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B R A N K Á Ř I

18 / Kudrna
11 / 5 / 1991 L

23 / Pech
19 / 9 / 1983 L

74 / Přibyl
18 / 12 / 1992 P

12 / Černoch
1 / 9 / 1996 P

90 / doček al
7 / 12 / 1990 L

11 / dvořáček
4 / 6 / 1992 L

88 / Forman
12 / 8 / 1990 L

91 / KVAPIL
5/1/1995 P

47 / Buchtele
21 / 7 / 1990 L

67 / Smejk al
5 / 11 / 1996 L

26 / Řepík
31 / 12 / 1988 P

62 / Říčk a
20 / 6 / 1989 P

24 / sukeľ
23 / 1 / 1996 P

92 / Růžičk a
17 / 2 / 1989 L

10 / Rousek
20 / 4 / 1999 L

96 / tomášek
10 / 2 / 1996 P

35 / machovský
25 / 7 / 1993 L

36 / sedl áček
5 / 4 / 1990  L

19 / Pavelk a
29 / 5 / 1993 L

7 / krutil
3 / 6 / 2002 P

75 / Pisk áček
11 / 9 / 1989 L

16 / polášek
12 / 7 / 1991 L

33 / Košťálek
17 / 2 / 1995 P

29 / K alina
9 / 7 / 1997 L

20 / Dvořák
7 / 5 / 1995 L

63 / jandus
2 / 12 / 1997 P

55 / Bl ain
19 / 3 / 1992 P

71 / Ďaloga
10 / 3 / 1989 L
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CELK EM 65 Z ÁPASŮ / 34 v ýher, 31 por á žek
DOMA 23 Z ÁPASŮ / 19 v ýher, 13 por á žek

BR A NK Á ŘI
33 LUKÁŠ KLIMEŠ 14.07.1994 L CZE

50 KAREL VEJMELKA 25.05.1996 P CZE

OBR Á NCI
23 IVAN BARANKA 19.05.1985 L SVK

7 TOMÁŠ BARTEJS 04.09.1992 L CZE

24 MICHAL GULAŠI 18.07.1986 L CZE

80 DANIEL KOWALCZYK 23.06.2000 L CZE

71 TOMÁŠ MALEC 13.05.1982 L SVK

63 ONDŘEJ NĚMEC 18.04.1984 P CZE

42 FILIP PYROCHTA 24.06.1996 L CZE

11 STANISLAV SVOZIL 17.01.2003 L CZE

77 JAN ŠTENCEL 26.02.1995 L CZE

Ú T OČNÍCI
10 MARTIN ERAT 29.08.1981 L CZE

92 PETR HOLÍK 03.03.1992 L CZE

16 LUBOŠ HORKÝ 14.11.1997 P CZE

57 JAN HRUŠKA 20.01.1986 L CZE

47 PAVEL JENYŠ 02.04.1996 L CZE

15 PETR KRATOCHVÍL 05.12.1997 P CZE

67 LUKÁŠ KUCSERA 09.09.1991 P CZE

22 MICHAL KUNC 31.10.2000 L CZE

19 SILVESTER KUSKO 02.05.1995 L SVK/
CAN

30 JAKUB LEV 06.12.1990 P CZE

88 PETER MUELLER 14.04.1988 P USA

27 JAKUB ORSAVA 27.02.1991 P CZE

25 KAREL PLÁŠEK 28.07.2000 L CZE

14 TOMÁŠ PLEKANEC 31.10.1982 L CZE

8 JAN SÜSS 05.01.1999 L CZE

13 VLADIMÍR SVAČINA 28.04.1987 P CZE

26 MARTIN ZAŤOVIČ 25.01.1985 L CZE

B I L A N C E  S  B R N E M

NEJV YŠŠÍ DOMÁCÍ V ÝHR A:
8:1, 4. února 1996, 40. kolo

NEJV YŠŠÍ DOMÁCÍ POR ÁŽK A:
2:5, 2. dubna 2014, 1. semifinále

NEJVÍCE GÓLŮ NA SPARTĚ:
9:3, 19. ledna 2016, 21. kolo

POSLEDNÍ ZÁPAS:  
KOM – SPA 2:0, 4. kolo, 22. září 2019

Góly: Holík, Hruška

T OM Á Š
PLEK ANEC#14

N E J V Ě T Š Í  H V Ě Z D A
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HNED NA Z AČÁTKU SEZONY SE V YŠVIHL MEZI NEJLEPŠÍ SPARŤANSKÉ STŘELCE. SLOVENSK Ý 
FORVARD ANDREJ KUDRNA CHY TIL VE SVÉM PÁTÉM ROČNÍKU VE SPARTĚ DRUHOU MÍZU. 
„DAŘÍ SE MI, ALE HL AVNÍ JE, ŽE ŠL APE CELÝ T ÝM,“ POCHVALUJE SI. 

KUDRNA: ČECH, SLOVÁK , NEBO K ANAĎAN?
BAVÍME SE VŠICHNI! 

Ve Spartě jsi vstoupil skvěle už do své páté sezo-
ny. Jak se ti tady hraje?
Už těch pět let značí, že jsem tu moc spokojený. 
Doufám, že je to stejné i z pohledu našeho vedení. 
Věřím, že letos navážeme na úspěchy první sezony, 
kdy jsem do Sparty přišel.

I když pocházíš ze Slovenska, sparťanští fanoušci 
tě jako cizince nevnímají. Cítíš to také tak? 
Rozhodně. My kluci ze Slovenska tu nejsme braní 
jako zahraniční hráči. Po pěti letech jsem si na 
Českou republiku zvykl, s fanoušky mám jen samé 
dobré zkušenosti.
 
Našel sis v Praze své oblíbené místo, kam rád cho-
díš? 
Ze začátku jsme chodívali často na Staroměstské 
náměstí, známé a příbuzné jsem brával do centra 
města, které je opravdu krásné. Je tu spousta pa-
mátek a možností, kam s nejbližšími zajít. Upřímně, 
nejradši ale relaxuju doma, nemám už tak velkou 
potřebu se procházet po městě, abych přišel na 
jiné myšlenky.

Do Sparty jsi přišel ve třiadvaceti letech, začínal 
jsi ve čtvrtém útoku. Teď nastupuješ v elitních for-
macích. V čem u sebe cítíš největší progres? 
Je pravda, že nemám problém nastoupit ve všech 
našich formacích. Zvykl jsem si na všechny herní 

role, nemám problém nastoupit ve všech příleži-
tostech. To myslím, že je moje největší přednost. 
Jsem připravený na každou situaci.
 
Ve Spartě máš jednu z  nejlepších střel. Trénuješ 
často střelbu? 
Snažím se, trenéři mě k  tomu hodně nabádají, 
abych se pokoušel střílet v co nejvíce příležitos-
tech. Snažím se tuto svou přednost také co nejvíc 
využít. 

V  týmu se pro letošní sezonu sešla silná sloven-
ská „menšina“. Zatímco loni jsi tu byl sám, letos 
tým posílili Matúš Sukeľ, Marek Ďaloga a  nově 
také Milan Jurčina. Jsi za to rád? 
Dříve nás tu bylo také dost, takže jsem si na to 
zvykl. Kromě minulé sezony tu vždy byl nějaký 
další Slovák. Samozřejmě jsem jedině rád, že ve 
Spartě přibyli další moji krajané, ale nijak se ne-
separujeme. V kabině se baví každý s každým, 
je jedno, zda je to Čech, Slovák, nebo Kanaďan. 
Všichni si rozumíme.
 
Řešíte spolu slovenské problémy, třeba politiku? 
O politice se téměř nebavíme, řešíme jen aktuální 
věci. A samozřejmě sledujeme všichni slovenský 
hokej, o tom občas pár slov prohodíme. Ale jinak 
fungujeme jako tým, v kabině je super parta, kde 
se dá bavit opravdu s každým. 

PODPORUJEME BUDOUCÍ 
HOKEJOVÉ GENERACE

www.billa.cz

GENERÁLNÍ PARTNER HC SPARTA PRAHA
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BUĎ HRDINOU 
A DARUJ KREV!
JSOU TO NOVODOBÍ HRDINOVÉ. DARUJÍ KOUSEK SEBE SAMOTNÝCH K VŮLI POMOCI DRUHÝM. 
DÁRCI KRVE. KLUB HC SPARTA PR AHA SE I LETOS V R ÁMCI JIŽ TŘINÁCTÉHO ROČNÍKU AKCE 
SPARŤANSK Á KREV POKUSÍ NA JÍT A ODMĚNIT CO NEJVÍCE TĚCHTO HRDINŮ. STEJNĚ JAKO 
V MINULÝCH LETECH SE K HOKEJOVÉMU T ÝMU PŘIDA JÍ I DALŠÍ SPORTOVNÍ KLUBY, K TERÉ 
SPOJUJE JEDNO JMÉNO. SPARTA. A NEJEN TO! ÚČAST PŘISLÍBILI TAKÉ Z ÁSTUPCI Z ORGA-
NIZ ACE OK TAGON MMA. K A ŽDÝ FANOUŠEK, K TERÝ V LISTOPADU DARUJE KREV PŘI SPO-
LEČNÉM DAROVÁNÍ NEBO VE VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICI V PR A ZE, DOSTANE JAKO 
ODMĚNU VOUCHER NA DVĚ VSTUPENK Y NA Z ÁPAS PROTI ZLÍNU.

„Krev často vnímáme jako něco samozřejmého 
a běžného. Každému se ale může stát, že bude kvůli 
nehodě či nemoci závislý na transfuzi. Pak nezbývá 
než doufat, že se najde hrdina, který krev daroval,“ 
říká generální ředitelka klubu Barbora Snopková 
Haberová. „Dlouhodobě se snažíme podporovat 
dárcovství krve a motivovat nejen své fanoušky 
k tomu, aby pomáhali k záchraně lidských životů,“ 
dodává.

Sparta letos zorganizuje několik společných da-
rování, celý listopad navíc bude ve Všeobecné 
fakultní nemocnici na Karlově náměstí v  Praze 
probíhat darování krve pro veřejnost. V úterý 5., 
12. a 26. listopadu dorazí do Všeobecné fakultní 
nemocnice nejen zástupci hokejového klubu, ale 
také dalších sportovních celků, které spojuje jedno 
jméno. Sparta. K dispozici bude také občerstvení 
a speciální doprovodným programem. Pro darování 
krve na úterní termíny ve VFN je nutná registrace 
na telefonním čísle 224 963 112 nebo 224 962 
757 po 12. hodině. Akce je určena především pro 
prvodárce. 

„Česká republika se potýká s nedostatkem dárců 
krve, a proto se transfuzní oddělení snaží oslovo-
vat mladé lidi,“ říká vrchní sestra z  transfuzního 
oddělení Všeobecné fakultní nemocnice Mgr. Ilona 
Drdová. „Spolupráce se Spartou funguje bezvadně 
už třináctý rok a jsem moc ráda, že se k této akci 
připojují i další sportovci a fanoušci, kteří repre-
zentují značku Sparta,“ uvádí Drdová.

Za „půllitr“ krve darovaný v listopadu ve VFN mo-
hou dárci obdržet voucher na dvě vstupenky na 
zápas proti Zlínu, který Sparta odehraje v O₂ areně 
1. prosince 2019. Voucher na vstupenky pro dárce 
platí do 3., 4. nebo 5. kategorie. Ten obdrží dárci 
i na společném darování, které proběhne 11. listo-
padu (kapacita zaplněna) a 19. listopadu v pražské 

Tipsport areně v ranních a dopoledních hodinách. 
Kapacita je omezená, přihlásit se můžete na e-mai-
lové adrese taborsky@hcsparta.cz.

Na místě bude také stanoviště, kde mohou účastní-
ci zaregistrovat i své psy do registru dobrovolných 
psích dárců krve. Tento registr můžete zároveň 
podpořit i  nákupem originálního sparťanského 
motýlku pro čtyřnohé miláčky. Součástí celého 
projektu je opět také prodej speciálních suvenýrů 
v našem fanshopu – výtěžek půjde na novou od-
běrovou váhu ve Všeobecné fakultní nemocnici 
v Praze.Partnerem 13. ročníku Sparťanské krve 
je stejně jako v minulém roce rakouská pojišťovna 
Merkur Versicherung, hlavní partner Sparty, jejíž 
zástupci se budou darování krve rovněž účastnit.

„Jako soukromá zdravotní pojišťovna vnímáme, jak 
velký počet úrazů a zdravotních problémů je všude 
kolem nás. Nikdy nevíte, jaký zdravotní problém 
postihne vás nebo vaše blízké. A proto já i moji ko-
legové v rámci této akce budeme rádi darovat i svou 
krev,“ uvádí František Wagner, jednatel pojišťovny 
Merkur v České republice.
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JSOU TO HL AVNĚ ONI, K TEŘÍ V ÝR A ZNOU MĚROU POMÁHA JÍ K V ÝBORNÉ ATMOSFÉŘE NA DO-
MÁCÍCH I VENKOVNÍCH Z ÁPASECH. SPARTA HOCKEY SUPPORTERS JSOU PEVNOU SOUČÁSTÍ 
NAŠEHO KLUBU UŽ DESÁT Ý ROK. „NEJVĚTŠÍ PŘ ÁNÍ? POSUNOUT SE V TÉTO SEZONĚ Z ASE 
O KUS DÁL,“ ŘÍK Á PŘEDSEDA SPOLKU IGOR NĚMEC ALIAS RIKKI.

FANDIT BY MĚLO BÝT PŘIROZENÉ

Sparta Hockey Supporters slaví deset let na ho-
kejové scéně. Kam se za tuto dobu sdružení po-
sunulo?
Minimálně se z něj stal oficiální registrovaný spo-
lek a spojil se do té doby s paralelně působícím 
oficiálním FanClubem. Urazil dlouhou cestu a z pů-
vodní partičky nadšenců se stalo největší oficiální 
uskupení fanoušků působící na hokejové Spartě.

Vzpomínáš si, jaké byly začátky?
Bohužel jsem nebyl přímo u zrodu této myšlenky 
a prvních krůčků, jelikož jsem tou dobou byl čle-
nem FanClubu a bubeníkem. 

Nicméně partičku jménem Severní Frakce nešlo 
na zápasech Sparty nevidět a neslyšet.  To jsou 
zakladatelé SHS.

Co vnímáš jako hlavní poslání Sparta Hockey Sup-
porters? 
Stmelovat aktivní fanoušky nejtradičnějšího týmu v ČR. 
Občas slyším námitku, že jsme uzavřená skupina. Není 
tomu tak – jsme maximálně otevření všem Sparťanům, 
kterým záleží na naší Spartičce, ať jsme jakýchkoliv ná-
zorů, povolání a věku. Máte-li aspoň minimální touhou se 
podílet na atmosféře, pomoc při choreu nebo se jen účast-
nit výjezdů, neváhejte nás nebo přímo mě kontaktovat.

Kde se sdružuje většina členů? Je to hlavně ve 
sparťanském kotli? 
To je zajímavá otázka. Původně tomu tak určitě 
bylo. Ale jelikož je mnoho členů s námi od prapo-
čátku včetně členství ve FanClubu, tak postupují-
cím věkem odcházejí logicky na tribuny. Nedokážu 
odhadnout, jaký je poměr. Ale jedno je jisté – na 
výjezdech jsme vždy ve společném kotli hostů, 
a tak to má být.

Přibývá vašich členů? 
Poslední roky se počet členů ustálil plus mínus na 
100. Většina z nich má placené členství na 4 roky 
a ta menšina se téměř pravidelně obměňuje.

Co bys rád naopak zlepšil? 
Moc bych si přál, aby se výrazně zvedla účast na 
výjezdech, zejména hromadných výjezdech pořá-
daných naším autobusem. Kromě finanční efektiv-
nosti to přináší i vyšší kvalitu fandění a více zábavy 
a nevšedních zážitků.

SHS se starají nejen o atmosféru v hale a na ven-
kovních zápasech, ale vytváří také choreografie. 
Letos už jste se prezentovali jednou na úvodním 
zápasu, kdy se můžeme těšit na další? 
Bohužel kvůli technickému zázemí, které není ide-
ální a kvůli personálnímu nedostatku neděláme 
tolik choreografií, kolik bychom si představovali. 
Ono i tím, že jsme v obrovské O₂ aréně znamená, že 
aby choreo mělo efekt, je potřeba ho dělat mnohem 
větší než třeba v Holešovicích. I přesto bychom se 
rádi prezentovali i touto formou na větších a atrak-
tivních zápasech. Nemůžu nic slíbit, ale chceme 
něco připravit na utkání s Brnem a výroční zápasy.

Kdyby se chtěl fanoušek k  přípravě choreografií 
přidat, jak má postupovat? 
Jádro SHS je poměrně známé, ať to jsou bubeníci, 
speakři u megafonu, já osobně nebo přímo choreo 
tým. Není nic jednoduššího než někoho z nás pří-
mo nebo i nepřímo kontaktovat – komunikačních 
kanálů máme dost – Instagram Sparta Hockey Sup-
porters, Facebook stránka, případně i soukromá 
FB skupina jménem „Se Spartou projezdíme celý 
svět“. A v neposlední řadě samozřejmě náš web 
www.spartans.cz. Stačí se jen ozvat a na zbytku 
se domluvíme.

I  letos klub chystá své tradiční projekty, z  nichž 
nejbližší je Sparťanská krev. Té se účastní i spous-
ta našich fanoušků. Jak vnímáš tyto aktivity?  
Sparťanská krev je jeden z nejlepších projektů 
a jsem za něj velmi rád. Své místo a velké jméno 
má i Hold, který nemá minimálně v českých pod-
mínkách konkurenci.



Anna 24°C

 PRVNÍVOLBAv oblasti chlazenía vytápění

Daikin

S tepelným čerpadlem Daikin Altherma 3 
změníte váš domov ve vaši osobní zónu 
pohodlí kdykoliv a odkudkoliv, pohodlně 
a spolehlivě pomocí aplikace nebo termostatu.
I když venkovní teplota dosáhne - 28 ° C, 
bude váš domov domov útulně vyhřátý.

Vytváříme dokonalé klima.
Přesně pro vás.

Vysoká úroveň
pohodlí

www.daikin.cz

The art of climate control.
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Jsme včas tam, kde nás 
právě potřebujete. 

Myslete na svou  budoucnost již dnes

www.merkur.cz
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JIŽ 37 LET POMÁHÁ NEJEN SPARŤANSK ÝM HR ÁČŮM V BOLESTIV ÝCH SITUACÍCH. MUDR. DU-
ŠAN SINGER DO TOHO Z VL ÁDÁ V YCHOVÁVAT DEVĚT DĚTÍ, K TERÉ MÁ S MANŽELKOU LUCIÍ 
A OPEROVAT NA KLINICE CHIRURGIE NEMOCNICE NA BULOVCE. „NEMÁM DVA ÚVA ZK Y, ALE 
ROVNOU ŠEST! JE TO HODNĚ NÁROČNÉ, ALE VŮBEC SI NESTĚŽUJI,“ ŘÍK Á VĚČNĚ POZITIVNÍ 
DOK TOR. 

„DANIEL PŘIBYL JE V ÝJIMEČNÝ KLUK. TO, CO ON PRODĚL AL, BY JINÉHO POLOŽILO.“ 

DOK TOR SINGER: NAŠI HR ÁČI
NEJSOU Ž ÁDNÍ UFŇUK ÁNCI

Kdo ze sparťanského A-týmu je největší tvrďák?
V současné době Adam Polášek, na ledě i mimo 
led, budí zasloužený respekt.

Kdo je naopak největší „bebíčko“?
I  kdyby byl, neřeknu, slovo bebíčko do hokeje 
nepatří. Jsou to ovšem kluci, jak se patří, žádní 
ufňukanci, to si pište.

Jak vás osobně zasahují příběhy našich hokejistů, 
kteří dlouhodobě marodí? 
Je to hodně nepříjemné. Hráč mimo led je na tom 
mnohdy psychicky špatně. Naštěstí se ale většinou 
upnou, pokud to jen trochu jde, na udržování kon-

dice zdravých částí těla. Chodí navíc mezi kluky, 
což je určitě povzbuzuje. Nevypadnou z kádru, 
jsou stále součástí týmu. To je ve Spartě hodně 
pozitivní, funguje to dlouhodobě.

Sblížil jste se více s dlouhodobě zraněnými hráči, 
třeba s Danielem Přibylem?
Daniel Přibyl je výjimečný kluk. To, co on prodělal, 
by jiného položilo. Když se potkáme, nikdy z jeho 
tváře nezmizí úsměv, to signalizuje stav jeho mysli 
a vůle. Přiznávám, že zrovna jeho příběh se mě 
osobně hodně dotkl. Jsem přesvědčený, že se už 
brzy vrátí na led a nastartuje svou excelentní for-
mu, kterou měl před odchodem ze Sparty.

Loni jste strávil hodně času i s Robertem Říčkou, 
je to tak? 
Robert Říčka prodělal nelehké období, nebylo 
zcela jasné, kdy se vrátí a zda neponese nějaké 
následky. Nakonec se ale perfektně uzdravil a nyní 
je obrovsky platným hráčem na ledě. Musím před 
ním smeknout klobouk.
 
Daří se vám dlouhodobě zraněné hráče udržovat 
v optimistické náladě?
To jde dost těžko, hlavně při závažnějších poraně-
ních. Hráč je vždy v obraze, chápe, jak dlouho se 
nepostaví na led, je mimo dění. V této době je velmi 
důležité s ním probrat léčení, nastínit mu dobu 
léčení, nic nezatajovat, vtáhnout ho do režimu, 
nepřipustit nezdar. 

Jaké bylo nejhorší zranění, s  kterým jste se na 
Spartě setkal?
Protože si už hodně pamatuji, vzpomínám si na 
těžké trauma obličeje s mnohočetnými zlomenina-
mi kostí Jana Hanzlíka, který si jako obvykle obě-
tavě lehl do střely soupeře. Dále třeba na těžké 
poranění předloktí Petra Tona, závažné poranění 
pravého ramene Pavla Šreka ve Švédsku s ná-
sledky v omezení hybnosti. Mezi velmi závažné 

patří rovněž poranění jazyka Míry Formana během 
přípravného zápasu na soustředění ve Švýcar-
sku. Jeho jazyk měl po seknutí hokejkou doslova 
tvar jazyku ještěrky, muselo se ihned na místě 
ošetřovat, hrozilo masivní krvácení s následky, 
ale dopadlo to dobře. Míra je na ledě dál hodně 
vidět, rád si usměrňuje soupeře a jeho artikulace 
je skvělá.

Které naopak pokládáte za nejkurióznější? 
Asi úraz Roberta Záruby během zápasu v Hole-
šovicích, kdy jako obvykle chtěl všechno vidět, 
nevypnul ani minutu, stál u střídačky, nakláněl 
se přes mantinel a dostal pukem do hlavy. Byla 
z  toho poměrně dlouhá tržná rána, kterou jsme 
ihned zašili na ošetřovně a dodnes na tuto příhodu 
rádi vzpomínáme. Dlužno podotknout, že Robert 
během šití ani neceknul, je to určitě úsměvné obo-
hacení jeho nevšední a geniální komentátorské 
kariéry.

Vzpomínáte si na své začátky ve Spartě? 
Bojím se to říci, začínal jsem v roce 1982, strávil 
jsem tehdy rok u dorostenců s trenérem Láďou Kol-
kem. Následující sezonu jsem již působil v A-týmu 
v lékařském týmu pod vedením MUDr. Strnada.

Zdroj: Show Jana Krause
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Co považujete za svůj nejsilnější zážitek se Spar-
tou?
Určitě poslední tituly mistra ligy v  letech 
1999/2000, 2002/2003, 2005/2006 a 2006/2007 
s plejádou výborných a skromných hráčů. Navíc 
snad i proto, že korunovaci jsem měl možnost dva-
krát s kluky sám zažít, zajišťoval jsem tyto zápasy. 
Na to se nezapomíná.

Jak vypadá váš zápasový den?
Během venkovního zápasu si dáme ráno sraz na 
stadionu v Praze. Zkontroluji hráče a jejich zdra-
votní stav před odjezdem autobusu. Po hráčské 
rozcvičce a strečinku si s nimi občas dám fotbálek. 
Pak už záleží na dění během zápasu, mnohokrát 
jsem zažil cesty do nemocnice na rentgeny a CT, 
někdy jsem místo cesty zpět domů vyrazil s hráčem 
i do naší nemocnice, abychom stihli napravit, co se 
dá. To pak většinou spím v nemocnici, protože po 
půlnoci nemá smysl ještě jezdit domů… 

Ošetřoval jste někdy i trenéry?
Zranění ne, spíše jsem zajišťoval preventivní pro-
hlídky a testy. Vzpomínám tak třeba na Slávu Le-
nera, Miloše Říhu, Františka Výborného, Mariána 
Jelínka a další, kteří dbali na své zdraví.

Často jezdíte na turnaje i  s  českou reprezentací. 
V čem je to odlišné? 
Je to pro mě hlavně obrovská čest. Práce je jinak 
stejná, nasazení a přístup k hráčům se nemění, můj 
postoj k nemocnému hráči se neliší, ať už hraje za 
reprezentaci, nebo ve Spartě.

Jak vnímáte práci ve Spartě oproti vaší práci 
v  nemocnici? Je to pro vás spíše odpočinek, 
nebo naopak?
Srovnávat to trochu jde, v nemocnici je ale jiné 
složení pacientů. Pacienti sem přicházejí ne-
mocní, ve Spartě jde o zdravé kluky, kteří se ale 
rychle mohou stát pacienty. Pak je to stejné na-
sazení jako v nemocnici – fofrem je co nejdříve 
pod bedlivýma očima managementu a  trenérů 
vrátit zpět na led. O odpočinku se tak nedá moc 
mluvit. Takový zápas ve Vítkovicích znamená 
minimálně šestnáct hodin mimo domov. 

Doma vychováváte devět dětí. Jak stíháte zvlá-
dat ještě dvě povolání? 
S  manželkou jsme opravdu vychovávali devět 
dětí, dvě již pracují, takže nyní sedm. Starost to 
je, nepopírám. Zvládnout to ale nějak musíme. 
I proto je třeba mít více úvazků, aby domácnost 
fungovala.
 
Nehledáte si ještě třetí, abyste všechny zvládal 
uživit? 
(smích) Nemám dva úvazky, ale rovnou šest! Je 
to hodně náročné, ale vůbec si nestěžuji. Je to 
práce pro naši rodinu, kterou jsme s manželkou 
chtěli mít vždy hodně početnou. 

Jsou také vaše děti hokejovými fanoušky? 
Největším je dcerka Anička, to je sparťanská 
encyklopedie. Když něco zapomenu, mám ihned 
odpověď. Ale i  ostatní jsou zapálení sparťani, 
Michal, Iveta, Martin, Tomáš, David, za ty roky 
jsou to fandové, jak se patří. Manželka Lucie ráda 
navštíví zápas, pokud se najde čas, což zase bo-
hužel nebývá tak často, jak by si přála. Provází 
mě ale na hokeji již řadu let, Spartu řešíme denně 
při všech možných příležitostech. Je to příjemná 
součást našeho života, Sparta je vlastně takový 
další člen naší rodiny. 

„MÉ Z AČÁTK Y VE SPARTĚ? 
BOJÍM SE TO ŘÍCT. Z AČÍNAL 
JSEM UŽ V ROCE 1982.“  
MUDR. DUŠAN SINGER 

Autor: ČTK

Střídáte se ještě s doktory Milošem Bobulou a An-
tonínem Chocholou. Jak si rozdělujete práci? „Pe-
rete“ se někdy o atraktivnější zápasy?
Spolupráce je velmi dobrá, rozdělování je férové, 
podle možností, služeb v práci, na každého vyjde 
přibližně stejný počet zápasů. Za celou dobu jsme 
s tím neměli problémy, vzájemné vztahy máme vel-
mi korektní.



Máš doma nějaké zvíře?
Ano, mám doma psa, anglického buldoka, jmenuje 
se Jack a je mu jeden rok.

Máš nějakého oblíbeného hudebního interpreta?
Nejvíc poslouchám rappera Kaliho, ale rád si po-
slechnu i rock.

Jaká je tvá oblíbená kuchyně?
Čínská, baví mě, jak jídlo dochucují.

Vaříš sám?
Rozhodně ne, já umím maximálně tak zapnout 
mikrovlnku.

Máš nějaké vysněné auto?
Moc bych si přál BMW M5, to se mi moc líbí.

Které bylo tvé první auto?
BMW 320.

Který je tvůj neoblíbenější film?
Trestná lavice.

Hraješ rád počítačové hry?
Občas doma zapnu Xbox, na kterém si zahraju 
FIFA, Need for Speed nebo NFL.

Máš nějaké tetování? Pokud ne, plánuješ si nějaké 
udělat?
Tetování nemám a ani si ho neplánuju pořídit, moc 
to bolí.

Máš nějaké oblíbené sportovní týmy, které sledu-
ješ?
V NHL sleduju Pittsburgh Penguins, ve fotbale je 
to Real Madrid kvůli Cristianu Ronaldovi.

Máš nějaké relaxační koníčky?
Dřív jsem chodil rybařit s dědou, teď se radši po-
řádně vyspím.

Kdy jsi začal hrát hokej a na které pozici?
Začínal jsem v šesti letech v Roudnici nad Labem. 
Nejdříve mě postavili do útoku, ale pak mi trenér 
řekl, že se moc vracím, tak ze mě udělal obránce.

Máš nějaký hokejový vzor?
Odmalička sleduju NHL, kde byli mými oblíbenci 
Dion Phaneuf a Tomáš Kaberle. V současné době 
je to asi Honza Piskáček, jde nám všem příkladem 
a hodně nám radí. 

Jaký je tvůj nejsilnější hokejový zážitek?
Druhé místo v Champions Hockey League se Spar-
tou v roce 2017.

Jak bys spojil slovo NEZASTAVÍŠ se svým životním 
příběhem?
Když mám v životě nějaké cíle, nezastavím se, dokud 
jich nedosáhnu. Jdu za nimi přes jakékoliv překážky.

Jak bys jedním slovem charakterizoval sparťan-
ského fanouška?
Borec!
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