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Vážení hosté a přátelé,
dovolte mi, abych Vás jménem pořadatele
přivítal v tento vzácný den na pátém
ročníku Královského plesu.
Čas utíká jako voda a já jsem velmi rád
a je mi ctí, že se tu opět setkáváme. Tímto
Vám děkuji, všem stálým návštěvníkům
a příznivcům plesu, že se na náš ples
každoročně vracíte se stejným nadšením
a doufám, že se stejným nadšením i odcházíte.
Také bych velmi rád poděkoval všem partnerům tohoto
plesu a nesmírně si vážím Vaší vstřícné podpory a byl bych
vděčný, kdyby naše spolupráce pokračovala do budoucna
i nadále, bez Vás bychom se totiž jen těžko obešli.
Díky Vám partnerům a návštěvníkům tohoto plesu
můžeme být právem hrdí na náš hradecký Královský ples,
ze kterého se tu již v Královéhradeckém kraji stala tradice,
alespoň si to tak dovolím tvrdit. Pojďme tuto tradici
společně udržovat minimálně ještě dalších pět let a více.
Na tento jubilejní večer je pro Vás připraven velmi
pestrý program a také se opět můžete pobavit s celým
týmem A-mužstva Moutnfieldu HK.
Přeji krásnou a příjemnou zábavu, dobrou noc a příští
rok na shledanou.

Bc. Sanny Muharem
jednatel Profesmedia s.r.o.

V ELKÝ
SÁL

20:00			

Oficiální zahájení plesu

20:15			Předtančení
20:25			Taneční zábava
21:15			

Módní přehlídka v režii Michaely Čížové

21:40			Taneční zábava
22:30			

Vystoupení Radka Petráše

22:50			Taneční zábava
23:25			Talkshow
23:35			Taneční zábava
23:50			

Vyhlášení Sympaťáka plesu

00:00			Půlnoční překvapení

M ALÝ
SÁL

00:15			Taneční zábava
02:00			

Konec Královského plesu

21:00			

Zahájení programu v malém sálu

21:05			DJ’s

F OYER

23:00			Vystoupení skupiny
			TimeDance Hradec Králové
02:00			

Konec Královského plesu

20:30–22:30		

Pivo Klenot zdarma

			2x fotokoutek CVAKMAT
			

Soutěž o ceny ve střelbě na branku

1–8

73–80

Velký sál

9–19

20–61

62–72

Soutěž

Bar
Výstavní
síň

Bar
Sympaťák
plesu

CVAKMAT

Pivo

CVAKMAT
s tiskem
WC

WC

Malý sál

Občerstvení je k dispozici v přízemí v Jednacím sále

Změna programu vyhrazena

Střelba

Bratří Štefanů 978, 500 03 Hradec Králové
+420 732 881 811 / www.hyundaihk.cz

HYUNDAI Hradec, s.r.o.

Hyundai Tucson - kombinovaná spotřeba: 4,7–7,9 l/100 km, emise CO2: 123–180 g/km.
Fotografie je pouze ilustrativní.

Královský Hyundai Tucson si Vás podmaní skvělou výbavou, ve které nechybí moderní navigační systém, 360° kamerový systém
AVM pro bezpečné parkování a mnohé další. O bezpečnost se starají skvělé bezpečnostní systémy – asistent jízdy v pruzích LKA,
sledování dopravních značek ISLW, sledování mrtvého úhlu BCW a upozornění na projíždějící vozidla.

A vládnu tu dál!

Nejdokonalejší české SUV
jsme ještě vylepšili

Nový Hyundai Tucson

Akční nabídka her a hlavolamů

Jsme jiní - TN Trade

Využít můžete také služeb našeho servisu
Kompletní nabídku veškerého sortimentu najdete na našem e-shopu i na prodejně.

www.tntrade.cz
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Je to opora zadních linií,
hráč s přesnou rozehrávkou, který vyhrál KHL, českou i švédskou ligu. Muž, který na
MS v roce 2012 získal stříbrnou medaili se slovenskou
reprezentací. Takto znají našeho kapitána, Dominika
Graňáka, všichni fanoušci. Co o něm možná netuší je to,
že procestoval spoustu zemí světa, jak je na tom s tancem, cizími jazyky, divadlem či alkoholem. Na každý pád
jde o velkého profesionála, který možná není velký
svými proslovy, zato je obrovský svými činy na ledě
i mimo něj, a proto je tím správným
lídrem našeho mužstva.

Když mám říct, kde se mi v mé kariéře
nejvíc líbilo, tak z hokejového hlediska to
bylo jednoznačně Dynamo Moskva, které
mi skvěle sedlo - výborná parta, parádní
trenér, byli jsme úspěšní. Ale kdybych to
měl vzít celkově, když budu brát v potaz
i život mimo hokej, organizaci klubu, ligu,
tak musím říct město Karlstadt a zdejší tým
Färjestad. Pokud bych měl ze svých zkušeností vypíchnout jeden klub, který by odpovídal mým představám, tak bych každého
nasměroval právě tam, aby se šel podívat,
jak to v evropském klubu může vypadat.
Byl jsem tam dva roky, jednou jsme vyhráli
švédskou ligu, to angažmá mi dalo hodně.
V rámci Československa se všude cítím
doma. Takže jsem předtím hrál v Praze, ale
bylo to stále stejné jako doma, nemusel jsem
se učit jazyk, mentalita je dost podobná, navíc jsme taková československá rodina, ale
právě ve Švédsku to bylo moje první zahraniční angažmá. Je tam krásné prostředí, nádherné lesy, všude čisto, milí lidé.
Rozdíly mezi zeměmi, ve kterých jsem působil, jsou velké. Možná je ani každý nemusí
vnímat tak intenzivně, jako jsem je vnímal
já. Samozřejmě prioritou pro mě byl vždy
hokej, ale potom ve volném čase se snažím
poznat i mentalitu zdejších lidí, okolí a přírodu, která je kolem, když je na to čas.
Řekl bych, že na československé i ruské mentalitě je znát, že jsme všichni Slované. Jsme
víc družní. Možná ne až tak ve vztazích k lidem, které neznáme. Ve Švédsku jsou k sobě
lidé milí a slušní, i když se neznají, což mě
příjemně překvapilo. Na druhou stranu když
se ty vztahy posílí a lidé se poznají, tak jsou
pak silnější v Československu či Rusku oproti
západnějším zemím. Myslím si to i proto, že

jsem byl ještě tři měsíce ve Švýcarsku a tam
to bylo přesně opačné. Krásná krajina, většina lidí tam nemá žádné potíže existenčního
či materiálního charakteru. Ale vztahy jsou
tam takové na naši společnost nespolehlivé.
V tomto jsme si my Slované bližší.
Ale například Moskva je dost drsná. Obrazně řečeno, když tam člověk leží na zemi, tak
si ho ani nevšimnou.
Takže to je ta negativní stránka Ruska. Dost
výrazně jsem vnímal tempo života v jednotlivých zemích či míru nějakého stresu. Výrazně nejrychlejší životní tempo je v Moskvě, je
tam velmi mnoho takového chaosu či stresu,
což je asi spojené s tím, že je to hlavní město.
Česko i Slovensko jsou o stupeň níž, takže na
evropské poměry takový průměr. A Švédsko
je opačný pól, to tempo je tam takové pomalé,
klidné, lidé na cestách jsou velmi ohleduplní,
někdy je to až takové ospalé.
Myslím, že když uvážím, co mám rád, co
definuje mou povahu, to, jaký jsem člověk,
tak musím říct, že mi ten moskevský extrém velmi nesedí, co se života týče. A někdy je toho na mě moc i tady u nás. Takže
se víc vidím v té Skandinávii, to mi je bližší,
tam jsem se cítil velmi dobře.
Když jsem dostal v Rusku volno na pět dní,
tak jsem si jel odpočinout do Stockholmu či
do Kodaně. A to jsou velká města ve Skandinávii, ale já přitom měl dojem, že je tam
takový klid. Takže jsem se narodil tady v naší
československé oblasti, zdejší mentalita je
mi blízká, jelikož jsem v ní vyrůstal. Nejlepší
přátele a své nejbližší mám tady. Ale umím si
představit, že bych strávil víc času někde na
severu, který mě stále víc láká. Chtěl bych se
jednou podívat do Grónska, na norské ostro-

vy, Špicberky. Sever mě zkrátka vábí, možná
je to i tím, že většinu lidí lákají spíše místa,
kde je víc lidí, kdežto mě láká opak.
Rozmýšlel jsem se i nad tím, že bych tam nějakou dobu žil, ale většinu svých nejbližších
mám tady, a proto si nedovedu představit, že
bych se tam odstěhoval a nevrátil se. Ale být
tam nějakou dobu, to by mi problém nedělalo.
Na jižní straně polokoule mě láká Austrálie
či Nový Zéland. Je to sice dost daleko, ale já
nemám problém s cestováním, dlouhé lety
mi nevadí, jako jiným lidem. Na druhou

se vracel, tak jsem měl dojem, že se mi domů
vůbec nechce, jelikož mě to tam velmi zaujalo
a moc se mi to tam líbilo, takže bych se tam
chtěl ještě vrátit.
S kamarády jsme byli také asi tři sta kilometrů za polárním kruhem. Bylo to v létě,
v Norsku a podívat se tam v zimě, by bylo
taky super. Jedna z věcí, které jsme tam
chtěli podniknout, bylo podívat se na otevřeném moři na velryby, ale tím, že v létě
migrují, tak jsme jich tolik neviděli, ale i tak
to byl zážitek. Také jsem byl na Borneu, to
bylo pro mě trochu zklamání, ale možná je
to i tím, že to bylo s přítelkyní, takže to byla jen taková klasická dovolená (směje
se). Většina lidí asi ví, že jsou
tam nejstarší pralesy. My se
ale dostali jen na jejich kraj.
A co mě na té dovolené nejvíc
zklamalo, bylo to, když jsem
viděl, kolik je tam nepořádku
v řekách, kde plavou plastové
věci, což kazilo dojem. Člověk si uvědomí,
že je to něco unikátního, co neuvidí nikde
jinde na světě, a přitom to vypadá takto.

Nikdy jsem v sobě neměl to, že bych byl
rád středem pozornosti. Takže to ani
není tak, že bych teď, poté co jsem dostal
céčko, mluvil v kabině víc než předtím.
stranu, když už bych tu cestu absolvoval, tak
bych tam chtěl strávit minimálně tři týdny.
Momentálně to, že hraji profesionální hokej,
byl ten hlavní důvod, proč jsem tam zatím
nebyl. A hlavně, když je u nás léto, tak tam
je na jejich i naše poměry poměrně chladno. Ale až nebudu hrát hokej, tak to je určitě
místo, kam bych se chtěl podívat.
Také jsem byl na Aljašce, to byl velmi silný
zážitek. Na ten velmi rád vzpomínám. Byl
jsem tam s jedním z mých nejlepších kamarádů. Bylo to takové dobrodružné, byla tam
spousta zábavy. Měli jsme cestu do jisté míry
naplánovanou, ale ne úplně přesně. Myslím,
že jsme tam byli něco málo přes dva týdny.
Na druhou stranu Aljaška je tak rozlehlá, že
by tam člověk mohl být tři měsíce. Když jsem

To, že jsem se stal kapitánem mužstva, je pro
mě obrovská zodpovědnost i čest. Zdaleka
ne každému se dostane takové zkušenosti, že
může nosit céčko na drese. Okolnosti, za kterých jsem se jím stal, nebyly úplně standardní, proto se možná úplně necítím tak, že bych
tu byl nějaká jediná vůdčí osobnost. Myslím,
že tam byla řada kluků, kteří na to vlohy mají.
První, kdo mě napadl, byl Radek Smoleňák.
Nikdy jsem v sobě neměl to, že bych byl rád
středem pozornosti. Takže to ani není tak, že
bych teď, poté co jsem dostal céčko, mluvil
v kabině víc než předtím. Ale někdy to tak je,

když mám pocit, že je v šatně dlouho ticho,
tak si slovo vezmu. Není to však tak, že bych
byl rád poslouchán všemi ostatními.
Ale na ledě i mimo něj se snažím celou kariéru chovat tak, abych pak měl vůbec právo
někomu něco říct. Nemám rád, když lidé
poučují druhé a sami svou práci nedělají
tak, jak by měli. A hierarchie v tom nehraje
roli, více si budu vážit poctivého manuálního pracovníka než
nějakého lajdáckého
manažera. Náš tým
se mi velmi líbí. Nejsou mezi námi žádné lidské problémy,
a když ty neexistují,
je pak větší možnost
něčeho dosáhnout.
Jsme kolektiv, který
k sobě musí najít cestu, nemusíme spolu
jezdit na dovolenou,
ale když sem přijdeme, musíme být ochotní
udělat jeden pro druhého všechno, a to se pak
projeví i na ledě. Titul jsem vyhrál čtyřikrát,
a pouze jednou to bylo tím, že jsme byli lepší
hokejově. Ale když tým drží pohromadě, tak
je silnější, než jiný, byť talentovanější. A to je
podle mě velmi důležité a myslím, že z tohoto
pohledu je naše mužstvo velmi dobře složené.

Přiznám se, že nejsem úplně plesový typ,
nebo že bych měl rád nějaké strojené večírky.
Na druhou stranu se mi líbí, když má něco
jistou společenskou úroveň, a když se lidé aspoň chvíli chovají dle nějakého bontonu. Na
druhou stranu mám velmi rád například divadlo. A přitom je to něco, co je proti hokeji
dost protichůdné. Hokej je nepředvídatelný,
člověk nikdy neví, jak to skončí, proto ho
lidé mají rádi. Ale když jdou na představení,
tak možná neví, jak
to skončí, ale minimálně tuší, co je tam
čeká a jak to bude
probíhat. A atmosféra je tam samozřejmě
úplně jiná. Loni jsem
na plese nebyl, takže
mě to zajímá možná
i proto, že tam nebudeme jen my hokejisti, ale i lidé z úplně
jiných sfér života a na
to se hrozně těším. Ale že bych plánoval každý rok, že přijde plesová sezóna, to vůbec.

v kabině jsem příliš
neřešili, kdo jak dobře
tančí, ale všeobecně
soudím, že velmi vysoké
sebevědomí má v tomto
ohledu Radek Smoleňák.

Zapojování Hradečáků fandím, je to vizitka
klubu i odkaz pro malé chlapce z tohoto města, kteří hrají hokej. Kdyby se chodili dívat
na Áčko a nebyl tam ani jeden Hradečák, tak
by jim to řeklo, že šance se dostat do Áčka je
malá, jelikož filozofie klubu je taková, že tu
budou hrát cizí hráči. Je důležité, že takhle má
tým nějakou svou tvář, identitu a je tam propojení s mládežnickými týmy a chlapci v nich
mají šanci, že budou hrát v Hradci extraligu.

A jak jsem na tom s tancem? No, to je právě ten důvod (směje se). Například u nás na
Slovensku nemáme taneční. Tady každý bere,
že je to skoro samozřejmost, že tam člověk
chodí a naučí se základ společenských tanců.
Takže se přiznám, že vůbec nejsem zdatný, co
se společenských tanců týče. Ale tanec jako
takový, ten volný styl, ten mě baví, mám rád
hudbu, když je dobrá parta, tak si rád zatancuji. Ale že bych uměl valčík, to ne. Partnerku
aktuálně nemám, na ples nejspíš půjdu sám,
takže jsem předem dohodnutý s Jurajem
Bezúchem, jehož manželka nepůjde, že tam
budeme spolu, jelikož je zhruba stejně dobrý
tanečník jako já (směje se). Co se týče spoluhráčů, tak jsme zatím v kabině příliš neřešili,

FRANCE CAR

Renault
Renaultdoporučuje
doporučuje

Hradec Králové - Pardubice Dražkovice

www.francecar.cz

Nabídka platí od 5. 2. do 28. 2. 2019. Reprezentativní příklad financování Renault Easy Plus pro model Renault KADJAR Edition TCe 140 GPF, cena vozu: 519 900 Kč vč. DPH, výše úvěru: 337 935 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 181 965 Kč, úroková sazba: 7,37%,
RPSN: 13 %, 1.–59. měsíční splátka úvěru: 5 751 Kč, 60. splátka úvěru: 77 985 Kč, 1.–60. měsíční splátka havarijního pojištění a povinného ručení: 1 260 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení (jistina, úroky, havarijní pojištění, pov. ručení, poplatek):
674 859 Kč, délka úvěru: 60 měsíců, nájezd: 15 000 km/rok. Údaje pro komunikaci měsíční splátky jsou zaokrouhlené. Na konci smlouvy je možné (1.) doplatit poslední navýšenou splátku nebo (2.) profinancovat poslední navýšenou splátku nebo (3.) vůz odprodat dealerovi
za garantovanou cenu. Součástí financování je servisní smlouva Easy service na 5 let/100 000 km. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí
konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Nový Renault KADJAR: spotřeba 4,0–7,5 (l/100 km), emise CO2 115–139 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů
vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Dáme vám čas poznat nový Renault KADJAR,
více na seznamka365.renault.cz

5 let záruka Renault včetně servisu

7 019 Kč měsíčně

Za

SUV značky Renault

Renault KADJAR

Nový

kdo jak dobře tančí, ale všeobecně soudím, že
velmi vysoké sebevědomí má v tomto ohledu
Radek Smoleňák. Snad to i říkal, že je nejlepší
tanečník. Viděl jsem ho tancovat na konci minulé sezóny na něčem ve formě diskotéky a na
to, jak je vysoký, musím uznat, že se hýbe dost
dobře. Lukáš Vopelka se toho také nebojí.
Pivo piju velmi málo, dokonce musím říct,
že mi víc chutná nealkoholické. Celkově
jsem alkohol donedávna nepil vůbec. Pivo
si dám jedno, ale kdybych si jich měl dát
pět, tak to nezvládnu. Víno si dám, některé
mi chutná víc, některé méně, nejsem v tom
žádný odborník, ta kultura kolem toho se mi
líbí, ale to je vše. Když cítím, že na mě něco
leze, tak si ze zdravotních důvodů v pohodě
dám nějaký čistý destilát, ale samozřejmě
ne moc a ani mi to nechutná. Kdybych si
mohl vybrat nějaký vyloženě svůj nápoj, tak
v něm alkohol nebude.
Na setkání s fanoušky se těším, rád se bavím
s lidmi z jiného prostředí, úplně v pohodě.
Je jasné, že pokud hraju hokej a někdo je
hokejový fanoušek, tak je velká šance, že
se o hokeji budeme bavit, s tím problém
nemám. Na druhou stranu si rád povídám
i o něčem jiném, o tom co ten člověk dělá,
čím se živí. Rád se bavím s lidmi, takže to
určitě není jen o tom, že bych měl sedět
v okruhu těch, které znám.
Před rokem a půl jsem otevíral v Bratislavě halu
Hangair, kde člověk může zkusit akční sporty,
je tam velká gymnastická část, celkově je to
velké zábavní centrum, takže je tam spousta
dětí. Ale hlavní myšlenka byla taková, aby tam
byly profesionální podmínky pro sportovce,
kteří chtějí dělat na jisté úrovni gymnastiku či
jiné sporty s ní spojené. Ale často tam chodí
i malí fotbalisti. Stará se o to můj bratr a další

dva kluci, kteří to vymysleli a s tím nápadem
přišli za mnou. Já už tam vlastně funguji jen
jako jakýsi kontrolní orgán (směje se).
Mám k tomu samozřejmě jistý vztah, sám
jsem tam zkoušel nějaké trampolíny. V létě

jsem pak bral pár gymnastických hodin s trenéry, které tam máme, ale zatím jsem se toho
moc nenaučil. Snowboard ani skateboard jsem
ještě nezkoušel, to asi až po kariéře, jelikož je
tam velká šance, že člověk přijde k úrazu. Co
se týče adrenalinových sportů, tak jsem dva-

krát skákal z letadla tandemový seskok. Byl
to velký zážitek, moc se mi to líbilo, ale je to
velmi zjednodušené tím, že ta zodpovědnost je
v rukách profesionála, takže já si jen užíval let.
Ale kdybych měl skočit sám, tak už si nejsem
tak jistý, že bych byl tak uvolněný. Tehdy jsem

měl samozřejmě velkou dávku adrenalinu, ale
nebylo to tak, že bych se sekl a řekl, že nejdu.
Takže k adrenalinovým sportům mám vztah
a stejně tak k horám, takže se pak určitě budu
chtít ještě zlepšit na lyžích či snowboardu.
Po kariéře by se mi líbilo být profesionálním
cestovatelem (směje se), určitě by mě to bavilo, alespoň nějakou dobu. Na druhou stranu si
uvědomuji, že bych musel zůstat vlkem samotářem, což by se asi teoreticky dalo realizovat,
ale já bych chtěl mít v budoucnosti rodinu
a ta by měla mít nějaký základní tábor, takže
tím to pak bude ovlivněné. Momentálně ještě
ne, hned to rozhodnutí učinit nemusím, ale
je pravda, že nad tím začínám přemýšlet čím
dál víc. Před pěti lety jsem měl téměř paniku
z toho, že bych měl přestat hrát. Nyní se na to
už dívám trochu jinak a vím, že hokej nebudu hrát věčně, ani do padesátky. Ale stále ho
mám velmi rád a je otázka, zda by mě bavil
tak moc jako teď i v jiné než hráčské pozici.
Spousta mých kamarádů je už na pozicích
trenérů či manažerů a většina z nich mi říká,
abych hrál, dokud můžu (směje se). Já doufám, že to nebude až tak strašné, jak to popisují. Když se budeme bavit o podnikání, tak ta
hala je nějaká forma, do které jsem se dal, ale
také si nejsem jistý, zda by můj přínos pro to
byl dost velký. Musel bych si na to najít prostor, protože ostatní kluci, kteří v tom jsou se

mnou, jsou mnohem dál, ačkoliv jsou mladší,
protože jsem se celou dobu věnoval hokeji.
Takže nevím, zda bych jim mohl pomoct.
V hokeji nevím, zda ten adrenalin a vše, co
je s ním spojené, když v něm působím jako
hráč, je možné nahradit i v jiné pozici. Myslím, že tam pak přibude mnoho jiných starostí, které hokejisté nemají. Teď ale opravdu nevím, kterým směrem se dám. Ani nevím, kde
budu žít, doma jsem v Trenčíně, ale už víc než
osmnáct let tam netrávím víc než pár měsíců
v roce. A nikde nejsem celý rok, je spousta
míst, kde se mi líbí, ale těžko říct, nevím.
Velmi mě baví jazyky, možná, že kdybych
nehrál hokej, tak by byly první volbou, kterou bych chtěl studovat, případně nějaké cizí
kultury. Nejlépe ovládám angličtinu, maturoval jsem z němčiny, takže když se dívám na
televizi, tak rozumím hodně. Slovní zásobu
mám, ale špatně se mi tvoří věty, takže bych
potřeboval být v německém prostředí a nějak
bych se do toho dostal. Ale teď už schopnost
komunikovat v němčině předběhla ruština
i tím, že je to slovanský jazyk a je nám to bližší. A byl jsem ve Švédsku, takže v hokejové
šatně rozumím většině toho, co se řekne ve
švédštině. Umím jednoduché věty a odpovědi. Ale nemyslím, že bych byl takový talent, že
bych se za půlrok naučil cizí jazyk, na druhou
stranu myslím, že nějaké vlohy mám. ☐

Odvyprávíme Váš příběh celému světu.

SMOLI

Věčný cestovatel, bavič, provokatér, ale i sympaťák plesu.
To všechno je Radek Smoleňák, který už druhou sezónu
rozdává radost pod Bílou věží. Platí za týmového
šprýmaře, což dokazuje i jeho populárníkouzlo
se zuby. Víte, kolik si za něj účtuje?

Jak jste si užil minulý ples?
Užil jsem si ho víc, než jsem si zasloužil. Vloni jsem se na to hrozně těšil, protože všichni
ostatní vyprávěli, jak to bylo roky před tím
super. Moje představy byly naplněny, byla to
super akce a těším se na to znovu.
Zažil jste v jiné hokejové destinaci nějakou
podobnou akci?
Plesy ne. Většinou to byly před Vánocemi
akce se sponzory a ve Finsku v Turku jsem
zažil loď pro fanoušky. Naskočili jsme všichni
na loď a jeli jsme. Já mám takovéhle akce, kde
se propojíme s fanoušky, hrozně rád. Můžou
nás poznat i jako normální lidi a ne pouze
jako monstra, která létají po ledě a sráží se.
To je určitě pěkné.
Vy máte s fanoušky i lidmi kolem týmu
hodně blízký vztah. Máte to takhle přirozeně dané?
Asi jste si všimli, že jsem trošku upovídaný.
Jsem takový od malička, mám rád lidi kolem
sebe a zároveň mám rád, když je dobrá nálada. Je to určitě lepší, než se na sebe mračit.
Když je člověk ve společnosti fajn lidí, tak je
život mnohem jednodušší. Měl jsem to takhle
i v zahraničí. Teda alespoň z mé strany. Měl
jsem s lidmi v klubech nadstandardní vztah.

Pro hokejistu se to pak stává mnohem lepším pracovním prostředím, že?
Stoprocentně. Když člověk chodí do práce,
kde je to šedivé a nikdo se neusměje, tak je
to nepříjemné. Zažil jsem to v Rusku. Čas se
najednou natáhne a minuty jsou nekonečné.
Stoprocentně bych nechtěl podobnou pracovní šeď zažít znovu.
Jak jste na tom s plesy? A teď nemyslím jen
ten hokejový… Stíháte je?
I kvůli tomu, že jsem byl čtrnáct let pryč,
tak ne. Kromě loňského Královského plesu
jsem byl na posledním někdy v juniorce na
Kladně, když kluci maturovali. Šli jsme tam
trochu pozlobit. Jinak ale nebylo kdy. Když
jsem byl menší, tak jsem byl sestrám na maturácích. Teď mám malé sestry, které půjdou
na střední, tak mě to za pár let asi opět čeká.
Těším se na to.
A vaše partnerka?
Ta je ještě víc společenská než já. Ta se na
to ohromně těší, připraví mi něco na sebe
a vyrazíme.
Po konci kariéry budete takovéhle akce vyhledávat, nebo jste třeba spíše na diskotéky?
Postupem věku a času mám tyhle akce rád víc

a víc. Na diskotékách jsem si svoje odtancoval
a na parketu se asi úplně neztratím. Začínám
ale mít mnohem radši plesy a vesnické zábavy, i když na ně zatím není čas.
Kde jste se vůbec naučil tancovat? Do tanečních jste, předpokládám, nechodil…
Ne, do tanečních jsem rozhodně nechodil.
Na to nebyl čas a pak jsem odešel do Kanady.
Jsem tedy spíše samouk. Se ženou jsme ale
chodili na soukromé lekce. Dostala to ode mě
jako dárek k Vánocům asi tři roky zpět. To
bylo fajn zpestření letních dnů. Ženu to bavilo, protože moc ráda tancuje.

Hrát chci co nejdéle. Mám ale
hranici, že nechci být trapný.
Myslím si ale, že každý vycítí,
kdy to začíná být trapné.

Který tanec máte nejraději?
Střídavou mazurku. (smích) Ale ne, asi nejvíc
cha-chu. Ta mě bavila, když jsme ji spolu tancovali. Mám na to i videa. Mně se tanec líbí
i proto, že je to něco jiného, než hrát hokej.
A občas je potřeba se v něm podřídit partnerovi, protože tam nejste sám za sebe. Bylo to
fakt pěkné a moc jsem si to užil.
A co loňský půlnoční tanec? Ten jste si
taky užil?
Jo, to bylo dobré. Už jsem byl trochu unavený, takže mně nohy úplně nejely. Bylo ale fajn
vidět i ostatní kluky, kteří se toho nezalekli
a šli do toho.
Jací jsou ostatní kluci tanečníci?
Máme v týmu pár šikovných kluků. Pak tam
máme samozřejmě dřeva, jako jsou Dragy
(Michal Dragoun) s Vinckem (Tomáš Vincour). To jsou hrozní dřeváci. Ostatní bych
ale v klidu vypustil na nějakou soutěž.
Zvítězil jste v anketě Sympaťák plesu, jak jste
si užil následnou večeři s výherkyní?
Nutno říct, že dodnes mi to připomíná Béda
Köhler. Kdykoliv si napíšeme, tak nadává, ale

byl prostě až druhý. (smích) Já šel na večeři
s Hankou a jejím manželem. Ti byli super. Jsou
to fajn lidé a byl to příjemně strávený večer.
Jdete si letos pro obhajobu?
Letos to nejspíš nechám někomu jinému.
Vyhrát to dvakrát po sobě, tak by asi kluci
byli naštvaní. Přimhouříme oko a dáme to
někomu jinému.
Jak to máte ve svém osobním životě? Kde
se ženou bydlíte?
My to máme trochu složitější. Bydlíme ve
vesnici u Kladna, ale teď během sezóny
jsme v krásném bytě kousek od stadionu
v Hradci. Hrozně se nám tady líbí, ale zázemí a budoucnost máme u Kladna.

Když máte volno, jdete se někam v Hradci projít?
My jsme pořád někde. Máme retrívra, takže
s ním jsme každý den venku. Máme hodně
rádi les za Rybovkou, tam jsme často a máme
to projeté křížem, krážem. Když je volněji,
tak jedeme i do hor.
Sám jste už dřív zmínil, že rád čtete. Tak
jaký typ literatury?
Je pravda, že knížky třeba na Vánoce dostávám
hodně často. Zatím jsem nedospěl k románům
či detektivkám. Mám rád knížky o realitě.
O někom, nebo něčem, co se stalo. Například
jsem dostal knihu o lidech na Šumavě, kteří
žijí v lesích. 30–40 let přežívají v nějaké chajdě
mimo civilizaci. To mě fakt baví. V poslední
době navíc hodně čtu věci i o politice. Tam je

Z kabiny chodím nejlépe oblíkaný já. To je jasný,
protože já chodím velmi dobře oblíkaný.

to totiž také docela zajímavé. Nebo ještě rád
nějaké lidi poslouchám. Jsou takoví, kteří mají
velmi dobré názory. Například Vladimir 518,
rapper z PSH, Jan Kraus – když si z toho zrovna nedělá srandu a mluví vážně, pan Horáček
nebo Daniel Landa. Neztotožňuji se se vším,
co říkají, ale rád jim naslouchám.
Když skočíme úplně jinam… Jednou přijde
konec vaší kariéry. Víte, kterým směrem se
chcete ubírat potom?
Předně ještě doufám, že několik let hrát budu.
Ale už mi různé nabídky lidi dávají. Často to
jsou i věci, které by mě bavily. Chtěl bych určitě zůstat u hokeje a pokračovat se svojí paní
v podnikání. Provozujeme e-shop s dětskými
věcmi. Ale kolem hokeje mám spoustu zkušeností, takže bych klidně rád působil v roli
agenta, manažera, mám i trenérskou licenci…

Nejlépe oblíkaný chodím já. To je jasný, protože já chodím velmi dobře oblíkaný. Ale
jinak si myslím, že se umíme dobře obléct
všichni. Máme dobrou bandu, takže si nemusíme dokazovat, kdo na co má a tak podobně.
A kdo se o sebe nejvíc stará? Například
o vlasy, to vy asi nebudete…
No to nejsem. (smích) Nejvíc se o sebe na sto,
možná na tisíc procent, stará Zámek (Petr
Zámorský).
Tým je v oblecích dost často. Jak se vám
tohle líbí?
Mně se to moc líbí. Já si na to zvykl už v Kanadě a dovedl bych si to představit i u dětí. Ty
tam chodí na zápasy pěkně oblečené a má to
šmrnc. Děti vědí, že se jde jakoby do práce
a že je to svátek. Klidně bych to zavedl.

Máte představu, do kolika let byste chtěl hrát?
Co nejdéle. Mám ale hranici, že nechci být
trapný. Myslím si ale, že každý vycítí, kdy to
začíná být trapné. Dokud tedy ucítím, že je
o mě zájem, nikomu se nevnucuji a že dokážu pomáhat, tak chci hrát co nejdéle. Nějaká sportovní smrt jednou přijde, ale s tím se
prostě nedá nic dělat. Je lepší na to být připraven, než aby to přišlo z čista jasna.

Berete si na ples vaše populární zuby?
Jistě. Dokud budu vnímat, tak je budu mít
v puse. Když budu unavený, tak si je strčím
do kapsy, abych je neztratil. Ale průměrně
tak deset lidí denně se mě ptá na to, jestli to
kouzlo můžu ukázat.

A abychom se vrátili zase k pozitivním věcem. Co móda v kabině? Kdo ji nejvíc řeší?

Kolik si účtujete?
Stovku. Takže jsem bohatý. (smích) ☐

A ukazujete ho?
Jen za peníze. (smích)

Účetnictví Daně Poradenství

Potřebujete pomoci s účetnictvím
nebo daňovou evidencí?
Právě pro vás nabízíme komplexní služby v oblasti účetnictví a daní.
Účetnictví vedeme již více než 100 menším, středním
i velkým podnikům.

AT Consult HK, s.r.o.,
to je jasná volba pro vedení účetnictví.

AT Consult HK, s.r.o.
Gočárova 504
Hradec Králové
500 02

Tel.:
+420 491 611 591
Mobil: +420 731 527 900
E-mail: atconsult@atconsult.cz

www.atconsult.cz

BEDNÁŘ
Během kariéry jsem
na plesy čas
neměl. Plesová
sezóna je přesně v době, kdy je
v lize nabitý program. Účasti bych
napočítal na prstech
jedné ruky. Navíc to
bylo vždycky bez alkoholu, takže jsem tam toho
moc nenatancoval.
V Americe jsou podobné
společenské akce na denním
pořádku. Nemusí to být přímo
plesy, ale hodně se tam konají
akce přímo s fanoušky. V Americe je fanoušek vždycky na prvním
místě. Učili nás tam, že fanoušek je
součástí celého byznysu kolem hokeje. Pořád nám připomínali, že fanoušek je ten, kdo nás živí, a tak se k němu

taky musíme chovat. Hokej se hraje hlavně
pro lidi a bez fanoušků to nejde.
Ať už vás potká kdokoliv, ať se s vámi baví
o pozitivních nebo negativních věcech, neexistuje ho odmítnout. Nikdy jsem neodmítnul se někomu podepsat. Fanoušci nás živí,
stojí za námi a táhnou nás za lepšími výkony.
Takhle jsem k tomu vždy přistupoval a vždy
jsem se snažil s fanoušky co nejvíc komunikovat. Je to důležité jak pro ekonomický chod
klubu, tak i pro vývoj a kariéru samotného
hráče. Nejlepší fanoušci jsou u nás v Česku.
V Hradci dokážou lidi vytvořit neskutečnou
atmosféru. Hrával jsem v Plzni, tam byl taky
výborný kotel. Co se týče emocí a adrenalinu, nedá se to s ostatními zeměmi srovnat.
V Bernu je hala snad pro 20,000 lidí. Hrát
tam bylo pro mě něco úžasného. Přímo proti
střídačce je obrovská tribuna, která byla každý zápas plná.
Švýcarsko je vůbec nádherná země. Tam snad
zametají a uklízí i v lese, jak je tam všechno

čisté. V Davosu jsme byli na horách, takže když bylo krásně, tak jsme se opalovali,
v zimě zase napadla spousta sněhu. Na Švýcarsko mám nádherné vzpomínky. Život
byl suverénně nejlepší ve Státech. Měl jsem
možnost žít v Los Angeles a na Floridě.
Tam bylo nejlepší hokejové podnebí. Celou zimu jsme chodili na tréninky v šortkách a v sandálech. Horší už to pro mě bylo
z toho hokejového hlediska.

Floridu máme v oblibě i s rodinou a dětmi.
Jezdívali jsme tam pravidelně, ještě pár let
zpátky jsme tam byli. Vždycky se jedeme
podívat jak po dětských atrakcích, jako je
akvárium nebo disneyworld, tak samozřejmě
na hokejovou halu, která je nedaleko. Jednou
jsem byl v Miami, kde bylo 30°C. Když jsem
to tam zabalil a letěl pryč, druhý den jsem byl
v Omsku, kde bylo -38°C. Ten rozdíl byl obrovský a pár dní jsem se z toho dostával.

Největší radost mám z nových podpisů Radovana
Pavlíka a Mislava Rosandiče. Ti udělali ze všech
největší pokrok. Jsme v kontaktu především
s našimi kluky.

Ještě si zahrát ve Vrchlabí byla čistě moje myšlenka po tom, co jsem se tam byl na pár zápasech podívat. Nápad byl takový, že bychom
s Vrchlabím mohli spolupracovat jako s naší
farmou. Sám jsem v tomto ohledu oslovil naše
vedení a taky to vrchlabské a nakonec se to
sešlo takhle. Příprava tam je pro mě náročná.
Hodně to bolí. Ale dostanu se do toho a budu
připravený. Zlomí se to a půjde to. Tělo si za
chvíli zvykne a začne spolupracovat s hlavou.

Jarda Hlinka možná bude pokračovat někde
jinde. Uvidíme, jak to dopadne. Pokud ne,
věřím, že se dobře připravíme a že budeme
pro mužstvo platní. Chceme naši misi dotáhnout do úspěšného konce. Manželka s tím
neměla sebemenší problém. Hodně mě podporuje a ví, že je to součástí mojí práce a že
je to důležité jak pro mě, tak pro klub. Doma
se vše točí kolem dětí. Jedna holka chodí do
školy, druhá do školky. Obě mají spoustu zá-

lib a kroužků. Když přijdu domů, obyčejně je
hlavně rozvážím. Holky chodí plavat a dělají
tenis. Chlapečka už neplánujeme.
Do pozice manažera jsem skočil po hlavě.
Mužstvu se daří a o to je moje práce jednodušší. Pracuje se mi podstatně líp, než kdyby
byl tým na opačné straně tabulky. Tlak by byl
úplně jiný. Nemohl jsem si přát lepší začátek.
Ze svojí pozice beru teď zápasy úplně jinak.
Soustředím se na to, aby hráči odváděli takové výkony, jaké si od nich představuju. Ani
se nedívám na výsledky. Pokud kluci budou
dělat to, co po nich chci, tak se výsledky dostaví samy. O tom jsem přesvědčen. Zatím se
to potvrzuje. Jsem člověk, který není nikdy
úplně spokojený. Nikdy nedám svoje uspokojení najevo. Letošek je výjimkou. Nečekal
jsem, že sezóna bude mít takový průběh.
Zatím se mužstvo nedostalo do žádné krize.

Jak vedení, tak fanoušci souhlasí, že sezóna
zatím probíhá nad naše očekávání.
Plány jsou pořád takové, jaké byly před sezónou. V podstatě už teď jsme splnili to, co
jsme chtěli. Všechno, co přijde, už bude jen
třešnička na dortu. Všichni si samozřejmě
přejeme, abychom dopadli co nejlíp. Ale už
teď jsme spokojení. Největší radost mám
z nových podpisů Radovana Pavlíka a Mislava Rosandiče. Ti udělali ze všech největší
pokrok. Jsme v kontaktu především s našimi
kluky. Podepsali jsme nové smlouvy s celou
řadou našich hráčů, kterým skončila smlouva. Intenzivně hledáme hráče na doplnění
týmu na příští sezónu. Trh je ale skoro prázdný. Nečekal jsem, že to bude až tak extrémní.
Je fuška shánět hráče, kteří se nám hodí do
koncepce. Děláme ale všechno, aby se příští
rok mužstvo posunulo o level dál. ☐

FRANCE CAR

doporučuje
Renault

Hradec Králové - Pardubice Dražkovice

www.francecar.cz

Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Více u prodejců Renault. Renault CLIO/CLIO Grandtour: kombinovaná spotřeba 4,0–5,2 (l/100 km), emise CO2 104–118 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny
metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

akce platí do vyprodání zásob

214 900 vč. DPH

V edici France Car při značkovém financování a
výkupu stávajícího vozidla jen za

Renault Clio edice FRANCE CAR

Akční nabídka her a hlavolamů

Jsme jiní - TN Trade

Využít můžete také služeb našeho servisu
Kompletní nabídku veškerého sortimentu najdete na našem e-shopu i na prodejně.

www.tntrade.cz

Po - Čt
Pá

8:00 - 11:30 11:30 - 17:00
8:00 - 11:30 11:30 - 16:00

TN Trade spol. s r.o. | Myslivečkova 846/2 | 500 03 Hradec Králové | Telefon: +420 495 800 720 | email: info@tntrade.cz

TN TRADE

FRANCE CAR
Hradec Králové - Pardubice

R

Už od mala jsme zbožňovali silné
a zajímavé příběhy. To jsme si přenesli
i do dospělých let a do naší práce.
Věříme, že za každou značkou takový
příběh je. Stačí ho jen dobře odvyprávět.
To my umíme!

www.profesmedia.cz

