
Pražské střední školy fandí sparťanům

MICHAL KÁVA

Praha – Hokejová Sparta si
hýčká své věrné fanoušky,
ale neustále se snaží do
svých řad získat nové. Mar-
ketingové oddělení vymýšlí
během celé sezony spoustu
nových projektů a jedním
z nich je i akce Sparta
středním školám.
„Tento projekt se rozběhl

již v předminulém ročníku
extraligy. Některé školy se
již připojily k dlouhodobé
celoroční spolupráci mezi
školou a hokejovým klu-
bem, jejím cílem je umožnit
studentům a pedagogům
sledování atraktivních ho-
kejových zápasů za speciál-
ních podmínek. A třeba

právě na jejich škole se ob-
jeví na návštěvě i sparťanští
hokejisté,“ vysvětluje tisko-
vý mluvčí klubu Tomáš Ze-
tek.
Studenti i pedagogové

mohou získat vstupenky za
pouhých 20 korun a zú-
častněné školy mezi sebou
navíc na tribunách při zá-
pasech svedou souboj ve
fandění o podepsaný dres
Sparty.
„Už ho máme. Studentům

se povedlo jej vyhrát a dali
jsme si ho zasklít a vysta-
vit,“ usmívá se ředitelka
Střední odborné školy civil-
ního letectví Ludmila Tu-
rečková. „Studenti mají
tento projekt rádi. Když
Sparta akci vyhlásí, tak

třídní učitelé zjistí zájem a
my si pak jen lístky vyzved-
neme. Za takovou cenu je to
pro ně opravdu výhodné,“
dodává.
„Je to úžasný projekt,

hodně povedený. Děti mají
za 20 korun příležitost jít se
podívat na hokejovou Spar-
tu, navíc to máme do O2
areny z naší školy kousek.
Spolupracujeme již druhý
rok a máme velké odběry
lístků, v průměru mezi 150
a 400 kusy na jedno utkání.
Navíc k nám díky tomu při-
šel na besedu i nejvyšší šéf
Sparty Petr Bříza. Klub je
velice vstřícný,“ těší vedoucí
učitelku Střední odborné
školy Jarov Zuzanu Šváben-
skou.

SPARTAŠKOLÁM.Studenti pražských středních školmají nejenmožnost čerpat levné vstupenky, ale
také na tribunách soutěží ve fandění o podepsaný dres. Na snímku se z něho raduje týmStřední od-
borné školy civilního letectví z Ruzyně. Foto: HC Sparta/Jan Beneš
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Dvacet vteřin hrůzy stálo Spartu body
MICHAL SEDLÁK

Š
est sekund. Tolik ča-
su chybělo Spartě ke
tříbodovému zisku.
Nesmyslným pochy-

bením však Pražané přišli
o výhru nad Kometou
a v prodloužení je po dal-
ších patnácti vteřinách sra-
zil Martin Nečas. Ve 46. kole
hokejové extraligy tak slavili
Brňané vítězství 4:3.
Vše spělo do zdárného fi-

nále. Zdálo se, že v duelu
rivalů Sparty a Komety do-
jde na stejný výsledek jako
v prosincovém střetnutí.
Domácí vedli 3:2, vítězný gól
měl navíc v tu chvíli na
svém kontě Richard Jarůšek.
Takové příjemné déjà vu.
Dvě a půl minuty před

koncem se pražskému celku
výhra přiblížila ještě více,
když šel soupeř do čtyřech.
Kometě zbývala půlminutka
na vyrovnání. A Brňané to
dokázali, šest sekund před
koncem se prosadil důrazný
Martin Erat.
„Netaktickou hrou jsme

ztratili tři body. Je škoda, že
jsme se takhle nechali strh-
nout hrou někde šedesát
metrů od naší brány a pak
nechali hráče dorážet,“ lito-
val po zápase sparťanský
asistent Jaroslav Nedvěd.
Následné prodloužení

netrvalo příliš dlouho. Mar-
tin Nečas ujel a zavěsil pod
víko. „Šlo o nešťastnou sou-
hru okolností. Brněnský
hráč zlomil hůl a útočníka,
který naskočil, jsme už ne-

stačili pokrýt,“ vysvětloval
Nedvěd.
Sparťané tak místo po-

stupu do elitní šestky zů-
stali viset na příčkách zajiš-
ťujících předkolo. Přesto vi-
děl asistent pražského
mužstva klady. „Ukázali
jsme si, že můžeme hrát
s top týmy. Minule s Plzní
jsme taky dobře. Kluci byli

koncentrovaní, dobře pra-
covali,“ řekl Nedvěd.

PTÁČEK SI ZAHRÁL
JEDNO STŘÍDÁNÍ
Symbolický návrat do spar-
ťanského dresu připravilo
vedení pro bývalého kapi-
tána Františka Ptáčka, který
po loňské sezoně ukončil
kariéru.

Nynější dvaačtyřicetiletý
asistent trenéra u mladšího
dorostu holešovického celku
po devíti letech navlékl tri-
kot s velkým „S“ na hrudi
a zahrál si jedno střídání po
boku Petra Kaliny. Sparta se
tak se svou ikonou důstojně
rozloučila a Ptáček zao-
krouhlil počet utkání v nej-
vyšší soutěži na cifru 1210.

NÁVRAT IKONY. Jedno symbolické střídání odehrál proti Kometě obránce František Ptáček amohl
tak zaokrouhlit počet odehraných extraligových utkání na číslo 1210. Foto: Deník/Jan Beneš

Útočník PETR VRÁNA (32) neskrýval zklamání:

Takový gól? To se
nám nemůže stávat
Praha – Bodově se mu
v této sezoně nedaří. Loňský
třetí nejproduktivnější muž
soutěže Petr Vrána však
bojuje a včera se dočkal
šestého gólu v sezoně.
Po závěrečném ko-
lapsu však ani on
netušil, co se to
Spartou stalo.

Jak hodnotíte ne-
vydařený závěr zá-
pasu?
Co k tomu říct... Udě-

lali jsme chybu. Kometa to-
ho využila šest vteřin před
koncem. Pak rozhodli na
začátku prodloužení. K to-
mu se nedá nic moc dodat.

Stojí za tím zkratem i psy-
chika?
Tohle s psychikou nemá

nic společného. Udělali jsme
individuální chybu. Takové
věci si musíme pohlídat.

Soupeře jste přestříleli jako
už mnohokrát v této sezoně,
ale gólově se nedaří převahu
potvrdit. Je koncovka největší
sparťanský problém?
Měli jsme opět střely

v náš prospěch, ale nepo-
tvrdili jsme to. Zatímco Ko-
meta šance využila, my ne-
byli dostatečně produktivní.
Problém byl ale hlavně vy-
rovnávací gól. To se nám
prostě nemůže stávat.

V posledních zápasech je to
dáno i trápením v přesilov-
kách. Čím to je, že se vám
v nich nyní nedaří?
Nevím. Pracujeme na
tom, snažíme se. Proti
Kometě i Plzni jsme si
v nich vypracovali
šance, ale prostě
nám to tam nepadá.

Je to i tím, že při-
cházejí noví hráči
a sehrávají se nové

přesilovkové formace?
Může to tak být, ale jak

říkám, makáme na tom,
snažíme se. Doufáme, že se
to zlomí.

V závěrečných čtyřech zápa-
sech vás čekají souboje
s přímými konkurenty, tři-
krát hrajete doma. Může to
být výhoda?
Bude to boj do konce

a může nám to přinést vý-
hodu a štěstí. Musíme se na
to v pauze co nejlépe při-
pravit.

Nebude se vám ale naopak
lépe dýchat v dalších dvou
venkovních zápasech?
Fanoušci nás tlačili, v po-

sledních utkáních byla at-
mosféra skvělá. To nám jen
pomáhá. A samotnou hru
nemůžeme nijak měnit.
Musíme zodpovědně bránit
a bojovat.
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