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D Ě K U J E M E P A R T N E R Ů M H C S P A R TA P R A H A
Z A P O D P O R U V S E Z O N Ě 2 019 / 2 0

BRANK ÁŘI

GENER ÁLNÍ PART NER

HL AVNÍ PART NER

L

25 / 7 / 1993

5 / 4 / 1990

35 / machovský

L

36 / sedláček

OBRÁNCI

GOLD PARTNER

P

19 / 3 / 1992

SILVER PART NER

L

7 / 5 / 1995

55 / Blain

3 / 6 / 2002

20 / Dvořák

P

L

9 / 7 / 1997

7 / KRUTIL

29 / Kalina

vodou ředitelné barvy

PARTNER
17 / 2 / 1995

P

L

7 / 6 / 1983

33 / Košťálek

11 / 9 / 1989

84 / JURČINA

L

L

24/ 3 / 2001

75 / Piskáček

17 / 6 / 1982

7 / poIZL

L

40 / KOISTINEN

ÚTOČNÍCI
VIP CLUB PART NER
21 / 7 / 1990

L

18 / 9 / 2001

47 / Buchtele

L

L

4 / 6 / 1992

14 / VITOUCH

12 / 8 / 1990

11 / dvořáček

L

L

22 / 5 / 2000

88 / Forman

5/1/1995

P

91 / KVAPIL

93 / KROPÁČEK

Interpack Trader

JIKOM

stav

11 / 5 / 1991

HL AVNÍ MEDIÁLNÍ PART NER

L

19 / 9 / 1983

18 / Kudrna

L

P

18 / 12 / 1992

23 / Pech

18 / 10 / 1998

74 / Přibyl

L

L

20 / 4 / 1999

17 / 2 / 1989

10 / Rousek

28 / PŠENIČKA

L

92 / Růžička

MEDIÁLNÍ PART NER
31 / 12 / 1988

26 / Řepík

P

P

20 / 6 / 1989

62 / Říčka

5 / 11 / 1996

L

67 / Smejkal

L

23 / 1 / 1996

24 / sukeľ

10 / 2 / 1996

P

96 / tomášek
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B IL A N C E S P A R D U B I C E M I
CELKEM 124 ZÁPASŮ / 68 výher, 10 REMÍZ / 46 PORÁŽEK
DOMA 62 ZÁPASŮ / 42 výher, 5 REMÍZ / 15 PORÁŽEK

PARTNER MLÁDEŽE HC SPARTA PRAHA

BR ANK ÁŘI
90

ONDŘEJ KACETL

15.10.1990

L

CZE

41

PAVEL KANTOR

17.08.1991

L

CZE

23.10.2000

L

CZE

1

TOMÁŠ VLK

OBR ÁNCI
26

RHETT HOLLAND

25.09.1993

P

CAN

28

MICHAL HRÁDEK

06.02.2002

P

CZE
SVK

77

MICHAL IVAN

18.11.1999

L

29

JAN KOLÁŘ

22.11.1986

L

CZE

22

JAKUB MERT

08.06.1999

L

CZE

2

JURAJ MIKUŠ

30.11.1988

L

SVK

7

KAREL NEDBAL

26.12.1995

P

CZE

JAN OLIVA

07.06.2000

L

CZE

TOMÁŠ VORÁČEK

27.02.1990

L

CZE

34

4

JAN ZDRÁHAL

26.05.1991

L

CZE

11

MATĚJ BERAN

L

CZE

#29 KOLÁŘ
JAN

NE J V Ě T ŠÍ H V Ě ZDA

ÚTOČNÍCI
11.11.1993

18

MATĚJ BLÜMEL

31.05.2000

L

CZE

23

JIŘÍ BUCEK

28.08.2000

L

CZE
SWE

14

JOHAN HARJU

15.05.1986

L

15

PAVEL JENYŠ

02.04.1996

L

CZE

92

DENIS KINDL

04.08.1992

P

CZE

11

JAN KLOZ

07.03.1987

L

CZE

19

ROBERT KOUSAL

07.10.1990

L

CZE

96

MATOUŠ KRATOCHVIL

02.12.1994

L

CZE

88

DENIS KUSÝ

08.08.1997

P

CZE

62

MARTIN LÁTAL

17.03.1988

L

CZE

27

MICHAL MACHAČ

16.02.1999

L

CZE

71

ONDŘEJ MACHALA

11.01.1999

L

CZE

95

JAN MANDÁT

18.11.1995

L

CZE

81

ONDŘEJ MATÝS

28.05.1999

L

CZE

MATEJ PAULOVIČ

13.01.1995

P

SVK

86

MICHAL POCHOBRADSKÝ

01.04.1999

L

CZE

44

PATRIK POULÍČEK

10.06.1993

L

CZE

60

TOMÁŠ ROLÍNEK

17.2.1980

L

CZE

28

MICHAL ROUHA

05.06.2002

L

CZE

33

VLADIMÍR SVAČINA

28.04.1987

P

CZE

12

RADOSLAV TYBOR

23.11.1989

L

SVK

23

ROMAN VLACH

21.06.1989

L

CZE

28

DANIEL VOŽENÍLEK

10.02.1996

L

CZE

NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ VÝHRA:
9:1, 8. října 1996, 9. kolo

NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ PORÁŽKA:

1:9, 24. listopadu 2000, 26. kolo

NEJVÍCE GÓLŮ NA SPARTĚ:

7:5, 31. ledna 2006, 46. kolo

POSLEDNÍ ZÁPAS:

PCE – SPA 4:3
25. kolo, 7. prosince 2019
Góly: Kousal, Machala, Tybor, Kousal –
Buchtele, Rousek, Dvořák

Hl av ní t r enéR : MIL A N R A Z Ý M / A SIS T EN T T R ENÉR A : MICH A L MIK E SK A
t r enér br a nk á řů: PAVOL RY B Á R

PODPORUJEME BUDOUCÍ
HOKEJOVÉ GENERACE
www.billa.cz

JEDENÁCTÝ HOLD VZDÁME
LEGENDÁM KRIMINALISTIKY
VYŠETŘOVALI TY NEJTĚŽŠÍ PŘÍPADY TUZEMSKÉ KRIMINALISTIKY. PÁTRALI A USVĚDČOVALI
VRAHY, DODÁVALI KLID POZŮSTALÝM. ČASTO VE SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU. SPARTA V RÁMCI 11. ROČNÍKU AKCE SPARTA VZDÁVÁ
HOLD UCTÍ ČTYŘI LEGENDY ČESKÉ KRIMINALISTIKY BĚHEM DVOU ÚNOROVÝCH ZÁPASŮ.
Největší sparťanský dobročinný projekt se opět
vrací! Na zápasech s Hradcem Králové (středa 12.
února od 18:30 hodin) a s Karlovými Vary (neděle
16. února od 16:00 hodin) se fanoušci mohou těšit
na doprovodný program a ceremoniál, který není
na extraligových stadionech běžně k vidění.
Na oba zápasy budou znovu pozváni za symbolické vstupné zástupci policie, armády, záchranné
služby a hasičů. Všechny složky před O₂ arenou
opět vystaví svou nejmodernější techniku a naši
hokejisté odehrají oba dva zápasy ve speciálních
dresech. Na nedělní zápas se pak připravuje originální a nevšední předzápasový ceremoniál.

Letošní ročník projektu Sparta vzdává hold bude
věnován legendám české kriminalistiky, jejichž
příběhy vám před duely s Hradcem a Karlovými
Vary budeme postupně představovat. Již nyní si
můžete ve fanshopu zakoupit repliky speciálních
dresů s motivem otisku prstu, připomínající právě
náročnou práci kriminalistů.
Hrané zápasové dresy si bude možné po utkání vydražit v dobročinné aukci. Vybrané peníze
spolu s výtěžkem ze vstupného poputují na konta
Nadace policistů a hasičů, Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR a Vojenského fondu
solidarity.

LETNÍ HOKEJOVÁ ŠKOLA
LITOMĚŘICE

www.merkur.cz

11. - 17.
ČERVENCE 2020
PŘIHLÁŠKY NA WWW.HCSPARTA.CZ/MLADEZ

Jsme včas tam, kde nás
právě potřebujete.
GENERÁLNÍ
PARTNER

PARTNER LETNÍ
HOKEJOVÉ ŠKOLY

Myslete na svou budoucnost již dnes

KOŠŤÁLEK: SPARTA JE MŮJ
DOMOV, KAM SE RÁD VRACÍM
S TŘINÁCTI GÓLY JE NAŠÍM DRUHÝM NEJLEPŠÍM STŘELCEM A PÁTÝM NEJPRODUKTIVNĚJŠÍM ČLENEM TÝMU. OBRÁNCE JAN KOŠŤÁLEK ZAŽÍVÁ SKVĚLOU SEZONU. „POŘÁD JSOU VĚCI,
NA KTERÝCH MUSÍM TVRDĚ MAKAT, VČETNĚ STŘELBY,“ VÍ BEK, JEMUŽ JEHO PARTNERKA
PETRA PORODILA PŘED SEZONOU SYNA HONZÍKA.
Takřka od začátku sezony jsi nejproduktivnějším
obráncem týmu. Jsi spokojený se svou hrou v této
sezoně?
Ano, bodově se mi daří, za to jsem moc rád. Hlavně
góly mi v posledních zápasech docela padaly. Pořád
jsou ale věci, na kterých musím makat, včetně střelby. Důležité je, že moje body pomáhají týmu a držíme
se na horních pozicích v tabulce.
Po odchodu Adama Poláška nyní hraješ po boku Tomáše Dvořáka, jak si vyhovujete? Sedíte si i lidsky?
Odehráli jsme spolu hodně utkání už v předešlé sezoně, hrát vedle sebe pro nás není žádná novinka.

Navíc se s Dvořkou známe už z mládežnických reprezentačních srazů, takže spolu máme super vztah.
Držíme se u vrcholu tabulky, přesto jsme po výkonu
z posledního domácího zápasu nebyli spokojení. Co
z tvého pohledu naší hře ještě chybí?
Každý zápas je v mnoha ohledech chybí. S Kladnem
se nám nepodařilo otočit zápas na naši stranu, ač
jsme měli spoustu šancí, vlastními chybami jsme
dostali soupeře do vedení. Dlouhodobě nám chybí
větší tlak do brány, musíme více střílet. Občas si
s pukem hodně hrajeme, ale nedostáváme se tolik
do vyložených šancí.

Na Spartu letos chodí v průměru přes deset tisíc
diváků na zápas, ty sám sis už několikrát užil „one
man děkovačku“ s kotlem. Co na podporu fanoušků
říkáš?
Je super, že na naše zápasy chodí tolik fanoušků,
o tom by si mohly některé kluby nechat jen zdát.
Máme skvělé fandy, co za námi stojí, i když se nedaří. Věřím, že s nimi v zádech můžeme dosáhnout
úspěchu a odvděčit se jim za zaplněné tribuny.
Ze Sparty, která je tvým mateřským klubem, jsi odcházel do zámoří ještě v dorosteneckém věku. Proč
ses rozhodl pro tuto cestu?
Dohodli jsme se na tom s mým agentem, chtěl jsem
vyzkoušet zámořskou juniorskou soutěž. Nelituji
toho, jsem rád, že jsem do toho tehdy šel. Nebylo
čeho se bát.
Co ti tato kapitola dala do života?
Získal jsem díky tomu spoustu zkušeností. Naučil jsem se mluvit dobře anglicky a samostatnosti,
musel jsem se o sebe v sedmnácti letech umět postarat. Pomohlo mi to do života.
Před minulou sezonou ses vrátil „domů“. Dýchla na
tebe stará dobrá atmosféra?
Vždy je to moc příjemný pocit, když se máte kam
vrátit. Vyrůstal jsem tady, vždycky jsem se chtěl
vrátit. Změnila se nám hala na zápasy, znal jsem
do té doby jenom Holešovice. Na O₂ arenu jsem si
ale zvykl rychle.

Stejně jako útočník Jiří Smejkal máš na svém těle
vytetovaného českého lva. Co to pro tebe znamená?
Jsem hrdý na to, že pocházím z České republiky.
V Kanadě nás mívali tak trochu za blbečky, ale já
byl na svůj původ vždy hrdý.
Během předsezonní přípravy ses stal otcem. Co se
u tebe změnilo?
Občas díky tomu dokážu vypustit z hlavy hokej a věnuju se hlavně malému Honzíkovi. To je moc fajn.
V hlavě mě narození potomka posunulo o kus dál.
Nebudu přemýšlet nad zbytečnostmi, ale starat se
hlavně o rodinu.

#35 MATĚJ MACHOVSKÝ

Hrál jsi ve Finsku, NHL, ve švédské a švýcarské
lize a také v KHL. Přál sis prožít právě takovou kariéru? Splnila tvé dětské sny?
Asi jsem to tak nechtěl úplně od začátku, zlomilo se to, když jsem odešel do NHL. Tam jsem si
uvědomil, že bych chtěl s hokejem procestovat
svět. Extraliga je osmou ligou, do které nastupuju,
a jsem moc rád, že jsem díky hokeji poznal nové
země a lidi. Až budu mít po kariéře, budu rozhodně
mít o čem vyprávět.
Kde se ti líbilo nejvíce? V čem byla jednotlivá angažmá speciální?
Líbilo se mi ve Švýcarsku, je to nádherná země, lidé
jsou milí, seděl mi jejich styl hokeje a hráčům se
tam dostává skvělého servisu. Florida a Nashville
jsou krásná místa, ale nikdy jsem tam neměl jistotu, jestli se dostanu do základu, pořád jsem hrál
na hraně sestavy. Mimoto to ale byl jeden z nejkrásnějších zážitků. Věřím, že Sparta pro mě bude
další štací, na kterou jednou budu vzpomínat také
pouze v dobrém.

KOISTINEN: CHCI SPARTĚ
POMOCI SVÝMI ZKUŠENOSTMI
BEK SE ZKUŠENOSTMI Z NHL I DALŠÍCH PŘEDNÍCH EVROPSKÝCH SOUTĚŽÍ. S TAKOVOU VIZITKOU SE MŮŽE POCHLUBIT NOVÁ POSILA SPARTY, ZKUŠENÝ FINSKÝ OBRÁNCE VILLE KOISTINEN. „SPARTA U MĚ VYHRÁLA DÍKY SVÉMU PŘÍSTUPU,“ UVEDL VE SVÉM PRVNÍM ROZHOVORU PRO SPARŤANSKÝ WEB SEDMATŘICETILETÝ HOKEJISTA.
V Ilves sis zahrál už v osmnácti letech a v devatenácti ses stal stabilním členem týmu. Mohl sis
vůbec představit lepší start své hokejové kariéry?
Ne, určitě ne. Byl jsem překvapený, že jsem se do
A-týmu dostal takhle brzo, nebyl jsem žádná juniorská hvězdička a nepocházím z hokejové rodiny.
Vlastně jsem se až v sedmnácti rozhodl, že bych
chtěl dělat hokej profesionálně a bylo skvělé, že
první příležitost přišla hned takhle brzy. Než jsem se
nadál, byl jsem najednou v NHL. Byl to splněný sen.

Po několika letech ve Finsku ses až v 26 letech
probojoval do NHL, kde jsi hájil dresy Nashvillu
a Floridy. Bylo to pro tebe v nějakých ohledech
těžší, že ses do zámoří dostal až v pozdějším
věku?
V mých 18 letech začala moje kariéra pomalu, ale
jistě začala nabírat správný směr. Dalo by se říct,
že jsem do NHL naskočil trochu pozdě, ale to není
nic neobvyklého. Z Evropy chodí poměrně hodně
hráčů do Ameriky v tomhle věku.

Poslední dva roky jsi strávil v Německu, nyní se
stěhuješ do české extraligy. Co o tuzemské lize
víš?
Abych pravdu řekl, o extralize toho moc nevím,
ale to ji pro mě také dělá zajímavou. Těším se, až
si vyzkouším český styl hokeje. Přivedl mě sem
Jaroslav Hlinka, který si mě pamatoval z dob, kdy
jsme proti sobě hráli v NHL. Osobně za mnou přijel
a často se mnou mluvil, moc se mi přístup jeho
a celé Sparty líbil.
Je ti sedmatřicet let. Čeho bys chtěl ve své kariéře
ještě dosáhnout?
Jsem starší, zažil jsem toho spoustu. Hrál jsem
v NHL, byl jsem ve finském národním týmu, procestoval jsem s hokejem spoustu zemí. Teď bych
samozřejmě chtěl pomoct Spartě získat titul.
Kterými herními aspekty bys mohl být největším
přínosem ve Spartě?
Myslím, že jsem silný na puku, dobře bruslím
a můžu přispět svými zkušenostmi.

Znáš někoho ze sparťanského kádru osobně?
Asi tři týdny jsem hrál s Michalem Řepíkem v Rochesteru, na farmě Floridy Panthers, v Německu
jsem hrál proti Milanou Jurčinovi, ale zbytek kádru
neznám. Těším se, až se s ostatními poznáme.
Za svou kariéru sis zahrál se spoustou Čechů, ať
už v NHL, nebo při evropských štacích. Na koho si
vzpomínáš?
Chvíli jsem bydlel s Janem Hlaváčem nebo s Martinem Eratem, na ty hodně vzpomínám, ale všichni,
se kterými jsem hrál, byli dobří kluci. Ve Finsku
jsem jich taky potkal spoustu, se všemi jsme vždy
dobře vycházeli.
Ve Spartě trénuje německý trenér Uwe Krupp. Co
od spolupráce s ním očekáváš?
Zatím jsme se nepotkali, ale slyšel jsem o něm, že
je férový a dobrý kouč. Má spoustu úspěchů jak
jako hráč, tak jako trenér. V Německu, kde jsem
teď dva roky hrál, jsem o něm slyšel hodně, je tam
legendou. Na spolupráci s ním se těším.
Byl jsi někdy v Praze? Kde tu budeš bydlet?
V Praze jsem nikdy předtím nebyl, ale slyšel jsem,
že to je krásné město. Bydlet budu v Karlíně, kousek od Milana Jurčiny, za což jsem rád. Budu tak
mít vždy nablízku někoho známého. Těším se na
bydlení tady. Praha je známá nádhernými památkami, už se nemůžu dočkat, až se na ně podívám.
Máš rodinu? Kolik máš dětí?
Mám dva syny, jednoho šestnáctiletého a druhého jedenáctiletého. Do Prahy jsem ale přišel sám,
zbytek rodiny žije ve Finsku.
Řekni nám něco o sobě – jaké jsou tvé mimohokejové koníčky?
Nejraději trávím čas u vody. Ve Finsku mám dům
u jezera, kde v létě trávíme s rodinou a s přáteli
spoustu času. Rád jezdím na vodním člunu nebo na
vodních lyžích, rybařím. Další můj koníček je tady
asi trochu neobvyklý, ale jelikož máme ve Finsku
spoustu lesů, rád se o ně starám. Když ve svém
volném čase nejsem u vody, jdu do lesa.

#HCSPARTA
SDÍLEJ SVÉ FOTKY S HASHTAGEM

SLEDUJ @HCSPARTAPRAHA

FYZIOTERAPEUTI DARSOVÁ A VRBICKÝ:
JSME TÝM PRO TÝM
PŘED SEZONOU SE STALI NOVÝMI POSILAMI SPARŤANSKÉ KABINY. „SPOLUHRÁČI“, BEZ
KTERÝCH SI HOKEJISTÉ UŽ NEUMÍ PŘEDSTAVIT SVŮJ ŽIVOT. MICHAELA DARSOVÁ A DAVID
VRBICKÝ DOPLNILI V TÝMU FYZIOTERAPEUTŮ BÁRU KRAJSOVOU A SPOLUPRÁCI SI NEMOHOU VYNACHVÁLIT.
Působili jste před Spartou někdy v jiném extraligovém klubu?
David Vrbický: Mám za sebou pět sezon v Mladé
Boleslavi, kam mě přivedl bývalý trenér Sparty
Marian Jelínek.
Michaela Darsová: Já působila devět let u kladenských Rytí řů, pět let v extralize a čtyři roky
v první lize.
Jak jste se k fyzioterapii dostali? Byla to vaše
vysněná práce?
MD: O fyzioterapii jsem se dozvěděla na gymná-

ziu ve druhém ročníku. Povídala nám o ní naše
třídní profesorka. Od té doby jsem chtěla dělat
pouze to, takže to bylo moje vysněné povolání.
DV: Původně jsem studoval medicínu. Potom, co
jsem odešel ze školy, jsem chtěl nadále zůstat ve
zdravotnictví. A protože jsem celý život sportoval, tak mě zaujala fyzioterapie.
Davide, pracuješ i pro český olympijský tým. Kolik olympiád jsi již absolvoval?
DV: Ano, je to tak. Měl jsem to štěstí, že jsem se
mohl zúčastnit her v Londýně, Soči a Riu.

Míšo, máš také zkušenosti i s jinými sporty než
s hokejem?
MD: Pracovala jsem třeba s lyžaři v Jablonci
nad Nisou, nyní již 13 let pracuji na sportovním
gymnáziu v Kladně, kde mám na starosti atlety, judisty, volejbalisty, hokejisty, plavce a další
sportovce. Ve své ordinaci jsem měla také tenisty
a závodnice v aerobiku. Čtyři roky spolupracuji
s extraligovým volejbalovým týmem Kladna.
Koho z našich hráčů máte na lehátku nejčastěji?
DV: To se nedá paušalizovat. Jsou hráči, kteří
chodí i preventivně, tak by to pak vypadalo, že
jsou slečinky, a to v hokeji opravdu nehrozí.
MD: Ale kvůli zranění je u nás teď nejčastěji Marek Kvapil. Snad ho brzy dáme do pořádku.

kterou budeme dělat na Spartě, a zároveň dostávají
domácí úkoly, aby cvičili sami doma.

Koho naopak nejméně?
MD: Opravdu málokdy teď něco potřebuje Robert Říčka.
DV: Je třeba říct, že hráči většinou přichází ve
chvílích, kdy mají nějaký problém nebo chtějí
s něčím poradit. S každým už jsme něco řešili.

Jak vypadá váš běžný den na Spartě?
MD: Většinou přijíždím ráno, aby ke mně hráči
mohli přijít ještě před rozcvičkou. Během tréninku
rehabilituji hráče, kteří jsou zranění, a po tréninku
se věnuji ostatním.
DV: Přesně tak, to je u každého stejné.

Co s hráči nejčastěji na lehátku probíráte?
DV: Témata jsou různá, myslím, že máme široký záběr konverzací. (smích) Pokud ale myslíte, že se hovory stáčí k pohybovému aparátu, budete zklamaní.
MD: Samozřejmě ale také probíráme zdravotní problémy, které hráče trápí. Domlouváme se na terapii,

Jak si mezi sebou rozdělujete zápasy?
MD: Hlavně podle našich časových možností.
Střídáme se pravidelně, na každého se dostane.
DV: Je to spravedlivé, vždy si měsíc dopředu nastavíme plán i s Bárou, aby nám vše sedělo i do
našeho soukromého programu.

V týmu jste i s Bárou Krajsovou tři. Máte hráče
rozdělené, nebo se spíš střídáte a máte na starosti
celý tým?
MD: Máme vždy na starosti celý tým a společně
se domlouváme, co je aktuální a co je zapotřebí
udělat v rámci rehabilitace.
DV: Myslím, že je fajn, když nás je víc a můžeme
se doplnit nebo zastoupit. Pracujeme jako tým pro
tým. Každý navíc léčí trochu jiným způsobem, což
je taky výhoda, protože každý hráč si může zvolit,
jaká terapie mu je bližší. Podle mě to má výhody
pro všechny, jak terapeuty, tak hráče.

25.-26. 1. 2020

Ledové sochy
s tématikou království čar a kouzel,
na střeše Galerie Harfa.
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Máš doma nějaké zvíře?
Naposledy jsme měli jezevčíka ještě u rodičů. Po
kariéře bych si chtěl znovu pejska pořídit.

Kdy jsi začal hrát hokej?
Ve čtyřech letech, přivedl mě k němu tatínek,
který hrál druhou ligu s Orlovem.

Jakou máš rád kuchyni?
Českou a italskou. Občas i sám vařím, ale málokdy.

Kdo byl tvým vzorem?
Samozřejmě Jaromír Jágr a všichni Češi, co hráli
v NHL. Tehdy jich bylo hodně, ať to byl Milan
Hejduk, nebo třeba Aleš Hemský, vzhlížel jsem
k nim.

Jaké máš rád filmy?
Rád se podívám na akční, horory i komedie. Můj
oblíbený film je Muž v ohni.
Co jiné sporty než hokej? Hraješ?
Sport je můj velký koníček, takže hraju skoro
všechno. Snažím se být všestranný, chodím na
tenis, badminton, fotbal, squash… Sport mě baví
strašně moc.
Který sport rád sleduješ v televizi?
Když je nějaký zajímavý zápas, rád se podívám
na všechno, ale nejvíce asi na fotbal nebo NBA.
Sleduješ nějakého konkrétního sportovce?
Mám rád Cristiana Ronalda, jeho výkony sleduju.
Co rád děláš ve volném čase?
Rád chodím na procházky, výlety nebo vycestuju
ven. Cestuju strašně rád, když máme volno po sezoně, tak se podívám na nějaké nové místo. Preferuju aktivní odpočinek.

ANTIDOPINGOVÁ

GARANCE

VHODNÉ

I PRO DĚTI

Který je tvůj oblíbený hokejový tým?
V NHL to je Colorado, ale teď když se koukám,
tak spíš sleduju hru celkově a snažím se třeba
i něco okoukat. V extralize je to samozřejmě
Sparta!
Který je tvůj nejsilnější hokejový zážitek?
Zápasy za národní tým. Jsem moc vděčný za příležitost si ten dres obléct, je to nepopsatelný pocit. Doufám, že to ale přebije úspěch se Spartou!
Co pro tebe znamená heslo #NEZASTAVÍŠ?
Myslím, že si každý hráč jednou projde těžkým
obdobím, ale pokud hokej miluje, bude bojovat
dál. Pro mě to období nastalo minulou sezonu,
kdy jsem prodělal poměrně těžký úraz, ale pořád
jsem věřil, že se dokážu vrátit na úroveň, na které
jsem byl. Myslím, že se mi to povedlo, prostě jsem
se před překážkou nezastavil, ale bojoval dál.
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