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Streamy z Tipsport extraligy zdarma.
Přímá diskuze s osobnostmi českého hokeje.

Soutěže o zajímavé ceny včetně zájezdu na MS 2016. 
Výhodnější podmínky nákupu suvenýrů reprezentace.

Přednostní nákup vstupenek na zápasy reprezentace.
Přehled o všem, co se děje v hokejovém světě v Hokejka HUBu.
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PLAY OFF
1. A 2. ČTVRTFINÁLE
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# JMÉNO DAT. NAR. VÝškA
cm

VáhA
kg hŮl NáR

BRANkáŘI
TOMáš šTŮRAlA 5.1.1985 182 87 l cZe

39 lIBOR kAšÍk 31.3.1992 180 78 l cZe

42 luBOš hORČIČkA 21.5.1979 184 84 l cZe

OBRáNcI
5 TOMáš ŽIŽkA "A" 10.10.1979 188 97 l cZe

7 DAlIBOR ŘeZNÍČek 25.8.1991 183 86 l cZe

11 JIŘÍ MARušák 29.11.1975 185 90 p cZe

14 Aleš hOlÍk 4.6.1978 177 90 p cZe

15 MARTIN MATĚJÍČek 4.9.1991 189 92 p cZe

20 pATRIk uRBANec 9.10.1993 183 86 l cZe

59 OlDRIch kOTVAN 20.6.1990 194 102 l SVk

91 OlDŘIch hORák 9.1.1991 182 87 l cZe

ÚTOČNÍcI
8 MARTIN cIBák "A" 17.5.1980 185 93 l SVk

10 DANIel šTuMpF 18.7.1991 177 79 p SVk

12 TOMáš FOŘT 7.5.1992 187 86 l cZe

13 FIlIp Čech 25.6.1980 180 81 l cZe

18 ROMAN VlAch 21.6.1989 182 82 l cZe

22 JIŘÍ ONDRáČek 3.6.1988 186 85 l cZe

25 pAVel kuBIš 17.3.1985 181 85 l cZe

29 DAVID šŤASTNÝ 23.3.1993 186 88 l cZe

31 JAN MARuNA 28.1.1989 178 80 p cZe

62 ROBeRT ŘÍČkA 20.6.1989 186 91 p cZe

64 pAVel SeDláČek 19.3.1994 184 86 l cZe

69 MIchAl pOpelkA 14.8.1993 185 79 l cZe

71 ROBeRTS BukARTS 27.6.1990 184 85 p lAT

74 TOMáš SÝkORA 7.4.1990 189 99 l SVk

81 peTR hOlÍk 3.3.1992 173 71 l cZe

87 ONDŘeJ VeSelÝ "c" 6.12.1977 181 88 l cZe

88 ZDeNĚk Okál 8.7.1990 177 82 l cZe

90 TOMáš ČAchOTSkÝ 13.1.1982 179 75 l cZe

ReAlIZAČNÍ TÝM
hlavní trenér:
Asistent trenéra:
Trenér brankářů: 

ROSTISlAV VlAch  
JuRAJ JuRÍk  
RIchARD hRAZDIRA  hlavní trenér:

Asistent trenéra:
Trenér brankářů: 
Vedoucí týmu: 

JOSeF JANDAČ  
ZDeNĚk MOTák  
peTR pŘIkRYl  
pAVel šRek  

# JMÉNO DAT. NAR. VÝškA
cm

VáhA
kg hŮl NáR

BRANkáŘI
24 TOMáš pÖppeRle 10.10.1984 185 85 l cZe

30 DANNY TAYlOR 28.4.1986 183 90 l cAN

31 FIlIp NOVOTNÝ 6.5.1991 186 84 l cZe

OBRáNcI
7 MARek hRBAS 4.3.1993 183 88 l cZe

11 VlADIMÍR eMINGeR 3.4.1992 188 90 p cZe

16 ADAM pOlášek 12.7.1991 191 97 l cZe

20 peTR kAlINA 9.7.1997 183 77 l cZe

26 JuRAJ MIkuš 30.11.1988 194 98 l SVk

42 MIchAl BARINkA "A" 12.6.1984 192 102 l cZe

51 JAN šVRČek 17.4.1986 187 87 l cZe

65 MIchAl ČAJkOVSkÝ 6.5.1992 192 99 l SVk

75 JAN pISkáČek 11.9.1989 180 88 l cZe

ÚTOČNÍcI
6 lukáš cINGel 10.6.1992 186 88 l SVk

12 JIŘÍ ČeRNOch 1.9.1996 175 90 p cZe

27 JAN hlAVáČ 20.9.1976 181 90 l cZe

17  JAROSlAV hlINkA "c" 10.11.1976 179 84 l cZe

18 ANDReJ kuDRNA 11.5.1991 189 95 l SVk

19 DOMINIk VOlek 12.1.1994 185 87 l cZe

23 lukáš pech 19.9.1983 172 76 l cZe

25 MIchAl DRAGOuN 12.4.1983 183 85 l cZe

70 cuRTIS hAMIlTON 4.12.1991 188 96 l cAN

46 peTR kuMSTáT 19.11.1981 198 95 l cZe

47 JAN BuchTele 21.7.1990 186 88 l cZe

48 DAVID DVOŘáČek 4.6.1992 180 80 l cZe

55 ROBeRT SABOlIČ 18.9.1988 183 90 l SlO

61 lukáš klIMek 14.11.1986 187 90 l cZe

71 TOMáš NeTÍk "A" 28.4.1982 178 83 l cZe

74 DANIel pŘIBYl 18.12.1992 190 86 p cZe

88 MIROSlAV FORMAN 12.8.1990 186 87 l cZe

91 MARTIN pROcháZkA 1.3.1994 192 92 p cZe

ReAlIZAČNÍ TÝM
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PROGRAM
| 12 tréninkových jednotek na ledě
| 12 tréninkových jednotek mimo led

ZAMĚŘENÍ
| Nácvik, zdokonalení a opakování herních 
 činností jednotlivce
| Trénink na ledě – powerskating, stickhandling,
 shooting, transition agility
| Speciální trénink pro útočníky
| Speciální trénink pro obránce
| Speciální trénink pro brankaře
| Trénink mimo led – stickhandling, slideboard,
 bosu, overball, aquahit

LETNÍ HOKEJOVÁ ŠKOLA 2016
16. – 22. ČERVENCE 2016 - KALICH ARÉNA LITOMĚŘICE

 CENA 10 500 KČ 
Program, přihlášky a další informace 

najdete na www.hcsparta.cz

David Štětina   |   721 019 605   |   stetina@hcsparta.cz



Na Zlín má Sparta ve vyřazovacích bojích jen ty nejlepší vzpo-
mínky. V rámci samostatné české extraligy na sebe aktuální 
soupeři narazili čtyřikrát, vždy právě ve čtvrtfi nále. A výsle-
dek? Vždy z toho byl postup pro Spartu a dvakrát dokonce 
vyřazení Zlína načalo cestu za titulem! 

První souboj Sparty a Zlína se datuje hned do premiérové 
sezony po rozdělení federální ligy, tedy 1993/1994. V sérii 
hrané tehdy na tři vítězné zápasy Sparta zvítězila v nejkratším 
možném termínu a ve třetím duelu dokonce nadělila svému 
soupeři potupné skóre 10:0. Na další vzájemný souboj v rám-
ci play off čekaly oba týmy celých dvanáct let. 

A tentokrát už moravský soupeř kousal více. První dva sou-
boje na vlastním ledě totiž vyhrál shodně 2:1, na další vý-
hru už ale nedosáhl. Sparta tak po výsledku 4:2 na zápasy 
postoupila do semifi nále proti Znojmu, které vyřadila v pěti 
utkáních. A cestu za titulem úspěšně zakončila ve fi nále proti 
pražskému rivalovi ze Slavie. 

A za rok v sezoně 2006/2007? Opět Zlín ve čtvrtfi nále play off! 
Sparťané si další vzájemnou sérii v klidu pohlídali a zvítězili 4:1 
na zápasy. Následně si poradili i s Libercem a Pardubicemi, 
proti kterým se jim povedlo obhájit český mistrovský titul jako 
teprve druhému klubu po Vsetínu. Dosud na tento úspěch ni-
kdo další nedosáhl.

Naposledy se Sparta se Zlínem ve vyřazovacích bojích střetla 
v ročníku 2008/2009 a potvrdila, že jí tento soupeř prostě sedí. 
Byla z toho totiž opět jasná výhra 4:1 na zápasy. Celkem se spolu 
dnešní soupeři před touto sezonou střetli v play off české nejvyš-
ší soutěže devatenáctkrát a bilance hovoří jasně. Patnáct výher 
a jen čtyři prohry. Přinese oblíbený soupeř Spartě postup mezi 
nejlepší čtyři i tentokrát?

PROGRAM
| 12 tréninkových jednotek na ledě
| 12 tréninkových jednotek mimo led

ZAMĚŘENÍ
| Nácvik, zdokonalení a opakování herních 
 činností jednotlivce
| Trénink na ledě – powerskating, stickhandling,
 shooting, transition agility
| Speciální trénink pro útočníky
| Speciální trénink pro obránce
| Speciální trénink pro brankaře
| Trénink mimo led – stickhandling, slideboard,
 bosu, overball, aquahit

LETNÍ HOKEJOVÁ ŠKOLA 2016
16. – 22. ČERVENCE 2016 - KALICH ARÉNA LITOMĚŘICE

 CENA 10 500 KČ 
Program, přihlášky a další informace 

najdete na www.hcsparta.cz

David Štětina   |   721 019 605   |   stetina@hcsparta.cz
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VZáJeMNá BIlANce
Se ZlÍNeM

CELKEM
111 zápasů      60 výher      8 remíz      43 porážek

DOMA
56 zápasů      36 výher      5 remíz      15 porážek

nejvyšší domácí výhra
10:0, 20. března 1994 (ČF3) 

nejvyšší domácí porážka
0:4, 23. listopadu 2010 (34. kolo) 

nejvíce gólů na Spartě
10:4, 10. října 2003 (11. kolo)
9:5, 22. ledna 1997 (37. kolo)

nejméně gólů na Spartě
1:1, 1. listopadu 1998 (18. kolo)
1:1, 30. listopadu 1993 (27. kolo)
1:1, 26. září 1993 (5. kolo)

TITulOVÉ DÉJÀ Vu?
SpARTA V plAY OFF ZlÍN DRTÍ

Bilance zahrnuje jen zápasy v samostatné české 
extralize, včetně play off.



SpARTA pŘekONáVAlA RekORDY, 
TeĎ JDe S ODhODláNÍM NA ZlÍN!

Opět po roce se mohou sparťanští hokejisté těšit na vypjaté duely Česká pojišťovna play off  Tipsport 
extraligy. Vrchol sezony právě začíná a svěřenci trenéra Josefa Jandače u něj samozřejmě nebudou 
chybět. pražané půjdou do vyřazovacích bojů jako druhý celek základní části, která byla pro sparťany 
velmi úspěšná. Ve čtvrtfi nále čeká na Spartu mužstvo Zlína. K
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Pražský celek prošel před začátkem sezony výraznou 
změnou. Po mnoha letech strávených v Holešovicích se 
přesunul do libeňské O2 areny, ze které vytvořil téměř 
nedobytnou pevnost. Parta kouče Josefa Jandače bo-
dovala v pětadvaceti domácích zápasech sezony a prá-
vě na svém ledě vytvořila základ bodově úspěšné zá-
kladní části, která se zapsala do historie jako rekordní.

Sparta ji zakončila se 110 body na kontě, čímž vyrov-
nala klubový rekord ze sezony 2013/2014. Pod velký 
úspěch se podepsala rekordními 37 výhrami, z nichž 23 
jich nasbírala na domácím ledě. Ve své hale sparťané 
nikdy více zápasů nevyhráli a z šestadvaceti duelů ode-
šli bez bodů pouze v utkání s Plzní. Se Západočechy 
padli 10. ledna po boji a výsledku 1:2, když jediný gól 
zaznamenal Martin Procházka.

V závěru posledního domácí klání proti Mladé Bolesla-
vi se na kostce nad ledem O2 areny objevily postupně 
rekordy, jichž sparťani v této sezoně dosáhli. „Abych 
řekl pravdu, tak jsme to ani nevěděli, dokud se to ne-
ukázalo na kostce,“ přiznává útočník Lukáš Klimek po 
zmíněném utkání. Když moderátor utkání zopakoval 
celý výčet, přes osm tisíc fanoušků aplaudovalo svému 
mužstvu vestoje.

„Potěšilo nás to, protože naše vítězná série byla oprav-
du impozantní. Chtěli jsme z O2 areny udělat tvrz a to 
se nám povedlo. Myslím, že domácí zápasy předčily 
očekávání a jsme hlavně moc rádi, že si za námi našli 
cestu naši fanoušci. Nemusíme sledovat, kolik přesně 
lidí chodí na zápasy, abychom cítili, že návštěvy jsou 
větší,“ těší Klimka. I on s celým týmem bavil diváky 
ofenzivním hokejem, v němž padaly branky.

Tým pod vedením Josefa Jandače nastřílel rovných 
dvě stě gólů a jako jediný ze všech se dostal na tuto 
magickou hranici. I díky těmto jednotlivým úspěchům 
nakonec zakončil základní část na druhém místě a mohl 
si společně s Bílými Tygry dopřát dvoutýdenní přípra-
vu před čtvrtfinálovými zápasy s postupujícími týmy 
z předkola.

Sparťani si tedy skoro dva týdny nezahráli ostrý zápas. 
O tom, zda se to může projevit pozitivně či negativ-
ně, ví své také Michal Dragoun, který se zápasového 
výpadku nebojí. „Soupeř může být samozřejmě roze-
hraný, ale když jsem v minulosti postupoval s Kladnem 
z předkola, už jsme byli takoví nakřáplí a kluci měli ně-
jaká zranění, takže už to nebylo ono,“ hledá plusy a mí-
nusy sparťanský útočník.

Právě Dragoun (společně s Hlinkou a Netíkem) pat-
ří mezi pamětníky dvou posledních titulů z let 2006 
a 2007, které spojuje zajímavá cesta v play off. V obou 
případech narazili Pražané ve čtvrtfinále na Zlín a jeho 
vyřazením nastartovali cestu ke zlatu. Stejnou příleži-
tost budou mít také letos a se Ševci je čeká už pátá sé-
rie play off. Ve všech případech se jednalo o čtvrtfinále 

a pokaždé se z postupu radovala Sparta (více na straně 
5 této Sparťanské jízdy).

Zlín ovšem dokáže p... potrápit, uvědomuje si Michal 
Dragoun. „Přiznám se, chtěl jsem spíš Chomutov, pro-
tože Zlín je po všech stránkách nepříjemný soupeř, ani 
jejich stadion není žádná paráda,“ přiznává zkušený for-
vard, ale zároveň věří, že jeho tým potvrdí roli favorita. 
„Pokud navážeme na výkony ze základní části a poradí-
me si s jejich důslednou defenzivou, nemám strach, že 
bychom nešli dál.“ 

Podobný názor má i další útočník Lukáš Klimek. „Chtěli 
jsme hrát v základní části dobře, což se nám povedlo. 
Play off jsme zatím moc neřešili, snažili jsme se na něj 
připravovat průběžně celou sezonu. Všichni víme, proč 
to hrajeme a k čemu všechno směřujeme,“ ujišťuje fa-
noušky ostravský rodák. Celý jeho tým půjde do série 
s pozitivní bilancí v zádech, protože se mu v základní 
části proti Zlínu dařilo.

Sparta s tímto jihomoravským soupeřem třikrát zvítězila 
a dokonce přerušila sérii čtyř porážek na ledě tohoto 
týmu. S ním zahajuje play off na domácím ledě stej-
ně jako ve dvou posledních vzájemných sériích, které 
skončily postupem do semifinále. Potvrdí sparťané 
svou domácí dominanci a vylepší historické statistiky? 

„Určitě uděláme všechno pro to, abychom postoupili. 
Musíme se soustředit na svůj výkon a hrát jako v závěru 
základní části. Klíčem k úspěchu budou dva úvodní do-
mácí zápasy, do nichž chceme vstoupit i přes zápaso-
vou pauzu v plném nasazení a zejména disciplinovaně,“ 
říká Klimek. „Celou sezonu se nám doma daří, takže 
pevně věřím, že naše fanoušky potěšíme i na startu play 
off a vybojujme doma dvě výhry.“ 

dvě stě gólů a jako jediný ze všech se dostal na tuto 
magickou hranici. I díky těmto jednotlivým úspěchům 
nakonec zakončil základní část na druhém místě a mohl 
si společně s Bílými Tygry dopřát dvoutýdenní přípra-
vu před čtvrtfinálovými zápasy s postupujícími týmy 

Sparťani si tedy skoro dva týdny nezahráli ostrý zápas. 
O tom, zda se to může projevit pozitivně či negativ-
ně, ví své také Michal Dragoun, který se zápasového 
výpadku nebojí. „Soupeř může být samozřejmě roze-
hraný, ale když jsem v minulosti postupoval s Kladnem 
z předkola, už jsme byli takoví nakřáplí a kluci měli ně-
jaká zranění, takže už to nebylo ono,“ hledá plusy a mí-

Právě Dragoun (společně s Hlinkou a Netíkem) pat-
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hlAVNÍ BODY pROGRAMu NADAČNÍhO FONDu hc SpARTA:

1) podpora mladých hráčů v neočekávané životní situaci
2) hokej i pro děti ze sociálně slabších poměrů
3) podpora rozvoje speciálních hokejových projektů mládeže
4) studijně-motivační programy pro mládež
5) rozvoj sportovní infrastruktury a podmínek mládeže

pODpOŘ NADAcI: 4321043210/2700

Nadační fond hc Sparta praha je dalším ze 
série unikátních dlouhodobých projektů. 
Byl představen na tiskové konferenci před 
sezonou 2014/2015 a má za úkol v první řadě 
komplexně podporovat sparťanskou mládež. 
Duchovním otcem a předsedou správní 
rady je Vít šubert, mimo jiné velký sparťan 
a zakladatel nadace Srdce na dlani, kterou 
holešovický klub podporuje od jejího vzniku.

NADAce.hcSpARTA.cZ



Ještě nemáte ve sbírce žádný sparťanský dres z této 
sezony? Tak neváhejte, už jen to pátku máte možnost 
dražit v aukci na www.sportovniaukce.cz dresy z dru-
hého ročníku Champions Hockey League! Sparta v něm 
opět hrdě reprezentovala český hokej a podařilo se jí 
postoupit ze základní skupiny a přejít v prvním kole play 
off přes silný švýcarský Curych. 

Jako památku na boje s evropskou špičkou si můžete 
kromě dresu pořídit i podepsané puky a zároveň tak 
podpořit dobrou věc. Výnos dražby bude totiž věnován 

Nadačnímu fondu HC Sparta Praha a poté bude v jeho 
rámci využit na hokejovou výstroj pro děti ze sociálně 
slabších rodin.

Aukce končí už v pátek 18. března v 16.00 hodin, tak si 
pospěšte a přihoďte si na dres svého oblíbeného hrá-
če! Vybírat můžete z dresů Chamions Hockey League 
v rudé i bílé variantě a dvaceti originálních puků CHL 
s podpisy sparťanských hráčů.

Aukce DReSŮ A pukŮ
Z chl JDe DO FINIše!
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Bezpečně do kanceláře.
Ať je kdekoliv.

Nabídka je omezena a platí pouze pro podnikatele do vyprodání skladových zásob, není závazná pro uzavření smlouvy a vztahuje se na Ford Mondeo Titanium kombi, 2.0 TDCi 180 k AWD se šestistupňovou převodovkou Powershift. 
Měsíční splátka je uvedena bez DPH a platí při využití operativního leasingu Ford Lease. Kombinovaná spotřeba 3,8–7,5 l/100 km, emise CO2 99–174 g/km. Foto je pouze ilustrační, zobrazený vůz může mít prvky příplatkové výbavy. 

NOVÝ FORD MONDEO AWD
 Inteligentní pohon všech kol All-Wheel Drive

Již za 
8 888 Kč měsíčně
NABÍDKA FORD LEASE
PRO PODNIKATELE

•  Extrémně stabilní kontakt s vozovkou za každého počasí na jakémkoli povrchu
•  Speciální senzory rozkládají hnací sílu mezi 4 kola podle okamžité situace
•  Dynamické jízdní vlastnosti a prostorný interiér pro řidiče, cestující i zavazadla

Přijďte se k nám přesvědčit na nezávaznou testovací jízdu.

Print T3 Mondeo AWD 210x297_dealer.indd   1 26.10.15   10:03

Kombinovaná spotřeba pro nový Ford GRAND C-MAX: 4,4–6,8 l/100 km, emise CO2: 113–154 g/km. Ford GRAND C-MAX za 426 990 Kč na úvěr s měsíční splátkou 5 900 Kč, dobou 48 měsíců, zálohou 207 950 Kč a poplatkem 
3 286 Kč. Výše úvěru je 219 040 Kč, úroková sazba 2,99 %, RPSN 11,76 % a celková splatná částka 286 486 Kč. Nabídka platí pro spotřebitele do 31. 12. 2015 a není závaznou nabídkou na uzavření smlouvy. 
Foto je pouze ilustrační, zobrazený vůz může mít prvky příplatkové výbavy. 

Dostatek místa 
 pro rodinné zážitky.

NOVÝ FORD GRAND C-MAX
 Flexibilní prostor pro pět nebo sedm osob

• Posuvné zadní dveře
• Komfortní a flexibilní sklápění sedadel
• Bezdotykové ovládání pátých dveří
• Úsporné a výkonné motory EcoBoost

Udělejte si místo na rodinnou testovací jízdu 
a přijďte všichni. Bude to zážitek.

Na splátky s fi nancováním Ford Credit 

jen za 5 900 Kč
měsíčně včetně pojištění

Print T3 Grand C-Max_dealer 210x297.indd   1 07.10.15   16:10

A. Charouz s.r.o.    |    www.carentpraha.cz

PRAHA 10 | Černokostelecká 116, +420 272 706 540, +420 774 888 111
 | Aneta Čermáková, +420 725 885 715

 Nemožné se stalo možným.

Kombinovaná spotřeba pro model Focus: 4,5–6,3 l/100 km, emise CO2: 105–146 g/km. Uvedená cena je včetně DPH. Zobrazený vůz obsahuje prvky příplatkové výbavy.  

Aktivní parkovací asistent
Parkování na místě, které ani nevidíte? Nový Ford Focus 
sám najde i to nejskrytější místo a pak v něm sám zaparkuje. 
Zázrak? Nikoli. Jen jedna z mnoha nemožných věcí, které 
jsou nyní možné s novým Fordem Focus. 

NOVÝ FORD FOCUS

již za 341 990 Kč
Vyzkoušejte si snadné parkování při testovací jízdě.

Focus_205x275sp.indd   1 3/10/15   1:14:50 PM
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Bezpečně do kanceláře.
Ať je kdekoliv.

Nabídka je omezena a platí pouze pro podnikatele do vyprodání skladových zásob, není závazná pro uzavření smlouvy a vztahuje se na Ford Mondeo Titanium kombi, 2.0 TDCi 180 k AWD se šestistupňovou převodovkou Powershift. 
Měsíční splátka je uvedena bez DPH a platí při využití operativního leasingu Ford Lease. Kombinovaná spotřeba 3,8–7,5 l/100 km, emise CO2 99–174 g/km. Foto je pouze ilustrační, zobrazený vůz může mít prvky příplatkové výbavy. 
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ČESKOMORAVSKÁ ZDARMAVEDLE             ARENY WWW.GALERIEHARFA.CZ

• zahájení sezony DinoParku • pravěké vykopávky • fotosaurus 
• ukázky práce „muzejníka“ • škola mladého archeologa • kvízy, soutěže 

• vstupenky do Muzea hl. města Prahy

PALEONTOLOG/
ARCHEOLOG
2.–3. dubna 2016

5. díl seriálu povolání v Galerii Harfa

Archeolog_BULLETIN 148x210.indd   1 3/9/2016   4:13:32 PM
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DOMácÍ NáVšTĚVNOST SpARTY 
VÝRAZNĚ VZROSTlA

Sparta táhne nejen v Praze, ale také na stadionech sou-
peřů. Zatímco doma sparťanští fanoušci navýšili průměr-
nou návštěvu na 7612 diváků, venku táhla Sparta nejvíce 
ze všech týmů, když na ni chodilo v průměru 6244 divá-
ků. Sparta se podílela na nejvyšších návštěvách základní 
části aktuálního ročníku. 

První čtyři nejvyšší domácí návštěvy by byly v předešlé 
sezoně bezpečně nejvyšší z celé Tipsport extraligy. Vel-
ký podíl na tom mají také speciálně zaměřené zápasy, 
ve kterých Sparta vzdala hold, v dalších se věnovala dě-
tem a také studentům. Hokejisté Sparty se postarali také 
o absolutní extraligový rekord, když se v rámci Hokejo-
vých her v Brně představili pod širým nebem a před zraky 
21 500 diváků za Lužánkami zvítězili 4:2.

I díky tomu všemu Sparta obhájila třetí pozici v domácím 
průměru, když na její zápasy přišlo celkem 197 916 divá-
ků, zatímco na venkovních hřištích 162 339. Spartu teď 
čeká další výzva v podobě vyřazovacích bojů, kde měla 
v předešlé sezoně nejvyšší průměr – 9735 diváků na utkání. 

Během 26 kol základní části Tipsport extraligy se hokejisté Sparty mohli spolehnout na výraznou 
podporu svých fanoušků. Velmi pozitivně se projevil přesun do O2 areny, protože průměrná návštěv-
nost domácích zápasů vzrostla oproti předešlému ročníku o 1496 diváků! Ve venkovních duelech táhly 
souboje se Spartou dokonce nejvíce. K
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pĚT NeJVYššÍch DOMácÍch 
NáVšTĚV SpARTY V SeZONĚ:

14 243
SPARTA - Chomutov (38. kolo - 22. ledna)

12 355
SPARTA - Olomouc (40. kolo - 26. ledna)

11 105
SPARTA - Liberec (33. kolo - 1. ledna)

10 928
SPARTA - Brno (47. kolo - 21. února)

10 087
SPARTA - Hradec Králové (31. kolo – 28. prosince)

pRŮMĚRNá DOMácÍ NáVšTĚVNOST
2014/2015    TIpSpORT AReNA    6 116
2015/2016    O

2
 AReNA   7 612

pRŮMĚRNá DOMácÍ NáVšTĚVNOSTpRŮMĚRNá DOMácÍ NáVšTĚVNOST
2014/2015    TIpSpORT AReNA    6 116
2015/2016    O

pRŮMĚRNá DOMácÍ NáVšTĚVNOST
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OHESLO: SPARŤAN TISKNE V OTTOVCE!

Sparťanům nadělujeme 

10% SLEVU 
na všechny tiskové zakázky.

Pište na: obchod@ottovka.cz a nezapomeňte uvést heslo pro slevu.

www.ottovka.cz • www.tisknu.cz

BRUSLENÍ PRO PRAŽANY
ZDARMA

PROBÍHÁ V KATEGORIÍCH:
> PRÁZNINY NA LEDĚ (6-18 let)

> RODINNÉ BRUSLENÍ (rodiče s dětmi)

> ŠKOLNÍ BRUSLENÍ (bruslení pro školy)

> BRUSLENÍ SENIORŮ (50 a více let)

> RODINNÉ BRUSLENÍ 
> ŠKOLNÍ BRUSLENÍ 
> BRUSLENÍ SENIORŮ > BRUSLENÍ SENIORŮ > BRUSLENÍ SENIORŮ 
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PROBÍHÁ V KATEGORIÍCH:
> PRÁZNINY NA LEDĚ 
> RODINNÉ BRUSLENÍ 
> ŠKOLNÍ BRUSLENÍ 
> BRUSLENÍ SENIORŮ 

PROBÍHÁ V KATEGORIÍCH:

7. BŘEZNA AŽ 30. DUBNA
LEDOVÉ PLOCHY TIPSPORT ARENY

A MALÉ SPORTOVNÍ HALY
V HOLEŠOVICÍCH

Bližší informace na WWW.HCSPARTA.CZ
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HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

DĚKUJEME PARTNERŮM HC SPARTA PRAHA 
ZA PODPORU V SEZÓNĚ 2015/16

Varianta na černém poli

B/W varianta

Ochranná zóna - umístění na černém pásu / ploše
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MLADÁ FRONTA

Městská část Praha 9


