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ZÁPISNÍK
1987–1988

● Nejen ve finále s Košicemi, ale také hned na za-
čátku soutěže v utkání s Českými Budějovicemi, pa-
dl nadstandardní počet přesilovkových a náležitě
rychlých gólů. Domácí využili početní převahu za
20, 30 a 50 sekund, hosté za 40 a 36 sekund. Sparta
vyhrála 3:2. Všechno, co se událo na ledě, sledoval
ze střídačky smutný Petr Jelínek. Mladý sparťan, kte-
rý už sedmý zápas v řadě marně čekal, zda ho tre-
néři Wohl s Horešovským alespoň na malou chvilku
pustí do hry. Nestalo se tak ani na jedenáctý pokus.
A pak už se Petr Jelínek ani mezi náhradníky víckrát
neobjevil. Zvláštní a „nulový“ zápis do historie...

● Tragický výkon rozhodčího Vrábela z pražského
duelu s Pardubicemi přiměl hokejový svaz k rozhod-
nutí, aby následující souboj ve Sportovní hale proti
Košicím odpískal sudí s náležitou autoritou. Vele-
zkušený Milan Jirka z Prahy. A to v rozporu s dlou-
holetou tradicí, že zápas nesmí řídit rozhodčí pů-
vodem z města jednoho ze soupeřů. Čtrnáct tisíc 
diváků však pod jeho taktovkou sledovalo poklidný
zápas i vítězství Sparty 6:2. Na základě úspěšného ex-
perimentu byl Jirka delegován i na druhé střetnutí 
s Košicemi v závěru nadstavbové části. Tam už kosa
narazila na kámen. Velké emoce vzplály v poslední
minutě ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že sparťané už rý-
sující se porážku 1:3 neodvrátí. Za bodnutí špičkou
hole dostal David Volek trest na 2+10 minut a za ná-
slednou rvačku s košickým obráncem Slaninou ještě
2+2 minuty! Jednadvacet sekund před závěrečnou
sirénou pak František Kučera úmyslně vrazil do Jirky
a za pokus o inzultaci byl předčasně odeslán pod
sprchy. Rozvášnění diváci atakovali hráčskou lavici
Košic, dlouho se nehrálo a teprve po konzultaci s in-
struktorem utkání se posledních pár vteřinek poda-
řilo zdárně dokončit...
● Pražané tak opět úřadovali na obou pólech sou-
těže slušnosti. Ve speciálně hodnocené kategorii
„zlých mužů“ měli hned čtyři zástupce mezi devítkou
nejtěžších hříšníků. Šindela, Gudase, Volka i Hrdinu,
ačkoliv ten odehrál jen polovinu sezóny. A zároveň
byla Sparta suverénně nejtrestanější. Naopak, nej-
vzornějším hráčem celé ligy byl Petr Hrbek, zatížený
pouhými dvěma menšími tresty ve 44 utkáních.

Jak Tatek zahanbil Haška gólem,
který se nepočítal

Když na jaře 1988 přijela do
Prahy pardubická Tesla jako
obhájce mistrovského titulu 
v čele s brankářem Dominikem
Haškem, nikdo netušil, že to
bude právě urostlý a v očích 
diváků poněkud neohrabaný 
obránce, který se stane hrdinou
prvního čtvrtfinálového duelu.
Utkání, v němž významně na-
hlodá sebevědomí favorizova-
ného soupeře. Vždyť s ohledem
na nepřítomnost distancované-
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ho Volka zaskakoval na křídle prvního útoku bek
Táborský a zbývající čtyři zadáci měli s technickým
soupeřem plné ruce a nohy práce. Utkání však skon-
čilo v řádné hrací době a i po prodloužení nerozhod-

ně 2:2. Samostatné nájezdy de-
finitivně rozčísl sebevědomou
střelou pod horní tyčku právě
jeden ze čtyř bohatýrů – Ervín
Tatek! Byl to překrásný gól, ale 
k jeho smůle se bohužel nepočí-
tal. Za vítěznou trefu byla v zápi-
se označena ta předchozí, Kast-
nerova. Sluší se připomenout, 
že původně začínal Tatek ve
Spartě jako útočník. A když kon-
čil, patřil mezi miláčky pražské-
ho publika...
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