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ofi ciální výrobce dresů

vodou ředitelné barvy

PARTNER MLÁDEŽE

41 | David Honzík 35 | Matěj Machovský

TRENÉŘI:
Uwe Krupp, Jaroslav Nedvěd

TRENÉR BRANKÁŘŮ:
Petr Přikryl

VEDOUCÍ TÝMU:
Jakub Zelenka
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REALIZAČNÍ TÝM:

9-8-1993 L 25-7-1993 L

29 | Petr Kalina

7 | Steven Delisle

33 | Jan Košťálek

16 | Tomáš Dvořák

19 | Tomáš Pavelka

25 | Blaž Gregorc

75 | Jan Piskáček

55 | Jeremie Blain

9-7-1997 L 29-5-1993 L

18-1-1990 L

17-2-1995 P 11-9-1989 L

11 | Matěj Beran 61 | Lukáš Klimek12 | Jiří Černoch

Vojtěch Kropáček 28 | Tomáš Pšenička

47 | Jan Buchtele

23 | Lukáš Pech 74 | Daniel Přibyl

88 | Miroslav Forman

18 | Andrej Kudrna

10 | Lukáš Rousek

96 | Richard Jarůšek

46 | Petr Kumstát

62 | Robert Říčka 24 | Zach Sill 67 | Jiří Smejkal 20 | Petr Vrána

21-7-1990 L 12-8-1990 L 14-11-1986 L

19-9-1983 L 18-10-1998 L

20-4-1999 L 5-11-1996 L 29-3-1985 L

22-5-2000 L 19-11-1981 L

20-6-1989 P

1-9-1996 P

18-12-1992 P

11-11-1993 L

11-5-1991 L

24-5-1988 L

30-7-1990 P19-3-1992 P 7-5-1995 L

8-8-1991 L



CELKEM:  61 ZÁPASŮ # 32 výher, 29 porážek
DOMA:   31 ZÁPASŮ # 18 výher, 13 porážek

BRANKÁŘI
30 MAREK LANGHAMER 22.7.1994 L CZE

50 KAREL VEJMELKA 25.5.1996 P CZE

OBRÁNCI
42 MICHAL BARINKA 12.6.1984 L CZE

7 TOMÁŠ BARTEJS 4.9.1992 L CZE

3 MICHAL FURCH 24.3.1998 P CZE

24 MICHAL GULAŠI 18.7.1986 L CZE

22 DANIEL KOWALCZYK 23.6.2000 L CZE

7 RADEK KUČEŘÍK 21.12.2001 L CZE

71 TOMÁŠ MALEC 13.5.1982 L SVK

62 JURAJ MIKUŠ 30.11.1988 L SVK

62 DALIMIL MIKYSKA 16.8.1999 L CZE

6 JAN MLČÁK 22.8.2001 L CZE

63 ONDŘEJ NĚMEC 18.4.1984 L CZE

77 JAN ŠTENCEL 26.2.1995 L CZE

ÚTOČNÍCI
12 LEOŠ ČERMÁK 13.3.1978 P CZE

90 MARTIN DOČEKAL 12.7.1990 L CZE

25 FILIP DVOŘÁK 3.9.1997 P CZE

10 MARTIN ERAT 29.8.1981 L CZE

92 PETR HOLÍK 3.3.1992 L CZE

16 LUBOŠ HORKÝ 14.11.1997 P CZE

57 JAN HRUŠKA 20.1.1986 L CZE

18 VÁCLAV KARABÁČEK 2.5.1996 L CZE

22 LUKÁŠ KAŠPAR 23.9.1985 L CZE

9 BEDŘICH KOHLER 14.2.1985 P CZE

15 PETR KRATOCHVÍL 5.12.1997 P CZE

6 MICHAL KUNC 31.10.2000 L CZE

95 ALEXANDRE MALLET 22.5.1992 P CAN

27 ERIK MELUZÍN 7.3.2002 L CZE

17 TOMÁŠ MLYNÁŘ 22.3.1998 L CZE

88 PETER MUELLER 14.4.1988 P USA

23 MATĚJ NOVÁK 10.4.1999 P CZE

28 KAREL PLÁŠEK 28.7.2000 L CZE

14 MAREK ŠKVRNĚ 6.8.1999 L CZE

14 VOJTĚCH STŘONDALA 17.12.2000 L CZE

8 JAN SUSS 5.1.1999 L CZE

26 MARTIN ZAŤOVIČ 25.1.1985 L CZE

97 RADIM ZOHORNA 29.4.1996 L CZE

Hlavní trenér: Libor Zábranský   |    Asistenti: Jiří Horáček, Kamil Pokorný, Lubomír Oslizlo  
Trenér brankářů: Jaroslav Odehnal  |   Vedoucí týmu: Ota Železný

BILANCE
S KOMETOU

NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ VÝHRA:
8:1, 4. února 1996, 40. kolo

NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ PORÁŽKA:
2:5, 2. dubna 2014, 1. semifinále

NEJVÍCE GÓLŮ NA SPARTĚ:
9:3, 19. ledna 2016, 21. kolo

POSLEDNÍ ZÁPAS:  
45. kolo, 30. ledna 2018 SPA – KOM 3:4P
Góly:  Vrána, Černoch, Jarůšek; 
 Nečas, Zohorna, Erat, Nečas

PETR 

HOLÍK#92
NEJVĚTŠÍ HVĚZDA

3E m o c E

L e g e n d a

Sparta
DaviD SoelDner
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Když se v  roce 2013 realizoval v  České televizi do-
kument „Sparta – terč s velkým S“, bylo v jeho rámci 
vyzpovídáno devatenáct osobností hokejové Sparty. 
Dokument, v  zásadě vycházející z  předchozí kniž-
ní kroniky „Sparta Praha – srdce naše“ z  roku 2007, 
měl stopáž necelou hodinu a  výpovědi respondentů 
nepředstavovaly ani polovinu vysílacího času. Což je 
logické. Vybíralo se jen to nejzásadnější a nejzajíma-
vější k  úzkému okruhu klíčových témat. Byla by ale 
obrovská škoda na všechno ostatní zapomenout. Na 
25 hodin rozhovorů! Vždyť odpovědi nejen doplňovaly, 
rozvíjely a upřesňovaly již známé informace, zároveň 
přinesly mnoho nových poznatků. Opět jsem je dopl-
nil, mimo jiné na jaře 2016 při spolupráci na brožuře 
o  třinácti klubových legendách „Souhvězdí Sparta“. 
Ta, řečeno s  nadsázkou, měla být navazujícím do-
plňkem knihy „Legenda Sparta“, stejně jako dárkový 
box se sparťanskými artefakty a sadou DVD s deseti 
nejslavnějšími ligovými zápasy v podobě kompletních 
televizních záznamů. Osud tomu chtěl, že se graficky 

náročná výroba reprezentativní publikace „Legenda 
Sparta“ pozdržela, a  pořadí se protočilo. To nic ale 
nemění na faktu, že právě teď se k hokejovým fanouš-
kům, a nejen sparťanským, dostává ultimativní kniha 
o  hokejové Spartě, její dlouhé historii i  současnosti. 
O tom, jaké to je, hrát za tento specifický klub, který je 
v naší extralize největším terčem pro všechny soupeře, 
a proto se o něj zajímají všichni bez rozdílu, ať už jí fan-
dí nebo nemají ve sportovní lásce. Koncepčně se jed-
ná i o poctu vznešeným publikacím, tzv. „coffee table 
book“, vycházejícím po desítky let v  Kanadě a  USA 
o klubech NHL, které sbírám a obdivuji. A v nichž se 
prostřednictvím unikátních, mnohdy velmi emotivních 
akčních fotografií, a  neotřelých textů dozvíte úplně 
všechno. Ostatně, barevných i  černobílých snímků, 
kinogramů a dalších reprodukcí je v knize na 670, více 
než polovina dříve nezveřejněných. A váhu i autentič-
nost obsahu dodává skutečnost, že knihu obrazně ře-
čeno psali sami hráči a trenéři formou přímých osobi-
tých výpovědí na mnohdy nikdy nezveřejněná témata.

NOVINKA DO VAŠÍ KNIHOVNY:
LEGENDA SPARTA



144 L e g e n d a  Sparta

SPARTA x BRNO
KDYŽ SE KOMEtA VRAcÍ zPÁtKY… 
LÉtAjÍ jISKRY!

   Jozefa Záhorského se právě snaží překonat Jaroslav Jiřík, zvaný „Brambor“, v budoucnu náš první 
hráč v zámořské NHL. Jeho akci jako stín přihlíží Karel Gut s kapitánským céčkem na dresu.

   Vladimír Nadrchal 
jako první brankář 
v Československu 
začal pravidelně 
používat masku 
přes obličej, 
tady ho vidíme 
ještě bez ní 
v momentě, 
kdy mu na 
brankovišti dělá 
starosti Václav 
Roziňák, a vpravo 
v dáli všechno 
sleduje Miloslav 
Charouzd.

Počátek rivality mužstev z hlavního města a mo-
ravské metropole se datuje k sezoně 1953/54. 
Rudá hvězda vylétla na hokejové nebe jako ko-
meta. Na druhý pokus už smetla sparťany z trůnu, 
a než se v duchu přírodních i sportovních zákonů 
vydala z perihela oběžné dráhy po zimních stadio-
nech do afélia – na odpočinek během výkonnost-
ního útlumu – nastřádala jedenáct mistrovských 
titulů. Stejně jako se vracejí periodické komety 
z hlubin vesmíru, vrátila se i brněnská. A rivalitu 
se Spartou znovu zažehla během tří emocionál-
ních bitev ve vyřazovacích sériích, zejména v le-
tech 2012 a 2014. A ještě trochu jinak ve chvíli, 
kdy do Komety přestoupil nejlepší střelec v histo-
rii Sparty – Petr Ton.
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1964/65 – PrVNí KONTumAce (44:40)

Utkání 29. kola s úřadujícím mistrem ZKL Brno počát-
kem roku 1965 bylo pod střechou Sportovní haly před-
časně odpískáno v čase 44:40 a za stavu 4:3 pro hosty. 
Pětihodinovou diskuzi za dveřmi disciplinární komise 
iniciovala nepřiměřená reakce Moravanů na výroky roz-
hodčích. Po jednom z nich se měl Josef Černý rozohnit 
na sudího Kropáčka s výkřikem: „To jsou podtrhovači!“ 
Zkušený útočník se hájil tvrzením o mnohem mírnější 
reakci: „To jsou ale podvodníci!“ A pak slíbil, že Kropáč-
ka zažaluje. Na skutečném sledu událostí to nic neměni-
lo. Černý dostal desetiminutový trest za protesty a kapi-
tán František Vaněk identický za strčení do rozhodčího. 
Hokejisté z Brna pak na protest odešli do kabiny, ze kte-
ré se už přes opakované výzvy nevrátili. Disciplinárka 
vyřkla ortel. Vaňkovi dočasně pozastavila činnost a ve-
doucímu mužstva Skotalovi společně s trenérem Bouz-
kem udělila za nedostatečné plnění povinností důtku. 
Sparta? Ta vyhrála kontumačně 5:0.

1991/92 – druHá KONTumAce (43:00)
Ještě jednou se utkání nerozhodlo na ledě, ale od stolu, s iden-
tickou kontumací. Dlouho nepoznanou „porevoluční“ svobodu 
si část obecenstva ve Sportovní hale vyložila zvláštním způso-
bem. A bavila se házením bouchacích kuliček. Když ale v pod-
večer 13. října 1991 za stavu 3:2 pro Spartu explodovala již 

osmá petarda, tentokrát na střídačce hostů, kde propálila moli-
tanovou podložku na sezení, brněnští se zvedli a v čase 43:00 
odpochodovali do kabiny. Trenér Vojáček oznámil, že se tým cítí 
v ohrožení života a že zpátky nepůjde.

„Brno nerespektovalo výzvu hlavního rozhodčího Habera, 
který se domníval, že lze pokra-
čovat ve hře. Opatření ze strany 
pořadatelů byla dostatečná. Ne-
můžeme ukončovat zápasy, kdy 
se mužstvům zachce! To bychom 
ligu nikdy nedohráli,“ odůvodnil 
verdikt o kontumaci Stanislav 
Šulc, technický ředitel soutěže.

V reakci na incident však byla 
nad střídačkou hostujícího týmu 
instalována speciální ochranná 
stříška z tvrzeného skla. A spar-
ťané? Ačkoliv získali papírovým 
rozhodnutím všechny body, ten-
tokrát je trest neminul. A k ná-
sledujícímu „pražskému“ duelu 
s Litvínovem se vypravili do po-
vinného vyhnanství, na zimní sta-
dion do Příbrami.

   Přemlouval, ale nepřemluvil. Brněnský trenér Vladimír Bouzek své rozhněvané 
svěřence k návratu na led nepřesvědčil, a tak pražskému Spartaku Sokolovo spadlo 
v únoru 1965 do klína první kontumační vítězství 5:0.

   Bekhendový pokus Rudolfa Šindeláře  
zasunout kotouč k levé tyčce. 
Vladimír Nadrchal v brance Zetoru 
(už v masce) je ale očividně proti.
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CELKEM:  115 ZÁPASŮ # 51 výher, 8 remíz, 50 porážek
DOMA:   58 ZÁPASŮ # 36 výher, 3 remízy, 19 porážek

BRANKÁŘI
30 MIROSLAV HANULJAK 12.9.1984 L CZE

32 JAROSLAV JANUS 21.9.1989 L SVK

OBRÁNCI
63 MAREK BARÁNEK 1.3.1995 L CZE

13 LUKÁŠ DOUDERA 3.1.1998 L CZE

25 JIŘÍ HUNKES 31.7.1984 P CZE

28 KAREL KUBÁT 13.6.1988 L CZE

85 LADISLAV ROMANČÍK 26.1.1996 L CZE

27 JAN ŠČOTKA 20.5.1996 L CZE

3 DAVID ŠESTÁK 2.2.1995 L CZE

90 DANIEL SORVIK 11.3.1990 L NOR

23 JAN STREJČEK 8.11.1993 L CZE

ÚTOČNÍCI
12 JAKUB ČERNÝ 5.3.1987 L CZE

18 FRANTIŠEK GERHÁT 28.4.1990 L SVK

79 MARTIN HANZL 25.12.1993 L CZE

26 VIKTOR HUBL 13.8.1978 L CZE

86 PETER JÁNSKÝ 3.5.1985 L CZE

64 ONDŘEJ JURČÍK 28.6.1992 L CZE

16 FRANTIŠEK LUKEŠ 25.9.1982 P CZE

24 TOMÁŠ MATOUŠEK 15.6.1992 L SVK

71 JURAJ MIKÚŠ 22.2.1987 P SVK

20 JAN MYŠAK 24.6.2002 L CZE

88 JAKUB PETRUŽÁLEK 24.4.1985 P CZE

84 IVAN ŘEHOŘ 7.7.1994 L CZE

5 MICHAL TRÁVNÍČEK 14.3.1980 L CZE

21 DAVID TŮMA 4.5.1991 L CZE

Hlavní trenér: Milan Razým   |    Asistenti: Radim Skuhrovec  |  Trenér brankářů: Zdeněk Orct
Vedoucí týmu: Miroslav Rykl

BILANCE
S LITVÍNOVEM

NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ VÝHRA:
7:0, 1. října 2013, 8. kolo
8:1, 19. listopadu 1996, 21. kolo

NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ PORÁŽKA:
1:6, 14. března 1996, 5. semifinále

NEJVÍCE GÓLŮ NA SPARTĚ:
5:6sn, 12. září 2006, 3. kolo
7:4, 13. září 1998, 3. kolo

POSLEDNÍ ZÁPAS:  
43. kolo, 26. ledna 2018, LIT – SPA 1:4
Góly:  Mikúš; Uher, Kumstát, 
 Buchtele, Forman

FRANTIŠEK

LUKEŠ#16
NEJVĚTŠÍ HVĚZDA

LIMITOVANÁ 

EDICE 

MAXIKOULÍ

 PRO ČLENY BBC 

KLUBU

chluptuberi
v

už čekají
na vaše lajky!

z iglu
i

LIMITOVANÁ 
LIMITOVANÁ 

EDICE 

MAXIKOULÍ

ZA KAŽDÝCH 250 Kč NÁKUPU ZÍSKÁTE JEDNU NÁLEPKU. ZA 30 NÁLEPEK DOPLATÍTE ZA SVÉHO 
CHLUPTUBERA JEN 49,90 Kč A ZA 15 NÁLEPEK 199,90 Kč. ČLENOVÉ BILLA BONUS CLUBU 

MOHOU NAVÍC ZA 2000 BILLA BONUS BODŮ A DOPLATEK 399 Kč ZÍSKAT MAXIKOULI.

AKCE TRVÁ OD 12. 9. DO 18. 12. 2018 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.
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SPARTA x LITVÍNOV
KAjÍcNÍK IVAN HLINKA, HOKEjKA 
DO MUzEA A ROzbItÉ bRÝLE
I jedna z největších postav v dějinách našeho hokeje, le-
gendární útočník a trenér Ivan Hlinka, uměl podlehnout 
vypjaté atmosféře prestižních utkání se Spartou. Například 
na jaře 1978, s ohledem na zranění atypicky v civilu a na 
střídačce, když vítězství v přímém souboji o konečné druhé 
místo oslavil tím, že na led hodil židli! V sezoně 1980/81 
zase v jiném podkrušnohorském duelu přispěl gólem k po-
rážce hostů z Prahy 4:2. Poté, co se ale dostal do křížku 
s Karlem Holým, však zápas, stejně jako výbušný sparťan, 
nedohrál.

V čase 57:06 se forvard domácích „chemiků“ Miloš Tarant 
ostře ohnal u mantinelu po sparťanské čtyřiadvacítce, hor-

kokrevném Karlu Holém, který měl zkrat a odpověděl bodnutím 
špičkou hokejky. Přihlížející Ivan Hlinka chtěl spoluhráče pomstít. 
Rozjel se, nabral rychlost – a sklátil Holého tělem jako kuželku. 
Zatímco se do dějiště emotivního konfliktu hnali další bojechtiví 
jedinci ze střídaček, Hlinka se jako pára nad hrncem snažil vy-
tratit do ústraní. To by ale nesměl rozdráždit právě Holého, který 
obratem spřádal plány na odvetu. A když litvínovského kapitá-

   Horizontální let Jiřího Nikla skrze litvínovskou obranu. A právě z duelu 
s „chemiky“ si Bojar odnesl i největší disciplinární trest v kariéře.
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jako hrom, ale já z něj vyvázl bez-
trestně.

JIří NIKl    V sezoně 1977/78 
se vyhrotila moje averze na kladen-
ského rozhodčího Adama. Několikrát 
nás při utkání – jak se říká – zařízl. 
Zejména, když jsme se s Litvínovem 

tahali o konečné druhé místo v tabulce, to s námi vyváděl ne-
skutečné věci. Hráli jsme o prémie, nějakých dva a půl tisíce 

korun, ale v těch časech to byla vel-
ká suma. A proto jsme křivdu nále-

žitě prožívali. Já byl vytočený, že 
jsme zase nespravedlivě prohráli, 
a v zápalu boje se zvukem sirény 
jsem vztekle odpálil kotouč smě-

rem na hlavního rozhodčího. A trefil 
ho! Byl otočený zády, neviděl, kdo 

to spískal, než na mě začal žalovat 
někdo z litvínovského boxu časoměřičů. 

A já pak dostal disciplinární trest na šest 
utkání a pokutu tři sta korun.

na konečně zmerčil a dostihl, ubalil 
mu výstavní ránu pěstí! Následovala 
rvačka, o které sudí uvedli, že trvala 
déle jak dvě minuty. A když se zna-
vení kohouti neudrželi na bruslích, 
výměna úderů a chvatů pokračovala 
i vleže, v rámci vzájemného objímání. 
Oba wrestleři dostali nejvyšší možný 
trest, trest ve hře. Jenže zatímco Holý spořádaně zamířil přes 
sprchový kout do autobusu (následně mu byl vyměřen čtyřzá-
pasový distanc), Hlinka s ještě mokrými vlasy spěchal, co mu 
nohy stačily, za hlavním rozhodčím Jursou, aby se mu za své 
chování jako správný reprezentant co nejuctivěji omluvil. 
I to se dostalo do oficiálního zápisu o utká-
ní. Na další neobvyklé zážitky z duelů 
Sparty a Litvínova už vzpomínali 
přímí aktéři.

JAN GuSTA HAVel  
  Jednou jsme 

prohráli v Praze s Litví-
novem a Walter dal dva 
góly. Svým chováním 
vyprovokoval lidi a bál 
se z haly odejít. My byli 
naštvaní z porážky a on 
na nás v chodbě cestou do 
kabin začal křičet: „Tahleta 
hokejka, která porazila Spar-
tu 4:2, bude jednou vystavena 
v muzeu Litvínova… Dal jsem 
dva góly… Vy Sparto posraná!“

mIrOSlAV KuNeš     
Hrálo se v Litvínově, byl to 
vypjatý zápas a výroky rozhod-
čího se nám nelíbily. Cítili jsme 
křivdu. A protože kolem ledo-
vé plochy ještě nebylo plexi-
sklo, museli jsme se srovnat 
i s těsným kontaktem s hla-
sitými fanoušky domácího 
týmu. Představte si, že mě 
jeden obrýlený křikloun 
při souboji v rohu kluziště 
chytil za dres. Tak jsem 
ho odstrčil a ty brýle mu 
rozbil! Byl z toho malér 

Bál Se, ABy NA NĚJ dOmA NePlIVAlI
Hned první den ve Spartě mi zavolal redaktor spor-

tovního deníku a požádal o rozhovor. A zeptal se, jak 
se cítím jako sparťan. Koukám na něj a říkám, to je 
choulostivé téma, já nejsem a nikdy nebudu spar-
ťan. Nemůžu jím být, protože hokej jsem se naučil 
v Litvínově. Jsem profesionální hráč, který do Prahy 

přestoupil z těch a těch důvodů. Kdybych řekl, že 
jsem sparťan, lidé v Litvínově by mi museli napli-
vat do obličeje. A na druhý den to takhle otiskli 
v novinách. Trénujeme a najednou mě odvolají 
z ledu, že mám spěchat k telefonu. Tam Anto-
nín Himl. Předseda ČSTV, Československého 

svazu tělesné výchovy. Znali jsme se a doce-
la spolu vycházeli. Povídá: „Cos to vyvedl? 

Uvědomuješ si, že tvůj přestup řešili až ve 
vládě? Já ti pomáhám a ty si pak klidně 
řekneš, že nejsi sparťan!“ Já na to: „Pane 
předsedo, přece nemůžu říkat něco, co 

není pravda.“ A on: „Jirko, vždyť to šlo až 
ke Kapkovi, na předsednictvo ÚV KSČ, ten to 

rozhodoval!“ 

Jiří Bubla o zákulisí přestupu  
z Litvínova do Sparty  

v roce 1979  Necítil se sparťanem. Přesto v klubu z hlavního města, s nímž se vnitřně 
nedokázal ztotožnit, odehrál reprezentační obránce a litvínovský patriot 
Jiří Bubla během dvou sezon 54 utkání a nasbíral 26 kanadských bodů.

Byl to zápas nechutný a obecenstvo se 
nechovalo nijak sportovně. Na hřiště 

házelo jablka, čepice a ještě horší věci.

Litvínovská městská kronika o výtržnostech 
během vzájemného utkání v sezoně 1961/62
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HC SPARTA PRAHA A MASTERCARD 
VÁM PŘINÁŠEJÍ NEZAPOMENUTELNÉ HOKEJOVÉ ZÁŽITKY

Mastercard podepsal prodloužení smlouvy o  spo-
lupráci i na další hokejovou sezonu EHL 2018/2019. 
Součástí partnerství je i společné rozdávání zážitků  
v rámci programu Mastercard Priceless Prague.

Na jaké novinky se mohou sparťanští fanoušci  
a držitelé karet Mastercard v jedné osobě v nad-
cházející sezoně těšit letos? 
„Chceme i nadále všem sparťanům poskytnout ma-
ximální komfort a pohodlí při sledování utkání jejich 
oblíbeného klubu, a  proto jsme se rozhodli vytvořit 
unikátní Mastercard sektor, kde za cenu standardní-
ho lístku získají držitelé karet Mastercard přednost-
ní odbavení u  vstupu do haly a  zároveň budou mít 
v  ceně občerstvení, které dostanou s  donáškou až 
na vlastní místo,“ říká Tomáš Doležal, marketingový 
manažer Mastercard. 

Vstupenky do Mastercard sektoru je možné zakou-
pit již nyní, dříve než v  běžném předprodeji, vý-
hradně na stránkách programu Priceless Prague na  
www.priceless.com. Každý, kdo si zakoupí vstupen-
ku do Mastercard sektoru, se dostane do slosování  
o dvě permanentky na 10 sezon na místa dle vlast-
ního výběru.  

V  rámci spolupráce dojde i  rozšíření zážitků v  pro-
gramu Priceless Prague. Ke sledování utkání z Klu-
bového patra a tréninku s hráči nově přibyla i nabídka 
výjezdů s týmem na venkovní utkání, zážitek v podo-
bě školy čepování piva s kapitánem, skupinové sou-
středění s A-týmem a další.

SOUTĚŽ O DESETILETOU PERMANENTKU
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DVĚ PERMANENTKY NA 10 SEZON



Dívky na jednotlivých zápasech se často liší. Mě-
níte sestavu podobně jako hokejisté? 
(ťuká na stůl) Musím zaklepat, aktuálně máme oprav-
du silnou sezonu, je nás už přes dvacet a další dívky 
mají zájem se připojit. Vnímáme to jako velký úspěch, 
je vidět, že náš tým už má silné jméno. Na zápase je 
vždy osm dívek.

Co dělá zbytek týmu? Sedí na střídačce? 
Ne, vybíráme je i  s  ohledem na jejich soukromé ži-
voty. Musí být zdravé a  nemít další povinnosti jako 
je škola či práce. Čím dál častěji se naštěstí stává, 
že musím holky na zápas vybírat z většího počtu. To 
pak rozhoduje i  „aktuální forma“, jak dobře tancu-
jí.  Nejsme ale žádný velký americký tým, takže se 
snažím vytěžovat i členky, co se na zápasy tak často 
nedostanou. Prostě jako spravedlivý trenér.  Musím 
dát šanci i nováčkům, holkám, co mají potenciál, ač 
ještě nejsou na tak dobré úrovni, jak ty nejzkušenější.  

Jak často musíte trénovat? 
Nehledě na zápasy Sparty trénujeme pravidelně dva-
krát týdně dvě hodiny a občas i o víkendech. Trénink je 
složený podle toho, co nás aktuálně čeká. Před zápa-
sy se věnujeme hlavně programu daného utkání s no-
minovanými dívkami, které o všem předem informuji. 
Musí vědět, v  jakém budou daný zápas vystupovat 
kostýmku, jaké si vzít pom-pony (třásně) a podobně. 
Dáváme si velký pozor třeba na to, abychom se neob-
lékly do týmových barev aktuálního soupeře. Musíme 
si dobře hlídat svůj zápasový šatník. 

Kolik choreografií máte připravených na jednot-
livé utkání? 
V hledišti jich máme pětadvacet, další speciální pak 
předvádíme přímo na ledové ploše. 

Kdo určuje, co se zrovna bude tančit? Dívky spo-
lu během přerušení nestihnou promluvit…
Vždy ta první v řadě, která musí co nejrychleji reago-
vat. Jakmile začne hrát vhodná hudba, na kterou se 
dá tancovat, stačí odpočítat kýváním hlavou dopředu 
domluvený signál a zbytek už ví, co má dělat. 

UŽ PÁTOU SEZONU ZPESTŘUJÍ ZÁPASOVÝ PROGRAM FANOUŠKŮM PRAGUE STARS CHEERLEADERS. 
SEHRANÝ TÝM ROZTLESKÁVAČEK STEJNOU DOBU ŘÍDÍ Z POZICE TRENÉRKY A MANAŽERKY V JED-
NÉ OSOBĚ MARKÉTA FORMANOVÁ. ZA SVÝM TÝMEM, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ ORGANIZACE HC SPARTA 
PRAHA, SKÁLOPEVNĚ STOJÍ. ABY NE – ÚSPĚCHY SE MNOŽÍ. TŘEBA LETOS BUDOU JEJÍ SVĚŘENKYNĚ 
TANČIT I NA PRESTIŽNÍM PROSINCOVÉM MISTROVSTVÍ SVĚTA VE FLORBALE, KTERÉ SE BUDE KONAT 
V O2

 ARENĚ.   #

NOMINACE HOLEK? 
ROZHODUJE I AKTUÁLNÍ FORMA



Jsme včas tam, kde nás 
právě potřebujete. 

Myslete na Vaši budoucnost již dnes

www.merkur.cz
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Kde berete na stále nové choreografie inspiraci? 
Všude možně a poslední dobou i mimo oblast cheer-
leadingu. Snažím se tým vést i jinými směry, zabavit 
lidi je čím dál těžší, obzvlášť v Praze. Sleduji tedy růz-
né taneční týmy, muzikály, akrobatické show a  po-
dobně. 

Dostáváte od fanoušků pozvánky na rande? 
Stává se to. Máme ale svůj vlastní „etický kodex“. 
Členky týmu jsou s pravidly v  tomto kodexu sezná-
meny při svém nástupu. Stvrzují svým podpisem, že 
souhlasí a  budou týmová pravidla ctít a  dodržovat. 
Kodex upravuje jejich chování v  rámci týmu, na vy-
stoupeních, ale třeba i  na sociálních sítích. A mimo 
jiné jim zde nedoporučuji sbližování s fanoušky, a to 
z  důvodu bezpečnosti. Ač je členkám většinou již 
osmnáct let a  výše, tak se za ně cítím odpovědná. 
Pokud ale dojde k oboustranným sympatiím, nemů-
žu jim samozřejmě bránit. Snažím se těmito pravidly 
vést tým k odpovědnosti a profesionalitě.

Tráví spolu dívky čas i mimo zápasy?
Jsme spolu už téměř denně, díky všem tréninkům, 
zápasům a dalším akcím. A k  tomu zde vzniklo plno 
přátelství, která přesahují i do soukromé roviny mimo 
týmové akce. I já jako trenérka bych si asi měla držet 
větší odstup, ale moc se mi to nedaří a jsem s holkami 
spíše kamarádka. Hodně jsme se sblížily za ty roky. 

Musíte na tréninku na svěřenkyně občas zakři-
čet? 
Někdy ano, ale nedělám to ráda. Už mě dobře znají 
a ví, že když se ozve zapískání, že už je to má hranice. 
Naopak se je snažím spíše podporovat a motivovat, 
protože některé přichází s drsnými zkušenostmi z ji-
ných týmových sportů, kde jim sebevědomí bohužel 
podkopávali. Ke každé se snažím přistupovat zvlášť. 

Nelze se nezeptat: fandí všechny Spartě?
Samozřejmě! Baví je to a zajímá, i když zrovna nebyly 
na utkání. Vcelku dost to prožívají. Jeden příklad za 
všechny: Když jim jeden čas bylo odepřeno chodit na 
poslední třetinu do kotle, kvůli bezpečnosti a také že 
se tam dobře nevešly na schody… to bylo panečku 
rozhořčení v šatně! Takže už jsou zase zpět a vše je 
v pořádku. 

Snem hokejistů bývá pozvednout nad hlavu cen-
ný pohár. O čem sníte vy? 
Já osobně už jsem si jeden ze svých snů splnila. 
V  roce 2004 jsem mohla tančit na mistrovství světa 
v hokeji v Praze a před třemi roky jsem si to splnila 
znovu – tentokrát v roli trenérky. Byl to týmový vrchol 
Prague Stars Cheerleaders. Letos nás čeká další, 
a to mistrovství světa ve florbale. To jsou velice pres-
tižní události, které dělají skvělé jméno jak nám, tak 
i Spartě. A kdo ví, co přinesou další sezony.



• STRAŠIDELNÁ stezka
• Vyřezávání DÝNÍ
• MALOVÁNÍ masek
• Focení se STRAŠIDLY
• Dětská DISKOTÉKA
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Více na: www.galerieharfa.cz
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ZÁBAVNĚJŠÍ CESTOVÁNÍVysílejte vaši reklamu na obrazovkách MHD
na více než tisíci obrazovkách 

po celé republice 

Dotykové nástěnky s vysíláním osvětového obsahu
Podílejte se na modernizaci českého školství

Vaše reklama na obrazovkách pražských úřadů
Podpora lokálních firem a společností

MEDIÁLNÍ SKUPINA

Objednávky vysílání a bližší informace 

www.inpublic.cz



DVOJVÝJEZD DO LIBERCE A HRADCE KRÁLOVÉ

Den po sobě, v sobotu 27. října a neděli 28. října, čekají Spar-
tu dva venkovní zápasy – v Liberci a Hradci Králové. Jelikož je 
mezi oběma městy přímé vlakové spojení, rozhodli se sparťanští 
fanoušci spojit dvě cesty v jednu. Zájemci o dvojitý výjezd mají 
sraz 27. října v 8:30 na Hlavním nádraží, ubytování si však už ka-
ždý musí obstarat sám. Druhý den, 28. října, se fanoušci vydají 
vlakem z Liberce do Hradce Králové a odtud opět vlakem zpět 
do Prahy. 

V  případě jednotlivých výjezdů si dopravu do Liberce zajišťují 
fanoušci sami, do Hradce Králové Sparta Hockey Supporters 
zajišťují dopravu autobusem. 

STÁNEK PRO VŠECHNO

Sparta Hockey Supporters na zápase s Kometou Brno přichází 
s  další novinkou – vlastním informačním stánkem. Kompetentní 
osoba v něm bude rezervovat místa na venkovní výjezdy, bude 
zde možné vyřídit jedno ze tří výhodných členství SHS či si za-
koupit symbolický suvenýr, jehož prodejem fanoušci přispějí na 
tvorbu choreografií a dalších aktivit. 

SPARTANS

VÝJEZD DO HRADCE KRÁLOVÉ
Sraz: neděle 29. října ve 14:00 u Tipsport 
areny (vedle fanshopu)

Cena: 160 až 210 Kč, vstupenky do sektoru 
stání pro hosty 140 Kč.

Rezervace je možná pouze přes webový 
formulář
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