
Euforie v podání „odpalovače šampusů“ Petra Tona
a specialisty na bláznivé sázky Jiřího Zelenky.
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● V pátek 16. března 2007 se hráči i zástupci ma-
nagementu vypravili hromadně do kina! „Kdo jsou
Sparťané? Nejodvážnější bojovníci, jaké svět kdy po-
znal. Ti, kteří nikdy neustoupí, nikdy se nevzdají 
a budou bojovat až do poslední kapky krve,“ bylo 
uvedeno na pozvánce k exkluzivní předpremiéře fil-
mového trháku s názvem 300: Bitva u Thermopyl.
Hokejisté se stali oficiálním partnerem tohoto drs-
ného snímku a v závěru play off se do rolí sparťan-
ských bojovníků náležitě stylizovali. Třeba tím, že
vstup do kabiny byl vyzdoben podle starořeckého
„designu“ a u státní hymny asistovali komparsisté ve
výstroji a výzbroji nikoliv hokejové, ale válečné „gla-
diátorské“.
● Každým rokem bývá zveřejněn žebříček 250 nej-
lepších evropských klubů. V tom posledním se Spar-
ta posunula na čtrnácté místo, čímž si oproti před-
chozímu období, pečlivě sledovanému hokejovými
statistiky, polepšila o čtyři místa a skončila nejlépe
ze všech českých celků. Za evropskou jedničku ro-
ku 2007 byla označena ruská Kazaň, těsně před 
rivalem z Magnitogorsku.
● Martin Ručínský a Sparta? V závěru letní přípra-
vy byl zkušený reprezentační útočník opakova-
ně spatřen v tréninkovém dresu s velkým „S“ na 
prsou! Nešlo však o přestupovou bombu, ale o do-

časnou účast na speciálních trénincích, vede-
ných v T-Mobile aréně Marianem Jelínkem. V je-
jich rámci se bývalý hráč Litvínova, protřelý 
z mnoha týmů zámořské NHL, potkal s pestrou
enklávou skutečných exsparťanů, ladících formu
před odletem za oceán. S Davidem Výborným,
Kalrem Pilařem a čerstvě také s Jaroslavem
Hlinkou a Janem Hlaváčem.
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ligových titulů a na cestu na zahraniční angažmá do
Finska si chce přibalit ještě jednu zlatou medaili. Ve
Spartě strávil osm sezon. Tohle má být jeho závěrečné
vystoupení s pořadovým číslem 404. A přesilovkový po-
zdrav do Lašákovy klece byl i jubilejním, 150. gólem ve
sparťanských službách. Ale proč škudlit. Kratěna má
přichystán ještě drugý hřebíček do rakve pardubických
iluzí. Ve dvaadvacáté minutě zvyšuje milimetrovou stře-
lou k levé tyčce na 2:0. Pak už se skóre nezmění.
Někteří experti v to nevěřili, ale pětadvacetiletý Tomáš
Duba se po dlouhé diskuzi s trenérem brankářů Bru-
kem psychicky zmátořil, a v šestém finále zastavil všech
dvaadvacet střel. 

Je dobojováno.
Sparta jako druhý tým po Vsetínu obhájila v české

extralize titul. T-Mobile aréna potemněla. Ještě jednou
se z ochozu světelného mostu snášely k zemi desítky
balonků v barvě červené, modré a žluté. Opodál sršely
jiskry z ohňostroje. A pak už se juchalo na ledě i v ka-
bině. S obřím pohárem v náručí, zlatými plackami ko-
lem krku a ve spršce sektu i v mlžném oparu kouřové
clony, stoupající od hořících špiček mistrovských
doutníků. Zvláštní vůně, namixovaná z šampaňského,
lidského potu i specifického aroma doutníků, se rozli-
la po sparťanské kabině. Zavládla uvolněná, mistrov-
ská atmosféra. 

A vlastně na ní ulpěla jediná kaňka – v podobě ne-
vydařeného vystoupení ve finále „ligy mistrů“, na tur-
naji zvaném SuperSix, kde Sparta nestačila na finskou
HPK Hämeenlinna (2:3), ani na slovenského šampiona
ze MsHK Žiliny (2:4)!
To už v tu chvíli ale vů-
bec nikdo neřešil...
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