye kotouč v lapačce. Pavel Francouz tady chytá skvěle, ve druhé třetině neměl 
moc práce, snad se to i projevilo při tom střeleckém výpadu při vlastním oslabení a sledujeme také souboj dvou 
týmů, které jediné skórovaly pň oslabení. Michal Řepík proti Koreji a Jim Slater dnes. Aleje to skutečně první 
branka z jiné než první třetiny. Pavel Francouz v předchozích zápasech dostal čtyři góly, ale všechny v první 
třetině. Potom zavřel bránu a nepustil už nic, jenom nájezd Wojteka Wolskiho, který ale bod Kanadě nepřinesl. 
Kolář, má za sebou 0'Neilla, zvládl to v pohodě. Na druhé straně Welch, který už tak jistě nerozehrál a s pukem 
teď manipuloval na chvilku Dominik Kubalík. Welch, Mozík na chvilku v útočném pásmu, a teď už Gilroy. 
Gilroyova střela, kterou zablokoval Němec a hrát může Erat, napravo má Kováře, Kovář vypálil! Aještě je puk 
ve hře. Američané ho dostávají rychle přes a pozor, teď tři na dva na druhé straně. Tam se musí někdo vrátit, 
naštěstí Gilroy odvezl puk do rohu, nikdo nekombinoval, akce ještě pokračuje, Chris Bourque, po něm 
Greenway, o toho se stará Kundrátek. Kundrátek stále nemůže Greenwaye obrat o kotouč, jenomže americký 
útočník se nezorientoval. Červenka dobře do středního pásma, v té pozici, v jaké hráči byli, to nešlo lip. 
Gunderson a teď Gionta, ouuu! Tam byl Greenway, a jak je dlouhý, tak se natahoval po tom odraženém puku. 
Ondřej Němec situaci zachránil. Gionta, Chris Bourque, znovu Gionta. Brání ho Mertl a dělá to výborně. Tomáš 
Mertl hraje skvěle v dnešním utkání. Červenka v ofsajdu, Chris Bourque je hodně dlouho na ledě, už tak jenom 
propíchl puk do útočného pásma a pokračoval na střídačku. Kundrátek si dovolil tenhle výjezd před bránu, 
Červenka obsazený. Donato, pozor na Donata. Nevyplácí se podceňovat univerzitní hokejisty. Ryan Donato 
znovu velmi nebezpečný. Billins trefil Kundrátka do hledí. Arcobello, tohle je zatím nejlepší pasáž Američanů ve 
druhé třetině. Francouz, raději vyhodí na zakázané uvolnění, navíc Sekáč se tam ještě snaží, ale rozhodčí 
posoudili jeho souboj tak, že se píská zakázané uvolnění.

DP: My se díváme na Giontu, který před chvílí vyzkoušel Pavla Francouze, já  si myslím, že mu to trošku 
sklouzlo ze špičky, že ta střela nebyla tak tvrdá, jak měla být, pojďme se na to podívat. Taková zvláštní, taková 
jako zadržená rána a Greenway se snažil potom k tomu kotouči dostat, ale Ondřej Němec byl rychlejší. Možná, 
že si Gionta na poslední chvíli rozmyslel, že bude střílet na dlouhou tyč, že to naopak stáhne na tu kratší a proto 
ta střela byla tak zvláštní.

RZ: Američané začínají srovnávat bilanci na buly a plyne z toho tlak v útočném pásmu. Martin Růžička se snaží 
dostat kotouč ven, Mertl, Ondřej Němec, Francouz vrací puk do souboje, ve kterém předtím byl, Slater a 
Greenway v ša... ne to je Butler, kteiý znovu vypálil. Welch, Gilroy...

DP: Naše obrana už je tam strašně dlouho, skoro dvě minuty, je to vidět na pohybu, teď by to chtělo přerušit hru.

RZ: Stoa, Welch, Francouz teď neviděl, puk naštěstí proletěl mimo. Stoa, jeho rána vedle. Ale teď je český tým 
pod tlakem. Welch, Sekáč. Hledá cestu ven, nakonec spolupracuje s Kundrátkem a tohle už bude v pohodě.
Navíc je tady Řepík, který našel skákavý puk. Michal Řepík sražený na mantinel, ale rozhodčí teď nechávají hru 
pokračovat. Polášek, risknul to a byla to dobrá volba, udržel kotouč v útočném pásmu. Ale Američané se dostali 
z toho náporu, vyrovnávací gól jim  zvedl sebevědomí. Polášek, Horákovi kotouč odskočil na střídačku. Tři a půl 
minuty před koncem druhé třetiny, stále je to drama, 2:2. Tak se v tom napětí snad ani tolik nefandí v hledišti tak, 
jako v minulých zápasech.

DP: No je to takové zamrzlé, ale zas na druhou stranu, zas tady není tolik těch pravověrnejch fanoušků, který by 
tady skákali a fandili. Korejci si myslím, že se ten sport spíš učí poznávat, není úplně plno, takže možná i proto 
taková chladnější atmosféra, ale hokej, si myslím, že se hraje kvalitní.

RZ: Ryan Zapolski z Jokeritu Helsinky a tady je Roman Horák.

DP: A naši se zase budou snažit na vhazování o buly, protože Michal Řepík je vzadu, bude si najíždět na 
přihrávku od Adama Poláška, který stojí jako obránce u levého mantinelu. Tak by měl proniknout do třetiny a 
dostat se vlastně mezi americké obránce. Tak se dívejme, jestli Romanu Horákovi vyjde vhazování.

RZ: Zatím to má 3:5. Nakonec kotouč na Řepíka a teď už za americkou bránou, Řepíková nepřesná střela, puk v 
ochranné síti po zákroku Zapolskiho a český tým se posune, skoro jako v americkém fotbale, o další yardy blíž k 
americké bráně. Samozřejmě není možné udržet ten nápor a tlak ze začátku druhé třetiny, navíc ten úsek trval 
docela dlouho a vyústil v Kundrátkův krásný gól. Teď se musí předvést taky soupeř. Teď ale vyhodil a Pavel



Francouz trefil dojíždějícího Arcobella, ten naštěstí nic s touhle možností nepořídil, Kovář, Kubalík se snažil 
tečovat. Nakládal, Kovář za brankou, přihrávka před ni a tam Erat minul. Teď pozor na Donata, bude se 
vylučovat. Nedovolené bránění pro Adama Poláška.

DP: Adam Polášek tam zkusil vystartovat dopředu, udělal ty dva kroky, které mu pak chyběly k tomu, aby Troye 
Terryho odblokoval jenom tělem, takhle si musel pomáhat jak hokejkou, tak hlavně svojí levou rukou a trvalo to 
dlouho, protože Terry se rval o ten svůj prostor, tady už to bylo tak nějak na hraně, ale to dvoje sáhnutí těsně 
před tím okamžikem, které jsme ho viděli, to vadilo hlavnímu rozhodčímu.

RZ: Adam Polášek na trestné lavici, pro něj je to vůbec první trest v turnaji a třetí americká přesilovka v dnešním 
zápase. Greenway místo Roea proti Romanu Horákovi, který zahájí oslabení společně s Koukalem, za nimi 
Kolář a Mozík. Kolář se snaží zadržet puk u mantinelu společně s Mozíkem, nakonec ale hraje Roe, Donato, 
Sanguinetti, Gionta, Sanguinetti, Roe a Greenway, znovu se zkusil vytočit. Český tým prostřídal, na ledě zůstal 
Mozík a tohle je obrovská šance, výborně Francouz proti Giontovi. Sanguinetti a hrát může Řepík, může 
dokonce zaútočit, okamžitě rozkmital nohy Bimer, Řepíková střela, do Sanguinettiho. A teď rychle zpátky, pozor 
na tuhle šanci, ofsajd! Little v ofsajdu.

DP: Little se snažil udělat všechno, co mohl, aby počkal, aby to nebylo ofsajdové postavení. Pak viděl, že to 
nestíhá, takto riskl, jestli ten puk přijde včas, naštěstí pro nás nepřišel. A tady ještě jednou Giontaajeho 
nádherné sklepnutí, to šlo za levou tyč, Pavel Francouz předvedl skvělý zákrok, byl tam včas svým betonem a 
zachránil nás, viděli jste o dva, o tři centimetry výš, kdyby to skončilo, tak by to bylo ještě daleko zajímavější.

RZ: Na tomhle přemisťování hodně pracovali s Petrem Jarošem, takže Gionta narazil na brankáře, který přesně 
tohle trénoval v přípravě na olympijské hry, ale i tady, v Pchjongčchangu. Na ledě znovu Horák s Koukalem, v 
obraně Němec s Kundrátkem, sražená střela Terryho. Ještě 49 sekund z Poláškova trestu. Američané nestřílejí 
moc, mají dvanáct pokusů, dali z toho dva góly. Čistě vyhrané vhazování od Romana Horáka, Zapolski nechal 
puk projet. Bourque, Donato, Terry, Arcobello, Donato, Bourque a tady je volný Wisniewski! Francouz 
připraven.

DP: Wisniewski je sice dobiým střelcem, ale tohle nebylo pro Pavla Francouze tak těžké. Viděli jste, že 
Wisniewski tam neměl nikoho, kdo by mu pomohl blokem, tečí, cloněním, čímkoli, takže Pavel Francouz si šel 
přímo proti ráně a dokázal ji udržet na své výstroji.

RZ: Já nepochybuju o tom, že Pavel Francouz vstřebá ten těžký okamžik, ten vyrovnávací gól na 2:2. Trenér 
brankářů Petr Jaroš mu před začátkem turnaje řekl „Nepochybuj o sobě.“ A pavel Francouz vypadá jako kluk v 
pohodě. Žije touhle olympiádou, ale nestresuje se, baví se a pořád je vděčný za tu pozici startéra. Ten klid 
přenáší i na mužstvo, jeho zákroků ještě bude zapotřebí, ale podívejte se, jak mu pomáhají obránci, teď Kolář 
zastavil další ránu. Arcobello, poslední minuta druhé třetiny, Donato hledá přihrávku na Arcobella, oba týmy 
kompletní, český tým už má Poláška ve hře a Polášek teď může zaútočit, ale blíž ke kotouči má přece jenom 
obránce Billins. Terry, Donato, nezvládl ten přechod přes střední pásmo. No a teď ve třech. Červenka, Kovář, 
ještě vrací Červenkovi. To vypadalo, že Červenka je zahákovaný, ale pokračuje se ve hře. Nakládal, ještě jednou 
Jakub Nakládal, Američané posouvají hru do středního pásma. Odpískán ofsajd. Dvanáct sekund před koncem 
třetiny a znovu ten blížící se závěr trošku přiostřuje spory na ledě. Střelec vyrovnávací branky Jim Slater a na 
druhé straně Jakub Nakládal si chvilku povykládali. Vhazuje se blíž k naší útočné modré čáře. Tohle skončí tak 
nějak nerozhodně, nakonec Američané získávají puk. Nakládal. Ve druhé třetině jsme se ve skóre posunuli, ale 
nikoliv v odpovědi na otázku: kdo vyhraje tohle čtvrtfinále? Skóroval Tomáš Kundrátek, další úspěšný střelec z 
obrany, za Američany vyrovnal při oslabení Jim Slater. Český tým měl výborných osm minut této části zápasu, 
Američané potom vyrovnali hru a i skóre. Za necelých patnáct minut vás přivítáme rádi v hokejovém centru v 
Kangnungu na třetí třetinu tohoto utkání.

Konec 2. třetiny, začátek třetí 01:17:40

RZ: Jsme zpátky v hokejovém centru v Kangnungu, kde po dvou třetinách čtvrtfinále hraje český národní tým s 
tím americkým nerozhodně 2:2 a předpovídali jsme, že bude dnes asi trošku napínavější než obvykle, ale tak to s 
Američany zkrátka je vždycky. Tenhle tým se nám staví do cesty nejčastěji ze všech soupeřů ve čtvrtfinále 
velkých světových turnajů, o těch dvou duelech na olympijských hrách už jsem mluvil, ale i na mistrovství světa 
jsme s Američany hráli celkem šestkrát čtvrtfinále, zdaleka nejvíc duelů v téhle fázi turnaje ze všech soupeřů s 
tím, že jsme čtyřikrát dokázali postoupit, dvakrát nás ale Američané zasáhli velmi citlivě a bylo to v Praze na 
nájezdy v roce 2004v tom nešťastném utkání, kdy jsme ztratili vedení 2:0 a potom v Moskvě 2016 rovněž na 
nájezdy.



DP: Čeká nás těžká poslední část utkání, ja myslím, že musíme vydržet u té hry, co hrajeme. Hrajeme dobře, 
musíme dál udržet tu kombinační hru, nesmíme znervóznět a začít se bát o výsledek. Snažit se třeba hrát na 
prodloužení nebo na nájezdy. Ne. My musíme vyhrát v základní době tou hrou, kterou předvádíme. Já si myslím, 
že osmdesát, sedmdesát procent utkání jsme lepší, že držíme otěže tohohle utkání a bohužel Američané jsou 
neskutečně produktivní.

RZ: Když jsme se dívali na Troye Terryho nebo Ryana Donata, on ten americký výběr vypadá tak univerzitně, 
tak velmi mladě, ale ve skutečnosti má věkový průměr o rok vyšší než český národní tým, je to dáno tím, že 
mladíky doplňují velmi zkušení třicátníci. Začíná třetí třetina znovu s Horákovým útokem, Řepík a Bimer už 
jsou v útočném pásmu, Řepík přehrává na Horáka, ten je atakován Sanguinettim, dobře spolupracují křídla Řepík 
s Bimerem za brankou, Polášek vrací kotouč do tohoto prostoru. Tam je Gunderson atakovaý Bimerem, nakonec 
se americký obránce vysmekl, ale ještě Mozík zastavuje Američany. Kotouč pro Koláře. Střídám na obou 
stranách a trošku pomalejší výměna hráčů u české střídačky, Nakládal teď neměl nikoho připraveného hrát.
Terry, Polášek, Kubalík, Donato, znovu Kubalík, hrát může Erat, nabízí se mu Nakládal, Erat zatím postupuje 
sám! Trefil jenom obránce Billinse. Dobiý forčeking od Kubalíka. Arcobello, Donato, Nakládal se na něj musí 
tlačit. Polášek, po něm bude hrát ještě Greenway, Donato, nakonec se dostane ke střele? Ne, přes ten les hokejek 
to nevyšlo a Erat posílá kotouč za americkou bránu tak, aby český tým mohl znovu vystřídat. Růžička, Merit a 
Červenka už jsou ve hře, Růžička si pohlídá průnik Chrise Bourquea, ale v akci pokračuje Greenway! Gionta 
naštěstí nedostal přihrávku. Červenka na Růžičku, Merit, Růžička, Kundrátek, Němec je obsazený. Chris 
Bourque vyhazuje na zakázané uvolnění. Chad Beilins z Linkopingu zablokoval..

DP: Tady se podíváme ještě na-

RZ: ...Eratovu střelu.

DP: Přesně tak, Billins včera proti Slovákům určitě neměl svůj den, ale dneska se vrátil a ukazuje, že je 
kvalitním obráncem. Dobře vybruslené, Eratovi tam nenechal prostor, v tom blokování se hokej opravdu posunul 
o největší krok. Je strašně těžké dostat ten puk na bránu.

RZ: Koukal vyhrál buly, Kolář, Kolářovo nahození před branku! Kotouč skáče po Mozíkových zádech, 
Američané vyhazují a rychle spěchají na střídačku. Radil, Lukáš Radil, nabil Mozíkovi, jeho ránu vyráží brankář 
Zapolski, Radil, Koukal si našel jeho nabídku, Mozík, Radil. Lukáš Radil se drží s kotoučem ve hře, chtěl 
překvapit Američany přihrávkou pře bližší tyč a teď startuje Sanguinetti a málem dostal do šance Stoa.

DP: Tam dobře postavený Jirka Sekáč do toho sáhl a nadzdvihl Sanguinettimu kotouč do vzduchu, takže ho 
nezpracoval, ale to našlápnutí mezi naši obranu bylo hodně nebezpečné. Tady ještě jednou Lukáš Radil, skvělá 
práce, zaveze dostatečně hluboko do třetiny tak, aby s sebou stáhl obranu a potom Vojtěch Mozík tam má prostě 
jednoduše prostor na tu ránu. Škoda, že se to neujmulo.

RZ: Polášek, Bimer, Nakládal. Za pukem se otáčí Blum, ale také Řepík, kterého sráží na led Roe. Billins, 
Nakládal musí spěchat za rozjetým Littlem, O'Dell, jeho přihrávku před branku pochytal Bimer, ale na modré 
čáře je Welch, jeho rána byla velmi špatná, zcela minula Francouzovu klec. Bimer a Polášek, kotouč do bezpečí, 
jenomže vystartoval po něm Little, Gilroy, Francouz má zakrytý výhled, ale nakonec si našel tu ránu amerického 
obránce, máji v lapačce.

DP: To nebyla jednoduchá situace, provoz před Francouzem byl poměrně velký, podívejte se, jak si tam Roe dělá 
prostor, navíc Adam Polášek ho musel zdvojovat, ale Pavel Francouz si ten puk našel už včas. Tady, tady ho vidí 
a v tuhle chvíli už ho nespustil z očí.

RZ: Gilroy zůstává na ledě, český tým vystřídal, na ledě je první útok, Erat, Kubalík, ještě Dominik Kubalík! 
Škoda, nikdo nereflektoval na tu přihrávku zpoza brány, Kubalík, po něm Kundrátek, na modré čáře Němec. 
Kovář za brankou nechce puk nechat a tady je Erat! Škoda, ten jeho výjezd dokázali Američané zpacifikovat a 
teď už je tu Donato, stav nejvyššího ohrožení, Donato, Terry! Terry se otáčí, ale trefil jenom Kundrátka. Erat, 
český tým střídá, Greenway. Jak je vysoký, tak teď se nedokázal prosadit přes Koláře, ale další puk letí za 
Francouzovu bránu. Tam je Mozík, vyhnul se napadajícímu Bourqueovi a hrát může Mertl. Tomáš Mertl ustál to 
napadám Greenwaye, ale jeho přihrávka sražená do středního pásma. Mozík, Kolář, Růžička. Dobře se vyhnul a 
hledá Červenku, ještě je tam Mertl! Ou, ten puk šel těsně mimo! Mertl ho jen tak dovezl podél tyčky, ale teď 
zase opatrně, na druhé straně je Slater, přihrávka na Butlera, Butler nahazuje puk za bránu. Stihne to Kolář?
Stihl, ale Američané vracejí puk na naše území, Nakládal. Tohle už bude v pořádku, jenomže rozhodčí mají



zdviženou pravačku, zakázané uvolnění, vhazovat se bude před Francouzem.

DP: Tady se díváme na Tomáše Mertia, šel do brány, šel tím středem, stáhl s sebou hru a viděli jste, že nakonec 
byl málem odměněn, protože ten zmatek, který tam vzniknul.. Ten kotouč si tam našel mezi bruslemi, ale bylo to 
přes nohu střílené, takže nemělo to dostatečnou razanci. Američané tam v tom v tu chvíli šlapali jako v zelí, ale 
Tomáš Meril byl první u puku.

RZ: Mertl na buly. A Pavel Francouz dá českému týmu možnost vystřídat, protože Merilova formace byla před 
tím zakázaným uvolněním déle na ledě.

DP: A ani s tím střídáním nijak zvlášť nespěcháme.

RZ: Americký kouč Tony Granato povzbuzuje hráče pod sebou, zhruba totéž dělají čeští trenéři. Teď ale 
Francouz musí zasahovat po střele Welche od modré čáry, to byla mnohem lepší rána než před chvilkou od 
amerického beka. Nakládal neudržel puk u mantinelu, ale tahle přihrávka skončí ve středním pásmu. O'Neill, 
Gilroy, Francouz zůstal trochu déle za brankou, teď už ale hraje Koukal, přihrávka sražená a může hrát O'Neill? 
Né, nemůže ofsajd. Ale rozhodčí váhali s tím přerušením.

DP: Já taky, se přiznám. Chvíli mi to připadalo, že to bylo ještě sražené z útočné třetiny, zaplať pánbůh to tu 
modrou přešlo, protože tohle byla gólovka, dva na jednoho, ještě hráči měli hokejky po ruce, tak jak potřebovali, 
aby si mohli dát dlouhý puk na dlouhou tyč. Je potřeba zacházet s těmihle kotouči těsně pod modrou čarou 
daleko bezpečněji, prostě nejdřív opustit třetinu a pak něco vymýšlet, zodpovědnost za ten puk musí být 
stoprocentní.

RZ: Snad by národní tým potřeboval trochu živější podporu z hlediště, je tady hodně českých fanoušků, ale nyní 
zůstávají tak., moc v klidu, možná opravdu v tom napětí z toho, jak zápas dopadne. Ale tady ta skupinka fandí 
poctivě, abychom nekřivdili. V zadu už diváci v tom záběru připraveni na další navazující čtvrtfinále mezi 
Ruskem a Norskem. Tak, Michale, chránič do pusy a jdeme hrát. Horákovo vyhrané vhazování, díky tomu může 
rozehrávat Kundrátek, Řepík prodlužuje do útočného pásma, tam je první obránce Gunderson. Terry, stáhl si puk 
před Horákem. Dvojice Terry, Donato a s nimi Arcobello, to je nej nebezpečnější útok Američanů. Řepík ale teď 
může posunout až na Bimera, Bimer zpátky Řepíkoví, ten drží, před brankou je Horák, Řepík ale nemá volnou 
cestu k přihrávce, bojuje teď s Gundersonem. Bimer na obránce, ale kotouč už je ve středním pásmu, Mozík 
nemohl riskovat tu přiihrávku kolem amerických hokejek. Kolář, nahozený puk zastavuje Erat, Kubalík, Erat, 
Kovář, Mozík. Erat ve středním pásmu. Kolář, Kovář odrazem na Erata, ale tuhle kombinaci přečetl Billins. 
Americký bek se teď točí tak, aby se uvolnil. Američané mají puk pod kontrolou a Kovář už odjel na stridačku. 
Američané v ofsajdu, Kolář, Meril, rozjel se mu Martin Růžička a jeho bekhendová střela, sražená Billinsovou 
hokejkou nad. Červenka. A bude se vylučovat. Faul vysokou holí a Roman Červenka? Na trestnou? Je to tak.

DP: Jestli to nebylo po tom bekhendovém nahození do třetiny, kdy vracel na Tomáše Mertia.

RZ: Já si myslím, že to bylo ve středním pásmu, kdy Stoa atakoval Romana Červenku a Červenka oplácel. Tady 
to je.

DP: Aha, tam bylo to nahození, Stoa ho potom dojížděl, ta hokejka se zasekla. No, tak teď to přežít.

RZ: Na přesilovky vyrovnáno, oba týmy dostaly čtyři. Američané tu čtvrtou teď ale teprve začnou. Horák, 
Koukal. Američané vyhráli buly a tvrdá střela Chrise Bourquea mimo. Mozík a Kolář v obraně, Američané už 
srovnali bilanci na vhazování. Bourque, Donato, Terry. Ten bude rozjíždět tuhle útočnou akci, ale přes Mozíka se 
nedostane. Horák, ale Terry mu odebral puk, ale Bourque ztrácí, škoda! Koukal taky minul, nicméně teď může 
šetřit čas. Chris Bourque, Donato spěchá za pukem, ale taky Ondřej Němec, Kundrátek. Výborně, Tomáš 
Kundrátek to udělal skvěle, Koukal může vysřtídat. Naskočili Bimer a Řepík, v obraně Kundrátek a Němec. 
Vystřídali ale i soupeři, na ledě už je Greenway, kteiý teď tlačí Němce do rohu, Gionta, na modré čáře 
Sanguinetti, český tým se zatím brání dobře, Roe, Sanguinetti, znovu Roe, Sanguinetti bude pálit, mimo. Roe, 
Greenway, Roe, přihrávka před branku a odražený puk zastavuje Francouz, do kterého se ještě snažil opřít 
Greenway. Dvacet šest sekund do návratu Romana Červenky z trestné lavice, tohle jsou klíčové okamžiky třetí 
třetiny.

DP: Tady ještě jednou ten inkriminovaný okamžik, kdy Greenway tam ještě snažil se ten kotouč dostat zeshora, 
ale vidíte, že do toho nesáhl, že si dal pozor, protože v tu chvíli by to bylo sekání a Greenway by šel, i přestože 
má zlato se sedmnáctek, osmnáctek a dvacítek, na trestnou lavici.



RZ: Koukal na buly, proti němu Arcobello, Američan úspěšnější. Chris Bourque, Arcobello, Wisniewski a 
tečovaná střela, Terry zasáhl do té přihrávky. Ještě Wisniewski, Bourque. Český tým se teď rozjel za soupeři, ale 
Donato zkrotil puk a Američané znovu kombinují. Wisniewski zastavil nápřah, Chris Bourque. Výborně, trefil 
jenom Romana Horáka, oba týmy kompletní, Červenka je na ledě. Tohle ubráněné oslabení hodně pomohlo, 
Červenka, hned se zapojí do hry a motá teď hlavu americkým obráncům. Nakládal, dostává puk zpátky, tři naši 
hráči v rohu. Rychle od sebe borci, ať se může rozehrát. Nakládal, Červenka, nenechá se odstrčit Gilroyem, ještě 
mu pomáhá Erat, Stoa. A puk je ve středním pásmu. Nakládal tvrdě atakovaný Slaterem, pětatřicetiletý veterán 
rozhodně nevynechá žádno příležitost k takovémuto kontaktu. Ale Nakládal je v pohodě, oklepal se a rozehrává, 
jeho partner v obraně Polášek. Kubalík může rozehrát a tady je Růžička, jeho střela! Kubalík, konečně se v 
hledišti fandí, i když teď je to souboj obou táborů. Kubalík, Kundrátek, Mertl je dobře rozjetý, Tomáš Mertl! 
Dostane se k zakončení? Ne. Ale tenhle borec by si zasloužil úspěch, protože jde mu naproti, navzdory tomu, že 
nemá tolik zkušeností s velkými turnaji, tohle je jeho první start a stále čeká na svůj první reprezentační gól. 
Dneska se mu přibližuje opravdu zásadními kroky.

DP: Roste zápas od zápasu, tam jste zase viděli, jak si najel do toho volného prostoru a jenom proto, že ta 
přihrávka byla nakrátko, tak mu to maličko uteklo do středu, on musel udělat tu rychlou kličku a pak už měl 
zablokovanou hokejku, tohle je ještě ta srážka Slater -  Nakládal, já  myslím, že Jakub Nakládal věděl, že jde do 
souboje, kteiý prohraje, ale potřeboval dostat ten kotouč na zadní mantinel a vlastně se obětoval, zároveň si to 
pohlídal, takže možná to vypadalo divočejc, než to bylo.

RZ: Jakub Nakládal organizoval skupiny, která se chtěla podívat i na trénink Ester Ledecké. Vůbec hokejisti tady 
hodně často navštěvují, nebo snaží se navštěvovat, pokud jim  to čas dovolí, další české sportovce. Byli se 
podívat na rychlobruslení, na short-tracku, tady v olympijském parku v Kangnungu. Tomáš Mertl ale teď 
připravený na vhazování a úspěšnější jeho soupeř, Amerčian Garrett Roe a je z toho rychlá protiakce, kterou ale 
zastavuje Červenka. Sanguinetti, Gunderson, puk je na české střídačce. Osm a půl minuty do konce třetí třetiny. 
Tomáš Mertl tady zároveň zastupuje zcela unikátní základní školu z Čekých Budějovic, v Litvínově jsme měli 
několik spolu...(smích)... pardon, v Naganu jsme měli několik spolužáků z Litvínova, tady v Pchjongčchangu 
čtyři spolužáci ze základní školy z Grůnwaldovy ulice. Michal Vondrka, Tomáš Mertl, Roman Horák a Václav 
Prospal na střídačce jako asistent, a to ještě vypadl Milan Guláš. Radil, Radilova střela! Do ramene Zapolskiho. 
V brance zaparkoval Koukal, ale hrát může Mozík. Sekáč a Sekáčova střela sražená do ochranné sítě.

DP: Lukáš Radil tahá po té právě straně, tahá jako kůň, to už je puků, co zavezl do třetiny, co je otočil, co je dal 
na obránce. Teď zkusil vypálit, dobrá rána na kratší tyč, vidíte, že Petr Koukal tam šel do brány, co mu síly 
stačily, tady zavadil o brusle a nakonec skončil v bráně on, ale je to potřeba, protože kdyby tam nešel, tak vlastně 
nestáhne tu obranu dolů a nebude kam hrát.

RZ: Český tým se znovu snaží potrápit Američany forčekingem, ale Blum měl štěstí, kotouč se k němu odrazil a 
potom zaskákal tak, že to nebude zakázané uvolnění. Polášek bude rozehrávat, na ledě je Horákova formace. 
Nakládal, Blum teď znovu za vlastní bránou. Na Bourquea vystartoval Nakládal, Greenway má problémy, 
Nakládal. Český tým mezitím vyměnil hráče, na ledě už se formuje první řada. Francouz, Polášek, ale., nakonec 
se štěstím ten souboj uhrál proti Greenwayovi, kteiý ztěžka bruslí naopak Jan Kovář hodně přidal, ale ta 
přihrávka na Erata nevyšla. Výborně forčekuje Kundrátek, Erat, a tohle je dobrá možnost! Kundrátek ještě na 
Němce, škoda! Ještě EraťKovář je tam, puk je stále ve hře, až teď je přerušeno, ale Tomáš Kundrátek ještě 
hledal lip postaveného Ondru Němce.

DP: On ho hledal skvěle, ono by to bylo do prázdné, jen ta přihrávka měla jít do hokejky, ta jediná se nepovedlo, 
jinak skvěle sehrané, skvělý přehled na ledě, tady je Ondra Němec, potom tu hru otočil, našel Martina Erata, 
kteiý to zkoušel tak, jak on to umí, z krátké ruky, rychle, nastálý zmatek dokázali Američané nějakým způsobem 
zvládnout.

RZ: Třetí Eratov střela v dnešním zápase. Mertlovi se přestalo dařit na buly, a tak nastupuje Roman Červenka. 
Mertl se na chvilku dostal k puku, ale teď už hraje Amerčian Welch, Červenka může hrát po dobré prihře. 
Růžička, Martin Růžička! Zapolski zastavuje. Kundrátek a pozor na tuhle rozehrávku, Američané tam natahují 
hokejky, teď je tu Slater, obchází Kundrátka! Ale Pavel Francouz neztrácí svůj klid. Ale tenhle spoluhráč 
Romana Červenky z Fribourgu-Gotterón, Jim Slater, dělá velké starosti těmi rychlými kontry, ukázal to při 
oslabení, teď i při hře pět na pět, podívejte se, jak objel Kundrátka.

DP: I teď to výborně vyhodnotil, naznačil střelu, že půjde do zakončení, Tomáš Kundrátek tam udělal krok 
doprava, naštěstí tam Jan Kovář přijížděl s dalším z Američanů a Slaterovi na chvíli vzali kotouč z očí, takže



Pavel Francouz to mohl dokončit.

RZ: Bimerovi utíká přihrávka, Kolář, sjíždí k němu O'Neill, ale Kolář rozehrál do nejistoty, naštěstí Bimer 
situaci vyřešil. A tuhle Mozíkovu střelu má Zapolski.

DP: To byl dobrý puk, Mozík střílel cíleně na hokejku tak, aby se puk odrazil dopředu, Zaposlki zapmžil 
hokejkou, dokázal ten kotouč udržet u sebe a podržel ho. Roman Červenka už si to tam štrádoval, ne nebyl to... 
byl to Michal Bimer, který tam štrádoval právě do toho brankového území.

RZ: Na ledě znovu Kovář se svými křídly, Kovář vyhrál vhazování, Nakládalova střela! Nad americkou bránu. 
Slater, vysoký lob zastaví Nakládal a zvládne to úplně v pohodě proti Arcobellovi, Erat dostává přihrávku do 
jízdy, dostává se před branku, je tam Kubalík! Vypadalo to na faul na Martina Erata, ten se taky otáčí po 
rozhodčích, ale ti zůstávají v klidu, stejně tak to musí udělat i zbytek týmu. Sanguinetti, Terry, Kubalík musí 
přidat. Terry vypálil a Francouz připraven. Terry to zkouší, přestože je tady veden jako nahrávač se svými 
asistencemi, tak se tlačí do zakončení, ale tohle nebylo pro Pavla Francouze nic těžkého.

DP: Tam se Martin Erat opravdu nádherně uvolnil, tlačil se do brány, od Donata to musel být faul, protože tam 
zůstal ležet i předmět doličný, hokejka. Kdyby to nebyl faul, tak by ji udržel. Teď se na to podívejme. Donato v 
tuhle chvíi, pod bruslí Martina Erata..

RZ: To je podražení.

DP: Jasně dvě minuty a viděli jste, že i Donato mávl rukou, protože byl smířený s tím, že si jde sednout.

RZ: V téhle přestávce Martin Erat popojel za rozhodčími, ale nakonec s nimi nešel diskutovat o té předchozí 
situaci.

DP: Ono to opravdu nemá cenu.

RZ: Nemá, nemá, jenom by se tím rozptýlil, ale rozumím tomu, že je opravdu hodně těžké v téhle situaci udržet 
se. Oliver Gouin a Linus Óhlund tenhle zákrok přehlédli. A nakonec Martin Erat přecejenom debatuje s Linusem 
Óhlundem, kteiý přijel až k české stridačce, viděl, že by bylo dobré vysvětlit asi tu předchozí situaci a už to 
zůstane asi v klidu. Martin Erat většinou nereaguje podrážděně, spíš chce vysvětlení, mluvili jsme o tom v 
rozhovoru v českém domě. Teď je důležité buly v našem obranném pásmu, Chris Bourque vypálil, Francouz je u 
tyčky v dobré pozici, tam kotouč těžko projde. Červenka do středního pásma, ale tam už zase hraje Greenway. 
Chris Bourque, dobře Ondřej Němec. A ještě Roman Horák tlačí Greenwaye na mantinel, je tam i Gionta, na 
kterého zezadu dotírá Ondřej Němec, nakonec Američané dostanou kotouč do hry, Welch! Jeho nahození prošlo, 
Francouz neviděl nic. Gionta a odražená střela Chrise Bourquea, teď ale Američané v náporu v útočném pásmu, 
stihnou i prostřídat, to je asi to nejhorší na situaci, že tam mají čerstvé síly, jedna z nich teď hraje, je to Butler, na 
modré čáře Gilroy. Chris Bourque, ten ještě zůstává na ledě, Welch, minul bránu a červená pětka s úlevou odjíždí 
na hráčskou lavici. Čtyři minuty a dvacet sekund do konce třetí třetiny, tak to bude drama až do konce. O'Neill 
neprošel a hrát může Kolář, Mozík, kyvadlo se otočilo na druhou stranu a tam je Sekáč faulovaný!

DP: To je noha.

RZ: Jaroslav Špaček rozpřáhl ruce na stridačce, hráči se teď zlobí na rozhodčícho, že ten druhý zákrok, kteiý 
vypadal na první pohled jako faul, počkejme si teď ještě.

DP: Jednoznačně, přinejmenším nedovolené bránění, protože ten kotouč byl už obhozený za Blumem a americký 
hráč si nevšímal ničeho jiného než Jiřího Sekáče.

RZ: Problém je, že Sekáč tam potom ještě zaplachtil vzduchem, ale neskočil, nenafdmoval nic, prostě tak mu to 
vyšlo v té pozici a opticky se mohlo rozhodčím zdát, že tomu přidal. Ale faul to byl. Teď pozor na Terryho, který 
se točí kolem Poláška, Donato, před brankou je Arcobello! Nejnebezpečnější americký útok je teď ve hře, 
Arcobello, Terry a výborně zasáhl Kovář. Erat spěchá za pukem, Sanguinetti, Blum. Terry jenom prodloužil do 
útočného pásma. Kolář, vyšlo to výborně na Červenku, Roman Červenka, dostává puk zpátky a zatím drží 
kotouč, stále Roman Červenka. Zadovka na Mozíka, ten ještě rozehrává na Koláře, Kolář obhlíží situaci, 
nakonec zkusil na Růžičkovu hůl trefit puk. Ateď pozor, dva na jednoho na druhé straně, Mozík tam zůstal sám 
a tohle je O'Neill a dává tyčku! Ufff, tak teď jsme měli obrovské štěstí. Červenka ale útočí a je tu zase protiakce 
na dmhou stranu, Růžička zpracovává u mantinelu. Stále Martin Růžička, Němec. Kteiý už definitivně nahradil



Vitáska vedle Kundrátka v obranné dvojici, jsou tam tak dva praváci, nahození na branku tečované Růžičkou! 
Vedle. Mertl forčekuje, aleje tam sám mezi třemi Američany, udržel puk pro Ondřeje Němce, ten ale nemá 
volnou cestu k bráně. Kundrátek, jeho ránu zastavuje Roe a puk je někdo pod těmi dvěma, rychle zpátky musí 
Ondřej Němec, zase dva na jednoho. Francouz si pohlídá tuhle střelu, ale teď jsme viděli tedy horké chvilky na 
obou stranách, ale rozhodně větší šanci měl soupeř a pomohla nám horní tyč.

DP: Tak teď to bylo trošku infarktové, z našeho tlaku dva brejky dva na jednoho, tenhle 0'Neillův, ten opravdu 
zaváněl, to byla nádherná rána, Pavel Francouz byl překonaný, prostě šel dolů, hlídal si to, O'Neill to trefil 
nádherně, tam jsme zaváhali v tom obranném pásmu, puk mezi našimi dvěma hráči, oba se podívali po sobě, ale 
ani jeden neudělal ty kroky, takže z toho byla situace dva na jednoho.

RZ: Horák ztratil helmu a musí vystřídat, takže český tým teď v obraně ve čtyřech. Butler, Slater, za ním Kovář, 
znovu hraje Butler. Američané jsou stále živí, vůbec jim  nevadí ten včerejší kvalifikační zápas. Odhad, že by 
mohly dojít síly, nebyl tak úplně přesný, ale teď hraje Bimer! Michal Bimer, kterému spěchá Polášek na pomoc, 
ještě Polášek doráží! Ještě jedna dorážka! Bimer tam je! Ale nikdo z nich nedokázal ten puk procpat do brány. 
Mozík. Abohužel Mozík fauluje. Tak tohle se bude těžko vstřebávat, dvě minuty za sekání pro Vojtěcha Mozíka 
po těch dvou sporných výrocích je tu trest, kteiý bude trvat minutu a dvacet sekund v základní části a potom 
možná ještě čtyřicet v prodloužení.

DP: Přesně tak, kdyby tam nebyly ty dva americké fauly, tak nikdo nemůže říct ani slovo, ale v tuhle chvíli je to 
teda hodně tvrdé rozhodnutí. Ano, Martin Erat ukazuje dva, dva zákroky...

RZ: Dva zákroky neodpískané. A tady Mozík a jeho seknutí. A tohle sekání samozřejmě je, to faul je, o tom není 
spora, problém je v tom, že dva zákroky předtím rozhodčí tolerovali, ale bohužel, tohle bylo hodně vidět. Tak 
jestli jsme prožívali horké chvilky tak teď to bude v našem obranném pásmu vařící voda. Horák vykázán z 
vhazování, místo něj Koukal. První úkol přežít osmdesát sekund v základní hrací době. Američané samozřejmě 
nasazují svůj nejšikovnější útok, výborně Koukal posunul hra do středního pásma. Chris Bourque, proti němu 
Horák, v obraně Polášek a Kolář. Chris Bourque vyváží kotouč a za ním jsou schovám dva hráči, kteří rozjíždějí 
celou akci, je to Terry a Donato. Česká obrana si s tím ale poradila, rychlé střídám, naskočili Řepík s Bimerem, v 
obraně Kundrátek a Němec. Znovu Chris Bourque a zase to najetí z hloubi od Donata a Terryho, Američané 
takhle zakládají skoro každou přesilovku, výtečně Kundrátek sebral puk, Němec vyhazuje, zbývá ještě půl 
minutka do konce třetí třetiny. Wisniewski, Greenway, ještě šestnáct sekund, Sanguinetti, ze stridačky se 
rozjíždí, kdo to tam je, Little, trefil boční tyč. Kotouč má Polášek a bude chtít udržet ty poslední sekundy v rohu, 
ještě mu pomáhá Koukal, dvě sekundy, jedna, Gionta jenom fotbalově, základní hrací doba končí! A tak jak už 
to bývá proti Američanům ve čtvrtfinále, stav 2:2 a prodloužení, kolikrát jsme už tohle zažili. V Praze 2004
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