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Vďaka lakrosu
som obratnejší
Rozhovor so športovým multitalentom
Brendanom Ranfordom

Milovník výtvarného umenia
premaľoval aj svadobnú fotku
Rozhovor s Martinom Štajnochom

Slovan vozí k súperom
“KRÁĽ CIEST”
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ÚVODNÉ SLOVO

Milovaný svojimi, nenávidený ostatnými
Slovan to na Slovensku nikdy nemal ľahké. Milovaný svojimi fanúšikmi a zároveň
nenávidený všetkými ostatnými, na tento status sme si rokmi zvykli. Dá sa
povedať, že po športovej stránke nám aj pomáha. Každé mužstvo sa chce na
nás vytiahnuť a vzájomný zápas považuje takmer za vyvrcholenie sezóny.
Aspoň nehráme v extralige ľahké zápasy a môžeme sa dobre pripraviť na play
off. Oveľa nepríjemnejšie a zbytočnejšie nám príde, keď sa zakomplexovanosť
niektorých prejaví v podpásovkách mimo ľadu.
Žiaľ, ani zložitá zdravotná situácia v celej krajine, ktorá by prirodzene
predpokladala skôr väčšie zomknutie a solidaritu v hokejovom hnutí, ich
nezastavila. Skôr naopak. Niet pochýb o tom, že Slovan po návrate z KHL
extralige a jej účastníkom pomohol. Po športovej stránke zvýšil úroveň súťaže
a ihneď sa zaradil tam, kam vždy patril, medzi špičku. Po ekonomickej stránke
priniesol vlani takmer každému klubu niekoľko desaťtisíc eur navyše, vďaka
vypredaným alebo nadpriemerne navštíveným vzájomným zápasom. Napriek
tomu, Slovan neustále niekomu leží v žalúdku.
Či už je to kvôli principiálnej podpore progresívneho vedenia SZĽH na čele s prezidentom
Miroslavom Šatanom, alebo jednoznačnému postoju k téme zlikvidovaného Pro-Hokeja, keď sa
noví akcionári klubu odmietli pripojiť k rýchlokvasenej iniciatíve APHK a diskutabilným spôsobom
prerušiť viacročné platné reklamné zmluvy s dlhoročnými partnermi podporujúcimi na Slovensku
hokej.
Len pre vysvetlenie, raz a navždy: Slovan nie je a nikdy nebol členom APHK, nemá žiadne zmluvy
s partnermi APHK a teda ani nečerpá žiadne peniaze od týchto partnerov. Namiesto toho sa svoj
bezproblémový chod v zložitej dobe snaží zabezpečiť zmluvami s vlastnými partnermi. A pokiaľ
ide o online streaming svojich domácich zápasov, Slovan ho iba chcel robiť pre svojich fanúšikov
bezplatne, na svojom webe. Nie výlučne na platforme stávkovej spoločnosti, s povinnosťou
registrovať sa a raz mesačne si zatipovať za istú sumu. Presne tak, ako to urobil 28. decembra
pri zápase proti Trenčínu. Potom už APHK svojim klubom zakázala s takýmto streamom súhlasiť.
Zvyšok je už známou nepríjemnou históriou, keďže APHK sa rozhodla ísť až tak ďaleko, že
produkčnú spoločnosť vyrábajúcu signál pre televízne prenosy zmluvne prinútila pirátsky
napichnúť aj internetové vysielanie pre Tipsport.
Vypnutie vysielania hokejového zápasu je skutočne krajným a neobvyklým riešením,
na ktoré v konečnom dôsledku doplatil fanúšik. A fanúšik je pre Slovan zo všetkého najviac.
Na druhej strane, klub si svoje práva musí chrániť, obzvlášť v tak komplikovanom prostredí,
aké momentálne vládne v najvyššej slovenskej súťaži.

HC SLOVAN Bratislava
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H C S L O V A N B R AT I S L A V A
BEKE
ÁDAM

#32

GUDLEVSKIS
KRISTERS

BRANKÁR

BRANKÁR

NARODENÝ:
07. 09. 2002
BRATISLAVA
VÝŠKA: 185 CM
HMOT.: 83 KG

NARODENÝ
20. 04. 1993
AIZKRAUKLE, LAT
VÝŠKA: 188 CM
HMOT.: 88 KG

#37

NOSKOVIČ
RICHARD

TYLER
PARKS

BRANKÁR

TIPOS EXTRALIGA
2020/21

#31

BEŇO
MICHAL

OBRANCA

OBRANCA

NARODENÝ
06. 06. 1991
ELEKTRENAI, LTU
VÝŠKA: 184 CM
VÁHA.: 84 KG

NARODENÝ
07. 02. 1995
BRATISLAVA
VÝŠKA: 185 CM
HMOT.: 85 KG

NARODENÝ
15. 11. 2001
BRATISLAVA
VÝŠKA: 188 CM
HMOT.: 75 KG

#5

NARODENÝ
28. 05. 1995
HAM LAKE, MN, USA
VÝŠKA: 180 CM
HMOT.: 88 KG

#73

MESZÁROŠ
ANDREJ

MAIER
PATRIK

OBRANCA

OBRANCA

#43

SERSEN
MICHAL

#8

#41

NARODENÝ:
09.05.1992
IMPERIAL, MO, USA
VÝŠKA: 198 CM
HMOT.: 98 KG

OBRANCA

BRODZINSKI
MICHAEL

#29

BRANKÁR

BAČÍK
PATRIK

ALIŠAUSKAS
NERIJUS

#4

NARODENÝ
25. 11. 2002
BRATISLAVA
VÝŠKA: 182 CM
HMOT.: 73 KG

NARODENÝ
06. 11. 1996
BRATISLAVA
VÝŠKA: 182 CM
HMOT.: 87 KG

OBRANCA

#16

NARODENÝ
23. 10. 1985
POVAZ. BYSTRICA
VÝŠKA: 188 CM
HMOT.: 98 KG

VALACH
JURAJ

ŠTAJNOCH
MARTIN

OBRANCA

OBRANCA

OBRANCA

NARODENÝ
28. 12. 1985
GELNICA
VÝŠKA: 186 CM
HMOT.: 101 KG

NARODENÝ
15. 09. 1990
BOJNICE
VÝŠKA: 180 CM
HMOT.: 90 KG

NARODENÝ
01. 02. 1989
TOPOLCANY
VÝŠKA: 202 CM
HMOT.: 103 KG

#3

#44

BUČEK
SAMUEL

BORTŇÁK
DALIBOR

#88

ÚTOČNÍK

ÚTOČNÍK

ÚTOČNÍK

NARODENÝ
17. 02. 1991
PREŠOV
VÝŠKA: 194 CM
HMOT.: 92 KG

NARODENÝ
19. 12. 1998
NITRA
VÝŠKA: 190 CM
HMOT.: 87 KG

NARODENÝ
13. 10. 1994
BAN. BYSTRICA
VÝŠKA: 190 CM
HMOT.: 89 KG

#25

HARRIS
BRANT
ÚTOČNÍK

#23

NARODENÝ
08. 10. 1989
ESTEVAN, SK, CAN
VÝŠKA: 185 CM
HMOT.: 93 KG

#47

#27

#89

ÚTOČNÍK

ÚTOČNÍK

NARODENÝ
25. 04. 2001
BRATISLAVA
VÝŠKA: 182 CM
HMOT.: 82 KG

NARODENÝ
03. 12. 1998
POPRAD
VÝŠKA: 184 CM
HMOT.: 81 KG

#20

O’DONNELL
BRENDAN

NARODENÝ
15. 06. 1992
BANSKÁ BYSTRICA
VÝŠKA: 190 CM
HMOT.: 87 KG

ÚTOČNÍK

#27

#39

NARODENÝ
03. 05. 1992
EDMONTON, AB, CAN
VÝŠKA: 178 CM
HMOT.: 93 KG

NARODENÝ
25. 06. 1992
WINNIPEG, MB, CAN
VÝŠKA: 183 CM
HMOT.: 84 KG

RAPÁČ
BRANISLAV

ÚTOČNÍK

ÚTOČNÍK

#28

KUNDRÍK
PETER

RANFORD
BRENDAN

PETRÁŠ
SAMUEL
NARODENÝ
11. 05. 1995
BRATISLAVA
VÝŠKA: 187 CM
HMOT.: 83 KG

JENDEK
DOMINIK

ÚTOČNÍK

ÚTOČNÍK
NARODENÝ
19. 05. 1989
TOPOLČANY
VÝŠKA: 187 CM
HMOT.: 86 KG

#40

MATOUŠEK
TOMÁŠ

KYTNÁR
MILAN

#19

GAŠPAR
RASTISLAV

ÚTOČNÍK

#91

NARODENÝ
04. 06. 1993
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
VÝŠKA: 189 CM
HMOT.: 84 KG

ŠIŠOVSKÝ
PETER

URBÁNEK
JAKUB

ÚTOČNÍK

ÚTOČNÍK

ÚTOČNÍK

NARODENÝ
22. 06. 1999
MARTIN
VÝŠKA: 193 CM
HMOT.: 91 KG

NARODENÝ
14. 03. 1992
BAN. BYSTRICA
VÝŠKA: 186 CM
HMOT.: 85 KG

NARODENÝ
15. 08. 1991
DUBNICA/VÁHOM
VÝŠKA: 185 CM
HMOT.: 83 KG

#12

ZIGO
TOMÁŠ

#24

H C S L O V A N B R AT I S L A V A

#97

#13

MICHAL
JASENEC

MIKHAIL
LEPSKIY

ÚTOČNÍK

ÚTOČNÍK

NARODENÝ
8.3. 2002
BRATISLAVA
VÝŠKA: 191 CM
HMOT.: 85 KG

#96

NARODENÝ
30.11. 2000
KALININGRAD, RUS
VÝŠKA: 193 CM
HMOT.: 93 KG

ANTONIO
OŽVALD

ANTHONY
PELUSO

ÚTOČNÍK

ÚTOČNÍK

NARODENÝ
2.6. 2003
BRATISLAVA
VÝŠKA: 175 CM
HMOT.: 75 KG

#57

NARODENÝ
18.4. 1989
NORTH YORK, ON, CAN
VÝŠKA: 191 CM
HMOT.: 102 KG

ADAM
ONDRIŠ
ÚTOČNÍK

#59

NARODENÝ
7.7. 2004
BRATISLAVA
VÝŠKA: 173 CM
HMOT.: 66 KG

JAKUB
URAM
ÚTOČNÍK

#61

NARODENÝ
2.7. 2000
NITRA
VÝŠKA: 188 CM
HMOT.: 85 KG

OFICIÁLNY KLUBOVÝ
KALENDÁR HC SLOVAN
NA ROK 2021
Všetci fanúšikovia HC SLOVAN
pozor! Prinášame Vám oficiálny
klubový kalendár na rok 2021
a v ňom vybraných 12 hráčov
nášho klubu.

KALENDÁR SI MÔŽEŠ OBJEDNAŤ NA WWW.FOTOLAB.SK

S KAUFLAND CARD
JE ZA HVIEZDU KAŽDÝ!

AJ VY!

Viac informácií nájdete na

kauﬂand.sk/kauﬂandcard

FOTO H
C SLOV
A

MILOVNÍK VÝTVARNÉHO
UMENIA PREMAĽOVAL
AJ SVADOBNÚ FOTKU

N

O B R A N C A M A R T I N Š TA J N O C H S I D O S Ý TA U Ž Í V A Č A S S T R Á V E N Ý S O 6 - M E S A Č N Ý M S Y N O M L E O N O M

Aj Martina Štajnocha primäli prísne protipandemické opatrenia vo voľnom čase
k oprášeniu starých koníčkov. Predovšetkým k výtvarnému umeniu, ktorému sa jeden
z lídrov belasej obrany venoval počas základnej školy. Od leta minulého roka mu však
z voľného času výrazne ubudlo. Zväčša ho vypĺňa šesťmesačný synček Leon.
Skúsený obranca si užíva novú životnú rolu. „Je to neskutočná skúsenosť.
Všetko plynie veľmi rýchlo, no snažím sa vychutnávať každý jeden moment.
Keďže ligový program je vcelku nasekaný, veľa voľného času nemám, ale
teším sa z každého dňa stráveného s maličkým a rodinou,“ vraví Martin
Štajnoch, ktorý vlani v septembri, pár týždňov po narodení Leona, oslávil
tridsiate narodeniny. Na rolu otca ho pripravovali aj spoluhráči v kabíne.
Pochopiteľne, najmä tí, ktorí už s ňou majú skúsenosti. „Chlapci aj ďalší
kamaráti mi vraveli, čo ma čaká, ale až realita mi v konečnom dôsledku
ukázala, čo to znamená byť rodič. Všetko bolo pre mňa nové. Pravda, niekedy
nejdú veci ako po masle, keďže neviete, čím všetkým vás nasledujúci deň
prekvapí. Ale otcovstvo si užívam, ako sa dá.“
Uplynulých dvanásť mesiacov nebolo pre Martina Štajnocha zo športového
hľadiska ideálnych. Minulú extraligovú sezónu pre koronavírus predčasne
ukončili v polovici marca. Nasledovalo hluché obdobie bez hokeja, bez
spoločenského života. Aj preto si Martin našiel viac času na aktivity, ktorým
sa kedysi venoval. „Zrazu bol čas na všetko. Veľa som čítal, chodil behať,
staral sa o svoje telo. Myslím, že koronavírus zmenil bežné fungovanie azda
u každého. Dodnes platí, že ak mám čas, rád si ľahnem a čítam. Viac času
na knihy mám v autobuse cestou na zápasy,“ rozhovoril sa Martin Štajnoch.
Okrem čítania mal priestor aj na maľovanie, ktorému sa venuje od základnej
školy. Minulý rok v apríli sa dokonca rozhodol prekresliť svadobnú rodinnú
fotku. S vynútenými prestávkami, spojenými s narodením syna, mu to trvalo
necelých päť mesiacov. „Maľovanie či kreslenie je môj veľký koníček. Okrem

času naň však potrebujem najmä pokoj a dobré svetlo. Počas sezóny nie je
veľa času na to, aby som sa pustil do zhotovenia obrazu. Viem, že ak by som
začal, dlhý čas by len stál v kúte a čakal na dokončenie. Počas prvej vlny
korony to bolo iné. Všetky potrebné ingrediencie sa spojili a išlo to. Verím,
že také obdobie už nenastane, no verím aj v to, že budem mať priestor pustiť
sa do ďalšieho obrazu, ak mi to malý dovolí,“ usmieva sa Martin Štajnoch.
Nie je bežné, že tvrdé a silné hokejové ruky majú v sebe dostatok umenia či
nehy dokonale vystihnúť na plátne výtvarnícke detaily. Obranca belasých však
nie je jediná výnimka potvrdzujúca pravidlo. „Nie je to bežný jav, no som si
istý, že nájdeme viacero hokejových chalanov, ktorých baví kreslenie. Ja
som napríklad začínal v základnej škole. Na výtvarné umenie som chodil
sedem-osem rokov až do momentu, kým bolo potrebné rozhodnúť sa,
čo ďalej. Či pôjdem na strednú umeleckú školu, alebo nie. Zvíťazil hokej,
maľovanie šlo dostratena. Ale postupne sa k nemu vraciam,“ vraví Martin
Štajnoch.
Spoločne s manželkou Michaelou - bez ohľadu na lásku k športu – vyznávajú
zdravotný štýl. Iste, aj oni si z času na čas doprajú deň s menej zdravými, no
chutný pokrmami. Prioritne však žijú zdravo. Na spoločnom instagramovom
profile Štajnochovcov často vídať prípravu rôznych zdravých jedál i dezertov.
„Ja som len degustátor a spotrebiteľ,“ smeje sa Martina a dodáva: „Manželka
pri varení a pečení relaxuje. A varí naozaj chutne. Nedá sa vybrať jedno jedlo,
ktoré preferujem. Ale napríklad z koláčov obľubujem čokoládovo-tvarohovú
bábovku či tvarohový cheescake.“

ANKETA: KEBY BOLO KEBY
S MARTINOM ŠTAJNOCHOM
KEBY SOM NEBOL HOKEJISTA, ŽIVIL BY SOM SA AKO...
„Automobilový pretekár. Či už vo formule alebo v klasických športových autách.
Fascinuje ma rýchlosť áut, atmosféra pretekov a všetky veci s tým spojené.“
KEBY SOM MAL MOŽNOSŤ VYTVORIŤ NOVÉ HOKEJOVÉ PRAVIDLO,
ZAVIEDOL BY SOM...
„Na Slovensku ešte nefunguje možnosť vziať si challenge pre ofsajd. Ak by bola
možnosť, zaviedol by som toto pravidlo. Ale u nás je to hudba budúcnosti.“
KEBY SOM BOL TRÉNER, V TÍME BY SOM ROZHODNE CHCEL MAŤ...
„Jednoznačne Connora McDavida. Je to útočník, ktorého absolútne nemožno
ubrániť.“
KEBY SOM MOHOL VKUSE JESŤ IBA JEDNO JEDLO, BOLO/BOLA/BOLI BY TO...
„Koláče a sladkosti.“
KEBY SOM VYHRAL V LOTÉRII 100 MILIÓNOV EUR, KÚPIL BY SOM SI...
„Nejakú vilku, povedzme na Francúzskej riviére. “
KEBY SOM SI MOHOL ZAHRAŤ VO FILME SO ZNÁMOU HEREČKOU,
VYBRAL BY SOM SI...
„Nemám žiadnu vysnenú herečku. Už len fakt, že by som si vo filme
zahral ja, by bol zábavný.“
KEBY SOM SA MOHOL VRÁTIŤ DO ŠKOLY, ZLEPŠIL BY SOM SI
ZNÁMKY...
„Učil som sa dobre. Ale možno by sa našlo nejaké vylepšenie vo
fyzike či chémii.“
KEBY MA OSUD ZAVIAL DO POLITIKY, KANDIDAL BY SOM ZA...
„Tak týmto smerom v mojom prípade určite nebude vietor fúkať. “
KEBY SOM MOHOL VRÁTIŤ ČAS, ZMENIL BY SOM...
„Niečo určite, najmä z rozhodnutí. Ako každý z nás. Na druhej
strane platí, že to asi malo byť tak, ako napokon bolo.“
KEBY SOM MAL MOŽNOSŤ TELEPORTOVAŤ SA DO
BUDÚCNOSTI, CHCEL BY SOM...
„Dostaviť sa na koniec tejto sezóny, kde by som rád
dvíhal nad hlavu titul so Slovanom.“

Martin Štajnoch má
na konte titul so Slovanom
z roku 2012

BRENDAN RANFORD JE
ŠPORTOVÝ MULTITALENT
Rodinu Brendana Ranforda preslávil v hokejom svete jeho strýko Bill.
Niekdajší vynikajúci brankár NHL, dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára i
Kanadského pohára 1992, majster sveta z roku 1994 a dnes dlhoročný tréner
brankárov v Los Angeles Kings. Napriek vydláždenému zázemiu si produktívny
útočník Slovana vybral zložitejšiu vlastnú cestu. Mlel na nej múku, upravoval
golfové ihriská, hral lakros – dokonca profesionálne.

B R END A N RANF ORD JE ŠPORTOVÝ MU LTI TA L E N T, V MI N U L O S TI PO PR I H O K EJ I BR I G Á DO VA L N A ZA U J Í M AV Ý C H P O ZÍ C I Á C H

VĎAKA LAKROSU
SOM OBRATNEJŠÍ
Narodil sa v Edmontone, kde v ranom i neskoršom detstve o dušu fandil strýkovi Billovi
v bránke Oilers. „Ujo bol pre mňa veľkou inšpiráciou. Ako druhý otec. Sprevádzal ma
všetkými veľkými hokejovými rozhodnutiami. Učil ma, ako tvrdo je potrebné v hokeji
pracovať. Mal skvelú kariéru nielen ako hráč, ale aj ako tréner brankárov. Nech by
robil čokoľvek na svete, vo všetkom by dokázal byť úspešný. Je tak nastavený. Aj
preto je vo svete NHL veľmi rešpektovaný,“ hovorí pre náš magazín 28-ročný krídelník.
Maminho mladšieho brata sprevádzal Brendan spolu s rodinou aj po zmene dresu. Do
Tampy Bay, do Detroitu, Washingtonu či Bostonu. Z času na čas nasadol s rodičmi do
lietadla a prišiel podporiť niekdajšieho úspešného kanadského reprezentanta. Napriek
tomu si k brankárskemu remeslu bližší vzťah nevytvoril. Neovplyvnila ho ani brankárska
škola, ktorú viedol jeho dedko, Billov otec. „Jednoducho ma viac bavilo góly strieľať,
nie im zabraňovať,“ dodáva Ranford.

MÚKA NA RUKÁCH

Inšpirovalo ho skôr hokejové umenie či charakterové črty Joea Sakica. Neskôr zasa
vycibrený hokejový štýl kalifornského „káčera“ Paula Kariyu, ktorého hre sa dnes snaží
podobať. Nečudo. Kariya i Ranford sú podobné hokejové typy. Vzrastom nižší – obaja
mali na vrchole kariéry zhodne 178 centimetrov – no technicky vyspelí útočníci s
kreatívnym myslením a hýrivým pohybom.
Práve v čase, keď sa kariéra Paula Kariyu chýlila ku koncu, prichádzal na scénu
prestížnej juniorskej súťaže WHL 15-ročný Brendan. V drese Kamloops Blazers si v
roku 2008 prvýkrát podal ruku s dnešným spoluhráčom Daliborom Bortňákom. Útočník
belasých hral za Blazers tri roky spolu s Ranfordom. „Pre Daliho to bolo jednoduchšie.
Bol o rok starší. Keď som ho po príchode do Bratislavy a takmer deviatich rokoch
videl znova, musím povedať, že obaja sme sa vcelku zmenili. Zažili sme spolu
veľa zábavy. Spomínam si najmä na tie dlhé autobusové tripy, ktoré sa začínali
príchodom na štadión o štvrtej ráno a zbalením výstroja. Pokračovali nekonečnou
cestou a zápasmi. V debatách sme si spolu zaspomínali na viaceré zážitky. Aj na
trénerov, ktorých sme mali radi a ktorých nie. Dokonca som zistil, že v Slovane je
ďalší chlapík, ktorý hral za Blazers, čo som nevedel. Patrik Maier. Aj s ním sme
sa pozhovárali trochu o meste a histórii,“ pokračuje v rozprávaní Brandon Ranford.
,

V Kamloops, stovky kilometrov juhozápadne od rodného Edmontonu, pôsobil do roku
2013. Do sezóny, v ktorej oficiálne ukončil pôsobenie medzi juniormi. Čakal ho prechod
do profesionálneho hokeja na farme Dallasu, ktorý získal práva na šikovného útočníka
od Philadelphie. Flyers ich vlastnili od draftu 2010.
Práve v lete hokejovej transformácie Ranforda z juniorského hokeja na mužský si
mladík privyrábal v bezlepkovej pekárni, kde prioritne mlel múku na výrobu pečiva pre
celiatikov. „To viete, v kanadskej juniorskej súťaži si veľa peňazí nezarobíte. Máte
ich akurát toľko, aby ste si natankovali, šli do kina, prípadne do predajne rýchleho
občerstvenia dať si obed, ale iba raz za čas,“ smeje sa Ranford a dodáva: „Preto
som čas medzi sezónami v juniorskom veku využíval na prácu. V lete zvyčajne
na golfovom ihrisku, v poslednom roku aj v bezlepkovej pekárni. Naučil som sa
pracovať poctivo. Zistil som, čo znamená robiť osem hodín denne, ako funguje
celý proces zarábania peňazí. Aj to, že za výplatou stojí tvrdá robota. Vravieval to
dedko, ktorý ma v tejto sfére výrazne posunul vpred.“

PROFESIONÁLNY HRÁČ LAKROSU

Súčasťou športového detstva Brendana Ranforda nebol iba hokej. V tínedžerskom veku
ho uchvátil najmä lakros, ktorý v lete často vypĺňal mimosezónny program športového
multitalentu. Pomerne skorý prechod do juniorského hokeja v prestížnej súťaži WHL
napokon určil, že prioritou bude najpopulárnejší kanadský šport. Lakros bol na vedľajšej
koľaji, nie však definitívne. „Keď som skončil s juniorským hokejom a čakala ma
prvá sezóna medzi profesionálmi, rozhodol som sa zostať v lete aktívny. Hral
som lakros za juniorský tím, s ktorým sme to dotiahli až do finále národnej ligy
o Minto Cup. V hokejovom svete niečo ako Memorial Cup. Následne som zvykol
hrať lakros aj na mužskej úrovni. Podpísal som kontrakt s Vancouverom. Potom
prišiel rozširovací draft, keďže do súťaže NLL pribudol klub zo San Diega. Vybrali
si ma. To som mal v hokejovej kariére za sebou prvý rok v Berlíne. V jednu stredu
som z Nemecka odletel domov, vo štvrtok šiel na rande so súčasnou manželkou,
v piatok priletel do San Diega a v sobotu odohral prvý profesionálny lakrosový
zápas,“ spomína si Ranford.
Ak vás v Brandonovej replike prekvapila informácia o lakrosovom drafte, verte, že je to
tak. V roku 2018 po ňom siahol klub San Diego Seals, nováčik v NLL, prestížnej zámorskej
Národnej lakrosovej lige. Status športového profesionála nabral v Ranfordovom živote
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nový rozmer. „Pre mňa je lakros skvelý šport, výborný doplnok k hokeju v mnohých
veciach. Skĺbenie zábavy so užitočnou aktivitou počas leta. Pomáha mi udržať
ostrosť a koordináciu v rukách v čase, keď je hokejová odmlka,“ vraví Brendan o
svojej druhej športovej vášni. Na margo premostenia medzi oboma športami dopĺňa:
„Ono sa to nezdá, ale hranie lakrosu mi v hokeji skutočne pomohlo. Najmä v
rohoch klziska, kde je často potrebné zakryť si puk pred niekým, kto príde a nalepí
sa na mňa zozadu ako v bojovom športe. Vďaka lakrosu si tieto situácie viem
lepšie ustrážiť. Keď sa ma niekto snaží pritlačiť z ľavej strany, dokážem sa rýchlo
vyšmyknúť, stočiť doprava a ochrániť si puk pred protihráčom napriek tomu, že
som nižšieho vzrastu. To sú ťahy, ktoré mi lakros dal ešte v juniorskom veku. Dnes
všeobecne platí, že vďaka lakrosu som obratnejší.“
Čo nám však nedáva zmysel? Post Brendana Ranforda na lakrosovom ihrisku v
porovnaní s hokejom. Na ľade je útočník, v lakrose obranca. „V mnohých športoch
dnes platí, že obrancovia nie sú zakaždým len brániaci hráči. Či v lakrose, či v
hokeji, či v basketbale. Keď treba brániť, bránia všetci. Potom prichádzajú
ofenzívne situácie, protiútoky, šance na skórovanie. Je to skvelé. Post obrancu
v lakrose je tiež nápomocný, učí ma, ako ubrániť šikovným a technicky zdatných
hráčov súpera,“ priznáva obratný športovec.

VIZITKA BRENDANA RANFORDA

SCHODY „HORE“

Hokejový život Brendana Ranforda ozvláštnila skúsenosť s NHL. Už sme spomínali, že
v roku 2010 si ho v drafte vybrala Philadelphia Flyers. Šance sa napokon chopil až v
Dallase. Jediný štart s vyše 9-minútovým pobytom na ľade absolvoval 19. februára
2015 v drese Dallasu proti San Jose. Naskočil dovedna na trinásť profiligových
striedaní. Ďalšie zatiaľ nepridal.
Jediný štart v drese Stars je však spomienkou na celý život. Mimochodom, spája s ním
i zaujímavý príbeh. Brendan hrával v sezóne 2014/15 pravidelne AHL v drese Texasu
Stars. V polovici februára 2015 odletel s tímom na východné pobrežie do New Yorku,
kde mali farmárske „hviezdy“ odohrať duel proti Utice. „Kráčal som hore schodmi v
hoteli zdriemnuť si pred zápasom. V tom mi zavolal generálny manažér nášho tímu
v AHL a vraví mi, že idem hore. Ja mu odpovedám, že áno, idem hore schodmi. A on
na to, že myslí NHL,“ smeje sa Ranford zakaždým, keď si na vtipnú chvíľku spomenie.
Škoda len, že „hore“ sa charizmatický chlapík neudržal dlhší čas. „Napriek tomu to
bolo zaujímavé, zážitok na celý život. Z New Yorku som autom zamieril do Syracuse
a odtiaľ odletel do Dallasu. Splnil sa mi sen. Pred zápasom so San Jose sa mi ťažko
spalo, mobil mi išiel vybuchnúť od množstva správ, ktoré som dostával. Nič to
nemení na tom, že dosiaľ to bol najväčší zážitok v kariére.“

VIANOČNÉ TATRY

V roku 2018 Brendan premiérovo okúsil Európu. Nemecká DEL a klub Eisbären Berlín
mu ukázali, že i hokej na starom kontinente má kvalitné parametre, čo Ranford o
sezónu neskôr okúsil aj v druhej najvyššej švédskej súťaži v drese Mory a od začiatku
aktuálneho ročníka aj v organizácii bratislavského Slovana.
„Dosiaľ sa cítim na Slovensku fajn, hoci vzhľadom na situáciu ohľadom
koronavírusu som nemal možnosť spoznať mesto tak, ako by som chcel. Počas
Vianoc som si však odskočil do Vysokých Tatier, kde som strávil krásny čas. Bolo
fajn na pár dní vypadnúť z veľkého mesta a vidieť konečne pokope veľa snehu. Tak,
ako si to pamätám z mládežníckych čias v Edmontone. Konečne som mal pocit
pravej hokejovej sezóny,“ vraví produktívny útočník s čuchom na góly i citom pre
prihrávku. „Nevýhodou súčasného angažmánu je len COVID. Pre vírus nemôžu byť
na tribúnach maši fanúšikovia, o ktorých som počul veľa dobrého. Vraj patria k
najlepším v Európe. Keď si otvorím sociálne siete, vidím, že sú zanietení a zápasy
prežívajú s nami. Bolo by skvelé mať ich na štadióne. Celkovo môžem povedať,
že Bratislava je veľké mesto a v tých sú vždy možnosti tráviť voľný čas. Už som
sa prechádzal v okolí hradu, kde je pekné prostredie, skvelé výhľady,“ pochválil
Ranford najznámejšie bratislavské turistické miesta.
Na Slovensku strávil vyše polroka. Bez dlhého premýšľania odpovedal aj na otázku,
či by si vzhľadom na miestne podmienky dokázal prestaviť dlhší život pod Tatrami:
„Určite áno. Slovensko je krásna krajina, tak prečo nie? A v porovnaní s Kanadou
aj omnoho lacnejšia, čo vidím na kupovaní potravín. Neviem, aká bude budúcnosť,
ale viem si predstaviť, že by som ju mohol stráviť v Bratislave.“

NARODENÝ:
3. mája 1992 v Edmontone

KARIÉRA:
Kamloops Blazres (WHL, 2008 - 2013),
Texas Stars (AHL, 2013 - 2017),
Dallas Stars (2015),
Tucson Roadrunners (AHL, 2016),
San Antonio Rampage (AHL - 2017 - 2018),
Eisbären Berlín (Nemecko, 2018/19),
Mora IK (Švédsko 2, 2019/20).

ÚSPECHY:
víťaz Calderovho pohára s Texasom Stars
(2014),
najproduktívnejší nováčik v play-off AHL so 16
bodmi (2014).
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KTO PREKONÁ PODKONICKÉHO?
V extraligovom dianí posledných týždňov si veľa pozornosti uzurpoval
15-ročný útočník Dalibor Dvorský, ktorý je v Banskej Bystrici na hosťovaní
z mládežníckej vetvy štokholmského klubu AIK. Šikovný center najskôr
debutoval v lige ako druhý najmladší korčuliar v jej histórii, o mesiac neskôr
sa stal jej rekordérom v tabuľke najmladších strelcov s gólovým zápisom v
najvyššej slovenskej súťaži. Nebol jediný 15-ročný hokejista, ktorý zasiahol
do diania v sezóne 2020/21. A práve výrazné znižovanie vekovej hranice
tínedžerov debutujúcich medzi mužmi vyvoláva polemiku, či je správne,
respektíve vhodné vystavovať ich zákonitostiam dospelého hokeja.
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Pätnásťročný Banskobystričan Dalibor Dvorský sa zároveň stal rekordérom ligy. Začiatkom februára, v zápase „baranov“ proti Nitre
pečatil výsledok skóre na 6:1, čo znamená, že sa stal historicky najmladší strelcom gólu v extralige. V deň zápasu mal 15 rokov, 7 mesiacov a
18 dní. O päť mesiacov menej ako dovtedajší rekordér Marián Gáborík v
drese Trenčína zo sezóny 1997/98.

ACEBO

STRET NEPOROVNATEĽNÝCH VÁH

Nasadenie Dvorského do diania spustilo za extraligovou oponou polemiku, či je správne posielať do mužského hokeja mladíkov v takom skoro
veku. Tréner Nitry Antonín Stavjaňa deklaroval, že uňho mladí hráči šancu dostanú, rozhodne ich však nebude držať nasilu v tíme len preto, aby
lámali rekordy. Musí na nich vidieť, že napriek mladému veku sú schopní
prispôsobiť sa zákonitostiam mužského hokeja. A tie sú neporovnateľné
odlišné s juniorským hokejom. V hre je nesporne viac fyzického kontaktu, čo pri potenciálnom strete 15-ročnej ľahkej váhy s 30-ročnou neporovnateľne vyššou kategóriou môže mať neželané následky. Nehovoriac o
tom, že v mužskom hokeji je technická a rýchlostná vyspelosť na inom
leveli v porovnaní s mládežníckym. Pôsobenie v profesionálnej súťaži
na profesionálnu zmluvu zamedzuje mladíkov aj v možnosti uchádzať sa
v budúcnosti napríklad o štipendium na niektorej z prestížnych amerických univerzít a hrať v kvalitne obsadenej univerzitnej súťaži NCAA.
V tomto prípade totiž platí, že univerzitné hokejové štipendium môže
dostať iba hráč, ktorý nemal uzavretý žiaden profesionálny kontrakt.

FOTO F

Dvorský debutoval začiatkom januára v drese Banskej Bystrice proti Novým Zámkom. V deň zápasu mal 15 rokov, 6 mesiacov a 24 dní.
V tabuľke najmladších extraligových korčuliarov sa zaradil na druhú
priečku za dlhoročného lídra v tejto štatistike Andreja Podkonického.
Dnes asistent trénera vo Zvolene hral v jesennej fáze ročníka 1993/94
stredného útočníka vo štvrtom útoku HKM vo veku 15 rokov, 4 mesiace a
19 dní. Jeho rekord bol dlhý čas nikým neohrozený. Súčasný trend však
deklaruje, že čoskoro sa na scéne môže objaviť ešte mladší hokejista,
ktorý prekoná aj Podkonického bradatý rekord.
Najaktívnejšia v premiérovom nasadzovaní tínedžerov do mužského
hokeja je v posledných dvoch rokoch Nitra. Vlani dala priestor v extralige
Šimonovi Nemcovi, ktorý nastúpil do stretnutia vo veku 15 rokov, 6 mesiacov, 29 dní a stal sa historicky najmladším extraligovým obrancom.
Tento rok dodal klub spod Zobora ďalších dvoch mladíkov. Ešte v jesennej časti ročníka 2020/21 si premiéru v lige odkrútili Ondrej Molnár (15
rokov, 9 mesiacov, 19 dní) a František Ridzoň (15 rokov, 10 mesiacov a 7
dní). Prvý menovaný nastúpil aj proti Slovanu v semifinále superpohára,
v ktorom dostali priestor ďalší dvaja 16-roční hokejisti (Nemec, Adam
Sýkora) a traja sedemnásťroční (Oliver Stümpel, Marek Šramaty, Samuel
Socha).

Pätnásťročný Dalibor Dvorský je historicky
najmladší extraligový strelec.

DÖME NIE JE ZÁSADNE PROTI
Jeden z dvojice hlavných trénerov Slovana Róbert Döme pôsobil uplynulú
dekádu vo Švédsku, kde sa venoval procesu výchovy mládeže v systéme
hokejových akadémií. Zároveň nadobudol status trénerského špecialistu
s označením Elite Coach License. Má zo Škandinávie skúsenosť s podobným trendom? „Nepamätám si, že najvyššiu švédsku ligu SHL by hral

15-ročný chlapec. Dôvodom môže byť aj fakt, že SHL je samozrejme
kvalitatívne iná súťaž. A aký je môj názor? Nie som zásadne proti. Ak
chlapec na to má a fyzicky zvládne všetko, čo ho v mužskom hokeji
čaká, nech hrá. Na druhej strane, často na hráčoch vidieť, že sú to
vlastne ešte iba chlapci. Navyše vystavujú sa hrozbe nepríjemného
zranenia. To si možno privodiť napríklad stretom, ktorým sa v mužskom
hokeji len ťažko vyhnúť,“ vraví Róbert Döme.
F O T O H C S L O VA N

Podľa Róberta Dömeho je dôležité, aby sa hokejista v mladom
veku dokázal vyrovnať s nástrahmi mužského hokeja.

V SLOVANE SÚ PODSTATNE STARŠÍ
Mladým chlapcom dáva v tejto sezóne priestor aj Slovan. V belasom
drese si zopár extraligových zápasov odkrútil 17-ročný Antonio Ožvald,
dokonca i o rok mladší Adam Ondriš. V tréningovom či zápasom dianí s
klubom boli, respektíve sú aj ďalší hokejisti do 20 rokov - Noskovič, Beke,
Beňo, Škultéty, Jasenec, Schäffer, Jendek či Lukošík. „Viacerým chlapcom sme dali šancu, ďalší s nami trénujú a môžu ju dostať tiež. Keď má

chlapec 17 rokov, je cítiť rozdiel medzi ním a 15-ročným v hre na ľade.
Platí však, že chlapci sa dobre uvádzajú. Samozrejme, hrajú za Slovan,
čo automaticky znamená, že čelia veľkej konkurencii. Svojich úloh sa
však zhostili vcelku fajn, snažia sa, lietajú po ľade. Niektoré zápasy im
vyjdú lepšie, niektorú sú trošku slabšie, ale v globále môžem povedať,
že zapadli okej a sme radi, že s nimi môžeme pracovať,“ ozrejmil Róbert
Döme.

P R E D S TA V U J E M E Ľ U D Í , K T O R Í S T O J A Z A R É Ž I O U D O M Á C I C H Z Á P A S O V N A S L O V A N E

SME TAKÍ DOBRÍ,
AKO SÚ DOBRÍ DIVÁCI
PRE RÉŽIU SÚ NAJLEPŠIE ZÁPASY VTEDY, KEĎ SLOVAN VYHRÁVA,
ĽUDIA SA TEŠIA A RÉŽII VYCHÁDZAJÚ AKCIE.
Rok 2011 bol prelomovým pre prácu réžie na Zimnom štadióne Ondreja
Nepelu. Súčasťou modernizácie arény bola aj dodávka úplne nového
multimediálneho systému od firmy Colosseo EAS, ktorý mal premiéru
počas majstrovstiev sveta v hokeji v tom istom roku.
Na Slovane sa však s réžiou zápasu zaoberali už pár rokov predtým. Na
jeseň 2006 inštalovali na zimáku novú multimediálnu kocku od skalickej
firmy RBXT. Od tohto momentu sa zároveň datuje spolupráca režiséra
Juraja Balajku a pomocného režiséra a grafika Tomáša Redeya s klubom.
Sprvoti fungovali v oklieštenej zostave, s jednou či dvomi kamerami.
Systém bol na dnešné pomery zastaralý a obmedzujúci. Napriek tomu
s ním zvládli zápas Slovana s tímom NHL Tampa Bay Lightning na jeseň
2008. Na jar nasledujúceho roku sa však aj s videokockou na dve
sezóny sťahovali do Ružinova. „Tam sme mali k dispozícii miestnosť
pod schodmi, bez výhľadu na ľadovú plochu. Mohla mať tak päť
štvorcových metrov,“ spomína Tomáš Redey.

V zrekonštruovanej aréne pracujú v réžii na obsluhe videokocky IceCube
dvaja ľudia – Juraj a Tomáš. Ďalej v réžii sedí dídžej, technická podpora
od Colossea a v hale 4-5 kameramani a videotechnik, ktorý má na
starosti obsluhu všetkých kamier a videorozhodcu. „Našou špecialitou
je bezdrôtová kamera, ktorá dokáže chodiť bez obmedzení po celom
štadióne a využívame ju najmä v hľadisku na zachytenie atmosféry,“
upresňuje režisér Juraj Balajka.
Súčasná technika dáva réžii veľké možnosti divákov zabávať. Predtým
bolo primárnou úlohou réžie iba prenášať zápas naživo na kocku.
„Technika, ktorú máme dnes k dispozícii, dáva veľa možností. Každým
rokom sa navyše aktualizuje. Trochu je nám ľúto, že po MS 2019
nemáme možnosť všetky tieto veci fanúšikom ukázať a v plnej miere
ich využiť,“ povzdychne si Juraj Balajka.

Ako vyzerá typický zápasový deň v réžii? Predovšetkým je ďaleko od
predstavy, že režisér príde na štadión v momente úvodného buly a
odchádza so záverečnou sirénou. „Tomáš a ja prichádzame na štadión
5-6 hodín pred zápasom. Najprv skontrolujeme nový obsah – reklamné
spoty, upútavky, klubové animácie – a nahodíme ich do réžie. Potom
pripravujeme kamery, nastavujeme ich po štadióne, aby mali rovnaké
farby, ap. Následne využívame posledné chvíle, kým diváci ešte nie sú
v aréne a aktualizujeme scoreboard, skúšame nový obsah. Štyridsať
minút pred zápasom sme už plne pripravení a koncentrovaní, začína sa
rozkorčuľovanie. Po zápase balíme všetky kamery a káble zo štadióna,
keďže sa tu konajú aj iné akcie. Z replay konzoly sťahujeme všetky
highlighty zápasu, z ktorých vyrábame pre klub zostrih. Záverečnú
máme asi 90 minút po skončení zápasu.“
Súčasný zohraný tím slovanistickej réžie zažil v aréne zápasy s tímami
NHL, sedem sezón v KHL, aj svetový šampionát. Tvrdí, že v objeme
práce nie je veľký rozdiel medzi KHL a extraligou. KHL bola exaktná,
bolo v nej viac reklamných partnerov, V extralige cítia o čosi väčšiu
voľnosť. Napriek tomu, KHL sa im robila lepšie. „My vieme byť takí
dobrí, ako sú dobrí diváci. Akonáhle je plný dom, ktorý sa chce baviť,
my vieme k tomu dopomôcť a ešte znásobiť atmosféru. Diváci nám
chýbajú, nehovoriac o súčasnej situácii. Určite sa nám robí lepšie pre
vypredaný štadión, aj keď je to náročnejšie a sme pod väčším tlakom,“
vysvetľuje Juraj Balajka.

Tomáš Redey k tomu dodáva: „Tri zápasy denne na MS boli náročné.
Bolo tam veľmi veľa contentu, ktorý bolo potrebné exaktne pripraviť na
odvysielanie. Zabralo to aj hodinu a pritom sme nemali vôbec žiadny
priestor na chybu, ale ani na skúšku.“
Hokej je dynamická hra. Nie vždy divák dokáže predpovedať, čo sa stane
v najbližších okamihoch. Réžia zápasu na to musí vedieť reagovať do
pár sekúnd. Ak je vylúčený súper a Slovan ide do presilovky, snaží
sa povzbudiť naše mužstvo. Najťažšie a najdôležitejšie zároveň je
zareagovať v réžii správnym spôsobom v správny čas.
„Réžia je spokojná, keď je spokojný divák a zároveň s nami spolupracuje
a urobí nejakú spontánnu vec. A keď Slovan vyhráva. Snažíme sa
pomôcť hráčom, aby bola nálada priaznivá, aj keď výsledok nie je
dobrý. Mojím najväčším zážitkom za tie sezóny strávené na Slovane
boli jednoznačne vianočné zápasy. Mohlo by sa zdať, že nie sme
nadšení, keď musíme ísť na sviatky do práce, ale Vianoce na tomto
štadióne sú jednoducho neprekonateľné,“ vyznáva sa Juraj Balajka.
A Tomáš Redey potvrdzuje: „Najlepšie zápasy sú vtedy, keď Slovan
vyhráva, ľudia sa tešia a nám v réžii vychádzajú akcie.“

Počas MS 2019 si Juraja a Tomáša najal do šampionátovej réžie
organizačný výbor. „Na jednej strane, počas MS sa na videokocke
neprezentujú žiadni reklamní partneri. Na druhej strane, všetko je
naplánované do poslednej sekundy. Nie je priestor na improvizáciu.
Dôraz sa kladie na zábavu divákov, ktorí sú z oboch táborov. Nemôžem
povedať, že by MS boli ťažšie ako KHL alebo extraliga. Náročné boli
z časového hľadiska, keď si uvedomíme, že za 16 dní sme ‚odohrali‘
rovnaký počet zápasov, ako v extralige za celú sezónu,“ porovnáva
Juraj Balajka.

DJ SLAVO IŠTOCY, REŽISÉR JURAJ BALAJKA,
POMOCNÝ REŽISÉR A GRAFIK TOMÁŠ REDEY
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VEĽA ĽUDÍ SI MYSLÍ, AKÉ MÁM
ŠŤASTIE, ŽE VIDÍM VŠETKY
ZÁPASY. OPAK JE PRAVDOU.
Hudbu v prerušeniach hry má na starosti na Slovane už druhú sezónu
DJ Slavo Ištocy. Za mixážnym pultom v réžii vymenil v lete 2019 Martina Löbla,
ktorý na hokejových zápasoch robil dídžeja vyše dvadsať rokov a stal sa
v tomto odbore legendou. Žiaľ, pred pár týždňami nás navždy opustil.
Ako to už býva, Slavov príchod do Slovana bol tak trochu dielom
náhody. „Na zápase mužskej volejbalovej reprezentácie v Leviciach
som sa zoznámil s maskotom Harvym a jeho manažérkou, ktorí
tam volejbalistom vypomáhali. Vo vypredanej aréne sme spolu
vytvorili perfektnú atmosféru. Po niekoľkých dňoch som sa na
ich odporúčanie stretol s vedením Slovana. A odvtedy som tu,”
spomína na svoj prvý kontakt s hokejovým Slovanom Slavo Ištocy.
Okrem Slovana hráva naďalej na volejbalových zápasoch slovenskej
repre, beach volejbalových turnajoch a na krasokorčuľovaní.
Doteraz zrejme najväčšou zaťažkávacou skúškou boli pre neho
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019. Hneď v úvodný deň
šampionátu dostal na starosť megašláger Česko – Švédsko.

“Na MS je každý zápas špecifický. Spoločné však majú to, že ľudia
sa sem chodia predovšetkým baviť hokejom a doslova prahnú po
zábavnej atmosfére, ktorú pre nich spoluvytvára réžia s DJom
a moderátorom. Spomínaný zápas sa nám vydaril, vytvorili sme
elektrizujúcu atmosféru, až sa mi všetky chlpy ‘zježili’. Presne pre
tento pocit to robím a baví ma to stále viac.”
Extraligový zápas je iný, fanúšikovia idú predovšetkým fandiť svojmu
klubu a keď sa zápas nevyvíja dobre, je o čosi ťažšie ich vyburcovať.
“Derby zápasy Slovana s Košicami alebo Trenčínom nemajú čo do
atmosféry ďaleko od MS. Pevne verím, že táto pandémia konečne
raz skončí a opäť budem môcť hrať na zimáku pre fanúšikov,” želá
si DJ Slavo.

Aj on sa na každý zápas zodpovedne pripravuje. Snaží sa vžiť do
kože fanúšika. Celé hodiny sedí pri PC, počúva veľké množstvo
hudby, predstavuje si, ako konkrétny song alebo jeho pasáž vyznie v
aréne. “Hokej je dynamická fyzická hra a podľa toho vytváram aj
playlist. Snažím sa presadzovať tvrdšiu hudbu. Inšpirácie hľadám
v rebríčkoch, v rádiu, pozerám pravidelne zápasy KHL a NHL. Rôzne
hudobné tipy dostávam aj od ľudí z klubu.”
S hráčmi zatiaľ nerozprával, ale doteraz sa nesťažovali. V blízkej
budúcnosti má v úmysle prísť do kabíny a spýtať sa chalanov na
ich štýl a inšpirácie. Podobne ako to urobil s bývalým trénerom
Stantienom, ktorý jeho rockový výber pesničiek schvaľoval.
Dídžej je jedným z tých ľudí, ktorý musí byť na každom domácom
zápase. „Veľa ľudí si myslí, aké mám šťastie, že vidím všetky
zápasy. Opak je pravdou. Síce neustále sledujem hru, ale musím sa
maximálne sústrediť na pozíciu puku, hráčov a rozhodcov. Pritom
počúvam pokyny režiséra a hrám podľa situácie na ľade. Na každé
prerušenie hry musím správne reagovať. Aby bol finálny zážitok
čo najlepší, musí fungovať synchronizácia réžie, grafiky a hudby,”
približuje prácu v réžii DJ Slavo.
Počas zápasov vyhodnocuje vhodnosť skladieb. Keď Slovan vysoko
vyhráva, dovolí si pustiť aj nejakú ‘vypaľovačku’, ktorou chce rozveseliť
diváka. Inú pesničku má pripravenú pred presilovkou, inú pred
oslabením. Teraz počas pandémie a absencie fanúšikov na tribúnach
si zahrá častejšie, celá atmosféra v aréne tak trochu stojí na ňom.
Inak však necháva aj fanúšikov, aby v prestávkach bolo počuť ich
spievané chorály.
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FEBRUÁROVÍ
OSLÁVENCI
IVAN CHODÁK
(3. 2. 1914 – +14. 2. 1994)
Rodák z Dolného Kubína sa presťahoval do Bratislavy pre štúdium medicíny.
Popritom športoval. Bol vynikajúci futbalista, hokejista, atlét, tenista i bežec
na lyžiach. Hokej hrával za VŠ i ŠK Bratislava. Dvakrát sa stal majstrom
Slovenska, dvakrát vicemajstrom. Trikrát počas vojnových rokov nastúpil
za reprezentáciu Slovenska. Výraznejšiu stopu ako v hokeji zanechal v
futbale. Na základe jeho životného a športového prístupu mu prischlo
označenie „Rytier v kopačkách“. Za 1. ČsŠK Bratislava, predchodcu Slovana,
odohral 193 ligových zápasov a strelil 23 gólov, jedenásťkrát reprezentoval
Slovensko. Počas kariéry nedostal žltú kartu, nebol ani vylúčený. Vynikal aj v
iných športoch, v roku 1934 sa stal akademickým majstrom Československa
v behu na lyžiach a na Zimných svetových hrách študenstva vo Švajčiarsku
získal v pretekoch na 18 km bronz. Po roku 1946 sa venoval predovšetkým
lekárskej praxi a trénoval mladých futbalistov.

ROMAN VEBER
(3. 2. 1969)
Začiatkom 90. rokov vytvoril s Matejom Buknom stabilnú obrannú dvojičku.
V roku 1993 nechýbal na ľade v prvom stretnutí novodobej slovenskej
reprezentácie vo Francúzsku. Dres Slovana si nakrátko vyzliekol počas
vojenčiny v Trenčíne, po odchode z Tehelného poľa hral v Jindřichovom
Hradci, Olomouci, sedem sezón strávil vo Wolfsburgu, s ktorým sa prebojoval
z tretej ligy do najvyššej súťaže, cez Crimmitschau a Ravensburg sa vrátil
potom na Slovensko, kde v sezóne 2008/09 končil kariéru v Banskej Bystrici
a Ružinove. Za slovenskú reprezentáciu nastúpil štyrikrát, dal jeden gól – na
turnaji vo francúzskom Rouene sa vo februári 1993 presadil do siete ruského
B-mužstva.

PETR PAVLAS
(4. 2. 1968)
Keď ho ako 34-ročného pritiahol Miloš Říha v roku 2002 z Havířova do
Bratislavy, nepomyslel by si, že v drese Slovana strávi sedem sezón a ukončí
v ňom profesionálnu kariéru. So Slovanom získal „Pačes“ štyri majstrovské
tituly. Zmluvu s generálnym manažérom Marošom Krajčim predlžoval každé
leto len o rok. V šatni ho volali aj „Dedko“. Za HC SLOVAN napokon odohral v
extralige 379 stretnutí, v ktorých strelil 57 gólov a pridal 216 asistencií. Na
modrej čiare bol v zostave stálica. Klubu pomohol hetrikom k triumfu 6:2 vo
finále Kontinentálneho pohára 2004 nad domácim Gomeľom. Po odchode zo
Slovana ešte hral na amatérskej úrovni nižšie české súťaže. Dnes podniká v
rodnom Olomouci.

JÁN
STANOVSKÝ
(5. 2. 1942)
Rodák z Prešova robil prvé hokejové kroky v Žiline, v 60. rokoch hral II.
hokejovú ligu za Sláviu UK a BEZ Bratislava. Neskôr sa venoval trénovaniu,
viedol aj B-mužstvo Slovana. V rokoch 1976 až 1981 bol v Slovane predseda
trénersko-metodickej rady ľadového hokeja, neskôr sa stal členom výboru i
tajomníkom TJ Slovan CHZJD. V rokoch 1990 až 1996 bol predseda i športový
riaditeľ HC Slovan, v tom čase bol aj členom exekutívy Československého
zväzu ľadového hokeja. V roku 1998 bol zastupujúci prezident SZĽH, pracoval
vo zväzových štruktúrach a viedol aj Združenie oddielov a klubov SR.

RASTISLAV
JANČUŠKA
(7. 2. 1927 - +8. 5. 2001)
Člen Siene slávy slovenského hokeja, výrazná funkcionárska i trénerská
osobnosť. Označovali ho za maximalistu s hokejovým srdcom. Rodák z
Liptovského Mikuláša bol najskôr hráčom Slovana a neskôr ho úspešne viedol.
Pod jeho vedením sa belasí stali jedným z najlepších mužstiev v republike
a trikrát vicemajstrami bývalého Československa. Neskôr trénoval aj Bazilej
a švajčiarsku reprezentáciu. Bol aj dlhoročným funkcionárom, na čele
slovenskej sekcie Československého zväzu ľadového hokeja stál šestnásť
rokov.
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RICHARD KAPUŠ

JAN SRDÍNKO

(9. 2. 1973)

(22. 2. 1974)

Jedna z najvýraznejších osobností modernej histórie HC SLOVAN, niekdajší
skvelý center, dnes tréner mládeže. Označovali ho ako zberateľa titulov, v
slovenskej extralige ich vybojoval šesť. Pamätný je jeho rozhodujúci zápas
v rozhodujúcom finále pri prvom titule. Žiaden iný hráč nemá v drese Slovana
viac extraligových primátov ako on. Je jediným rodeným Bratislavčanom,
ktorý ako kapitán zdvihol v slovenskej extralige nad hlavu majstrovskú
trofej. V HC SLOVAN drží jeho odchovanec viaceré rekordy, jeho 655 zápasov
ohrozuje Michal Sersen, v počte asistencií (346) i kanadských bodov (564)
je však zatiaľ pre aktívnych hráčov nedostižných. Nesplnil sa mu len jeden
sen, kariéru neskončil v Slovane, ale v Banskej Bystrici a Kyjeve. Do klubu
sa však vrátil ako tréner mládeže. Jeho pamätná zástava s číslom osemnásť
má miesto pod stropom Zimného štadióna Ondreja Nepelu v klubovej dvorane
slávy.
V slovenskej reprezentácii odohral 136 zápasov, zahral si aj dvoch
olympijských turnajoch. V roku 2000 pomohol na svetovom šampionáte v
Petrohrade reprezentácii k striebru, o tri roky neskôr v Helsinkách k bronzu.
Štyri sezóny strávil v Novokuznecku, s Omskom sa stal v roku 2004 víťazom
ruskej superligy.

TEODOR REIMANN
(10. 2. 1921 - +30. 8. 1982)
Rodák zo Zvolena bol skvelý futbalovo-hokejový obojživelník. Kým na zelených
trávnikoch vynikal v bránke a dotiahol to aj do reprezentácie, v hokeji žiaril v
útoku. Cez Zvolen, Banskú Bystricu, HC Tatry, OAP sa dostal do ŠK Bratislava
a reprezentácie. Za reprezentáciu Slovenska nastúpil deväťkrát, pripísal si aj
päť štartov za Československého. Od legendárneho futbalového trénera Jima
Šťastného dostal prezývku Fiala. Na ľade síce nebol skvelým korčuliarom, bol
však výborným technikom, tvorcom hry i vynaliezavým strelcim. Nepotrpel si
síce na parádičky, hral efektívne a jednoducho. V ŠK Bratislava najčastejšie
nastupoval v útoku s Martinom Štolcom a Jindřichom Reitmayerom.

Rodáka z Benešova pomohol HC SLOVAN vybojovať dva majstrovské tituly.
Do šatne belasých prvýkrát zavítal pred sezónou 2006/07 a kvalitnú prácu
odvádzal na modrej čiare aj v ďalšom ročníku. Následne sa presunul do
Kladna, aby po dvanástich stretnutiach sa vrátil opäť do Bratislavy na
hosťovanie. Stihol odohrať ešte osemnásť stretnutí a potom ho zastavilo
zranenie kolena. Súťažný hokej po doliečení už nehral. Dnes je Srdínko
asistentom Romana Stantiena vo Vsetíne, s ktorým v minulosti vybojoval ako
hráč šesť majstrovských titulov. Zahral si aj so Spartou, s ktorou vybojoval
jeden majstrovský titul, Sibir Novosibirsk a Leksand. Celkovo má úctyhodnú
zbierku deviatich českých a slovenských majstrovských titulov.

ŠTEFAN
KORDIAK
(23. 2. 1941 - +22. 1. 2019)
Člen pamätného útoku „sršňov“, ako v 60. rokoch 20. storočia označovali
slovanistickú formáciu Pavel Michalec, Ivan Grandtner, Štefan Kordiak. Tento
útok sa spoločne podieľal na piatich tituloch vicemajstra Československa.
Slovan bol vtedy dlho korunný princ federálnej ligy. Kordiak, ktorý nikdy v
tíme Slovana nevybojoval majstrovský titul, odohral v najvyššej súťaži 522
stretnutí. Na ľade udivoval výborným pohybom či bleskovými kombináciami
so spoluhráčmi z útoku na malom priestore. Do roku 1958 pôsobil v Poprade,
v rokoch 1958 až 1964 a potom 1966 až 1977 v Slovane a medzitým v Dukle
Košice.

MARIÁN CISÁR
(25. 2. 1978)
Jeden z veľkých talentov slovenského hokeja, ktorého kariéru výrazne
ovplyvnili zdravotné problémy. Tie boli dôvodom, prečo musel prestať
s vrcholovým športom. Bol prvý zmluvne zaviazaný hráč v histórii
Nashville Predators. Odchovanec Slovana dostal prvú šancu v A-tíme ako
sedemnásťročný, odohral v ňom devätnásť stretnutí. Následne odišiel do
zámoria, kde ho v Spokane (WHL) viedol aj Mike Babcock. V roku 1996 ho
v 2. kole draftovalo Los Angeles, v NHL dostal šancu v Nashville. V drese
Predators odohral celkovo 73 stretnutí. Po návrate do Európy hral ešte v
Znojme, Raume a Norimbergu.
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NIE JE TO LEN O HOKEJI,
CHCEME Z DETÍ VYCHOVÁVAŤ
DOBRÝCH ĽUDÍ
Posledné zápasy odohrali mládežnícke tímy HC SLOVAN ešte 11. októbra
minulého roku. Odvtedy neboli deti na ľade. Výnimku pokračovať vo svojich
súťažiach dostalo iba päť profesionálnych líg. Aj v tejto nepríjemnej situácii
však slovanistická mládež hľadá cesty ako zefektívniť a zdokonaliť veci,
na ktoré doteraz možno nebolo toľko času.
Podobne ako pri dištančnom vyučovaní v školách, deti sú online.
Prostredníctvom pripojenia sa klub snaží zabezpečiť im plnohodnotný
tréning. Pre trénerov je to nová, náročná výzva. Na štadióne majú k
dispozícii aspoň posilňovňu, telocvičňu a ďalšie priestory, kde natáčajú
pre deti jednotlivé tréningy. Vďaka podpore nových akcionárov klubu,
HC SLOVAN v tomto období neuvoľnil žiadneho mládežníckeho trénera.
Každá kategória má naďalej svoj realizačný tím. „Snažíme sa, aby
tréningy boli kreatívne a zaujímavé, ale zároveň aby obsahovali
všetky základné veci, ktoré sú potrebné pre ďalší rozvoj chlapcov.
Sám som si tréningy vyskúšal a môžem povedať, že ak hráč
odtrénuje poctivo a je koncentrovaný, tréning je kvalitný a dá mu
zabrať,“ hovorí športový manažér mládeže HC SLOVAN a bývalý skvelý
útočník belasých Miroslav Lažo.

Miro Lažo, rovnako ako všetci manažéri v klube a rodičia, verí,
že sa čoskoro podarí dostať sa s deťmi na ľad. K tomu by mohol
dopomôcť COVID automat, ktorý začal platiť od 8. februára, zrejme za
predpokladu negatívneho testu podobne, ako sa plánuje návrat detí
do škôl.
Trénerský tím mládeže v Slovane posilnil po MS juniorov do 20 rokov
Martin Štrbák, majster sveta 2002 a absolvent hokejovej školy
FinnHockey School vo Vierumäki, ktorá je súčasťou oficiálneho
tréningového centra Fínskeho olympijského výboru. V Slovane bude
mať na starosti metodický rozvoj žiackych kategórií 5. až 8. hokejovej
triedy v spolupráci so šéftrénerom mládeže a hlavným metodikom
Robertom Dömem.

Ďalšou novinkou je séria webinárov, ktorú Slovan spustil začiatkom
februára s cieľom komplexne zoznámiť rodičov a v starších kategóriách
samotných hráčov s novou koncepciou práce s mládežou. Prvý webinár
s Martinom Štrbákom bol venovaný téme holistického rozvoja mládeže
v Slovane. Ďalšie vydanie sa venovalo rozvoju pohybových schopností a
atletizmu detí a mládeže. „Všestrannosť je v športe dôležitá, vrátane
hokeja. Keď deti robia 2-3 športy, je to veľkým prínosom. Vedieť plávať,
bicyklovať, korčuľovať, lyžovať, venovať sa atletickým disciplínam alebo
loptovým hrám, to je cesta aj pre hokejistu, aby sa v budúcnosti vedel
športom živiť. Nie je to však iba o hokeji. V Slovane chceme v prvom
rade vychovávať z detí dobrých ľudí. Snažíme sa sústrediť aj na to, aby
chlapec vedel fungovať v kolektíve, aby sa dokázal presadzovať, aby mal
aktuálne poznatky o zdravej strave, správnom pitnom režime. Čoraz viac
sa orientujeme na mentálnu prípravu a tiež na to, ako zladiť vrcholový
šport so školou a vzdelaním,“ vysvetľuje Miro Lažo.
V ďalších webinároch sa rodičia a mladí hokejisti dozvedia viac o diagnostike
zloženia tela, tzv. In-body, o tom, kedy je vhodné začať so silovým tréningom,
budú im prezentované poznatky z prípravy kondičných trénerov, využitie
diagnostických metód v príprave hokejovej mládeže v spolupráci s Národným
športovým centrom (NŠC), ako aj význam fyzioterapie. Na webinároch sa
okrem samotných trénerov podieľajú aj externí odborníci, napr. Eugen Laczo z
FTVŠ, Daniela Nestorová, expertka na In-body, kondičný tréner Miro Záhradka,
ktorý spolupracuje s rôznymi vrcholovými športovcami, Peter Lopata z NŠC,
mentálny kouč Karin Vravková, ktorá spolupracuje so šprintérom Jánom
Volkom a bola súčasťou realizačného tímu futbalovej reprezentácie v
Severnom Írsku pri postupe na ME 2020.

Ešte pred posledným lockdownom stihli kategórie juniorov, dorastencov
a kadetov absolvovať testy v Národnom športovom centre. Nový šéftréner
mládeže Róbert Döme si potreboval urobiť prehľad a získať informácie,
v akom fyzickom stave sa nachádzajú hráči v jednotlivých kategóriách.
Na základe týchto poznatkov budú tréneri vedieť s nimi ďalej pracovať,
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vytvárať tréningové plány a ďalej ich rozvíjať. „Zlepšovať dokážeme iba
to, čo vieme zmerať. Tieto dáta sú potrebné. Naša juniorka, dorast a
kadeti prešli na začiatku sezóny vstupným testovaním. Testovali sme
kondíciu, odrazovú silu, výbušnosť, stabilitu, silu dolných končatín.
Na základe toho sme pripravili nové tréningové plány. Nasledovať bude
pretestovanie, aby sme si overili, či ideme dobrou cestou,“ približuje
ďalšiu z aktivít nového manažmentu mládeže Miroslav Lažo. Dáta porovnávali
so švédskymi mládežníkmi, ako aj s reprezentáciami do 20, 18, 16 a 15 rokov.
Vo všeobecnosti sa dá povedať, že máme čo zlepšovať. Netreba si klamať,
všetci vidíme, v akom stave je náš mládežnícky hokej. „Nejde o kritiku práce
z minulosti. Skôr som rád, že konečne máme túto možnosť spolupracovať
s NŠC. Človek sa musí pozerať dopredu, poučiť sa a zlepšovať sa.“

Nechajte sa odviezť
pohodlne a bezpečne
ako Majstri
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SLOVAN VOZÍ
K SÚPEROM
„KRÁĽ CIEST“

Pre celkovú pohodu mužstva počas sezóny je tiež dôležité,
ako bezpečne a komfortne sa vozí na zápasy u súperov. HC SLOVAN
sa v tomto smere môže spoľahnúť na kvalitné služby svojho výhradného
prepravcu, spoločnosti International Travel Services ITS Express.
Hokejistov Slovana vozí od tejto sezóny. Výkonná riaditeľka Jana Čudrnáková
je celoživotným fanúšikom belasých, spojenie svojej firmy so Slovanom
považuje za prirodzené vyvrcholenie svojej fanúšikovskej vášne.

V minulosti ITS Express so športovými klubmi nespolupracovali, ich
zameraním bola najmä zahraničná doprava. Okrem Slovana aktuálne
poskytujú svoje služby aj futbalovému klubu 1. FC Petržalka.
Hráči a realizačný tím A mužstva Slovana sa vozia na tom najmodernejšom
zájazdovom autobuse. „Je to vozidlo značky SETRA, ročník 2020.
V autobuse sú najmodernejšie bezpečnostné prvky. Je tu toaleta,
polohovateľné sedadlá. Pri každom sa nachádza USB port, možnosť
prehrávania cez HDMI a vysokorýchlostné 5G Wi-Fi. Klub navyše
pred sezónou autobus krásne polepil. Nie nadarmo ho prezývajú
„King of the Road“ – Kráľ ciest,“ hovorí operačný riaditeľ spoločnosti
Peter Bzdušek, ktorý si často sadne aj za volant autobusu.
Dosiaľ najdlhšiu cestu v extralige absolvoval do Michaloviec, odkiaľ
mužstvo pokračovalo do Popradu a po zápase naspäť domov do
Bratislavy.
„Deň pred zápasom vonku dostávam informáciu, kedy bude mužstvo
nakladať do autobusu. Ráno sa autobus vydezinfikuje, uprace,
očistí. V dobrom počasí sa autobus umýva aj zvonku. Autobus sa
dezinfikuje špeciálnym prístrojom. Počas cesty na zápas je vo
vozidle zvyčajne tichšie, chlapci oddychujú, niektorí si radi pospia.
K dispozícii majú 55 sedadiel, čiže každý má dvojsedadlo sám
pre seba,“ opisuje bežný zápasový deň u súperov Peter Bzdušek. A
prezrádza zopár zvykov, či rituálov, ktoré stihol u hráčov odpozorovať.
„Úplne vzadu na ‚päťke‘ vždy sedí kapitán Miško Sersen, niekedy sa
k nemu pridá Mesko (Andrej Meszároš, pozn. red.). Prvý do autobusu
nakladá a chodí Maťo Štajnoch.“
To sú zároveň aj najobľúbenejší hráči šéfa vozidla, k ním ešte zo „starej
gardy“ pridáva Milana Kytnára, z mladších chalanov potom Petra Kundríka
alebo Dalibora Bortňáka. „Ale všetci sú v pohode, aj zahraniční hráči
sú veľmi priateľskí. S každým sa dá na úrovni komunikovať. Tí starší
sú ťahúni, často ukazujú mladším, ako sa veci majú. Vidno, že sú
dobrá partia.“

Hráči majú k autobusu a jeho vodičovi veľkú dôveru. Niektorí sa pred
cestou pýtajú na jej dĺžku, aké bude počas jazdy počasie, či ich niečo
neobvyklé nečaká po ceste. Jednoducho, už sú navyknutí na istý
štandard.
Dosiaľ možno najhektickejší deň zažil Peter Bzdušek celkom nedávno,
v piatok 12. februára. „So svojou družkou sme mali na tento deň
naplánovanú svadbu, Slovan však hral dohrávku vianočného kola
v Nových Zámkoch. O desiatej dopoludní sme pristavili autobus,
naložili veci. Ja som si medzitým rýchlo odskočil do Vrakune, tam
sme sa zobrali. Na pravé poludnie už som bol späť pred arénou a
fičali sme do Nových Zámkov. Manželskú oslavu sme potom dokončili
na druhý deň v sobotu.“
My len podotýkame, že možné to bolo aj preto, že Peter Bzdušek sa
oženil s kým iným ako s Janou Čudrnákovou, spolumajiteľkou firmy a
veľkou fanúšičkou Slovana.
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