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SIDNEY CROSBY
Pittsburgh Penguins

Přezdívka: Sid the Kid Narozen: 7. 8. 1987, Cole Harbour, Kanada Výška: 180 cm Váha: 91 kg Držení hole: nalevo Draftován: první volba Pittsburghu v roce 2005 (celkově 1.)
Klub v NHL: Pittsburgh Penguins Další klub: Rimouski Oceanic (QMJHL) Úspěchy: Stanley Cup (2009, 2016), Art Ross Trophy (2007, 2014), Hart Memorial Trophy (2007, 2014),
Ted Lindsay Award (2007, 2013, 2014), Maurice Richard Trophy (2010), Conn Smythe Trophy (2016), zlato na olympiádě (2010, 2014), zlato z MS (2015), zlato z MS do 20 let (2005)
Příjem v sezoně 2016/17: 11 mil. dolarů
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sal se 12. červen 2016. Zpocený
a zarostlý Sidney Crosby právě
usedl před novináře v tiskové
místnosti „Žraločí nádrže“, jak se přezdívá stadionu San Jose Sharks. Na sobě
měl bílý dres Penguins, na hrudi kapitánské céčko, na hlavě kšiltovku s potiskem „Stanley Cup Champions 2016“.
Vedle něj se leskla masivní Conn
Smythe Trophy, prestižní cena pro nejužitečnějšího hráče play-off. Slavný
Kanaďan po sedmi letech opět dovedl
Penguins až na vrchol a teď klidným
hlasem odpovídal na otázky novinářů.
Mluvil o síle svého týmu, který během sezony 2015/16 překonal několik krizí, ustál výměnu trenéra
a pronikl do play-off, v němž vyřídil
Rangers, Capitals, Lightning i Sharks.
A rovněž přiznal, že druhý Stanley Cup
je pro něj minimálně stejně důležitý
jako ten první.
„V roce 2009 jsme byli druhý rok po
sobě ve finále a člověk měl pocit, že by
to mohla být každoroční záležitost.
Ale tak snadné to není. Je těžké vyhrát jednou, natož dvakrát. Ale nám
se to povedlo, což hovoří samo za sebe.“
Crosby vyniká od raného věku, každý rok zajistí spoustu gólů, na ledě ho
nepřehlédnete. Poslední tři roky však
byly výjimečné. A zlaté. Nejdřív přišel
triumf na olympiádě v Soči, kde Kanada
suverénně obhájila zlato z Vancouveru.
O rok a čtvrt později se Crosby vydal
na mistrovství světa do Prahy a zažil
vesměs příjemné chvíle.
Kanaďané do srdce Evropy vyslali nezvykle silný výběr a nezklamali.
Turnajem prolétli bez zaváhání, bavili
diváky a ještě si se svými rodinami užili nádheru jarní Prahy.
A letos se Penguins zmocnili Stanley
Cupu. Museli zdolat řadu nástrah, vždyť
minulý podzim bylo mužstvo skoro na
odpis. I Crosby tehdy strádal – po pěti
zápasech neměl na kontě ani jeden ka-

nadský bod! Nesedl si s upjatým koučem Mikem Johnstonem, který mu
podle všeho nedával na ledě dost svobody. Navíc se povídalo, že se Crosby
nepohodl s majitelem klubu a zároveň
svým mentorem Mariem Lemieuxem.
Možná šlo jen o výmysly, Crosbyho náladě však tato kauza nepřidala.
Vítr se obrátil, až když nalomený
tým převzal trenér Mike Sullivan. „Každý se chce po výměně kouče předvést,
začíná od nuly,“ citovala Crosbyho in-

ternetová stránka Penguins. „Snažil
jsem se přidat. Celý mančaft zabral,
což prospělo každému z nás.“
Pittsburgh se probil do play-off
a v něm se mu nikdo nevyrovnal. Zářili hlavně zelenáč Matthew Murray
v brance, snajpr Phil Kessel a nečekaný
hrdina Bryan Rust. Spoléhalo se ale i na
kapitána, který si ve čtyřiadvaceti duelech připsal devatenáct bodů za šest
branek a třináct asistencí.
Loni se stal Crosby prvním hráčem,
jenž vyhrál Stanley Cup, olympiádu
a mistrovství světa jako kapitán. Není
jen nesmírně nadaným tvůrcem hry,
který na ledě čaruje a přivádí davy

k úžasu. Umí také vést mužstvo, podřídit se potřebám druhých.
Ve vypjatých okamžicích spoluhráče vyburcuje, ať už slovy v kabině nebo
obětavostí a zručností na ledě. Crosby
se v play-off nebál padnout do střel, neštítil se bránění. Ukázal, že i náčelník
někdy musí makat jako nádeník.
Často je porovnáván s Alexandrem
Ovečkinem. Jsou to útočná esa, jedničky draftu. Oba přišli do NHL v sezoně
2005/06, po skličující výluce, a stali se
novými tvářemi ligy, posléze i kapitány klubů z Metropolitní divize. Oba za
deset let nahromadili bohatou sbírku
individuálních trofejí.
Jenže zatímco Ovečkin marně
touží po Stanley Cupu i zlatu z olympiády, Crosby oba cenné úlovky má
– a to hned dvakrát (což o sobě
kromě něj může říct jen osm
hráčů).
„Vypovídá to o jeho vůdcovských
schopnostech. Když takové úspěchy
opakujete, zvýrazňuje to vaši velikost.
Když získáte druhý titul, tak ten první
prostě nebyl náhodný,“ myslí si bývalý
brankář Martin Brodeur, jenž také patří
do oné devítky úspěšných.
Ale co bude teď? Kam až může Crosby dojít? Co ho bude pohánět? Získal
už snad všechny ceněné trofeje, týmové i individuální. A to mu bude třicet
až v sprnu 2017! Stále je nicméně co
dokazovat. Už v sezoně 2016/17 Crosby pravděpodobně dosáhne na milník
1000 kanadských bodů, před začátkem
ligy mu jich scházelo jen 62. Dlouhodobě též bude útočit na druhé místo v historické tabulce bodování. Musí ovšem
zůstat zdravý – zatím totiž ještě nikdy
neodehrál všech 82 zápasů v sezoně.
Hlavní cíl do sezony je ale jasný a značně ambiciózní: obhájit Stanley Cup. Dojít na vrchol dvakrát po sobě se totiž
povedlo naposledy Detroitu v letech
1997 a 1998. Napodobí jej Pittsburgh?
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