PROČeštinu 2/2018

čeština a hokej

úlohy k textům o hokejových zápasech
doplňování jazykových jevů do textů o hokeji
vytvoření tabulky
criss-cross, osmisměrka a další luštění

Letošní rok je bohatý na sportovní události. Proto bylo první číslo
časopisu olympijské, proto je číslo druhé věnované hokejovému
šampionátu. Výchozí texty k úlohám i texty k jazykovému
procvičování líčí dění v hokejových halách v Kodani a Herningu,
hokej je zastoupený i v luštění. Samozřejmě vše v souvislostech
s češtinou…

Časopis pro každého, kdo má rád češtinu
nebo ho baví přemýšlet a luštit.

„Hokejové“ vydání časopisu PROČeštinu si můžete číst
v elektronické podobě, nebo si ho vytisknout, nebo si vytisknout
jen stránky, které vás zajímají.

V tajence najdete amerického hokejistu, který má stejné příjmení jako australský
spisovatel (Patrick, 1912–1990), nositel Nobelovy ceny za literaturu 1973.
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Švýcarsko – Finsko

Výchozí text k úlohám
Hokejisté Finska ve skupině ukázali dvě tváře. Kanadu a USA, dva velké favority, zcela
přejeli, proti houževnatým celkům Dánska a Německa naopak body ztráceli. Do čtvrtfinále
s podobně hrajícími Švýcaři možná i proto šli s určitým respektem, ale ani to nakonec
nestačilo. Velký adept na zlato se po nevydařené čtyřminutovce druhé třetiny loučí, země
helvétského kříže může dál snít svůj sen o medailovém úspěchu.
(https://sport.aktualne.cz/hokej/ms-v-hokeji/jak-vyradit-favorita-svycari-proti-finum-ukazali-vetsiodhod/r~947ae2985a7c11e8a44c0cc47ab5f122/)

1) Která z následujících možností nejlépe vystihuje význam slovesa přejeli
v prvním souvětí výchozího textu?
a) s potížemi zdolali
b) vcelku deklasovali
c) po boji převálcovali
d) jednoznačně přehráli
2) Nalezněte ve výchozím textu slovo, které je použito v chybném tvaru:
3) Nalezněte ve výchozím textu víceslovné pojmenování užité k označení finského
týmu:
4) Nalezněte ve výchozím textu víceslovné pojmenování užité k označení
švýcarského týmu:
5) Která z následujících herních činností nejlépe charakterizovala německé a
dánské hokejisty?
a) dobře a účinně bránili
b) soupeře převyšovali rychlostí
c) protihráče často zastavovali fauly
d) brankáře překvapovali nečekanými střelami

ČR – Švýcarsko; ČR – Rakousko

Dejte příjmení hráčů v závorkách do správného tvaru:
Při (Červenka) ______________________ pobytu na trestné lavici nadělala (Francouz)
______________________ potíže střela (Genazzi) ______________________.
V oslabení se (Jandač) ______________________ výběr dostal do přečíslení tři na
jednoho, ale (Faksa) ______________________ přihrávka přeskočila (Hyka)
______________________ hokejku. V 17. minutě se Češi při (Müller)
______________________ trestu dočkali vyrovnání. (Nečas) _____________________
nevyšel pokus o střelu, ale stihl puk přistrčit na pravý kruh (Kubalík)
______________________, který zamířil přesně k bližší tyči.
(http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/hokejiste-zvladli-na-ms-drama-se-svycarskem-vyhrali-po-najezdech/1618465)

V úvodu druhé části prověřili (Kickert) ______________________ Hyka a Jaškin, český
tým se ubránil při (Řepík) ______________________ trestu a v 26. minutě už se dočkal
znovu dvoubrankového vedení. Hyka nabil mezi kruhy (Kubalík) ___________________
a Kickert na plachtící puk nedosáhl vyrážečkou. Další možnosti měli Horák, Pastrňák a
z dorážky Jaškin. Při (Červenka) ______________________ trestu Češi soupeře do
šance nepustili. V úvodu závěrečného dějství kryl Kickert bekhendové zakončení
(Nečas) ______________________ a poradil si i s (Faksa) ______________________
střelou. Po faulech (Chytil) ______________________ a (Řepík) __________________
se Češi ubránili v 99 sekund trvajícím oslabení tři proti pěti, při kterém měli šance
útočník Philadelphie Raffl a Komarek. Při (Hundertpfund) ______________________
vyloučení zvýšil svou druhou trefou v utkání na 4:1 Hyka, který po spolupráci s (Faksa)
______________________ překonal (Kickert) ______________________ z pravého
kruhu.
(https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-reprezentace-ms-v-hokeji-2018/335038/cesko-rakousko-4-3-zbytecne-drama-v-zaveru-dvakratpalil-hyka.html)

Koncovky podstatných a přídavných jmen
Nešlo vám doplňování na předchozí straně?
V této publikaci najdete dostatek textů k procvičení.

criss-cross
Po doplnění hokejistů najdete v označených políčkách tajenku:
anglického spisovatele (Ted, 1930-1998, manžel americké
básnířky Sylvie Plathové), který má stejné příjmení jako americký
hokejový reprezentant.

4

2
1
3
5

6
USA: LEE, RYAN, BONINO, LARKIN, COLEMAN, ATKINSON, GAUDREAU; JIŽNÍ KOREA: DALTON
ČESKO: NEČAS; ČERVENKA; LOTYŠSKO: ZILE, REDLIHS, CIBULSKIS; FRANCIE: TREILLE
KANADA: NURSE, EBERLE, PAGEAU; ŠVÉDSKO: KEMPE, LINDHOLM, HELLBERG, KLINGBERG
FINSKO: AHO, HONKA, RIIKOLA, PESONEN, TOLVANEN; RAKOUSKO: ULMER, UNTERWEGER
NORSKO: BULL, OLIMB, SALSTEN, ESPELAND, THORESEN
DÁNSKO: REGIN; RUSKO: MAMIN; BĚLORUSKO: DROZD
SLOVENSKO: BUC, NAGY, GRMAN, MARCINKO
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Švédsko – Lotyšsko

Upravte následující text tak, aby byly odstraněny všechny chyby a
nedostatky:
Prakticky stejný přístup měli Švédové i ve čtvrtfinálovém duelu proti Lotyšsku, jen s tím
rozdílem, že už od úvodního vhazování bylo na nich znát, že si vlastně vjeli na kodaňský
led jen tak „zahrát“ proti tomuto pobaltskému týmu. První dvacetiminutovka tak toho
svěřenci Rikarda Grönborga příliš mnoho nepředvedli a až od druhé třetiny hráli hokej
hodný Třem korunkám.
Výkon Seveřanů byl v úvodním dějství zarážející až tak, že právě během první třetiny
bylo slyšet víc skandování a podporování ze strany lotyšských příznivců, přestože byli
samozřejmě v kodaňské Královské areně ve velké menšině. Na pořadu dne ale přišla
naštěstí pro Švédy zmiňovaná druhá třetina, kdy ve 27. minutě nastartoval své kolegy
k lepším výkonům svou přesnou trefou Filip Forsberg, 1:0. Gól platil i přesto, že si
následné lotyšský trenérský štáb v čele s Bobem Hartleym vzali tzv. trenérskou výzvu,
aby rozhodčí ještě gólovou situaci sudí přezkoumali u videa. Krátce poté, co uběhla
první polovina utkání, udeřili i Lotyši, kteří od začátku nedávali Švédům nic zadarmo. Na
1:1 se tehdy podařilo srovnat Blugersovi, jenž využil na lotyšské obranné modré čáře
Kempeho pátalie se zlomenou hokejkou. Záhy tu měli Lotyši možnost hned dvojnásobné
početní převahy poté, co byli na trestnou lavici posláni Nyquist a Ekman-Larsson,
naštěstí pro žlutomodré ale tuto přesilovku Lotyši nedokázali využít.
(http://sport.eurozpravy.cz/hokej/224567-ms-v-hokeji-lotysi-potrapili-svedy-ti-pres-ne-zrovna-stoprocentni-vykon-postoupili-svycariposlali-domu-ambiciozni-finy/)

Krkolomná příjmení
Zatímco v českém týmu patří k nejdelším příjmením Sklenička
nebo Nestrašil, v jiných reprezentacích se vyskytla příjmení trochu
delší a také krkolomnější… Můžete si zkusit jejich skloňování…
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africká poušť
obyvatel vedlejšího domu
starší ze dvou lidí stejného jména
biblické město
nevidomý člověk
umělecké dílo na pokračování
stá část celku
shromáždit údaje psaním
drahé kameny
vrchní vrstva ovoce
trest
žák sedmé třídy
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Rumcajsova družka
rozemleté obilí
roztavené horniny
snížení ceny
domácky Václav
podzimní květina
jestliže je
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šicí potřeba
divadelní závěs
vulkán
pražský fotbalový klub
epická díla
drobné poranění
plochý předmět

Krkolomná příjmení

menší hrad
náš světadíl
plod citronovníku
kanadské město a provincie
upadat do spánku
odborník
kopaná
jméno prezidenta Beneše
ušpinit
původní obyvatel Ameriky
letadlo
britská metropole
vývoz

P

hořící plyny při spalování

P

přímo před

P
P

tok vody

P
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severoamerická travnatá step
jezdecká disciplína se skoky
literární postava (Harry)
básnictví

P

druh coly

P
P
P

usilovná snaha

část ruky
okolo
levhart, pardál

Hrátky se sportem

Znají u protinožců lední
hokej? Kde jsou
největší skokanské
můstky na světě? Kdo
je nejúspěšnějším
plavcem všech dob? Co
je tiebreak? Jak vysoko
je basketbalový koš?
Získali jsme někdy
medaili na fotbalovém
mistrovství světa? Jak
se běhá skiatlon? Co je
trap a co skeet? Jaký je
rozdíl mezi kanoistou a
kajakářem?
Nevíte? V Hrátkách se
sportem pro malé
školáky najdete
odpovědi. Čeká na vás
29 sportů – o každém
se dozvíte něco z
pravidel, najdete
informace i zajímavosti
o úspěšných
sportovcích i týmech.
Něco si sami přečtete,
ale nebude to stačit –
spousta informací je
totiž ukrytá v tajenkách
různých doplňovaček,
osmisměrek,
čtvercovek a dalších
hádanek a křížovek.

Dánsko – Německo

Doplňte i/y:
Úvodní třetina příliš vzruchu nenab__dla. Opatrný hokej však plně odpov__dal
důležitosti zápasu, jehož v__sledek může teoreticky v konečném účtování skupiny
rozhodnout o posledním postupujícím vedle hlavních favoritů USA, Kanady a Finska.
Největší vzruch přinesla situace z osmé minuty, když německý gólman Pielmeier udělal
obrovskou chybu za brankou, kde nahrál přímo na hůl Christensenov__. Toho však celá
situace natol__k zaskočila, že místo pokusu o rychlé zakončení hledal ještě spoluhráče
a Němci se stihl__ zformovat.
Na začátku 28. minuty si v__běr domácího Dánska zahrál první přesilovku a hned b__l
úspěšný – Jesper Jensen dostal ideálně nab__to na kruh pro vhazování a
nekomprom__sně propál__l Pielmeiera. Nedlouho po polov__ně základní hrací doby už
b__l však stav v__rovnaný, když po velkém závaru před Andersenov__m
brankov__štěm rozvlnil síť Draisaitl.
Jenže úspěšný střelec krátce poté fauloval a ani on nepob__l na trestné lavici celé dvě
minuty. Hardt si všiml do dobré pozice najíždějícího Storma, našel ho bekhendem a
zakončovatel__ akce stačilo trefit odkrytou branku.
Hned zkraje třetí třetiny p__kal za podražení Wiederer a před Dány tak byla sl__bná
možnost nav__šit těsné vedení, jenže poprvé neuspěl__. V 51. minutě pak po souhře
s Draisaitlem v__rovnal Ehliz. Žádný ze soupeřů se ale nechtěl sm__řit s dělením bodů
a následoval dramatický závěr.
Regin obral za německou brankou o kotouč dva protihráče, našel Nicklase Jensena,
který zakončoval zbl__zka, ale Pielmeier lapačkou zachránil. Draisaitl jel sám na
Andersena a ten se nenechal zahanb__t. Do prodloužení si Seveřané přenesl__
105 vteřin přesilovky, a i když neuspěl__, druhý bod jim pak zajistil Nielsen.
(https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-reprezentace-ms-v-hokeji-2018/334126/nemecko-dansko-2-3sn-nielsen-vystrelil-domacim-vyhruv-najezdech.html)

ČR – USA

Seřaďte hokejisty podle jejich výkonu od nejlepšího po nejhoršího:

Jordán
Byl hodně pomalý. V soubojích často neměl puk ani hráče. Hodně šancí USA šlo přes
něj. Proti skvěle bruslícímu soupeři nestačil.
Pastrňák
Byl aktivní. Plnil, co se od něj očekávalo. Vybojoval několik přesilovek. Mohl dokonat
obrat, ale poloodkrytou branku v těžké pozici minul.
Plekanec
ve velké šanci místo střely skončil jen za brankou Kinkaida. Nehrál špatně, snažil se
něco vymyslet, ale nedařilo se mu to.
Polášek
Měl obrovské problémy s rychlostí soupeře. Kane kolem něho při prvním gólu projel jako
kolem sloupu. Po první třetině ho kouč Jandač zaslouženě posadil.
(Sport 18. 5. 2018)

nejlepší

nejhorší

USA – Německo

Výchozí text k úlohám
Do druhé branky se od začátku postavil Treutle a právě on dlouho držel naděje Němců.
Američané začali vlažněji, přesto se dostali v polovině úvodní třetiny do dvou obrovských
šancí. V první Kane nabídl v přečíslení dvou na jednoho gól DeBrincatovi, jenže ten
minul odkrytou branku. O chvilku později dorážel do prázdné brány Atkinson, ale Treutle
mu fantastickým zákrokem gól ukradl.
White neuspěl proti německému brankáři ani ze sólového úniku, Treutle pak čaroval při
oslabení, jenže celkem čtyři menší tresty během prvních devíti minut druhé části se
nakonec staly Německu osudnými. Více než minutovou přesilovku pět na tři ještě sice
Američané nevyužili, ale pak se při hře v pěti proti čtyřem prosadil ranou bez přípravy
Kane.
Uběhlo jen 28 vteřin a Němci museli znovu do čtyř. Pálil opět Kane, tentokrát se však
odražený kotouč zatoulal na hůl Ryana, jenž snadno zvýšil na 2:0. Dlouhých 82 vteřin
pak hráli pět na tři i Němci, ale místo snížení byli rádi, když již proti čtyřem soupeřům
opět neinkasovali – Treutle vychytal v nájezdu tentokrát Larkina.
Když pak v polovině třetí dvacetiminutovky udělal obrovskou chybu při snaze nahrát
odrazem o zadní hrazení Jonas Müller, jenž místo toho našel jen Kanea, který připravil
třetí gól DeBrincatovi, bylo jasné, že Němci už nenajdou sílu na zvrat. Nakonec se přes
velkou šanci Yannica Seidenberga a Plachtovu bombu do horní tyče nedočkali ani
čestného úspěchu.
(http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/skupina-b-na-ms-americane-porazili-nemce-ti-dal-cekaji-na-vyhru/1618516)

1) Určete výsledek utkání USA – Německo včetně jednotlivých třetin:
2) Přiřaďte všechny hokejisty ve výchozím textu k oběma týmům:
3) Uveďte, kolik branek vstřelili Američané při přesilových hrách:
4) Ve které z následujících částí výchozího textu se uplatňuje personifikace?
a) Treutle mu fantastickým zákrokem gól ukradl
b) tentokrát se však odražený kotouč zatoulal na hůl Ryana
c) pak se při hře v pěti proti čtyřem prosadil ranou bez přípravy Kane
c) udělal obrovskou chybu při snaze nahrát odrazem o zadní hrazení

osmisměrka
Po vyškrtání všech výrazů zbude 8 písmen, která čtena po řádcích
tvoří tajenku: příjmení, které na šampionátu patřilo dvěma
hokejistům – jeden reprezentoval Norsko, druhý Švédsko.
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BARBAR, BAREL, BERMUDY, BOMBA, BRADA, CIHELNA, ČEPEL, GARNÁT, GAUČO, HLEDAČ,
HONOLULU, HOROSKOP, HRANOSTAJ, HŘENSKO, JANTAR, JELEN, JÍCEN, JIHLAVA, JITROCEL,
JOKOHAMA, KARANTÉNA, KOPEČEK, KORÁL, KOSTEL, KOŽÍŠEK, KRESBA, KŘESLO, KŘOVINOŘEZ,
KVÍTEK, LEDEN, LHOSTEJNOST, LÍMEC, MAHEN, MALEDIVY, MARCIPÁN, MASKOVÁNÍ,
MERCEDES, MĚŠEC, MOTOR, NÁHODA, NIVNICE, NOSOROŽEC, OBRAT, OHRADA, ORDINACE,
ORLOSUP, OROBINEC, OSLAVA, PAHÝL, PATENT, PLÁNEK, POLIBEK, POTLESK, POTRAVA,
PRATUR, PŘÍRODOPIS, RACEK, RAKETA, RÁLSKO, RATAN, REVOLUCE,
ROMÁN, RUMUNSKO, ŘEZNÍK, SATURNIN, SEDLČANY, SEMAFOR,
SILNICE, SLOUPEK, SOJKA, TAJEMSTVÍ, TUVALU, URUGUAY, VAJÍČKO,
VÁLEC, ŽIDLE
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Francie – Rakousko

Doplňte malé/velké písmeno:
Francouzi v _k/K_odani vyzvali _r/R_akouský národní tým, který dosud čekal na své
první vítězství. Tentokrát ovšem začal skvěle, neuběhly ani čtyři minuty a
_r/R_akušané vedli po trefě Hundertpfunda. Pak ale srovnal Fleury a krátce nato
Sacha Treille trefou v přesilovce obrátil skóre ve prospěch _f/F_rancouzské
_r/R_eprezentace. Rakouský tým se ale nevzdal, v početní výhodě skóroval Raffl,
a tak bylo v polovině utkání skóre opět vyrovnané.
Jenže poté _f/F_rancouzi udeřili dvakrát za sebou. Nejprve Fleury svým druhým
zásahem vrátil svému celku těsný náskok, který vzápětí zvýraznil Teddy Da Costa –
4:2. Veškeré _r/R_akouské šance na zajímavý výsledek hned v úvodu třetí třetiny
zničil _p/P_ardubický útočník Sacha Treille, jenž se znovu trefil v přesilovce a pojistil
_f/F_rancouzské vítězství v poměru 5:2. Francouzi zůstávají na šestém místě,
_r/R_akušané jsou sedmí se ziskem jediného bodu.
(http://hokej.cz/francie-otocila-bitvu-s-rakusany-danove-ukazali-smrtici-presilovky/5030901)

Nejste si jistí psaním velkých
písmen? Tady najdete cvičení
k procvičování. A ještě se přitom
můžete něco dozvědět o různých
zemích, národech, osobnostech,
velkých dějinných událostech,
stavbách i sportech…

Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích

USA – Dánsko

Doplňte správné písmeno:
Seriál soubojů __merických favoritů s __ánským brankářem Andersenem načal
v osmé minutě Kane, ale proti hvězdě __oronta neusp__l. Na druhé straně se
v__znamenal Kinkaid proti Larsenov__. V 17. minutě se tref__l parádně pod horní
tyč obránce Butcher a __meričané vedl__. Zv__raznit náskok mohl Kane, jenže
rozezvučel pouze tyč.
__kraje druhé části měl __ámořský celek k dispozici hru v početn__ v__hodě a
naplno ji v__užil. DeBrincat nejprve tref__l tyč, ale pak v__pálil od modré čáry
Hughes, Ryan jeho ránu tečoval do Kreiderov__ brusle a puk __končil v síti.
Seveřané pak hrál__ přes půl minuty pět na tři, ale gólu se nedočkal__.
Brz__ poté naopak přidal další trefu Atkinson, když jeho teč sice Andersen chytil, ale
na okamžitou dorá__ku už zareagovat nestihl. V 35. minutě měl __ánský gólman
znovu štěstí, když mu i při Whiteově ráně pomohla branková konstrukce. Těsně před
přestá__kou si naopak se Stormovou dorá__kou poradil Kinkaid.
Jeho nepr__střelnost mohl__ __ánové ukončit v úvodu třetí třetiny, kdy vzal na sebe
koncovku přečíslení dvou na jednoho Frans Nielsen, ale mezeru v postoji
__merického gólmana nenašel. V__sledek pak v 55. minutě __pečetil Nick Jensen,
který usm__rnil za Andersenova záda střílenou přihrá__ku.
(https://www.sport.cz/hokej/ms2018/clanek/986723-americane-maji-na-ms-druhou-vyhru.html)

Kanada – USA
Doplňte s/z:
Zámořské celky nabídly velmi ofen__ivní před__tavení. Obou__tranně
be__ __tarostný duel rozehráli lépe Kanaďané, kteří šli už po 47 vteřinách do vedení. O
první gól šampionátu se postaral Dubois, jemuž vytvořil ideální pozici Horvat.
V__ápětí si oba týmy vy__koušely hru v početní výhodě, další __měna __kóre ale přišla až
ve 13. minutě. Po velké šanci Američanů sice ještě nedotáhl sólo ke gólové tečce Bailey, ale
vyražený puk po__lal __ otočky před brankoviště, kde číhal O'Reilly a sám rovněž otočkou
snadno __akončil do prá__dné branky. [...]
O 96 sekund později však poprvé __kórovali i Američané a byli __pátky ve hře, když se __
pomocí tyče prosadil parádní ranou __ kruhu pro vhazování Lee. Nástup do druhého dějství
pak patřil americkému výběru a v čase 20:43 bylo vyrovnáno, když se doklepnutím do
prá__dné branky zapsal poprvé mezi __třelce Larkin.
Thompson __ dobré palebné pozice sice ještě obrat nedovršil, ale pře__ně v polovině
základní hrací doby se to podařilo Gaudreauovi zakončením na bližší tyč. Američané měli
šance k navýšení ná__koku, jenže místo toho, aby od__kočili, vyrovnal v 38. minutě
Beauvillier.
V úvodu třetí části vrátil USA vedení Larkin, když upláchl bránícím Kanaďanům a pře__nou
ranou o tyč překonal Kuempera. Pak ale promluvil do děje hvě__dný kanad__ký kapitán
McDavid, jenž našel osamoceného Parayka a __tav byl znovu __mírný. Vydržel tak až do
konce základní doby.
V prodloužení nedokázal __ nelehké pozice __akončit do odkryté branky McDavid. Kanada
byla nadále aktivnější a vynutila si Colemanův faul, ve výhodné přesilovce čtyři na tři ale
příliš kombinovala na úkor __třelby. McDavid pak sám fauloval 17 vteřin před koncem
na__tavené pětiminutovky, takže nemohl na náje__dy.
Atkinson je začal parádním gólem hned v první sérii, Eberle v__ápětí vyrovnal, další __třelci
byli neúspěšní. Atkinson tak znovu v__toupil na led v šesté sérii a znovu uspěl.
(https://sport.aktualne.cz/hokej/ms-v-hokeji/souboj-americanu-s-kanadou-rozseknul-az-v-prodlouzenixy/r~c06c97ae4fb711e880d30cc47ab5f122/)

sestup – postup
Na posledních místech ve skupinách skončili jihokorejští a běloruští
hokejisté, a sestoupili tak do druhé nejvyšší soutěže. Příští rok je
nahradí reprezentanti prvních dvou týmů z mistrovství světa IA. Na
základě výsledků sestavte tabulku této soutěže a určete, které dva
týmy postoupily:
Výsledky:
Velká Británie – Slovinsko 3:1
Maďarsko – Kazachstán 0:3
V utkání dvou týmů získává vítěz 3
Polsko – Itálie 1:3
body, poražený zůstává bez bodu.
Slovinsko – Polsko 2:4
Pokud skončí utkání nerozhodně,
Itálie – Maďarsko 2:3
získávají oba týmy po 1 bodu a
prodlužuje se. Tým, který
Kazachstán – Velká Británie 6:1
v prodloužení vstřelí branku, získává
Itálie – Kazachstán 3:0
další bod. Jestliže v prodloužení
Velká Británie – Polsko 5:3
nikdo branku nevstřelí, následují
samostatné nájezdy. Princip je
Slovinsko – Maďarsko 4:1
stejný jako v případě prodloužení,
Polsko – Maďarsko 2:3
vítěz nájezdů získává druhý bod.
Kazachstán – Slovinko 3:5
Itálie – Velká Británie 3:4
Kazachstán – Polsko 6:1
Slovinsko – Itálie 3:4
Maďarsko – Velká Británie 2:3 po sam. nájezdech
1.
2.
3.
4.
5.
6.
V případě bodové rovnosti dvou týmů rozhoduje o lepším umístění výsledek jejich
vzájemného utkání.

řešení
:

str. 2: White, Voss
str. 3: 1 d; 2 Švýcaři; 3 velký adept na zlato; 4 zem+ helvétského kříže; 5 a;
str. 4: Při Červenkově pobytu na trestné lavici nadělala Francouzovi potíže střela Genazziho. V oslabení se Jandačův
výběr dostal do přečíslení tři na jednoho, ale Faksova přihrávka přeskočila Hykovu/Hykovi hokejku. V 17. minutě se Češi
při Müllerově trestu dočkali vyrovnání. Nečasovi nevyšel pokus o střelu, ale stihl puk přistrčit na pravý kruh Kubalíkovi,
který zamířil přesně k bližší tyči.
V úvodu druhé části prověřili Kickerta Hyka a Jaškin, český tým se ubránil při Řepíkově trestu a v 26. minutě už se dočkal
znovu dvoubrankového vedení. Hyka nabil mezi kruhy Kubalíkovi a Kickert na plachtící puk nedosáhl vyrážečkou. Další
možnosti měli Horák, Pastrňák a z dorážky Jaškin. Při Červenkově trestu Češi soupeře do šance nepustili. V úvodu
závěrečného dějství kryl Kickert bekhendové zakončení Nečase/Nečasovi a poradil si i s Faksovou střelou. Po faulech
Chytila a Řepíka se Češi ubránili v 99 sekund trvajícím oslabení tři proti pěti, při kterém měli šance útočník Philadelphie
Raffl a Komarek. Při Hundertpfundě vyloučení zvýšil svou druhou trefou v utkání na 4:1 Hyka, který po spolupráci
s Faksou překonal Kickerta z pravého kruhu.
str. 6: Hughes
str. 7: např.: Prakticky stejný přístup ukázali Švédové i ve čtvrtfinálovém duelu proti Lotyšsku, jen s tím rozdílem, že už
od úvodního vhazování na nich bylo znát, že si vlastně vyjeli na kodaňský led proti tomuto pobaltskému týmu jen tak
„zahrát“. V první dvacetiminutovce toho svěřenci Rikarda Grönborga příliš nepředvedli a až od druhé třetiny hráli hokej
hodný Tří korunek.
Výkon Seveřanů byl v úvodním dějství natolik zarážející, že bylo víc slyšet skandování a podporování lotyšských
příznivců, přestože byli v kodaňské Královské aréně ve zjevné menšině. Pak ale přišla naštěstí pro Švédy druhá třetina a
v 27. minutě nastartoval své kolegy k lepším výkonům přesnou trefou Filip Forsberg. Gól platil i přesto, že si lotyšský
trenérský štáb v čele s Bobem Hartleym následně vzal tzv. trenérskou výzvu, tedy možnost, aby rozhodčí ještě gólovou
situaci sudí přezkoumali u videa. Krátce po polovině utkání udeřili i Lotyši, kteří od začátku nedávali Švédům nic
zadarmo. Na 1:1 se podařilo srovnat Blugersovi, jenž využil na lotyšské obranné modré čáře Kempeho patálie se
zlomenou hokejkou. Krátce poté byli na trestnou lavici posláni Nyquist a Ekman-Larsson a Lotyši tak dostali výhodu
dvojnásobné početní převahy, naštěstí pro žlutomodré ale nedokázali přesilovku využít.
str. 8: Hundertpfund, Nugent-Hopkins;
str. 9: Hecquefeuille, Niederreiter;
str. 11: Úvodní třetina příliš vzruchu nenabídla. Opatrný hokej však plně odpovídal důležitosti zápasu, jehož výsledek
může teoreticky v konečném účtování skupiny rozhodnout o posledním postupujícím vedle hlavních favoritů USA,
Kanady a Finska.
Největší vzruch přinesla situace z osmé minuty, když německý gólman Pielmeier udělal obrovskou chybu za brankou,
kde nahrál přímo na hůl Christensenovi. Toho však celá situace natolik zaskočila, že místo pokusu o rychlé zakončení
hledal ještě spoluhráče a Němci se stihli zformovat.
Na začátku 28. minuty si výběr domácího Dánska zahrál první přesilovku a hned byl úspěšný – Jesper Jensen dostal
ideálně nabito na kruh pro vhazování a nekompromisně propálil Pielmeiera. Nedlouho po polovině základní hrací doby
už byl však stav vyrovnaný, když po velkém závaru před Andersenovým brankovištěm rozvlnil síť Draisaitl. Jenže úspěšný
střelec krátce poté fauloval a ani on nepobyl na trestné lavici celé dvě minuty. Hardt si všiml do dobré pozice
najíždějícího Storma, našel ho bekhendem a zakončovateli akce stačilo trefit odkrytou branku.
Hned zkraje třetí třetiny pykal za podražení Wiederer a před Dány tak byla slibná možnost navýšit těsné vedení, jenže
poprvé neuspěli. V 51. minutě pak po souhře s Draisaitlem vyrovnal Ehliz. Žádný ze soupeřů se ale nechtěl smířit
s dělením bodů a následoval dramatický závěr.
Regin obral za německou brankou o kotouč dva protihráče, našel Nicklase Jensena,
který zakončoval zblízka, ale Pielmeier lapačkou zachránil. Draisaitl jel sám na
Andersena a ten se nenechal zahanbit. Do prodloužení si Seveřané přenesli 105 vteřin
přesilovky, a i když neuspěli, druhý bod jim pak zajistil Nielsen.

řešení
str. 12: Pastrňák – Plekanec – Jordán – Polášek;
str. 13: 1 3:0 (0:0, 2:0, 1:0); 2 USA (Kane, DeBrincat, Atkinson, Ryan, Larkin), Německo
(Treutle, Müller, Seidenberg, Plachta); 3 dvě; 4 b;
str. 14: Forsberg;
str. 15: Francouzi v Kodani vyzvali rakouský národní tým, který dosud čekal na své první vítězství. Tentokrát ovšem začal
skvěle, neuběhly ani čtyři minuty a Rakušané vedli po trefě Hundertpfunda. Pak ale srovnal Fleury a krátce nato Sacha
Treille trefou v přesilovce obrátil skóre ve prospěch francouzské reprezentace. Rakouský tým se ale nevzdal, v početní
výhodě skóroval Raffl, a tak bylo v polovině utkání skóre opět vyrovnané.
Jenže poté Francouzi udeřili dvakrát za sebou. Nejprve Fleury svým druhým zásahem vrátil svému celku těsný náskok,
který vzápětí zvýraznil Teddy Da Costa – 4:2. Veškeré rakouské šance na zajímavý výsledek hned v úvodu třetí třetiny
zničil pardubický útočník Sacha Treille, jenž se znovu trefil v přesilovce a pojistil francouzské vítězství v poměru 5:2.
Francouzi zůstávají na šestém místě, Rakušané jsou sedmí se ziskem jediného bodu.
str. 17: Seriál soubojů amerických favoritů s dánským brankářem Andersenem načal v osmé minutě Kane, ale proti
hvězdě Toronta neuspěl. Na druhé straně se vyznamenal Kinkaid proti Larsenovi. V 17. minutě se trefil parádně pod
horní tyč obránce Butcher a Američané vedli. Zvýraznit náskok mohl Kane, jenže rozezvučel pouze tyč.
Zkraje druhé části měl zámořský celek k dispozici hru v početní výhodě a naplno ji využil. DeBrincat nejprve trefil tyč, ale
pak vypálil od modré čáry Hughes, Ryan jeho ránu tečoval do Kreiderovy brusle a puk skončil v síti. Seveřané pak hráli
přes půl minuty pět na tři, ale gólu se nedočkali.
Brzy poté naopak přidal další trefu Atkinson, když jeho teč sice Andersen chytil, ale na okamžitou dorážku už zareagovat
nestihl. V 35. minutě měl dánský gólman znovu štěstí, když mu i při Whiteově ráně pomohla branková konstrukce.
Těsně před přestávkou si naopak se Stormovou dorážkou poradil Kinkaid.
Jeho neprůstřelnost mohli Dánové ukončit v úvodu třetí třetiny, kdy vzal na sebe koncovku přečíslení dvou na jednoho
Frans Nielsen, ale mezeru v postoji amerického gólmana nenašel. Výsledek pak v 55. minutě zpečetil Nick Jensen, který
usměrnil za Andersenova záda střílenou přihrávku.
str.: 18: Zámořské celky nabídly velmi ofenzivní představení. Oboustranně bezstarostný duel rozehráli lépe Kanaďané,
kteří šli už po 47 vteřinách do vedení. O první gól šampionátu se postaral Dubois, jemuž vytvořil ideální pozici Horvat.
Vzápětí si oba týmy vyzkoušely hru v početní výhodě, další změna skóre ale přišla až ve 13. minutě. Po velké šanci
Američanů sice ještě nedotáhl sólo ke gólové tečce Bailey, ale vyražený puk poslal z otočky před brankoviště, kde číhal
O'Reilly a sám rovněž otočkou snadno zakončil do prázdné branky. [...]
O 96 sekund později však poprvé skórovali i Američané a byli zpátky ve hře, když se s pomocí tyče prosadil parádní
ranou z kruhu pro vhazování Lee. Nástup do druhého dějství pak patřil americkému výběru a v čase 20:43 bylo
vyrovnáno, když se doklepnutím do prázdné branky zapsal poprvé mezi střelce Larkin.
Thompson z dobré palebné pozice sice ještě obrat nedovršil, ale přesně v polovině základní hrací doby se to podařilo
Gaudreauovi zakončením na bližší tyč. Američané měli šance k navýšení náskoku, jenže místo toho, aby odskočili,
vyrovnal v 38. minutě Beauvillier.
V úvodu třetí části vrátil USA vedení Larkin, když upláchl bránícím Kanaďanům a přesnou ranou o tyč překonal
Kuempera. Pak ale promluvil do děje hvězdný kanadský kapitán McDavid, jenž našel osamoceného Parayka a stav byl
znovu smírný. Vydržel tak až do konce základní doby.
V prodloužení nedokázal z nelehké pozice zakončit do odkryté branky McDavid. Kanada
byla nadále aktivnější a vynutila si Colemanův faul, ve výhodné přesilovce čtyři na tři ale
příliš kombinovala na úkor střelby. McDavid pak sám fauloval 17 vteřin před koncem
nastavené pětiminutovky, takže nemohl na nájezdy.
Atkinson je začal parádním gólem hned v první sérii, Eberle vzápětí vyrovnal, další střelci
byli neúspěšní. Atkinson tak znovu vstoupil na led v šesté sérii a znovu uspěl.

řešení

str. 19:
1. Velká Británie

11 bodů

2. Itálie

9 bodů

3. Kazachstán

9 bodů

4. Maďarsko

7 bodů

5. Slovinsko

6 bodů

6. Polsko

3 body

Postupují týmy Velké Británie a Itálie.

