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HC SPARTA PRAHA

MOUNTFIELD HK
HC ENERGIE K ARLOV Y VARY

A-T Ý M HC S PA R TA P R A H A

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

L

23 / 3 / 1988

36 / sedláček

30 / NEUVIRTH

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

77 / 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

20 / 6 / 1989

P

62 / Říčka

5 / 11 / 1996

L

67 / Smejkal

23 / 1 / 1996

L

10 / 2 / 1996

P

96 / tomášek

24 / sukeľ
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BIL ANCE S HR ADCEM

PARTNER MLÁDEŽE HC SPARTA PRAHA

CELKEM 35 ZÁPASŮ / 23 výher / 12 PORÁŽEK
DOMA 17 ZÁPASŮ / 11 výher / 6 PORÁŽEK

BR ANK ÁŘI
2

MAREK MAZANEC

18.07.1991

P

CZE

1

ŠTĚPÁN LUKEŠ

25.02.1996

P

CZE

OBR ÁNCI
27

OSKARS CIBULSKIS

09.04.1988

L

LAT

19

ZDENĚK ČÁP

12.06.1992

L

CZE

63

OSCAR EKLUND

27.08.1988

L

SWE

10

MICHAEL GASPAR

31.10.1999

L

CZE

21

TOMÁŠ LINHART

16.02.1984

L

CZE

77

RICHARD NEDOMLEL

01.07.1993

L

CZE

45

FILIP PAVLÍK

20.07.1992

P

CZE

41

RADIM ŠALDA

18.02.1999

L

CZE

9

PETR ŠIDLÍK

18.01.1994

L

CZE

03.08.1992

P

CZE

24

PETR ZÁMORSKÝ

#2 MAZANEC
MAREK

NE J V Ě T ŠÍ H V Ě ZDA

ÚTOČNÍCI
LUKÁŠ CINGEL

10.06.1992

L

SVK

29

6

MICHAL DRAGOUN

12.04.1983

L

CZE

71

MATĚJ CHALUPA

26.07.1998

L

CZE
CZE

26

ALEŠ JERGL

18.04.1994

P

34

KEVIN KLÍMA

05.06.1997

L

42

PETR KOUKAL

16.08.1982

L

CZE

59

ADAM KUBÍK

21.10.1998

L

CZE

30

JAKUB LEV

06.12.1990

P

CZE

14

PATRIK MIŠKÁŘ

29.03.1996

L

CZE

JAKUB ORSAVA

27.02.1991

P

CZE

98

RADOVAN PAVLÍK

18.02.1998

L

CZE

94

JORDANN PERRET

15.10.1994

L

FRA

62

RADEK PILAŘ

08.07.1996

L

CZE

70

RADEK SMOLEŇÁK

03.12.1986

L

CZE

78

LUKÁŠ ŽEJDL

07.08.1991

L

CZE

NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ VÝHRA:

9:3, 11. ledna 1994, 35. kolo

NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ PORÁŽKA:
0:5, 25. ledna 2015, 41. kolo

NEJVÍCE GÓLŮ NA SPARTĚ:

9:3, 11. ledna 1994, 35. kolo

POSLEDNÍ ZÁPAS:

MHK – SPA 5:2
31. kolo, 28. prosince 2019
Góly: Perret, Cingel, Klíma, Cingel,
Chalupa – Dvořáček, Smejkal

Hl av ní t r enéŘI: T om á š M a r t inec, V l a dimír Rů žičk a / A SIS T EN T I T R ENÉR A : A l e š K r át ošk a , Pe t r S voboda
t r enér br a nk á řů: ROBER T HORY N A

PODPORUJEME BUDOUCÍ
HOKEJOVÉ GENERACE
www.billa.cz

www.merkur.cz

B IL A N C E S K A R L O V Ý M I VA R Y
CELKEM 93 ZÁPASŮ / 59 výher / 6 REMÍZ / 28 PORÁŽEK
DOMA 46 ZÁPASŮ / 33 výher / 2 REMÍZY / 11 PORÁŽEK

BR ANK ÁŘI
1

JAN BEDNÁŘ

26.08.2002

L

CZE

2

ADAM HORÁK

21.11.2001

L

CZE

VÁCLAV MOKRÝ

03.05.1999

L

CZE

FILIP NOVOTNÝ

06.05.1991

L

CZE

35

OBR ÁNCI
22

VLADIMÍR EMINGER

03.04.1992

P

CZE

51

DOMINIK GRAŇÁK

11.06.1983

L

SVK

20

DALIMIL MIKYSKA

16.08.1999

L

CZE

7

MICHAL PLUTNAR

21.02.1994

P

CZE

90

MARTIN ROHAN

26.06.1990

L

CZE

25

ADAM RULÍK

13.11.1996

L

CZE

11

MATĚJ STŘÍTESKÝ

20.09.1990

P

CZE

63

ONDŘEJ ŠAFÁŘ

02.11.1995

L

CZE

44

PETR ŠENKEŘÍK

13.03.1991

L

CZE

MARTIN WEINHOLD

22.02.1997

P

CZE

#30 RACHŮNEK
TOMÁŠ

NE J V Ě T ŠÍ H V Ě ZDA

ÚTOČNÍCI
8

ONDŘEJ BERÁNEK

21.12.1995

L

CZE

21

JIŘÍ ČERNOCH

01.09.1996

P

CZE

9

JAKUB FLEK

24.12.1992

L

CZE

47

SEBASTIAN GORČÍK

05.09.1995

L

CZE

12

DÁVID GRÍGER

28.11.1994

L

SVK

77

NICOLAS HLAVA

17.05.1994

L

CZE

10

PETR KOBLASA

07.11.1993

P

CZE

64

MARTIN KOHOUT

17.01.1995

L

CZE

15

ADAM KŘEMEN

16.03.2001

L

CZE

23

TOMÁŠ MIKÚŠ

01.07.1993

L

SVK

40

MARTIN OSMÍK

07.04.1996

L

CZE

24

VOJTĚCH POLÁK

27.06.1985

L

CZE

30

TOMÁŠ RACHŮNEK

26.02.1991

P

CZE

34

VÁCLAV SKUHRAVÝ

16.01.1979

L

CZE

26

OTAKAR ŠIK

04.04.2000

L

CZE

77

TOMÁŠ VILDUMETZ

27.09.1988

L

CZE

5

TOMÁŠ VONDRÁČEK

16.02.1991

L

CZE

19

MATĚJ ZABLOUDIL

23.12.1998

L

CZE

NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ VÝHRA:

11:0, 3. listopadu 2013, 18. kolo

NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ PORÁŽKA:

1:4, 2. prosince 2012, 27. kolo

NEJVÍCE GÓLŮ NA SPARTĚ:

11:0, 3. listopadu 2013, 18. kolo
8:3, 30. prosince 1997, 34. kolo

POSLEDNÍ ZÁPAS:

KVA – SPA 3:5
33. kolo, 2. ledna 2020
Góly: Beránek, Beránek, Flek – Rousek,
Dvořák, Řepík, Tomášek, Říčka

Hl av ní t r enéR : M A R T IN PE ŠOU T / A SIS T EN T T R ENÉR A : T OM Á Š M A RIŠK A
t r enér br a nk á řů: PAV EL K NĚ ŽICK Ý

Jsme včas tam, kde nás
právě potřebujete.
Myslete na svou budoucnost již dnes

L EGENDY ČESKÉ
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. SEZNAMTE SE S NIMI.

Kapitán Jan Štoček
U pražské mordparty strávil dlouhých třicet let. Za své působení byl
v roce 2012 uveden do policejní síně
slávy. V devadesátých letech výrazně přispěl k rozkrytí tzv. orlických
vražd. Mezi jeho nejznámější případy
patří také zmizení devítileté Aničky
nebo zatčení sériového vraha Ivana
Roubala. Dodnes u závažných případů ohledává místa činu a vyslýchá
svědky.

Plukovník Jiří Markovič
Pomohl dopadnout spartakiádního
vraha či sériového zabijáka a kanibala Ladislava Hojera. Za pětatřicet
let u policie, do jejíž řad vstoupil
v roce 1964, získal spoustu zkušeností, které od roku 1986 jako šéf
rád předával dál – třeba právě Josefu
Marešovi. Do policejního důchodu
odešel v roce 1999. Po konci své
kariéry vydal dvě knihy mapující jeho
případy.

Plukovník Josef Lottes
U policie začínal v roce 1973 jako běžný pochůzkář, ale vypracoval se až na
pozici šéfa pražského oddělení vražd,
kde svou kariéru v roce 2017 ukončil.
Během 44 let pracoval na více než
tisícovce případů, z nichž se mu spolu
s jeho týmem podařilo objasnit devadesát procent! V roce 2013 se podílel
na založení zvláštního vyšetřovacího
týmu Tempus, který se zabývá starými
nevyřešenými případy.

Plukovník Josef Mareš
Jeho policejní kariéra trvala třicet let,
velkou část z ní strávil jako vyšetřovatel a později i jako vedoucí pražského
oddělení vražd. Mimo jiné pomohl objasnit vraždu manželky Ivana Jonáka,
majitele pražského klubu Discoland,
Sylvie. Policejní řady opustil tento velký fanoušek Sparty na konci minulého
roku. Josef Mareš byl jedním ze
spoluautorů úspěšného seriálu
Případy 1. oddělení.

mi mě tehdy fanoušci vyvolali z šatny na led, to
byl moc pěkný moment, na který rád vzpomínám.
Jak jsi spokojený se svou dosavadní sezonou?
Nechci příliš hodnotit sám sebe. S průběhem sezony jsem ale poměrně spokojený, tým dobře pracuje,
držíme se na předních příčkách tabulky. Od toho,
jak dobře hraje náš tým, se pak odvíjí i mé výkony.
Platíš za jednoho z nejproduktivnějších hráčů našeho týmu, očekával jsi, že dostaneš takový prostor
na ledě?
Jsem rád, že mohu svými góly týmu pomáhat. Ale
není to jen o mně, góly u nás dávají všechny lajny.
Před sezonou jsem takový prostor rozhodně nečekal. Tehdy jsem si říkal, že bych byl rád, kdybych
dostal stejně času jako v minulé sezoně.

Už nejsi nejmladším hráčem týmu, za A-tým pravidelně nastupují také David Vitouch nebo Daniel
Poizl. Snažíš se jim pomoci, aby zapadli do týmu
stejně dobře jako ty?
Hodně se spolu bavíme, máme k sobě věkově
nejblíž. Já jim ale ve svém věku ještě nemám co
poradit, pro rady si naopak chodím spolu s nimi
k nejzkušenějším klukům. Řešíme s nimi, jak být
na ledě ještě o něco chytřejší, jak nejlépe přelstít
soupeře. Máme v týmu spoustu hráčů, kteří toho
zažili opravdu hodně. Pro nás mladé jsou skvělou
inspirací.

Zůstáváš stále v kontaktu s Buffalem, které tě před
sezonou draftovalo?
Ano, každý týden si buď píšeme, nebo zavoláme.
Přiletěli se na mě už čtyřikrát podívat i osobně
do O₂ areny.

ROUSEK: JSEM RÁD, ŽE SPARTA
DĚLÁ PROJEKTY, JAKO JE HOLD
LUKÁŠ ROUSEK BYL JEDNOU Z HLAVNÍCH POSTAV LOŇSKÉHO ROČNÍKU SPARTA VZDÁVÁ
HOLD. V OBOU ZÁPASECH URČENÝCH PRO SLOŽKY INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU DOKÁZAL VSTŘELIT GÓL. „MÁM Z TĚCHTO AKCÍ DOBRÝ POCIT, JSEM MOC RÁD, ŽE JSME
JEJICH SOUČÁSTÍ,“ ŘÍKÁ NADĚJNÝ ÚTOČNÍK.
Spartu čekají zápasy našeho největšího projektu
Sparta vzdává hold. Nastoupíte ve speciálních dresech, připravuje se speciální ceremoniál, z výtěžku
ze vstupného a aukcí dostanou nadace integrovaného záchranného systému velký finanční obnos.
Jak tyto akce jako hráč vnímáš?
Vnímám to nejen já, ale i kluci v kabině, rozhodně
pozitivně. Jsme rádi, že se na těchto akcích můžeme alespoň částečně podílet. Pouze Sparta se
těmto akcím věnuje pravidelně a nejvíce z celé
extraligy. Chodíme pravidelně na onkologické oddělení v motolské nemocnici, darujeme s fanoušky
krev, běháme pro dobrou věc a teď pomůžeme
lidem, kteří každodenně pomáhají také nám. Mám
z toho dobrý pocit.

Dostal ses někdy do situace, kdy ti hasiči, policisté
či záchranáři pomohli?
Ano, pamatuji si víc případů, kdy mi pomohli.
Nejvíc asi moment, kdy jsem si během zápasu
zlomil klíční kost. Tehdy mě záchranáři rychle
převezli do nemocnice a brzy nato mě operovali.
Vše proběhlo bez problému. Jsem moc rád, že
tyto služby v České republice fungují na špičkové
a světové úrovni.
Loni si v obou holdovských zápasech vstřelil gól,
z toho jeden vítězný. Pamatuješ si tyto zápasy?
Pamatuji si hlavně zápas s Plzní, který se nám
bohužel nepodařilo urvat do vítězného konce. To
nás tehdy hodně mrzelo. Po zápase s Vítkovice-

Co spolu řešíte? Sledují tvé zápasy? Dávají ti nějaké
podněty, na čem případně více pracovat?
Ptají se, jak vypadaly zápasy, jak jsem se cítil na
ledě a jak se mi hrálo. Zápasy většinou sledují hlavně na videu. Probíráme i to, co bych měl zlepšit,
na čem pracovat. Jde pouze o doporučení, které
si ale stejně snažím vzít co nejvíc k srdci.

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM 11. ROČNÍKU

#67 JIŘÍ SMEJKAL

Festival chutí

v Harfě

evropský

asijský

21.- 22.11.

americký
12. – 13. 9.

14. – 15. 3.

středomořský
13. – 14. 6.

Více na: www.galerieharfa.cz

#HCSPARTA
SDÍLEJ SVÉ FOTKY S HASHTAGEM

SLEDUJ @HCSPARTAPRAHA

hold patřičný dosah a výstup, který od toho všichni
očekáváme. Vše je navíc umocněno tím, že se jedná
o jedenáctý ročník. Sparta se tehdy inspirovala v zahraničí jako první. To, že v ostatních klubech vyznávají své hrdiny, všechna čest. Buďme rádi za to, že
česká scéna takhle vystupuje. Sparta by ale měla být
vždy o krok před ostatními, udávat v Česku trendy.
Jak ses dostal k režírování zápasů?
Díky Spartě, kde jsem se postupnými kroky v odděleních dostal až do fáze, že jsem chtěl být u řízení
zápasu. Režie je hlava a mozek utkání, která ovlivňuje nejenom zábavu, ale také například sportovní
úsek a někdy samotný výsledek. Tohle mě lákalo

životech. Je to prostě něco velkého, co člověk má
v sobě a chodí s tím. Tak to má být.
Prožíváš zápasy emotivně?
Jsem hodně emotivní, moji spolupracovníci to vidí
a slyší každý zápas. (směje se) Hodně se do vedení
zápasu vkládám, je velice důležité být na vlně fanouška. Jde o to, abychom fanouškovi nabídli to
správné, co on zrovna chce. Je tedy potřeba částečně se vcítit do role diváka a hlídat, aby rozhodnutí
neuškodilo klubu, hře, neporušili jsme nějaké regule.
Zároveň se snažíme pomoci trenérům i hráčům, pouštět jim určitou situaci, která byla nefér nebo kterou
rozhodčí přehlédli. Fanoušci díky tomu dostanou

REŽISÉR ZAHÁLKA: ROZUMÍM TOMU,
CO PRO FANOUŠKY SPARTA ZNAMENÁ
NA SPARŤANSKÝCH ZÁPASECH NENÍ FYZICKY VIDĚT, PŘESTO JE VEDLE HOKEJISTŮ JEDNOU
Z HLAVNÍCH POSTAV, KTERÉ SE STARAJÍ O PROGRAM V O 2 ARENĚ. REŽISÉR ZÁPASŮ MARTIN
ZAHÁLKA SEDÍ VYSOKO NAD LEDEM, ZÁPASY ALE PROŽÍVÁ, JAKO BY BYL UPROSTŘED SPARŤANSKÉHO KOTLE. „VE CHVÍLI, KDY JSEM PŘIŠEL NA SPARTU, JSEM POZNAL JINÝ PŘÍSTUP
LIDÍ A TO, CO JE SPARTA ZA KLUB,“ ŘÍKÁ NADŠENĚ.
Právě probíhá 11. ročník tradičního projektu Sparta
vzdává hold. Bude v něčem speciální?
Letošní hold bude ojedinělý zejména díky scéně na
ledové ploše. Z audiovizuální techniky budeme využívat videomapping v útočné třetině, který diváci
v O₂ areně běžně nevidí. Navíc poprvé využijeme
také prostoru přímo v hledišti, kam umístíme hudbu
Hradní stráže spolu s vlajkonoši jednotlivých složek.
U kolika holdů jsi byl?
Byl jsem skoro u všech, vynechal jsem pouze první.
Od sezony 2010/2011 jsem se na projektu pravidelně podílel. Letos budu u svého desátého holdu,
takže je to pro mě takové malé jubileum. Na druhou
stranu jsem byl u zrodu nového pojetí celé akce, kdy
byly poprvé k vidění ceremoniály a celkově se na
všem začalo pracovat na vyšší úrovni. Takže vlastně můžu říct, že jsem prošel takřka všemi holdy.

Doufám, že jich ještě pár v dalších letech přidám.
Myslíš, že se náš hold dá porovnat s jinými projekty
v zahraničí?
Určitě. Úroveň scény je srovnatelná s vybranými zahraničními kluby. Myslím si, že se čím dál více blížíme
úrovni v Severní Americe. Nejsem si jistý, zda nějaký
zahraniční klub drží tradici podobného projektu tolik
let jako my.
Považuješ hold ze své pozice režiséra sparťanských
zápasů za vrchol všech projektů?
Ano. Všechna oddělení klubu se zaměřují na projekt
samotný, můžeme říct, že se jedná o projekt v projektu. Vše se plánuje paralelně s dalšími projekty
v rámci prezentace klubu. Jede se klasická denní
činnost. Doopravdy každý úsek se musí soustředit na
plánování a vyvinutí dostatečného úsilí na to, aby měl

nejvíc: pomáhat sportovnímu výsledku a zároveň
informovat a dobře pobavit obecenstvo, aby vlastně
díky tomu, co vidí, mohli být lidi na Spartu hrdí, že
ona je číslo jedna.
Jsi sparťanem odmala?
Nejsem, jelikož jsem se narodil v Teplicích. Brácha
a můj táta jsou hokejisti, u mě je to spíš koníček.
Závodně jsem hrával fotbal, s rodiči jsme ale objížděli
všechny možné sportovní akce. Ve chvíli, kdy jsem
přišel na Spartu, pocítil jsem jiný přístup lidí a to, co
je Sparta za klub. Do té doby jsem o tom pouze slyšel.
Až když jsem se s tím vším setkal – a teď z pozice režiséra po deseti letech, který má nadhled nad všemi
zápasy a emocemi jednotlivých lidí –, jsem poznal,
jak lidi Spartu berou. To mi dalo základ, abych si
o tom udělal představu. Rozumím tomu, co pro fanoušky celá Sparta jako tradiční značka znamená.
Sparta je pro fanoušky náboženství. Pro lidi, děti,
rodiny je to zásadní věc v jejich fanouškovských

nový náboj. Vše je ale třeba dělat s citem. Do sportu
určitě nepatří zesměšňování soupeře, není to filozofie myšlení Sparty.
Máš v hokeji rád bitky?
Rozhodně! Je to impuls, který zápas občas potřebuje. Férová bitka je vždycky tahák. Musí na ni být ale
připravení oba hokejisti. Hráči si uvědomují, že oni
sami můžou dát celému zápasu nový náboj.
Kde bereš inspiraci pro svou práci?
Snažím se hodně vzdělávat. Náš obor nemá žádné
specializované vzdělání nebo konkrétní školu. My
se vzděláváme tím, že sledujeme trendy ve světě,
objíždíme různé veletrhy, pozorujeme videa a vše
konzultujeme s dalšími lidmi i mezi sebou. Je hrozně důležité, že naši práci rozebíráme a probíráme
ji s různými technickými firmami. Technika je právě to, co nám dělá obraz a vizuál daného projektu
a show. Musíme být i technicky vzdělaní. Je paradox,

že spousta lidí si říká, jak můžu mít vystudované
ČVUT a dělat tuhle práci. Když se nad tím zamyslíme,
propojení tu je. Naše práce je založená na tom, jak
funguje režie, technika, a kompletní audiovizuální
fungování arény.
V čem je O₂ arena z tvého pohledu lepší než Tipsport arena?
O₂ arena je jedinečná, nabízí nám neuvěřitelné
možnosti. Ale s tím jsou spjatá i nějaká pravidla,
která v ní jsou. Kromě hokeje se zde střídají různé
akce, ať už jde o koncerty, konference a další eventy. Tím pádem tu nemůžeme vždycky realizovat to,
co by teoreticky šlo. Jakmile to ale lze, dostává
se to do úplně jiné dimenze než v Holešovicích.
Stará hala už má bohužel to nejlepší za sebou.
Všichni víme, že tam by se Sparta už nikam výrazně
neposunula.
Jak probíhá tvůj běžný zápasový den?
Mojí dlouholetou tradicí je to, že každé ráno do osmi
hodin v hrací den posílám všem lidem z našeho marketingového, PR a produkčního týmu podklady k zápasu. Dělám to záměrně. Do noci se totiž ještě můžou
některé věci změnit. Každý zápasový den vstávám
hodně brzy ráno. Sedám hned k počítači, kde dodělám předpřipravené zápasové věci, aby v osm hodin
všem lidem pípaly na mailu důležité zprávy. Poté často doděláváme ještě nutné materiály k aktuálnímu
zápasu. Pak si zajdu do posilovny, abych se nabudil
na stejnou vlnu a energii jako naši hráči. Pět hodin
před utkáním přijíždím do arény, připravím si věci
a poté už jen čekám na zápas.
S kým jsi během zápasu v kontaktu?
V kontaktu jsem takřka s každým. Scházejí se u mě
všechny informace, které pak potřebujeme vzkázat
fanouškům. Největší kontakt mám s produkčním týmem a marketingovým týmem, se kterými řeším kompletně celou produkci podle připraveného scénáře.
Jsem často ve spojení se sportovním manažerem
i s generální ředitelkou. Reagujeme na vývoj zápasu,
často se stává, že přes tiskového mluvčího posíláme
vzkazy dolů na střídačku trenérům.

Kolik lidí s tebou v režii pracuje? Fungujete také jako
tým?
Nahoře se mnou sedí celkem deset lidí a čtyři kameramani na platformách. Co se týče vybavení a obsazení štábu, jsme na extraligové první příčce. Pravidelně chodíme s kolegy za zábavou mimo práci. Snažím
se po těch letech na Spartě být také tím, kdo tmelí
partu, podobně jako hokejisté v kabině. O to samé
se snažíme i v rámci sparťanského managementu.
Na Spartě jsi strávil spoustu času. Které jsou tvoje
nezapomenutelné okamžiky?
Mezi nejlepší patří dílčí okamžiky, které jsem tu zažil.
Rád vzpomínám na chvíli, kdy se stal Jarda Hlinka
neproduktivnějším hráčem v historii klubu, pak na gól
Petra Tona, kdy dosáhl na rekordní metu dosažených
branek ve sparťanském dresu. Vzpomínám si, jak
jsme jeli pro pana Zábrodského na letiště s jeho synem a u pana Siveka jsme na hotelu strávili příjemný
večer povídáním si o tom, jak bude vypadat další
ceremoniál. Pamatuju si, jak jsme se tentkrát semkli
jako celá parta a objeli tehdy ještě podceňovanou
CHL a dotáhli to až do finále, které jsme bohužel
prohráli. Další, co mě napadá, je letadlo Jaroslavle,
které spadlo před lety i s našimi hokejisty. To jsem
bral jako takový mezník, kdy jsem si uvědomil, jak
lidem, kteří se jakýmkoli způsobem podílí na chodu
klubu, muselo být. Byl mezi nimi i náš Honza Marek,
velký sparťan. Jsem rád, že jsme mu udělali slavnostní pietu a řádně uctili jeho památku. Tohle mám
navždy uložené v srdci.

AKČNÍ MODELY
ŠKODA 125 LET
NYNÍ SE
ZIMNÍMI PNEU ZDARMA.
ŠKODA

SCALA

již za 377 900 Kč včetně DPH
se zvýhodněním až

56 000 Kč

ŠKODA

FABIA

již za 284 900 Kč včetně DPH

Máš už v plánu něco dalšího, co bys chtěl na Spartu
přinést?
Už se o mně ví, že nejsem režisérem pouze na Spartě,
která mi dala obrovskou příležitost nahlédnout do
dalších projektů, sportů a odvětví. Realizací, které
jsme i v rámci naší společnosti LIVEBROS dělali,
je hodně. Nejenom na české scéně, ale i v Evropě.
Sparta má stále u mě prioritu, proto jsem za uplynulých deset let nechyběl ani na jednom utkání. Vždycky budu rád, když Sparta a její partneři pomůžou
k tomu, abychom byli jedineční a udávali trend v tom,
jak má sportovní event v republice vypadat.

se zvýhodněním až

45 000 Kč

ŠKODA

KAROQ

již za 555 900 Kč včetně DPH
se zvýhodněním až

62 000 Kč
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ŽIVÉ PŘENOSY

z Tipsport extraligy a Chance ligy

PŘEDPLATNÉ JIŽ V PRODEJI!

Kolbenova 891/37, Praha
Tel.: 325 408 408, www.louda.cz

DOTAZNÍK MIROSLAVA FORMANA

#88 | ÚTOČNÍK | 29 LET

Máš nějaké domácí zvíře?
Momentálně ne, ale dřív jsme měli kocoura Mikeše,
když mi bylo třináct. Pak už jsem žádné zvíře neměl,
kromě křečka, ale to byl spíš miláček mé přítelkyně.

bych se svézt, ale sám bych si ji nepořídil. Auta
mám rád, asi jako každý chlap. Mám rád hezká auta,
ale nejsem takový nadšenec jako třeba Matěj Machovský.

Jaký je tvůj oblíbený hudební styl?
Jsem taková všehochuť, rád si poslechnu cokoliv. Hodně záleží na období, střídá se to. Teď třeba
hodně poslouchám české písničky, ale za týden to
může být všechno úplně jinak.

Máš oblíbenou značku?
Dřív to bylo BMW, ale teď jezdím ve Volvu, takže
Volvo.

Hraješ na nějaký hudební nástroj?
Jako malý jsem chodil na flétnu, ale to už si vůbec
nepamatuju. Trochu umím na klávesy, jak šlo vidět v našem vánočním videu, ale zvládnu jen pár
písniček. Chtěl bych se na piano naučit víc, stejně
jako na kytaru.
Jaká je tvá oblíbená kuchyně?
Česká. Mám rád i například italskou, ale české klasiky jsou moje nejoblíbenější.
Vaříš sám?
Vajíčka, na to jsem specialista. Umím vajíčka na
všechny způsoby, pak ještě udělám řízky, ale tím
končím.
Jsi fanouškem motorismu?
Motorky moc nemusím, mám z nich respekt. Nechal

Pamatuješ si své první auto?
Byl to Peugeot 405. Každý druhý trénink jsem přijel
pozdě, protože mi někde vyplivl motor.
Který je tvůj oblíbený filmový žánr?
Nejraději mám asi komedie, ale pustím si všechno.
Kdybych to měl specifikovat, tak mám nejraději staré české komedie.
Máš nějaké tetování?
Nemám, dlouho jsem nad tím přemýšlel, ale pak
jsem ho zavrhl, protože jsem světlý typ a podle mého
by na mně nevypadalo tak dobře.
Co pro tebe znamená heslo #NEZASTAVÍŠ?
Každý tým nebo člověk, který chce být úspěšný,
před sebou bude mít překážky. Aby uspěl, nikdy
se před nimi nesmí zastavit. My to určitě nikdy neuděláme.

Partneři Tipsport extraligy 2019/2020

doplnit logo regionálního
prodejce Škoda Auto

marketingový partner

