08/2019 / 27. KOL O / 18-12-2019 / PR A H A - 18.30 / 29. KOL O / 22-12-2019 / PR A H A - 16.00
32. KOL O / 30 -12-2019 / PR A H A - 18.30

HC SPARTA PRAHA

HC ŠKODA PLZEŇ
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC VERVA LIT VÍNOV

ŽIVÉ PŘENOSY

z Tipsport extraligy a Chance ligy

PŘEDPLATNÉ JIŽ V PRODEJI!

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

36 / sedláček

OBRÁNCI

GOLD PARTNER

19 / 3 / 1992

SILVER PART NER

P

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

12 / 7 / 1991

75 / Piskáček

16 / polášek

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

5/1/1995

P

91 / KVAPIL

93 / KROPÁČEK

88 / Forman

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

P

23 / 1 / 1996

24 / sukeľ

10 / 2 / 1996

P

96 / tomášek
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BIL ANCE S PL ZNÍ
CELKEM 115 ZÁPASŮ / 66 výher, 4 remíz, 45 porážek
DOMA 58 ZÁPASŮ / 36 výher, 3 remíz, 19 porážek

PARTNER MLÁDEŽE HC SPARTA PRAHA

BR ANK ÁŘI
34

DOMINIK FRODL

16.04.1996

L

CZE

31

JAROSLAV PAVELKA

12.09.1993

L

CZE

35

KRISTIÁN KOLÁŘ

30.06.2000

L

CZE

CZE

OBR ÁNCI
49

VOJTĚCH BUDÍK

29.01.1998

L

14

PETER ČEREŠŇÁK

26.01.1993

P

SVK

3

MICHAL HOUDEK

11.06.2000

L

CZE

70

BOHUMIL JANK

06.07.1992

L

CZE

97

LUKÁŠ KAŇÁK

05.03.1997

L

CZE

11

MICHAL MORAVČÍK

07.12.1994

L

CZE

51

LUKÁŠ PULPÁN

23.06.1985

L

CZE

90

ROMAN VRÁBLÍK

25.01.1990

L

CZE

17

JAN EBERLE

20.05.1989

L

CZE

77

MILAN GULAŠ

30.12.1985

P

CZE

96

MARTIN HEŘMAN

23.06.1987

L

CZE

#77 GULAŠ
MIL AN

NE J V Ě T ŠÍ H V Ě ZDA

ÚTOČNÍCI

9

MIROSLAV INDRÁK

12.08.1995

L

CZE

93

MATYÁŠ KANTNER

20.06.1998

L

CZE

88

PETR KODÝTEK

17.08.1998

L

CZE

13

MATĚJ KOLDA

15.06.2000

P

CZE

81

JAROSLAV KRACÍK

18.01.1983

L

CZE

82

SEBASTIÁN MALÁT

14.02.2002

L

CZE

40

JAN MATIÁŠEK

05.01.2000

P

CZE

86

TOMÁŠ MERTL

11.03.1986

L

CZE

53

VOJTĚCH NĚMEC

09.12.1985

P

CZE

64

JAKUB POUR

24.04.1999

L

CZE

87

FILIP PŘIKRYL

02.04.2001

L

CZE

71

LUBOŠ ROB

18.04.1995

L

CZE

23

PETR STRAKA

15.06.1992

L

CZE

42

FILIP SUCHÝ

16.12.1997

L

CZE

78

TOMÁŠ VRACOVSKÝ

01.12.1997

P

CZE

NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ VÝHRA:
11:3, 11 září 1998, 2. kolo

NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ PORÁŽKA:

3:7, 29. března 2016, 1. semifinále

NEJVÍCE GÓLŮ NA SPARTĚ:
11:3, 11. září 1998, 2. kolo

POSLEDNÍ ZÁPAS:

PLZ – SPA 2:3SN
14. kolo, 27. října 2019
Góly: Moravčík, Gulaš – Řepík,
Tomášek, roz. nájezd Pech

Hl av ní t r enéR : L a disl av Čih á k / A sis t en T I: Jiří H a n z l ík , Ja rosl av Špaček
t r enér br a nk á řů: Rudol f Pe jch a r

PODPORUJEME BUDOUCÍ
HOKEJOVÉ GENERACE
www.billa.cz

www.merkur.cz

BIL ANCE S TŘINCEM
CELKEM 117 ZÁPASŮ / 58 výher, 3 remíz, 56 porážek
DOMA 58 ZÁPASŮ / 35 výher, 2 remíz, 21 porážek

BR ANK ÁŘI
60

PETR KVÁČA

12.09.1997

L

CZE

31

NICK MALÍK

26.04.2002

L

CZE

20.06.1986

L

CZE

JAKUB ŠTĚPÁNEK

OBR ÁNCI
55

MARIAN ADÁMEK

02.10.1997

P

CZE

52

MILAN DOUDERA

01.01.1993

L

CZE

58

GUNTIS GALVINŠ

25.01.1986

L

SLO

28

MARTIN GERNÁT

11.04.1993

L

SVK

67

FILIP HAMAN

20.05.1998

P

CZE

4

ONDŘEJ HRACHOVSKÝ

03.01.1998

P

CZE

5

LUKÁŠ KRAJÍČEK

11.03.1983

L

CZE

84

TOMÁŠ KUNDRÁTEK

26.12.1989

P

CZE

26

JAKUB MATYÁŠ

16.03.1994

P

CZE

DAVID MUSIL

09.04.1993

L

CZE

25

6

VLADIMÍR ROTH

25.06.1990

P

CZE

10

JAN ZAHRADNÍČEK

13.08.1996

L

CZE

83

MARTIN ADAMSKÝ

13.07.1981

L

CZE

22

VLADIMÍR DRAVECKÝ

03.06.1985

L

SVK

ÚTOČNÍCI

41

JAN HLADONIK

18.08.1999

L

CZE

19

PATRIK HREHORČÁK

18.03.1999

L

CZE

88

ERIK HRŇA

25.06.1988

L

CZE
POL

ARON CHMIELEWSKI

09.10.1991

P

76

8

DAVID KOFROŇ

24.11.1998

P

CZE

87

MICHAL KOVAŘČÍK

19.11.1996

L

CZE

34

ONDŘEJ KOVAŘČÍK

10.06.1995

L

CZE

65

TOMÁŠ MARCINKO

11.04.1988

P

SVK

92

ROSTISLAV MARTYNEK

10.10.1982

L

CZE

46

ŠTĚPÁN NOVOTNÝ

21.09.1990

P

CZE

23

JIŘÍ POLANSKÝ

18.12.1981

P

CZE

27

MARTIN RŮŽIČKA

15.12.1985

P

CZE

44

MATĚJ STRÁNSKÝ

11.07.1993

P

CZE

92

KRYŠTOF STUCHLÍK

30.04.1998

L

CZE

ROMAN SZTURC

25.09.1989

P

CZE

20

PETR VRÁNA

29.03.1985

L

CZE

#84 KUNDRÁTEK
TOMÁŠ

NE J V Ě T ŠÍ H V Ě ZDA

NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ VÝHRA:

12:3, 29. ledna 2017, 43. kolo

NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ PORÁŽKA:

1:5, 6. prosince 1996, 27. kolo
3:7, 17. března 2002, 5. čtvrtfinále

NEJVÍCE GÓLŮ NA SPARTĚ:

12:3, 29. ledna 2017, 43. kolo

POSLEDNÍ ZÁPAS:

TRI – SPA 2:3
16. kolo, 1. listopadu 2019
Góly: Kundrátek, Kundrátek – Smejkal,
Rousek, Smejkal

Hl av ní t r enéR : VÁCL AV VA R A ĎA / A sis t en T I: M a r ek Z a din a , Jiří R a s z k a
t r enér br a nk á řů: JA ROSL AV K A ME Š

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

B IL A N C E S L I T V Í N O V E M
CELKEM 121 ZÁPASŮ / 62 výher, 8 remíz, 51 porážek
DOMA 61 ZÁPASŮ / 38 výher, 3 remíz, 20 porážek

OPEN AIR
V DRÁŽĎANECH
4. ledna 2020

BR ANK ÁŘI
30

DAVID HONZÍK

09.08.1993

L

CZE

32

JAROSLAV JANUS

21.09.1989

L

SVK

48

ŠIMON ZAJÍČEK

25.06.2001

L

CZE

OBR ÁNCI
63

MAREK BARÁNEK

01.03.1995

L

CZE

13

LUKÁŠ DOUDERA

03.01.1998

L

CZE

3
28

ADAM JÁNOŠÍK

07.09.1992

L

SVK

KAREL KUBÁT

13.06.1988

L

CZE

94

PATRICK KUDLA

02.04.1996

L

CAN

29

TOMÁŠ PAVELKA

29.05.1993

L

CZE

62

JIŘÍ ŘÍHA

18.09.1992

P

CZE

24

JAN ŠČOTKA

20.05.1996

L

CZE

77

DAVID ŠTICH

15.04.1989

L

CZE

ÚTOČNÍCI
18

FRANTIŠEK GERHÁT

28.04.1990

L

SVK

79

MARTIN HANZL

25.12.1993

L

CZE

75

MARTIN HAVELKA

07.05.1998

L

CZE

27

FILIP HELT

09.04.1998

L

CZE

26

VIKTOR HÜBL

13.08.1978

L

CZE

96

RICHARD JARŮŠEK

08.08.1991

L

CZE

64

ONDŘEJ JURČÍK

28.06.1992

L

CZE

83

LUKÁŠ KAŠPAR

23.09.1985

L

CZE

16

FRANTIŠEK LUKEŠ

25.09.1982

P

CZE

11

SAMSON MAHBOD

03.02.1989

P

CAN
USA

71

JURAJ MIKÚŠ

22.02.1987

P

SVK

91

JAN MYŠÁK

24.06.2002

L

CZE

88

JAKUB PETRUŽÁLEK

24.04.1985

P

CZE

5

MICHAL TRÁVNÍČEK

14.03.1980

L

CZE

81

LUKÁŠ VÁLEK

11.06.1994

L

CZE

12

PAWEL ZYGMUNT

19.11.1999

P

POL

#16 LUKEŠ

FR ANTIŠEK

NE J V Ě T ŠÍ H V Ě ZDA

NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ VÝHRA:

7:0, 1. října 2013, 8. kolo
8:1, 19. listopadu 1996, 21. kolo

NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ PORÁŽKA:

1:6, 14. března 1996, 5. semifinále

NEJVÍCE GÓLŮ NA SPARTĚ:

5:6sn, 12. září 2006, 3. kolo
7:4, 13. září 1998, 3. kolo

POSLEDNÍ ZÁPAS:

LIT – SPA 3:4P
19. kolo, 17. listopadu 2019
Góly: Mahbod, Jarůšek, Hübl – Sukeľ,
Rousek, Košťálek, Sukeľ

Hl av ní t r enéR : V l a dimír K ý hos / A sis t en T I: Jindřch Ko t r l a , R a dim Sk uhrov ec
t r enér br a nk á řů: Z DENĚK ORC T

VSTUPENKY V PRODEJI
mezi sektory 110-111
a na hcsparta.cz

#HCSPARTA
SDÍLEJ SVÉ FOTKY S HASHTAGEM

SLEDUJ @HCSPARTAPRAHA

#88 MIROSLAV FORMAN

25.-26. 1. 2020

Ledové sochy
s tématikou království čar a kouzel,
na střeše Galerie Harfa.

rehabilitace s fyzioterapeuty, kteří se rovněž snaží
koleno uvolnit. Cvičící část mám od devíti ráno
zhruba do dvou odpoledne.
Vidět tě můžeme téměř každý den na ledě…
Je to tak. Tím, jak jsem se snažil vrátit do jistého
termínu, jsem místy bruslil i přes bolest. Jenže od
srpna se to moc neposouvalo, tak jsme dali hlavy
dohromady a zjišťovali, co kolenu prospívá a co
ne, a nastavili léčbu trochu jinak. Teď se snažím
dělat na ledě věci, které mě bolestí neomezují, spíš
abych si osahal puk, zastřílel si a tak podobně.

PŘIBYL: MŮJ SEN?
VRÁTIT SE V TÉTO SEZONĚ
PILNĚ TRÉNUJE, DENNĚ JE V KONTAKTU S TÝMEM. JEN NÁVRAT DO HRY V NEJBLIŽŠÍCH
DNECH STÁLE NEHROZÍ. JAK SE ÚTOČNÍK DANIEL PŘIBYL VYROVNÁVÁ SE SVOU NELEHKOU
SITUACÍ? „VĚŘÍM, ŽE TUTO SEZONU SE DOKÁŽU VRÁTIT,“ ŘÍKÁ STÁLE USMĚVAVÝ SPARŤAN.
Necelé tři roky bez hokeje je pro hokejistu asi nepředstavitelné. Změnil se tvůj vztah k hokeji?
Jistým způsobem ano, uvědomil jsem si spoustu
věcí, ale vztah k hokeji jako takový je pořád stejný.
Jsem strašně vděčný Spartě, že mi dala důvěru,
že stále věří, že se vrátím. Díky ní mám péči každý
den a jsem neustále s partou kluků. Pořád funguju
v hokejovém systému a cíl mám pořád stejný. To
mě udržuje při víře, ačkoli je to hodně specifická
situace. Teď bych se asi hokejistou nenazval, když
si uvědomím, že jsem takřka tři roky neodehrál
žádný zápas.
Dokážeš si představit, že by hokej z tvého života
úplně zmizel?
Je to bolestivé, momentálně si to představit nedokážu. Samozřejmě i toto je možné, bohužel, a úplně
jsem se s tím zatím nesrovnal. Kdyby ano, možná
by mi to pomohlo. Nekladl bych na sebe a na návrat
takový tlak a bylo by vše jednodušší.
Jak to vypadá s návratem?
První termíny nám nevyšly. Postupem času jsem si
začal uvědomovat, že byly naprosto nedosažitelné.

Teď mám jistou vidinu v hlavě, ale nejsem si jist,
jestli je úplně reálná. Hlavně se na ni nechci upínat,
snažím se řešit všechno ze dne na den a podle
toho reagovat. Doufám, že se tuto sezonu dočkám.
Kdyby ses měl poohlédnout do posledních tří let,
udělal bys cokoli jinak?
Kdybych věděl nějaké věci ze zdravotnického hlediska dříve, tak asi ano. Když se mi podruhé přetrhl
vaz v koleni na kempu v Calgary, věřil jsem, že
po zahojení ještě stihnu část sezony a že budu
moct v Americe hrát. Kdybych věděl, že to pro mě
není reálné, tak bych asi operaci ve Státech vůbec
nepodstoupil a vrátil se do Čech za lidmi, které
znám a jsou osvědčení. Ale tehdy jsem to prostě
nevěděl a ani vědět nemohl. Musím říct, že z toho
vyplynulo jedno velké ponaučení. Já sám jsem plně
zodpovědný za svoje tělo a teď už vím, jak k němu
přistupovat.
Jak teď vypadá tvůj běžný den?
Šest dní v týdnu chodím do posilovny, poté na
kolo, případně na led. Potom mám fyzio, kde cvičím a uvolňuji koleno. Někdy mám večer ještě další

Probíhají všechna cvičení individuálně, nebo
i s týmem?
Tréninky a fyzioterapie úplně, na ledě jsem občas
s kluky při jejich dobrovolných trénincích. Hlavně
se snažím bruslit individuálně, protože momentálně nejsem se zraněným kolenem schopen chodit
na tréninky s ostatními. Akorát si ho tím zhoršuju, protože víc namáhám druhou nohu a ničím si
i záda. Je ale příjemné potkat se s kluky na ledě,
zahrát si bago, přihrávat si…
Kdo ze spoluhráčů je tvou největší podporou?
Podporují mě všichni okolo, někteří si z toho tedy
dělají srandu, ale aspoň se tomu můžeme zasmát.
Pomáhají mi už jen tím, že se mnou tráví čas, že
s nimi můžu být a že o problémech nemusím doma
moc přemýšlet.
Když o tom spoluhráči vtipkují, bavíš se i ty?
Jo, někdy se tomu směju víc, někdy míň. Když nejsem v dobré náladě, tak jsem trošku v křeči, ale
většinou mi to spíš náladu zvedne.
Jsi často v kontaktu se sportovním vedením a trenéry?
Hlavně komunikuju s Jardou Hlinkou. Dlouho jsme
spolu hráli a vzal si mě po přestupu zpět do Sparty
na starost. Vidíme se každý den, pořád se mě ptá
na novinky a snaží se být v obraze. Ostatní z vedení
se ptají, co a jak, včetně Uweho Kruppa.
Odcházel jsi za moře po prohraném finále s Libercem. Kdybys měl letos naskočit až do vyřazovací
části, jaká by byla tvoje role a pozice v týmu?
To je otázka spíš na trenéra. Bylo by super, kdybych se vrátil. Nemělo by cenu chodit na tréninky,
kdybych věděl, že tu šanci nedostanu, ale záleží,
v jaké bych byl formě a celkovém rozpoložení. Teď
nemůžeme předbíhat.
O čem přemýšlíš doma? Je to hokej, nebo si promítáš i další budoucnost?
Vize a sny mám, ale na druhou stranu je teď nejdůležitější se vůbec dostat do fáze, kdy bude mít
snění smysl. Teď sním o tom, že se vrátím, protože

už jsem bez hokeje opravdu dlouho. Ale jinak doufám, že se dokážu vrátit do konkurenceschopné
formy a hrát na dobré úrovni. Nechci se chodit jen
sklouznout. Už jsem obětoval spoustu času, úsilí
i peněz. Samozřejmě by bylo krásné si v budoucnu
splnit všechny sny, které jsem měl dřív, ale to se
teprve uvidí.
Do Ameriky jsi odcházel jako jeden z nejlepších
tuzemských hráčů, na farmě se ti dařilo a NHL nebyla vůbec daleko…
Samozřejmě mi i tento sen zůstal. Tajně doufám.
Bylo by mi smutno, kdybych si řekl, že jsem tuhle
šanci již promarnil. Vím, že je možné všechno a že
se to už nemusí nikdy povést, ale nechci zbytečně
házet flintu do žita. Pořád věřím, že i sen o NHL by
se mohl zrealizovat, i když si již mnozí jistě ťukají
na čelo.
Jak hodnotíš dosavadní výkony Sparty?
Na kluky se dívá dobře. Tým je výborný, stejně tak
i parta. Ze začátku chvíli trvalo, než si vše sedlo,
ale teď jsme našli styl, kterým chceme hrát, a pořád se zlepšujeme. Samozřejmě jsou i horší zápasy,
ale i v nich je zase vidět, že máme spoustu šancí.
I vyrovnané zápasy dokážeme v jejich koncích zlomit a vyhrát je. V tom je zřejmě největší síla týmu.
Která je tedy ta největší změna oproti loňsku? Protože přesně tyhle zápasy Sparta loni nezvládala…
Těžko najít jednu, těch změn byla spousta. Nové
vedení, nové nastavení vztahů, vyměnilo se dost
hráčů. Už loni jsem byl toho mínění, že jsou hráči
kvalitní, jen tam chybělo pár lídrů. Letos je to jiné.
Když tým pozná, že něco nefunguje, tak jdou určití
hráči přímo za trenérem a probírají to, říkají své
návrhy, co by podle nich mohlo fungovat.

Když už se na zápasy dostanete, užíváte si je jako
fanoušek, nebo jste tam spíše pracovně v roli skauta?
Na Karlovy Vary jsem se šel podívat hlavně na brankáře Bednáře, který chytá skvěle. Bylo to spíše
pracovní, ale samozřejmě jsem si zápas užil i po
fanouškovské stránce. Sparta prokázala psychickou sílu a odolnost, dokázala se do zápasu vrátit
a nakonec vyhrát. Bylo to obojí v jednom, práce
i zábava.
Jste skautem Dallasu. Sledujete i někoho ze současných sparťanů?
Byl jsem se podívat v Litoměřicích na Michaela
Krutila, který vypadá docela slibně a má slušnou
sezonu. Znám ho už z juniorky, takže nás skauty
určitě zajímá.

LEGENDÁRNÍ HRDINA: ZE SOUČASNÉ SPARTY
MÁM HODNĚ DOBRÝ POCIT
JE ZAKLÁDAJÍCÍM ČLENEM SPARŤANSKÉHO KLUBU LEGEND, JEHO PATNÁCTKA VISÍ POD
STROPEM DOMÁCÍ O2 ARENY. NĚKDEJŠÍ SPARŤANSKOU IKONU, ÚTOČNÍKA JIŘÍHO HRDINU,
JE MOŽNÉ ČASTO VIDĚT I NA ZÁPASECH SPARTY. „DIVÁCI TÝM ŽENOU, A KDYŽ SE DAŘÍ, JE
TO SYMBIÓZA NA LEDĚ, NA STŘÍDAČCE I V HLEDIŠTI,“ POCHVALUJE SI.
Jak na vás působí letošní Sparta?
Konečně je tady po pár letech strádání vybudovaný
tým, který si po střeleckém blázinci v prvních dvou
zápasech sedl. Herní projev je perfektní, ač poslední
dva zápasy přišel menší výpadek. Tým je schopný
zvrátit výsledek, i když se mu nedaří, což se v minulé
sezoně nestávalo. Mám ze současné Sparty hodně
dobrý pocit.
Důležitým faktorem je také výrazná podpora fanoušků doma i venku. Souhlasíte?
Určitě je lepší deset tisíc diváků, než když se jich
v aréně krčí dva tisíce. Diváci tým ženou, a když se
daří, je to symbióza na ledě, na střídačce i v hledišti.
V současné chvíli je podle mě pro ostatní týmy těžké
na Spartu jet.
Čím to, že se Spartě daří?
Mužstvo funguje. Gólmani chytají velmi slušně a kluci se rozstříleli. O góly se navíc dělí více hráčů, nestojí
to jen na jednom dvou hráčích. V tomto směru udělala Sparta obrovský pokrok, ačkoliv tomu samozřejmě velí kapitán Michal Řepík. Chytil se také Lukáš
Rousek, který měl vynikající druhou půlku předešlé

sezony. I proto byl draftován, a přestože měl slabší
rozjezd, už je zase zpátky ve svém standardu, na
který byli lidé vloni zvyklí.
Poslední dva zápasy ale Spartě nevyšly…
Krize se nevyhne žádnému týmu. Záleží na tom, jak
je dlouhá a jak rychle se z ní tým otřepe. Menší krize
už přišla na začátku sezony, kdy to vypadalo, že budou pokračovat výkony nahoru a dolů z předešlého
ročníku. Tým ji ale překonal, už je v pohodě. Takovou
krizí projde každý tým, v posledních týdnech jí prošla
i Kometa, přestože má tým na absolutní špičku v lize.
Jak často se na zápas dostanete?
Bohužel jen málo. Viděl jsem asi tři utkání, poprvé otočku proti Karlovým Varům a pak také proti
Kometě.
Tak to si ale zase umíte vybrat...
Právě, to bylo výborné! (usmívá se) V obou případech
se zápas otáčel, tým v nich ukázal svou sílu. Když se
daří takto otáčet zápasy a vyhrávat, hráčům stoupá
sebevědomí a dovolí si daleko víc, než by si dovolili
v době, kdy se jim nedaří.

Od vaší aktivní kariéry se hokej výrazně změnil.
Musel jste se hodně změnit i vy jako skaut, abyste
na herní situace nekoukal jako bývalý útočník, nýbrž z pohledu potřeb dnešního hokeje?
Sleduju hokej bez jakékoliv přestávky řadu let. Samozřejmě vidím rozdíl v pojetí hokeje i v tom, co
dnešní hráč potřebuje, aby byl úspěšný. Před patnácti až dvaceti lety to byla velikost hráče. Jak byl
agresivní, tvrdý a odolný. Dneska záleží na rychlosti,
šikovnosti a na bruslení, protože hra se posunula
i v tom, že se snížila váha výstroje. Hráči tahají o pět
kilo méně, než jsme tahali my. K tomu je jedním
z důvodů materiál hokejek, protože se vše zrychluje
a hra má spád.
Trendem je ochrana hráčů a více se trestá hra do
těla. Nepřijde vám to někdy až přehnané?
Někdy se musím pousmát, když to vidím. Ono to je
ale i v NHL. Nikdo už pořádně nikoho netrefí. Za to,
čím se dříve nikdo nezabýval, jsou dneska dvě minuty. Někdy si říkám, že hráči budou hrát klidně bez
nárameníků a bez holenních chráničů. (usmívá se)
Vraťme se ke Spartě. Když přijdete na její domácí
zápas, vybaví se vám vzpomínky na sparťanské období vaší kariéry?
Je příjemné, že mám u stropu svůj dres. K O2 areně takový vztah nemám, protože jsem v ní nikdy
nehrál, takže spíš vzpomínám, když jsem ve sportovní hale v Holešovicích. V ní jsem odehrál celou
sparťanskou kariéru, takže se mi pokaždé nějaké
vzpomínky vrací.
Sparta slaví 30 let od svého prvního československého titulu, který získala dva roky po vašem odchodu. Mrzí vás, že vám titul v bohaté sbírce chybí?
Československý titul je v podstatě jediná trofej,
která mi v kariéře chybí. Už to tak je, nic s tím neudělám. Občas si vzpomenu a zamrzí mě to, ale my jsme
samozřejmě dělali, co jsme mohli. V naší éře byly
v lize lepší týmy, než jsme měli my. Byla to Dukla

Jihlava, která si každý rok vybírala nejlepší mladé
hráče a měla vynikající i dobře poskládaný tým.
Bylo těžké ligu vyhrát, před Duklou válelo Kladno,
měl jsem na tohle trošku smůlu. Za jiné vítězství
bych ale neměnil.
Kterého triumfu si vážíte nejvíce?
Do doby, než jsem vstoupil do NHL, pro mě byla nejcennější zlatá medaile z mistrovství světa v Praze
v roce 1985. Byla velká dřina se k ní dostat. Když
jsem ale zažil první Stanley Cup v Calgary, zjistil
jsem, že turnaj na čtrnáct dní a pár zápasů není
vlastně nic proti tomu, když člověk musí vyhrát čtyři
zápasy ve čtyřech sériích, aby si na Stanley Cup
sáhl. NHL je ukrutně náročná soutěž a je těžké ji
vyhrát, na tom se nic nezměnilo. Nejvíce si vážím
prvního Stanley Cupu s Calgary.
O vás je známo, že jste si už v domácí lize dělal gólové zářezy na svou hokejku. Máte ji schovanou?
Mám ji někde ve sklepě.
Máte ještě nějaké artefakty ze své kariéry, nebo si
na tyto vzpomínky nepotrpíte?
Prsteny za Stanley Cup mám v hokejové Síni slávy
českého hokeje. Půjčil jsem jim je s několika dresy,
ale už toho moc nemám. Jen pár dresů, to je v podstatě všechno.
Co s vámi bude dál? Hokeji se věnujete celý život,
nepřemýšlel jste o pauze?
Dokud to půjde, chci ještě skautovat. Věk se mi ale
chýlí, už to není, co bývalo. Co se někdy odehrává na
silnicích… (kroutí hlavou) Řídit dálky na Slovensko,
do Německa a do Švýcarska, to je horší a horší.
Pokud ale dostanu kontrakt v Dallasu, chtěl bych
ještě dva tři roky pokračovat.

The art of climate control.
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Máš doma nějaké domácí zvíře?
Máme sedm let starého irského setra Angel, zvířata
u nás máme rádi.

Hrál jsi dřív aktivně jiné sporty než hokej?
Asi do žáků jsem aktivně hrál i fotbal, ale pak se nedal
skloubit s hokejem, tak jsem ho nechal.

Která je tvá oblíbená kapela?
Journey.

Máš nějaký oblíbený sport, který sleduješ?
Jeden oblíbený nemám, rád se podívám na všechny
sporty. Od skoků na lyžích po beach volejbal.

Hraješ na nějaký hudební nástroj?
Bohužel ne. Vždycky jsem chtěl hrát na kytaru, hrála
na ni mamka, ale nikdy jsem u toho nevydržel.
Jaká je tvá oblíbená kuchyně?
Česká, ale pochutnám si vlasně na všem.
Které bylo tvé první auto?
Nissan Pathfinder.
Hraješ počítačové hry?
Můj nejstarší syn teď začíná hrát na PlayStationu,
tak si občas zahrajeme spolu, ale jinak ne. Hrajeme
fotbal, hokej a tak dále.
Co stolní hry?
Čas od času si zahrajeme. Například rádi hrajeme
Activity.
Máš nějaké tetování?
Mám, hodně. Každé z nich má význam, jinak bych si
je nenechal dělat. A určitě budu chtít další.

Co rád děláš ve volném čase?
Trávím čas s rodinou. Pro mě je odreagování cokoliv,
co můžu dělat s dětmi a u čeho se nestresujeme.
Kdy jsi začal hrát hokej?
Bylo mi necelých pět let, když mě rodiče dali poprvé
na nábor.
Na které pozici jsi začínal?
Myslím, že jsem od začátku byl obránce. Útočení mě
nijak extra netáhlo.
Jaký je tvůj nejsilnější hokejový zážitek?
Těch je víc, ale ten top je možnost si zahrát v reprezentaci za chlapy, to se každému nesplní, jsem moc
vděčný, že mně se to povedlo.
Co pro tebe znamená heslo #NEZASTAVÍŠ?
Mám rád výzvy a před žádnou se nezastavím. Vždycky
vyzkouším všechno a nevzdám se, dokud nedosáhnu
svých cílů.

Vysoká úroveň
pohodlí
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.
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