
S pohárem nad hlavou mi bylo všechno jedno
Někdejší hokejový útočník Zlína Peter Barinka v Trenčíně vyrůstal se dvěma finalisty Stanley cupu – Marianem Hossou a Zdeno Chárou

Trenčín – S nadsázkou až v ro-
ce 2003 do Zlína začal jezdit slo-
venský express. Když se roz-
jel, byl to pořádný fičák, že su-
permoderní vlak z Číny byl
proti němu zrezivělý vrak po-
užitelný tak do sběru surovin.
To je PETER BARINKA, v pu-
bertě parťák Zdeno Cháry a
Mariana Hossy, v současnosti
dvou soků finálové bitvy v NHL
o Stanleyův pohár. Dodnes je
ofenzivní raketou na bruslích
s prazvláštně zahnutou hokej-
kou, která přisvištěla do Baťo-
va města společně se svým ži-
votním koučem Ernestem Bo-
krošem. Jeho vítězná trefa z
prodloužení druhého finále
proti pražské Slavii se stala ne-
smrtelnou a vydláždila cestu k
nezapomenutelnému triumfu.
„Moc často na ty chvíle vzpo-
mínám, protože to pro mě byly
nejkrásnější hokejové časy,“
nostalgicky prohlásil dnes
36letý Barinka sladkou slo-
venštinou.

Jeden z favoritů na trofej pro
nováčka sezony 2003/2004 už
během sezony ze sebe udělal
ofenzivní žihadlo, které v zá-
kladní části devatenáctkrát a
poté v play off pětkrát bodlo.

Tenkrát ve čtvrtek první
dubnový večer nejprve v první
minutě prodloužení svůj únik
spálil. O čtyři minuty později
se však rozjel ke slalomu, kde
vyhořel jeho krajan Dominik
Graňák, jako papír politý ben-
zínem. „Měl jsem ho zastavit.
Moje chyba,“ kál se tehdy
Graňák.

„Vydařené dílo. Neskutečně
si s ním pohrál,“ psal na druhý
den tehdejší tisk.

„Škoda, že se nesoutěží o
Zlatou helmu, Barinka by ji tu-
tově vyhrál,“ myslel si Martin
Čech, který v 51. minutě vy-
rovnal na průběžných 2:2, aby
se Barinka mohl tuto trefou
slavistickému brankáři Petru
Fraňkovi zaříznout do dějin.

„Veselka (Ondřej Veselý –
pozn. aut.) mi přihrál puk ve
středním pásmu, klička na Do-
mina mi vyšla perfektně. Gól
jsem dával v pádu, když jsem se
dostal přes obránce a ještě dal-
ší hráč mě fauloval. Ale prošlo
to,“ pousmál se Barinka.

„S Dominikem se v létě se-
tkávám v posilovně, ale nepa-
matuji si, že bychom se o tom
bavili,“ tvrdí.

I s odstupem devíti let si
však celou situaci podrobně
vybavuje a udržuje si ji v pa-
měti jako žijící poklad. „Jed-
noznačně nejdůležitější gól mé
kariéry. Vyrovnali jsme stav
série na 1:1. Kdo by si nepama-
toval šesté prodloužení po sobě
se Slavií,“ připomněl Barinka,
že v základní části oba týmy
dovedly do prodloužení všech-
ny čtyři zápasy a v základní
hrací době se nerozhodlo ani v
úvodních dvou zápasech na
zlínském ledě.

V dalších třech zápasech
Zlín nezaváhal a erupce eufo-
rie tryskaly ze všech stran. A i
Peter Barinka se mohl rochnit
s mistrovským pohárem.
„Tehdy mi bylo všechno jedno.
Jediné, na co jsem myslel, bylo,
že jsme dokázali nemožné, jeli-
kož jsme do Zlína přišli s vel-
kým respektem,“ přiznává slo-
venský forvard.

Jenže po výborné sezoně k
němu i celému mistrovskému
Zlínu měla respekt celá extra-
liga. A fanoušci? Ti byli celí bez
sebe. Mnohým se titulem splnil
po generace vzdálený sen. Slzy
štěstí a dojetí uronil snad kaž-
dý hrdý Zlíňan. Zdejší hokej se
totiž po dvou stříbrných zkla-
máních po 75 letech čekání ko-
nečně dočkal. „Vzpomínám si,

jak se led zaplnil fanoušky, po-
city se ani nedají popsat. Celý
Zlín žil hokejem, tedy se to na-
zývalo žlutomodré peklo,“ chr-
lí ze sebe Barinka dojmy a
vzpomínky.

„Fantastická byla jízda
vláčkem, pivo a hlavně fa-
noušci, kteří vyrobili fan-
tastickou atmosféru nejen
po dobu oslav, ale hlavně
po dobu celé sezony,“
děkuje s odstupem za
mohutnou podporu
zlínského obecenstva.

Barinka během mis-
trovské sezony nastu-
poval stabilně na pra-
vém křídle
druhé
formace,
ovšem
během
sezony
kouč
Bo-
kroš
ve-
dle

něj točil hned několik hokejis-
tů, například Luboše Jenáčka,
Petra Mokrejše, Martina Če-
cha, nebo Erika Weismanna.
„Někdy když se nedaří a for-
mace nedává góly, trenér hledá
vedle sebe typy hráčů, aby si
seděly. Nevadilo mi to, protože
se všemi kluky jsem si sedl po-
vahově nejen na ledě, ale i mi-
mo něj, což bylo pro spolupráci
na ledě velmi důležité,“ oceňu-
je Barinka přístup svých ně-
kdejších parťáků.

Kouče Bokroše
poznal v dorostu
Byl to právě Bokroš, který se
svým příchodem do Zlína zla-
nařil z Trenčína i Petera Ba-
rinku. „Poznali jsme se, když
po skončení své hráčské karié-
ry začal jako trenér u dorostu.
V Trenčíně se mi dařilo, a když
mě oslovil, neváhal jsem ani
sekundu,“ vybavuje si svůj
příchod do žlutomodrého dre-
su.

Přitom do Zlína dojížděl z
Trenčína, společně s parťákem
Igorem Murínem. Psalo se a
spekulovalo dokonce i o vzá-
jemných závodech. „Pamatuji
si to velmi dobře. Stíhali jsme
to tak za hodinu a čtvrt. Možná
někdy v noci jsme překročili
rychlost, ale jinak jsme dodr-
žovali předpisy, za průser nám
to nestálo,“ dušuje se dnes Ba-
rinka.

Ačkoliv se najde spousta ho-
kejistů, kteří slovenskému
kouči Bokrošovi nemohou při-
jít na jméno, Barinka si jej ne-
smírně váží jako člověka i kou-
če. „Je to velký stratég, který
dokáže reagovat a měnit takti-
ku na soupeřův systém hry bě-
hem zápasu. Je přísný, v kabi-
ně a na střídačce měl vždy po-
řádek. Myslím, že jeho úspě-
chy hovoří za vše,“ podotkl
zkušený slovenský hokejista,
který byl vždy proslulý svým
zvláštním zahnutím hole, kvů-
li které se mu doma v Trenčíně
i smáli.

„Mám ji stále stejnou, na zá-
věr kariéry ji už nebudu měnit.

Na techniku s kotoučem jsou
výborné a dokonce ještě jeden z
mála hráčů hrávám s dřevěný-
mi čepelemi,“ prozradil.

Když mu bylo deset, za par-
ťáka měl robustního obránce
Bostonu Bruins Zdeno Cháru.
„Vyrůstali jsme spolu od ma-
lička,“ pamatuje si Barinka.

Do seniorského hokeje na-
koukl pro změnu po boku Ma-
riana Hossy z Chicaga. „Mari-
an už v 17 letech zářil. Svých
několik prvních zápasů v ex-
tralize jsme spolu odehráli i v
útoku. Teď se v létě se schází-
me v posilovně. Fandím obě-
ma,“ nemá Barinka ve finále
Stanley cupu svého favorita
Barinka.

Svůj premiérový start ve
slovenské nejvyšší soutěži si
odbyl v dresu mateřské Dukly
už v sezoně 1995/1996 pod ve-
dením trenérské dvojice Jaro-
slava Waltera a Rudolfa Po-
tsche. „Bylo to ve Spišské Nové
Vsi, ale na výsledky si nevzpo-
menu. Jen vím, že jsme vyhrá-
li,“ pousmál se.

První trefu si připsal až o se-
zonu později proti Martinu.
„Šli jsme dva na jednoho a jako
mladý chlapec, hlava dolů a ce-
lý vystresovaný jsem vystřelil
z pravé strany a na lapačku na-
horu Rosťovi Rovniankovi,“
popisuje Barinka jeden z prv-
ních okamžiků své tehdy začí-
nající kariéry. A už ve 20 letech
zvedl nad hlavu první mis-
trovský titul, když si v play off
1997 poradil Trenčín 3:1 na zá-
pasy s Košicemi. Ve stejné se-
zoně se zúčastnil také světové-
ho šampionátu dvacetiletých,
když ve čtvrtfinále vypadl ná-
rodní tým s Kanadou (2:7).

Následovala pěti zápasová
anabáze v prvoligovém Púcho-
vě, kde si připsal v průměru je-
den kanadský bod na zápas.
„Tam jsem se rozehrával po
nemoci,“ podotkl Barinka,
který kompletní ročník
1999/2000 odehrál v extraligo-
vé Spišské Nové Vsi.

A zářil. V 53 zápasech v pod-
průměrném týmu, který nako-
nec sestoupil, byl nejproduk-

tivnějším hráčem s 38 kanad-
skými body. „V Trenčíně byla
zvučná jména. Spišská Nová
Ves byla můj odrazový můstek

a ukázat, že mám na víc jak na
třetí, nebo čtvrtou formaci, což
se mi i podařilo,“ připomněl
tenkrát nabitou sestavu v čele
s Lubomírem Hurtajem, Mari-
anem Gáboríkem a Peterem
Fabušem.

Následovaly velmi tři velmi
pro-

duktivní sezony v
Trenčíně, hned v té
první 2000/2001 si
na krk pověsil stří-
brnou medaili,
když Trenčín ve fi-

nále nestačil na
Zvolen (1:3 na zápa-

sy) na střídačce s Er-
nestem Bokrošem.

Právě se svým ži-
votním trenérem strá-

vil léta 2003 až 2006 ve
Zlíně, kde kromě titulu

získal i stříbro v roce 2005.
Poté však už kariéra rychlo-
nohého křídelníka nabral str-
mý kurz. Začal často měnit
kluby, cestoval. Z rodného
Trenčína zamířil do Povážské
Bystřice, Třince, Nových Zám-
ků, Kolína, odkud se opět na 14
zápasů objevil ve Zlíně. „Po-
vážská Bystřica, Nové Zámky a
Kolín byli vždy jen přestupné
stanice na začátku sezony,
když jsem byl bez smlouvy na
rozehřátí a abych nestál. V
Třinci byla velmi dobrá parta a
atmosféra, na což rád vzpomí-
nám. Také ve Zvolenu, Žilině i
Nitře to byly pěkné hokejové
časy, ale těm zlínským se ne-

vyrovná asi nic,“ rozesmál se
opět Barinka.

Sezonu 2011/2012 ještě začí-
nal v Nitře, ale přes Piešťany se
vydal za dobrodružstvím do
rumunského Brašova. „Ve slo-
venské extralize byly velké
skluzy s vyplácením peněz. S

českou ani
sloven-
skou ligou

se soutěž
nedá srov-

návat, ale
podmínky
byly velmi
dobré. První
sezonu se da-
ly podmínky

srovnat s čes-
kou extraligou.

Peníze chodily
pravidelně. Bra-

šov je pěkné město,
zcela nový stadion, vel-

mi dobré podmínky na práci,
malá základna hráčů. Lidé se
snaží, ale neumí to ještě dělat
na profesionální úrovni,“ vši-
ml si Peter Barinka, který v 20
zápasech rumunské soutěže
nasbíral 51 kanadských bodů
za 27 gólů a 24 asistencí.

„Během první sezony mi da-
li podepsat smlouvu, abych zů-
stal i na další sezonu. Přišel ale
nový švédský trenér, a když
jsem se hlásil 1. srpna v klubu,
oznámil mi, že se mnou nepo-
čítá, jelikož má své hráče. Když
se jim nedařilo, vedení mě za-
volalo zpět, ale spolupráce s
trenérem už nemohla fungo-
vat. Navíc, i když jsem měl po-
depsanou smlouvu, udělal mi
problémy, a musel jsem jít s
platem na polovinu. Dodnes
nemám ani vše vyplacené,“
kroutí hlavou nad nejčerstvěj-
ší negativní zkušeností.

Který dres bude oblékat v
následující sezoně, ještě netu-
ší. „Ani jsem nabídky zatím
neřešil. Nyní jsem začal tréno-
vat. Nevím, co přijde, nemám
ještě ani představu, ale spíš
bych chtěl hrát v zahraničí,“
poznamenal Peter Barinka.

CO DNES DĚLÁ MISTR EXTRALIGY 2004 PETER BARINKA?

„V říjnu jsem odehrál poslední extraligový zápas a odešel jsem do
Rumunska, kde jsem odehrál celou sezonu. Kde budu hrát v následujícím
ročníku, ještě netuším. Jsem stále svobodný a bydlím pořád v Trenčíně.“

Peter Barinka
Narozen: 6. dubna 1977 v Trenčíně. Výška: 181 cm. Váha: 82
kg. Hůl: Pravá. Přezdívka: Bary. Kariéra: Trenčín (jun, 95-96),
Trenčín (95-03), Púchov (97-98, 1. liga), Spišská Nová Ves (99-
00), Zlín (03-06), Trenčín (06-07), Povážská Bystrica (06-07),
Zlín, Třinec (07-08), Kolín (1. liga, 07-08), Mladá Boleslav (08-
09), Zvolen (08-09), Žilina (09-11), Nitra (11-12), Piešťany
(2. liga, 11-12), Brašov (Ru-
munsko, 11-13). Největší
úspěchy: mistr ČR
(2004, Zlín), vicemistr
(2005, Zlín), mistr SR
(1997, Trenčín), 2 x vi-

cemistr SR (2001 a
2008, Trenčín).


