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Věnování:

Vyrostli jsme na maloměstech devadesátých let, 
kde se za největší hrdiny považoval Jágr s Haškem. 
Každej chtěl být jako oni a odejít do světa…
Věnováno všem klukům a holkám, 
ze kterých se nestal slavnej hokejista.

Upozornění:

Všechny statistiky jsou skutečné,
obrazy skutečností inspirované.



DAVE: Vždycky jsem si říkal, proč na program letních her 
patří volejbal, házená, basketbal, fotbal, vodní pólo a další 
týmový sporty, kdežto na zimu zbyl jen curling? To se 
lidi v zimě nedružej nebo jim to myslí pomalu?

ANDY: Počkej a co hokej?
DAVE: Dostal jsem tě! Jasně, hokej! Nejlepší a nejúžasnější!

ANDY: Ha. Ha. A právě kvůli němu tu dnes jsme. Ale kde se 
vůbec vzal? Za jeho kolébku bývá považována Kanada 
devatenáctého století. Ale přeci se tam jen tak nezjevil…

DAVE: Já slyšel, že ho Kanaďani odkoukali od indiánů, co 
zápasili se zahnutejma holema o dřevěnej míč na udusaným 
sněhu. Anebo od Irů! „Hockey“ prej vykradl jejich národní 
„hurley“, kterej má podobně daleko k hokeji jako ke golfu.

ANDY: Já kdysi zahlédl hru podobnou hokeji na 
obraze Pietera Bruegela staršího z 16. století.

DAVE: To je ten malíř, podle kterýho je v češtině slovo „brajgl“?
ANDY: Přesně – často zpodobňoval slavnosti, hromadné 
události nebo lidi páchající různý nepořádek. A na 
jednom z takových obrazů, jmenoval se „Lovci ve 
sněhu“, můžeme najít trojici vesničanů, která se 
zahnutými holemi prohání po ledě cosi černého…

DAVE: To určitě byla zmrzlá koňská kobliha! Nojo, ty starý Vlámové.
ANDY: Abys věděl, hokej možná objevili již staří Řekové.

DAVE: Jak jinak.
ANDY: V aténském muzeu mají uložený reliéf z dob 
kolem pátého století před Kristem, na němž skupinka 
hochů se zahnutými holemi prohání míč. Zobrazená 
hra se mohla jmenovat keratizein, nehrála se ovšem 
na ledě, nýbrž bez bruslí a nejspíš i bez branek…

DAVE: Teda i bez rychlosti a vůbec všeho, 
bez čeho si pořádnej hokej neužiješ!
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ANDY: Češi v prvních mezinárodních utkáních podlehli Švýcarsku, 
Anglii a Belgii, ale už o tři roky později při premiéře na 
mistrovství Evropy porazili Švýcarsko 13:0, Německo 4:1 
a získali zlato! První olympiáda roku 1920 ale ukázala, že 
evropská a americká úroveň je jinde, Kanada Čechoslováky 
deklasovala 15:0, Amerika 16:0, načež si vítězstvím proti 
Švédsku 1:0 zajistili aspoň bronz. První slavná československá 
éra ale přišla až o třicet let později. Roku 1947 získal český tým 
poprvé zlato z mistrovství světa, třebaže bez účasti Kanady. 
Čechoslováci se s ní utkali o rok později na olympiádě a poprvé 
v historii neprohráli. Nicméně remíza stačila pouze na stříbro.

DAVE: Dobrej rozjezd!
ANDY: Ne na dlouho. Tuhle generaci rozmetaly tragédie, 
nejprve letecká – pádem do La Manche zemřelo 
v letadle šest reprezentantů –, poté komunistická – při 
exemplárních trestech byl československý národní tým 
křivě obviněn z velezrady, když se údajně chystal emigrovat. 
Pozavírali ho skoro celý a některé poslali do dolů.

DAVE: Komouši pitomí!
ANDY: Československému týmu se začalo opět dařit ke konci 
šedesátých let. Během sedmdesátých a osmdesátých 
pravidelně bojoval o prvenství se sovětskou sbornou, 
která na hokejovém trůnu vystřídala Kanadu.

DAVE: Po všem příkoří, který z tý líhně komunismu 
přišlo, to nikdy nemohl bejt jen obyčejnej boj.

ANDY: Zvlášť po roce šedesát osm.
DAVE: A šedesátosmička není v hokeji jen obyčejný číslo!

ANDY: Je to také číslo dresu jednoho z nejznámějších 
hokejistů českého a vůbec světového hokeje. 
A právě kvůli němu tu dnes jsme, přátelé.

DAVE: A taky kvůli tomu, abychom si řekli, jaká cesta vede do těch 
nejlepších družin a jak moc se musíš rvát o čestný místo v první 
linii. A jestli stačí mít v těle nebo máš mít i v hlavě. A jak pevný nervy 
potřebuješ, pokud chceš svádět nejtvrdší bitky před nažhaveným 
publikem a nakonec dosáhnout na svatej grál Lorda Stanleyho!

ANDY: Ale především kvůli tomu, abychom si připomněli 
tato slova: „Já jsem jednou řekl, že chci bejt nejlepší 
na světě, a já na tom pořád trvám!“ A podívali se, 
jestli se Jaromíru Jágrovi povedla naplnit a jak…

DAVE: Rozhodně měl kuráž! Ale co to vůbec je bejt nejlepší? Musíš dát 
nejvíc gólů? Mít nejvíc bodů, vyhrát medaili nebo k ní tým dovíst?

ANDY: Toho všeho Jaromír dosáhl. Byl nejlepším evropským 
hokejistou NHL, pravé křídlo s nejvíce body v historii 
NHL, několikanásobný držitel Art Ross Trophy, nejstarší 
hráč, který kdy vstřelil hattrick – jmenovat všechny jeho 
rekordy, sedíme tu celé odpoledne. Ale kterého fanouška 
hokeje by nezajímalo, jak svého úspěchu dosáhl?

DAVE: A taky kohokoliv, kdo touží bejt úspěšnej, žejo?
ANDY: Pojďme se pokusit odhalit některé momenty, které 
dovedly Jaromíra Jágra až na pomyslný vrchol.

ANDY: Snad.
DAVE: Tovíšžejo – proč chodit do kina, do divadla nebo koukat 
na seroše v bedně, když před váma hokejovej ansámbl 
dovede rozehrát drama v čistý podobě? Jasná motivace, 
jasná zápletka. Nechybí hrdina, kterýmu fandíš, cíl dát gól, 
anti-hrdina, kterej se cíli snaží zabránit, a nejvíc tě napíná, 
pokud jsou síly vyrovnaný. A nechybí ani překvapení, protože 
na začátku nikdy nevíš, jak to celý dopadne! Za příznivejch 
okolností může vzniknout drama, který se zapíše do dějin. 
Znáš snad lepší než bitvu Čechů s Kanadou v Naganu?

ANDY: Napadá mě finále světového poháru z roku 
1987, ve kterém se střetli Sověti s Kanadou. Hrálo 
se na dva vítězné a vyrovnanou bitvu nakonec 
vyhrála Kanada po zápasech 5:6, 6:5 a 6:5!

DAVE: Hmm. No. OK. To neznám.
ANDY: Navíc, Dejve, co jsi popsal, platí o spoustě her – 
o fotbale, basketbalu, házené. Nebo se mýlím?

DAVE: Ty vole, Andy, hokej má osobitý kouzlo! Copak některej sport 
spojuje parádičky jak od krasobruslařů s bitkama a srážkama, před 
kterejma bledne i box s rugby? Copak někdo provádí v rytířský 
zbroji takový ladný a kvapný tanečky jako McDavid s pukem mezi 
obráncema? A když nakonec puk skončí v bráně, naskakujou někde 
někomu v záchvatu inspirace tak briskní metafory, při kterých 
si básníci trhaj zápisníčky, jako hokejovejm komentátorům? Ne! 
A navíc, kdo chce, může tohle umění ignorovat a zařvat si jako 
vožralej plebej, protože co tě dokáže líp rozžhavit než ring plnej 
rozzuřenejch a po zuby obrněnejch rytířů, který se dovedou 
pohybovat rychlostí levharta a střílet ještě čtyřikrát rychlejc?

ANDY: Taky ses rozjel, Dejve! Ale zpět na zem. Mě kupříkladu 
fascinuje, jak důležitou roli má v hokeji brankář, má-li 
totiž svůj den, dovede sám rozhodnout zápas.

DAVE: Takže mám pravdu?
ANDY: Pro nás dva určitě neexistuje lepší sport! Ale 
ještě bych rád na úvod nadhodil jednu palčivou 
otázku – jak se vůbec hokej dostal z Kanady až do 
Čech, kde se stal nejsledovanějším sportem?

DAVE: Kdo nefandí, není Čech!
ANDY: Důležitý je rok 1908. Mimochodem rok, kdy zemřel Lord 
Stanley, kanadský guvernér původem z Anglie, který si hokej 
zamiloval a věnoval do soutěže o nejlepší kanadský tým 
pohár. Jeho jménem se později začal udílet Stanley Cup.

DAVE: Největší hokejový ocenění!
ANDY: Vedle zlaté medaile z mistrovství světa a olympiády 
jistě. Pikantní je, že kvůli návratu do vlasti nikdy žádný zápas 
o Stanley Cup neviděl. Ale zpět do Čech, které se v roce jeho 
smrti staly členem mezinárodní hokejové federace. Přihlášku 
podaly jako druhé po Francii, která se rovněž stala jejich 
prvním soupeřem v mezistátní soutěži. Česko prohrálo 1:8.

DAVE: To už by se dneska nestalo!
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DAVE: A taky si říct, kdy se na něj vyšplhal!
ANDY: Ne vždy jsme se shodli, který obraz z jeho života zařadit 
a který ne, ale myslím si, že výsledná mozaika stojí za pozornost.

DAVE: Je fantastická!
ANDY: Vše se do ní pochopitelně nevešlo, obzvlášť 
některé věci jsou dostupné pouze naší fantazii. 
Třeba takové, které nás přesahují.

DAVE: Jasně, fantazie bude, ale hlavně hokej! 
A ten Jarda miloval už od mrněte.

ANDY: A snad právě díky upřímnému zájmu…
DAVE: Nebo ambicím bejt nejlepší!

ANDY: Což se může jevit jako neskromný cíl…
DAVE: Ale nemít ho, tak možná na Kladně opravuje pračky.

ANDY: Však posuďte sami – jdeme na to.
DAVE: Andy.

ANDY: Ano?
DAVE: Nezapomeň na nás – ty by ses pro samý 
nadšení vykašlal na dobrý vychování.

ANDY: Á jistě…
DAVE: Takže – zápasem vás budu provázet já, možná někdy 
přísnej a hodně vtipnej, ale pokaždý spravedlivej Dejv.

ANDY: A také já… říkají mi Andy. Ještě jednou, 
hezké odpoledne, přátelé.

DAVE: Záznam životního zápasu Jaromíra Jágra právě začíná.
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DAVE: Takže Jardovo přesvědčení, že by moh bejt 
ufon, mu pomohlo stát se nejlepším? Super!

ANDY: Byl tehdy přeci ještě dítě…
DAVE: Já si z něj srandu nedělám!

ANDY: Možná právě tím nejspíš započala jeho celoživotní 
duchovní cesta. Už tady na sobě pociťoval zvláštní energie, 
jen nevěděl, odkud pocházejí a jak se s nimi vypořádat…

DAVE: A tak ho napadlo, že jsou z vesmíru…
ANDY: Našel se mezi ufology a záhadology. V době komunismu 
považovali člověka prakticky za hmotu, materiál bez duše, 
tak není divu, že jakékoliv podoby duchovna přitahovaly.

DAVE: Některý děti si svoji „jinakost“ dovedou vysvětlit vtipně, viď?
ANDY: Však si představ, že vyrůstáš v komunismu, navíc ve 
sportovním prostředí, kde jsi považován především za tělo, 
systém svalů a fyzikálních sil, i tvoje jídlo přepočítávají na 
kilojouly. Snadno můžeš mít pocit, že to přeci není všechno, 
že se na něco zapomíná – vždyť i druzí mají podobné 
tělo, a přitom vaše výkony mohou být natolik odlišné.

DAVE: Docela by mě zajímalo, jestli za to nedostával od spoluhráčů 
sodu, když si o sobě myslel, že je z vesmíru, zvlášť, když byl mezi 
staršíma. Anebo si připadal jako mimozemšťan právě proto, haha!

ANDY: Svůj zájem sdílel v kladenské kabině s Otakarem 
Vejvodou. Celé hodiny prý rozebírali, jak se dá měřit 
rychlost světla, jak vznikají hvězdy nebo fotografie 
duchů. Oba dva zajímaly knihy Ericha von Dänikena…

DAVE: Toho vysolárkovanýho Švýcara odsouzenýho za daňový úniky?
ANDY: Není to nejdůvěryhodnější persóna, ale vydal jedny 
z nejvlivnějších knih světa, například ve Vzpomínkách na 
budoucnost vysvětloval různé archeologické objevy jako 
důkazy působení mimozemšťanů. Třeba pyramidy.

DAVE: To se za komoušů vydávalo? Nebo se 
jim mimozemšťani hodili do krámu?

ANDY: Nejprve Dänikena vydávali, zákaz přišel až začátkem 
sedmdesátých let, kdy už řada knih kolovala.

DAVE: A co udělat pro jejich popularitu víc než je zakázat, žejo?
ANDY: Däniken má ve světě řadu zastánců. Objevoval na 
starobylých reliéfech, mezi hieroglyfy nebo ve starých 
písemnostech takzvané „stopy bohů“ neboli zmínky 
o nejvyspělejší technice, která přesahuje i tu současnou.

DAVE: Prostě považoval bohy za mimozemšťany. To měl pěknou 
nedůvěru k lidský představivosti a schopnostem: „Lidičky, ty 
pyramidy jsou tááák velký – ty určitě museli postavit ufoni!“ 
To přeci není moc duchovní považovat bohy za ufony.

ANDY: Každopádně není tak důležitý samotný Däniken jako 
fakt, jakou měl Jaromír pokoru vůči tomu, co nás přesahuje.

ANDY 
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DAVE: Další zázračný dítě! Aby ses stal nejlepším, 
musíš se jako jedno takový narodit?

ANDY: Alespoň v hokeji to tak někdy bývá, třeba právě 
o Mariovi mluvil od dětství celý Montreal. Osobně se 
na něj přišel podívat i slavný Scotty Bowman!

DAVE: Nejlepší trenér NHL? Ten se přeci 
nachomejt i u Jardova začátku!

ANDY: Ano, na juniorském turnaji, kde ho viděl hrát, měl říct 
Jágrovi staršímu, že mu Jaromír vydělá víc než statek. Ale 
zpátky k Mariovi. Chtěl jsem zmínit jeho rekord v juniorských 
soutěžích – 133 gólů a 282 asistencí v 70 zápasech! Jasná 
hvězda draftu! Jako první si tehdy vybíral nejhorší tým a tím 
byl Pittsburgh. O výjimečnosti Maria svědčí i nabídky, které 
za něj Pittsburgh dostával, například trojici Šťastných od 
Quebecu nebo všech 12 voleb draftu od Minnesoty.

DAVE: Nech mě hádat – pořádnej dril a žádná pochvala, 
aby se ti malej snažil furt a furt zavděčit, jinak si 
hokejovýho Mozarta nebo Jacksona neuděláš!

ANDY: Podle mě hraje důležitou roli také pozitivní 
motivace. Ani u zmiňovaných dvou by to bez 
lásky k hudbě nešlo a Mario hokej miloval.

DAVE: Jarda přeci taky! Když vstával se slepicema, aby mohl na 
trénink nebo na zápas, svědčí u malýho kluka o pořádným zápalu.

ANDY: U Maria doma měli zápal pro hokej všichni, jeho 
matka prý nosila do domu sníh, aby mohl s bratrem 
bruslit i v obýváku po koberci. Rodina pro Maria 
hodně znamenala, a pokud vím, Jackson svého otce 
nenáviděl a Mozart s ním měl celoživotní spor.

DAVE: A Mario ne?
ANDY: Kolikrát ani nereprezentoval Kanadu, aby mohl být víc 
s rodiči. I k prvnímu ukončení kariéry ho motivovala rodina, 
tentokrát už ne rodiče, ale ta vlastní, kterou si založil.

DAVE: O Jardovi se sice mluví jako o mamánkovi, ale 
když si to srovnáš s Mariem, na rodinu jako takovou 
zjevně nebral, jinak by si ji přeci taky udělal!

ANDY: Jaromír vždy tvrdil, že rodina a hokej nejdou dohromady. 
Jak názor souvisí s jeho vlastní rodinou, nevím, co se 
však popřít nedá, v jeho kariéře hrála zásadní roli – otec 
věděl, že v komunismu si nejlépe žijí zpěváci a sportovci, 
tak ho v hokeji podporoval jako mentor, řidič i mecenáš. 
Máma mu zase obstarávala základní potřeby a školu. 
Bez nich by se jeho talent možná tak nerozvinul.

DAVE: Ale neměl dětství!
ANDY: Jeho dětství byl hokej a ten měl rád, ne?

ANDY 
&    DAVE
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DAVE: Revoluce konečně otevřela dveře do nejlepší ligy světa! Když 
chtěl předtím českej hráč do NHL, musel smlouvat s ďáblem. 
Komouši vyžadovali zásluhy, odehrát v repre, neodjet dřív než po 
třicítce a ještě půlku platu! Ale ani pak to neměl zájemce jistý, třeba 
jako Nedomanskej. To byl první pořádnej českej zářez v NHL, žejo?

ANDY: Je to tak, za Detroit dosáhl ve dvou sezónách 
téměř bodu na zápas a v československé lize 
se stal čtyřikrát nejlepším střelcem ligy.

DAVE: Třicet měl a komouši stejně řekli ne!
ANDY: Tak emigroval. K podobným řešením sahala řada 
hráčů. Fryčer, Svoboda, Pivoňka. Vůbec prvním Čechem 
v NHL a vlastně celého východního bloku se stal Jiřík, 
ale nastoupil jen ke třem zápasům za St. Louis. Prvním 
draftovaným se stal dvacetiletý Ladislav Svozil. Chystal 
se jít svému draftu naproti, komunistům navzdory, ale 
v emigraci ho nakonec zastavila zlomená noha.

DAVE: Miro Fryčer, to byl kanonýr!
ANDY: Ano, mezi Čechy NHL měl ještě nedávno více hattricků 
jen Jaromír. V památné přestřelce Edmontonu a Toronta 
9:11 dal víc gólů než Gretzky a jako první Čech si zahrál 
utkání hvězd. Po jeho boku tehdy stáli takoví jako Gretzky, 
Dionne, Kurri, Coffey, Lemieux, Bossy či Francis!

DAVE: A když řádil v Quebecu, Hlinka válčil za Vancouver, žejo?
ANDY: V osmdesátém druhém se po ledech NHL proháněla 
desítka českých hráčů, dále třeba Pouzar nebo Nový, Jaromírův 
spoluhráč z Kladna a dodnes kralující střelec extraligy.

DAVE: Ale pak přišla bída.
ANDY: Správně, Dejve, nastal útlum. Ještě 
emigroval Pivoňka a Svoboda a ten hned po 
útěku vyhrál s Montrealem Stanley Cup…

DAVE: Kdo by si to zasloužil víc než Svoboda, co utekl komoušům!
ANDY: Skvělá tečka za jeho útrapami. Po revoluci tyhle problémy 
odpadly. Na stadionech bývalého sovětského bloku se vyrojily 
desítky amerických skautů a začaly hledat evropské talenty.

DAVE: A že bylo z čeho vybírat! Bure, Holík, 
Kozlov, Reichel, Jágr, Nedvěd!

ANDY: Po revoluci hrálo v NHL dvacet Čechů, po pěti letech 
pětatřicet a na přelomu milénia kolem sedmdesáti.

DAVE: A dneska prd. Jo hráči s komoušskou disciplínou 
a svobodnou volbou došli. Teď je sakra možností, jak 
uspět, netřeba bejt zpěvák, sportovec nebo horník.

ANDY: Ještě bych dodal, že i o Jaromíra, stejně jako o Maria, 
měl zájem Quebec. S výměnou pomáhal i sám Peter Šťastný, 
slibovali hory doly, i dohodu s prezidentem, aby Jaromír 
nemusel na vojnu, a také samozřejmě pohádkovou cenu.

DAVE: Ale naše hvězda nechtěla do Kanady!
ANDY: Quebec podle jeho soudu neměl šanci 
vyhrát pohár, zato Pittsburgh ano.

DAVE: Dobrej odhad.
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ANDY: Úplně hladký Jaromírův odchod nebyl.
DAVE: Místo komoušů začaly vládnout prachy.

ANDY: Jaromír čelil obvinění, že s Pittsburghem 
podepsal bez vědomí Kladna i svazu a místo 
reprezentace na Hrách dobré vůle odjel za smlouvou 
do Ameriky, ačkoliv už jednu na Kladně měl.

DAVE: Svazáci zapomněli, že už není komunismus a nechtěli ho pustit?
ANDY: Na Kladně mu nabízeli angažmá jen za šest tisíc korun 
měsíčně. Ale pokud by odešel do Pittsburghu, žádali za 
přestup spoustu peněz. Pittsburgh jim nabízel dvě stě padesát 
tisíc dolarů, ale chtěli dvojnásobek, a když dorazil generální 
manažer Patrick osobně, žádali dokonce třikrát tolik.

DAVE: A když nesouhlasil, hrozili soudem?
ANDY: Kladnu byl Jaromír určitě užitečný, v první sezóně 
dal šedesát bodů a stal se nejlepším hráčem týmu, 
na druhou stranu měl neustálé spory s trenéry.

DAVE: Spory s trenéry? Nene! To by se u Jardy nestalo.
ANDY: Evergreen jeho kariéry, já vím. Každopádně na soud 
nedošlo, Kladno ustoupilo a přijalo dvě stě tisíc.

DAVE: Jenom? Jak to?
ANDY: Už to vypadalo na soud, Patrickovi dokonce přišlo 
výhodnější zaplatit na soudních výlohách padesát 
tisíc než dávat navržený pětinásobek. Obě strany 
věřily ve výhru, ale nakonec do toho vstoupil Jágr 
starší s tím, že Jarda od Kladna nikdy nic nedostal, 
ani výbavu, kterou dávali na Poldi, v Pézetce si musel 
nosit i svačiny a teď na něm chtěli takhle vydělávat?

DAVE: A pak z Kladna rovnou do Pittsburghu! Bejvalýho 
průmyslovýho města, co při krachu ocelářskýho průmyslu 
propouštělo desetitisíce. A kde na hokej nikdo nechodil. A klub 
hrál mizerně. A už se skoro stěhoval, ale pak draftoval Maria! 
Jasnej argument, že jeden člověk dokáže pozvednout tým…

ANDY: Čísla souhlasí. V osmdesátém třetím měl Pittsburgh 
18 výher, 53 proher a 9 remíz. O rok později dokonce 
16 výher, 58 proher a 6 remíz. A s Mariem? Najednou 
34 výher, 38 proher a 8 remíz! A v sezóně 1989 dovedl 
tým až do playoff a sám získal bez jednoho 200 bodů. 
Něco podobného se povedlo jen Gretzkymu.

DAVE: A o rok pozdějc si zranil záda 
a s Pittsburghem to šlo zas z kopce.

ANDY: Díky tomu si však mohl při draftu vybrat Jaromíra!
DAVE: Ale že by z něj byl hned na začátku celej Pittsburgh odvařenej?
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DAVE: Mario mu slíbil pomocnou ruku a pak byl fuč.
ANDY: Další případ té absurdní situace, kdy člověk 
před něčím utíká, a ještě je za utrpení trestán.

DAVE: Nechápu.
ANDY: No, čeští hokejisté utíkali před komunisty, div ti je nezabili, pak 
přišli do Ameriky, doma jim zatím kvůli útěku většinou šikanovali 
rodiny a tady jim spoluhráči začali nadávat do komunistů.

DAVE: Se divíš? Jako Amík celej život slyšíš o studený válce, teď přijde 
talentovanej týpek z východního bloku a začne ti brát práci! Fryčer 
kolikrát musel shodit rukavice a rvát se, aby si zachoval čest.

ANDY: Ale to bylo před revolucí a po ní se situace moc 
nezlepšila. Ostatně hráči z východní Evropy se začali valit 
ve velkém. Představ si, je ti osmnáct, přijdeš do týmu v cizí 
zemi, neumíš jazyk, i když máš talentu na rozdávání…

DAVE: A oni tě vítají a velkolepě ti přihrávají, abys je 
připravil o místo v sestavě! Haha. To asi ne.

ANDY: Jaromír měl štěstí, že se v týmu našli 
i velkorysí jako Trottier či Coffey.

DAVE: Velkorysí? Za takovou nezištností se 
vždycky něco skrejvá, Andy.

ANDY: Co máš na mysli?
DAVE: Prostě se necítili ohrožený – ty dva by těžko mohl 
připravit o práci. Po Mariovi šlo o největší borce týmu.

ANDY: To máš pravdu. Paul Coffey předtím třikrát vyhrál Stanley 
Cup s Edmontonem, sám dostal dvakrát Norris Trophy pro 
nejlepšího obránce ligy a jako zadák nejen přesáhl hranici sta 
bodů, ale dokonce se jako jediný obránce v historii přiblížil padesáti 
gólům v sezóně! To nedokázal ani legendární Bobby Orr!

DAVE: Kolik gólů Coffeymu do padesátky chybělo?
ANDY: Dva. Byl skvělý bruslař, ladný, s dokonalým skluzem. 
Pronikal mezi protihráči jako nůž rozteklým máslem…

DAVE: A Trottier moc nezaostával, co? Jeden z Grande!
ANDY: Hned v první sezóně si připsal 95 bodů, čímž vytvořil 
nováčkovský rekord, a ve svém nejlepším roce zaznamenal 134 bodů. 
A jak říkáš, tvořil slavný útok s Clarkem Gilliesem a Mikem Bossym 
zvaný Trio Grande, čtyřikrát za sebou vyhráli Stanleyův pohár!

DAVE: Ty seš fakt archivář, Andy!
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DAVE: I když na nejlepšího to zatím nebylo, Jarda 
nedopad v první sezóně blbě, viď?

ANDY: V produktivitě obsadil mezi nováčky čtvrtou 
příčku. První skončil Sergej Fjodorov, ale v hlasování 
o nejlepšího nováčka oba předčil brankář Ed Belfour.

DAVE: Ani Pittsburgh bez Maria úplně nestrádal!
ANDY: Vyhrál Patrickovu divizi. Mario se na konci sezóny vrátil 
se vší parádou. Během posledních 26 utkání sbíral takřka dva 
body na zápas. Navíc Mark Recchi i Kevin Stevens nastříleli 
40 gólů a tým skončil v počtu gólů na druhém místě z celé NHL.

DAVE: Nehrál u nich náhodou taky Ron Francis? Aby posbíral těch 
svejch osmnáct stovek bodů, musel přeci pilně bodovat už tehdy!

ANDY: Přišel až ke konci sezóny. Velká věc. Možná hodně 
zásadní. Pittsburgh ke konci sezóny měnil s Hartford 
Whalers, poslal jim Johna Cullena, Zarleyho Zalapskiho 
a Jeffa Parkera a obdržel krom Francise tvrdého 
obránce Ulfa Samuelssona a Granta Jenningse.

DAVE: Výhra pro Pittsburgh!
ANDY: Závěr sezóny se tak zdál, vedli si suverénně! 
Prohráli jen třikrát ze čtrnácti zápasů.

DAVE: Ale sezóna není playoff, žejo? Co o tom říkají statistiky?
ANDY: Určitě by se z nich dalo vyčíst, že ne každý hráč je 
stavěný pro playoff – někteří, co excelují během sezóny, 
v playoff propadnou. Ale důvody si můžeme pouze 
domýšlet – možná některým tlak prospívá, jiným ubližuje. 
Ne každý je jako oliva, která dává to nejlepší, když se drtí!

DAVE: A ten tlak je fakt ohromnej! Hraje se na čtyři vítězný a každej 
gól může rozhodnout. Hraje se s úplně jiným nasazením, rychlejc, 
tvrdějc, nikdo nikomu nic nedaruje – prostě radost na pohled!

ANDY: Na rozdíl od sezóny se zápasy prodlužují, dokud 
nepadne rozhodující branka, klidně do nekonečna.

DAVE: Nebo dokud neomdlí brankář! A jakej 
byl vůbec nejdelší zápas v NHL?

ANDY: V roce 1936 hrál Detroit s Montrealem během 
semifinále 176 minut, tedy šest prodloužení!

DAVE: Tři zápasy za sebou? Pořádná nálož! A taky dost 
fousatej zápas – neměl bys něco čerstvějšího?

ANDY: V playoff 2020 skóroval konečný vítěz Stanley Cupu 
z Tampy v prvním utkání prvního kola s Columbusem 
až ve 151. minutě. A třetího nejdelšího zápasu 
v historii se účastnil i Jaromír. V roce 2000 prohráli 
v 152. minutě s Philadelphií. Ale nepředbíhejme…

DAVE: S úhlavním nepřítelem z Pensylvánie? To naštve. 
Tak teda zpátky k Jardovi, dostal ve svým prvním playoff 
vůbec šanci, nebo ho jako zelenáče nechali sedět?

ANDY: Hrál ve všech zápasech a nepředvedl se vůbec špatně!
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