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HC SPARTA PRAHA

PSG BERANI ZLÍN

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

L

5 / 4 / 1990

35 / machovský

36 / sedláček

OBRÁNCI

GOLD PARTNER

P

19 / 3 / 1992

SILVER PART NER

L

7 / 5 / 1995

55 / Blain

P

3 / 06 / 2002

20 / Dvořák

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

L

18 / 9 / 2001

47 / Buchtele

4 / 6 / 1992

14 / VITOUCH

L

L

12 / 8 / 1990

11 / dvořáček

P

5/1/1995

88 / Forman

91 / KVAPIL

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 SE ZLÍNEM
CELKEM 130 ZÁPASŮ / 73 výher, 8 remíz, 49 porážek
DOMA 66 ZÁPASŮ / 42 výher, 5 remíz, 19 porážek

PARTNER MLÁDEŽE HC SPARTA PRAHA

BR ANK ÁŘI
33

MAREK ČILIAK

02.04.1990

L

SVK

39

LIBOR KAŠÍK

31.03.1992

L

CZE

57

DANIEL HUF

17.04.1999

L

CZE

34

MICHAL KOŘÉNEK

27.07.2000

L

CZE

24

LUKÁŠ BUCHTA

05.12.1994

P

CZE

80

JAN DLUHOŠ

21.01.2000

L

CZE

89

JAKUB FERENC

21.06.1989

P

CZE/
SVK

OBR ÁNCI

29

RALFS FREIBERGS

17.05.1991

L

SLO

43

DANIEL GAZDA

13.08.1997

P

CZE

52

MATYÁŠ HAMRLÍK

09.08.2000

L

CZE

7

DAVID NOSEK

19.02.1981

P

CZE

18

MARTIN NOVOTNÝ

13.03.1989

L

CZE

18

MARTIN PADRNOS

18.05.1998

L

CZE

14

DALIBOR ŘEZNÍČEK

25.08.1991

L

CZE

MIKULÁŠ ZBOŘIL

30.05.1994

L

CZE

TOMÁŠ ŽIŽKA

10.10.1979

L

CZE

82
5

#33 ČILIAK
MAREK

NE J V Ě T ŠÍ H V Ě ZDA

ÚTOČNÍCI
28

NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ VÝHRA:

VALENTIN CLAIREAUX

05.04.1991

P

FRA

46

VOJTĚCH DOBIÁŠ

18.07.2000

L

CZE

44

JAN DUFEK

20.02.1997

L

CZE

12

TOMÁŠ FOŘT

07.05.1992

L

CZE

8

ŠTĚPÁN FRYŠARA

02.07.1998

L

CZE

71

JAKUB HERMAN

21.02.1992

L

CZE

27

ANTONÍN HONEJSEK

19.12.1991

L

CZE

BEDŘICH KÖHLER

14.02.1985

P

CZE

86

ŠIMON KRATOCHVIL

02.12.1994

P

CZE

25

PAVEL KUBIŠ

17.03.1985

L

CZE

91

JAKUB NAVRÁTIL

26.05.1999

P

CZE

88

ZDENĚK OKÁL

08.07.1990

L

CZE

22

JIŘÍ ONDRÁČEK

03.06.1988

L

CZE

9

11

RICKARD PALMBERG

31.03.1989

L

SWE

23

MICHAL POPELKA

14.08.1993

L

CZE

65

PAVEL SEDLÁČEK

19.03.1994

L

CZE

51

JAKUB ŠLAHAŘ

26.04.1991

P

CZE

Hl av ní t r enéR : ROBER T S VOBODA

10:0, 20. března 1994, 3. čtvrtfinále

NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ PORÁŽKA:

0:4, 23. listopadu 2010, 34. kolo
0:4, 17. března 2016, 2. čtvrtfinále

NEJVÍCE GÓLŮ NA SPARTĚ:

9:5, 22. ledna 1997, 37. kolo
10:4, 10. října 2003, 11. kolo

POSLEDNÍ ZÁPAS:

ZLN – SPA 1:6, 11. kolo, 8. října 2019
Góly: Köhler – Říčka, Blain, Smejkal,
Forman, Růžička, Buchtele

/

A sis t en t: M A R T IN H A MR L ÍK

t r enér br a nk á řů: RICH A R D HR A Z DIR A

PODPORUJEME BUDOUCÍ
HOKEJOVÉ GENERACE
www.billa.cz

www.merkur.cz

OPEN AIR
V DRÁŽĎANECH
4. ledna 2020

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

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

Jak zvládáš češtinu?
Naučil jsem se několik slov. Třeba „nazdarrr “ !
Čeština je ale hodně těžký jazyk. Něčemu už
rozumím, ale přečíst třeba slova s interpunkcí je
pro mě problém. Kluci se mi za to často smějí.
Do týmu jsi rychle zapadl, ale bylo těžké přimět spoluhráče, aby mluvili anglicky, na což
předtím nebyli zvyklí?
Stále mluví česky, což je samozřejmě v pořádku, je to jejich rodný jazyk, ale je vidět velké
zlepšení v jejich úrovni angličtiny. Ti, co minulý
rok nemluvili, se sna ží a mluví o 70 procent
lépe, normálně spolu doká žeme pokecat skoro
o čemkoliv. Co se t ýče adaptace, všichni jsou
tu skvělí a hodně přátelští, od začátku mě vzali
mezi sebe.

BLAIN: OBLÍBIL JSEM SI ČESKÉ PÍSNIČKY
DO SPARŤANSKÉ KABINY, V NÍŽ PROŽÍVÁ UŽ DRUHOU EXTRALIGOVOU SEZONU, SKVĚLE ZAPADL. KANADSKÝ OBRÁNCE JEREMIE BLAIN SI ZAMILOVAL PRAHU, NĚKOLIK
ČESKÝCH PÍSNIČEK A PO MALÝCH KRŮČCÍCH ZAČÍNÁ ROZUMĚT I ČESKÝM SLOVÍČKŮM. „JSEM TU ŠŤASTNÝ, V PRAZE SE MI ŽIJE SKVĚLE,“ ŘÍKÁ SYMPATICKÝ BEK.
Jsi rodák z Québecu, velmi hokejové oblasti
s tuhými zimami. Jaké bylo vyrůstat v oblasti,
kde hokej hraje prim?
H okej je zde opravdu naprosto dominantní,
hraje se pořád a všude. V zimě na ledě, v létě
na ulici. Rodiče mě sice zapsali i na jiné sport y, což je dobrá volba , člověk pak získá š irší atletickou průpravu, ale mě to stejně vždy
nejvíc táhlo k hokeji. V oblastech jako Québec
nebo Ontario se kluci rodí s bruslemi na nohou.
U nás to navíc byla rodinná tradice. S bráchou
jsme hrávali ka ždý den celé hodiny. Často jsme
v ynechali večeř i a hráli, než se v deset večer
v ypnula světla .
Zmiňuješ vypínání světel, jaké jsou tedy možnosti pro malé kluky? Hrajete, kde se dá, nebo
na připravených venkovních kluzištích?
V létě kdekoliv, na ulicích, nebo kde to jde. V zimě
jsou potom připravená kluziště s mantinely
a osvětlením. Najdete jich hodně a vždy bude plno.
Většinou se nás sešlo třeba dvacet, hráli jsme
deset na deset a po půl hodině jsme hru zastavili,
vzali lopaty a led uklidili. Pak hra pokračovala.

Po hraní v Kanadě a Rakousku jsi pro další angažmá zvolil Českou republiku. Bylo pro tebe
těžké se tu zabydlet?
Po životní stránce vůbec, před rokem se mnou
př išli další dva Kanaďané, což všechno hodně
ulehčilo. Hokej se tu hraje jinak, ale po pár
zápasech jsem si zv ykl a př išel českému st ylu
hr y na kloub. V Čechách se mi moc líbí, našel
jsem si tu spoustu nov ých kamarádů. Kluci nás
př ijali skvěle, moc se mi líbí i Praha, žije se mi
tady dobře.
Zahrál sis v několika soutěžích po celém světě, myslíš, že ti styl, kterým se hraje česká extraliga, vyhovuje?
Baví mě, ale občas mi př ijde, že by mohl bý t
trochu úto č n ě j š í, s poust a t ýmů v ex tralize
má hru hodně založenou na obraně. Minulou
sezonu v hodně zápasech nepadlo víc než tř i
góly, což se v Kanadě nebo v Rakousku mockrát
nevidí. Zápasy končí 5:3 nebo 5:4. Je to i tím,
že je česká extraliga hodně v yrovnaná, hraje ji
čtrnáct skvělých t ýmů. Celkově si ale myslím,
že mi český hokej sedí, a hraju ho rád.

Kdo je z kabiny nejzábavnější?
Největším vtipálkem z našeho t ýmu je jedno značně Pecháček, s ním je vždycky velká legrace. Je z nás nejmenší a nejvíc zábavný. To je
správné. (smích)
S kým si nejvíc rozumíš?
Hm (zamyslí se). Mám rád „Ferna“, což je Kuba
Sedláček. Takhle mu říkám já, protože je hrozně podobný brankář i z kanadských filmů Les
Boys (The Boys), kter ý se tam takhle jmenuje.
Pořád se směje, je to pozitivně naladěný člo věk. Hodně se bavím s „ Juicem“, to je Milan
Jurčina, body builder v kůži hokejist y (smích).
Mám rád všechny, ale nejvíc si rozumím s Kubou Sedláčkem.

Což je brankář a…
…a říká se, že brankáři jsou divní, že?! Já vím a je
to asi pravda. Podle mě ale musíš být trošku jinej.
Stojíš v bráně, nemáš si s kým pokecat a musíš být
hodně psychicky odolný. Ale my nemáme divné
brankáře, oba jsou hrozně fajn. V jiných týmech
jsem ale divné brankáře zažil. Fajn chlapy, ale
byli divní. (smích)
Máš už oblíbené české písničky?
Jasně! Nejradši mám tu, která začíná „Ahoj!“
a končí „Okey, díky moc“.
Myslíš Veronu a píseň Nejsi sám, která často hraje v domácí O₂ areně?
Jo, to je ona! Ale celkově mě hodně baví hudba, která hraje v kabině. Zejména naše vítězná
(Strump od Federica Scava a Andrey Guzzoletti,
pozn. aut.), ale dokážeme se radovat i na Spice
Girls. (smích)
Která jsou tvá oblíbená místa v Praze?
Našel jsem si oblíbenou restauraci The Farm, kam
chodíme třeba na brunch. Na večeři jsem si zase
oblíbil SaSaZu. Rád chodím do parku na Letné,
bydlím kousek od něj. Také se rád procházím kolem řeky, tam je to všude krásné. Praha je celkově nádherné město. Nedávno se za mnou přijeli
podívat rodiče, tak jsem je celou Prahou provedl.

VELK Ý ROZHOVOR NA WEBU
SPARŤANSKÉ NOVINY

#HCSPARTA
SDÍLEJ SVÉ FOTKY S HASHTAGEM

SLEDUJ @HCSPARTAPRAHA

#36 JAKUB SEDLÁČEK

Mikulášská
v Galerii Harfa

Program Plný
her a zábavy
• Mikulášova družina
• Nadílka dárečků
• Dětská diskotéka
• Pat a Mat

Čtvrtek

5. 12. 2019
16:00 – 19:00

Více na: www.galerieharfa.cz

SPARŤANSKÁ KREV LETOS
PŘILÁKALA OPĚT VÍCE DÁRCŮ
FANOUŠCI SPARTY NEZKLAMALI. V LISTOPADU JICH NA DAROVÁNÍ KRVE DORAZILO JEŠTĚ
VÍCE NEŽ V PŘEDCHOZÍM REKORDNÍM ROCE! VŠICHNI HRDINOVÉ, KTEŘÍ DAROVALI KREV,
SE NYNÍ MOHOU TĚŠIT NA NEDĚLNÍ ZÁPAS SE ZLÍNEM, NA KTERÝ DOSTALI DVĚ VSTUPENKY
ZDARMA.
Během listopadu darovalo svou sparťanskou krev
1 249 fanoušků, z toho hned 297 prvodárců. Ve Všeobecné fakultní nemocnici díky tomu mohli připravit
skvělých 2 498 transfuzních jednotek pro často životně ohrožené případy.
„Každoročně se počty dárců při akci Sparťanská krev
zvyšují, ale letošní ročník byl jednoznačně nejsilnější.
A to nejen v počtu dárců krve, ale zejména v počtu
prvodárců,“ raduje se vrchní sestra z transfuzního
oddělení Všeobecné fakultní nemocnice Ilona Drdová. „V roce 2017 přišlo 115 prvodárců, o rok později
jich dorazilo v listopadu sto čtyřicet. Letos ale přišlo
neuvěřitelných 297 prvodárců,“ pochvaluje si.
„Dárci krve jsou pro nás nepostradatelní, darování
krve má obrovský smysl. Ráda bych všem dárcům
poděkovala za jejich nezištnost a obětavost a všem
zástupcům Sparty za profesionální přístup a chuť akci
nadále podporovat,“ dodala Drdová.

Mezi dárci kromě našich fanoušků nechyběli ani
zástupci klubu. Krev darovali generální manažerka
Barbora Snopková Haberová, sportovní ředitel Petr
Ton, kustod Pepa Toma, trenéři mládeže David Štětina
a Rudolf Bahník, člen sparťanského Klubu legend Pavel Šrek, zápasový moderátor Vojtěch Sklenář či členky Prague Stars Cheerleaders. Dorazil ale také herec
a zápasník Jakub Štáfek, sparťanští parahokejisté,
futsalisté, cyklisté a zástupci organizace Oktagon
MMA! Nechyběli ani partneři klubu ze společností
Billa, Merkur a Daikin a zástupci skupiny Kaprain.
Celou akci navíc podporovaly společnosti Merkur,
Kika, Car4Way a Alavis.
„Krve je nedostatek a jsem moc rád, že se Sparta
tomuto projektu věnuje už třináct let. Díky této akci
dorazí do odběrových center ne o pár desítek lidí víc,
ale rovnou v řádu stovek,“ těší sportovního ředitele
Petra Tona.

začaly podporovat revoluci i další hokejové kluby,“
připomíná Kročák.
„Nebyl to špatný tým, ale úspěch jde hlavně za
trenéry. Pan Horešovský byl ikona Sparty, celého
hokeje, dokázal nás skvěle namotivovat na zápasy,“ vrací se zpět obránce Kročák, který má v živé
paměti atmosféru, jež v kabině panovala.
Čekání na titul totiž trvalo už příliš dlouhou dobu,
sparťané se naposledy radovali v dobách, kdy za
tým válel legendární Vladimír Zábrodský. „Měli
jsme v hlavě, že titulu nedosáhli ani takoví velikáni,
jakými byli před námi Pavel Richter s Jiřím Hrdinou.
Byl to pro nás neuvěřitelný motor,“ vzpomíná Kročák na tehdejší atmosféru. „Lidé se tehdy srotili
u tramvajové zastávky u Výstaviště a desetitisícový dav chodil slavit do centra Prahy. Lidé se
těšili na hokej, doprava stála,“ říká s třicetiletým
odstupem.
Po finálovém utkání, které sparťané opanovali 7:1,

se tisíce fanoušků probojovaly až na ledovou plochu sportovní haly. „Lidé nás s pohárem nechtěli
pustit ani do šatny, tolik se jich nahrnulo všude
kolem nás na led,“ vzpomíná pro web Bez frází
kapitán Reindl.
„Když jsme se konečně procpali do kabiny, položil
jsem pohár na stůl a šel se někam zavřít. A tam
jsem bulel jak malej kluk. Dodnes bulím pokaždé,
když o tom mluvím. I teď. Neexistuje nic na světě,
co by se vyrovnalo pocitu, jaký jsem tehdy zažíval.
Po šestatřiceti letech vyhrála Sparta titul. Když se
to předtím povedlo naposledy, ještě jsem ani nebyl
na světě. A najednou jsem stál v narvané sportovní
hale jako kapitán svého milovaného klubu a držel
nad hlavou pohár. Po tom všem, co se během uplynulých měsíců událo s naší zemí i s mým hokejovým
osudem,“ vzpomíná Reindl.
Přijďte si připomenout tento výrazný moment
sparťanské historie znovu i vy! Zápas 8. prosince
v domácí O₂ areně bude rozhodně stát za to!

VÝROČNÍ UTKÁNÍ: SPECIÁLNÍ DRES
A ÚČAST MISTRŮ
BYL TO ROK, KDY HOKEJ A SPORT OBECNĚ ŠLY TROCHU STRANOU. PŘESTO I HOKEJISTÉ SPARTY MĚLI VLIV NA VÝVOJ UDÁLOSTÍ BĚHEM SAMETOVÉ REVOLUCE. O TŘI
MĚSÍCE POZDĚJI SLAVILI JIŽ VE SVOBODNÉM ČESKOSLOVENSKU ZISK TITULU, NA
KTERÝ SPARŤANŠTÍ FANOUŠCI ČEKALI DLOUHÝCH 36 LET. TŘICETILETÉ VÝROČÍ
TOHOTO ÚSPĚCHU OSLAVÍME VE VÝROČNÍM UTKÁNÍ, KTERÉ ODEHRAJEME 8. PROSINCE V ZÁPASU PROTI OLOMOUCI.
Fanoušci se před utkáním, které startuje v 16.00
hodin, mohou těšit na autogramiádu týmu ze sezony 1989/1990 před Síní slávy v Galerii Harfa. Od
14.00 do 15.00 hodin se zde mohou potkat s tehdejšími hrdiny, kteří ukončili dlouhé čekání na titul.
Samotnému utkání, které sehrají naši hokejisté ve
speciálních replikách dresů z tohoto roku, bude
předcházet slavnostní ceremoniál za účasti většiny
týmu vedeného trenérem Josefem Horešovským.

vzpomíná člen tehdejšího týmu Jiří Kročák. I jemu
v paměti utkvěl moment, kdy se 21. listopadu 1989
kapitán Jan Reindl před zaplněnou sportovní halou
jako vůbec první zástupce světa sportu postavil za
požadavky studentů a Občanského fóra. V holešovické hale zazněl aplaus. „Doteď si nejsem jistej,
jestli nebyl větší, než když jsme pak na konci sezony vyhráli titul,“ vzpomínal v příběhu pro projekt
Bez frází Reindl.

„Atmosférou revoluce jsme žili každý den, neustále
jsme o politických změnách debatovali v kabině,“

Sparta tehdy porazila Trenčín 7:5 a později jej vyzvala také v prvním svobodném finále. „Po nás

MISTROVSKÝ TÝM ZE SEZONY 1989/1990
PE TR BŘÍZ A, IVO ČAPEK – LEO GUDAS, JIŘÍ K ROČÁK , ROBERT KOS TK A, JAROMÍR L ÁTAL, MARTIN MAŠK ARINEC, JAN REINDL,
PAVEL TÁBORSK Ý, JIŘÍ V YKOUK AL – MIL AN ČERNÝ, JIŘÍ DOLE Ž AL, PAVEL GEFFERT, PAVEL GROSS, JIŘÍ HLINK A,
MARTIN HOS TÁK , JAROSL AV K VERK A, MIL AN K AS TNER, E V ŽEN MUSIL, LUBOŠ PÁ ZLER, VL ADIMÍR PE TROVK A,
MARTIN ROUSEK , L ADISL AV SVOBODA, JAN TL AČIL, RICHARD ŽEMLIČK A
TRENÉŘI: JOSEF HOREŠOVSK Ý A S TANISL AV BERGER

VSTUPEM DO REGISTRU DÁRCŮ KOSTNÍ DŘENĚ
MŮŽETE POMOCI NEJEN MATĚJOVI
MATĚJ KUČERA TRPÍ VZÁCNOU FORMOU LEUKEMIE. BĚHEM SHÁNĚNÍ PŘIVEDL JEHO TATÍNEK
DO REGISTRU DÁRCŮ PŘES 2500 LIDÍ A ZACHRÁNIL TAK UŽ PĚT LIDSKÝCH ŽIVOTŮ. PRO MATĚJE ALE DÁRCE STÁLE HLEDÁ. BĚHEM UTKÁNÍ S KLADNEM SE STAL SOUČÁSTÍ SPARŤANSKÉ
KABINY A JAK SÁM ŘÍKÁ, TAKÉ SPARŤANSKÝM FANOUŠKEM!
Trpíš myeloidní leukemií. Jak se tvá nemoc projevuje?
Matěj Kučera: Nejdříve jsem byl hodně unavený,
po těle se mi samovolně dělaly modřiny a chytaly
mě křeče do nohou. Nemohl jsem dělat vůbec
nic, a často mi bylo špatně po lécích, které jsem
pravidelně užíval. V loňském roce jsem ale dostal
nové léky, po kterých se mi udělalo mnohem líp.
Musíte v některých aktivitách Matěje mírnit?
Jan Kučera: Nyní je Matějův zdravotní stav stabilizovaný. V současnosti už chodí pravidelně do
školy, hraje fotbal a jinak žádná omezení nemá.

pro každého, kdo by se rozhodl vstoupit do registru dárců kostní dřeně. Rád bych všechny poprosil,
aby se také stali hrdiny a pomohli nejen nám.
Matějovi v yjádřilo podporu mnoho známých
osobností. Na utkání s Kladnem se přidali i hokejisté Sparty. Jak jste si užili zápas?
MK: Byl to pro mě opravdový zážitek být v kabině hráčů Sparty. I to, jak se ke mně zachovali,
vidět je na vlastní oči v zápase… A dokonce jsem
měl možnost potkat se i s Jaromírem Jágrem.

Musíš na sebe dávat větší pozor než tví vrstevníci?
MK: Jsem moc rád, že už je mi líp a můžu dělat vše
jako moji kamarádi. Hlavně fotbal, který je pro mě
všechno. Musím být při něm ale opatrný, abych
třeba nedostal míčem do břicha kvůli slezině.

JK: Chtěl bych poděkovat všem ze Sparty, že
Matějovi udělali super zážitek. Ten den se sešlo
opravdu všechno. Setkání Matěje s hráči Sparty
v kabině i s překvapením, na zápas vyprodaná
O₂ arena a domácí vítězství nad Kladnem. Jako
táta si toho opravdu vážím a ještě jednou moc
děkuju.

Jak těžké je přesvědčit lidi, aby se přihlásili do
registru dárců kostní dřeně?
JK: Většinou ne. Chtěl bych i tímto oslovit co
nejvíce lidí, kteří mohou Matějovi, a nejen jemu,
zachránit život. Je to otázka pouhých deset minut

Matěji, seznámil ses i s hokejisty Sparty, kteří tě
vzali mezi sebe do kabiny. Už je z tebe sparťan?
MK: Měl jsem možnost být i s hráči fotbalové
Sparty a nyní jsem byl i s vašimi hokejisty. Jste
všichni super. Takže ano, už jsem spar ťan!
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Máš nějaké domácí zvíře?
Ne, bohužel momentálně žádné nemám, ale určitě
bych si do budoucna chtěl nějaké pořídit, nejspíš psa.

Který je tvůj oblíbený filmový žánr?
Asi komedie. Rád se ale podívám na všechno, zvládnu
i romantiku, když musím s přítelkyní (smích).

Jaký je tvůj oblíbený hudební interpret?
Ze slovenských je to skupina Elán, z českých pak rád
poslouchám Kabáty.

Máš rád počítačové nebo stolní hry?
Stolní si zahraju rád. S týmem často hrajeme karty na
výjezdech, nejvíc hrajeme Prší.

Hraješ na nějaký hudební nástroj?
Nehraju, ale chtěl bych se naučit hrát na klavír. Měl
jsem i takový jeden pokus, kdy jsem se učil s přítelkyní, která na něj musela umět na vysokou školu, ale
rychle z toho sešlo.

Máš tetování?
Žádné nemám, ale několikrát jsem tomu byl blízko,
možná si v budoucnu nechám nějaké udělat.

Jakou máš rád kuchyni?
Nejraději mám klasickou slovenskou – palačinky,
řízky a tak.
Vaříš sám?
Jenom když mi nezbývá nic jiného. Spíš jsem ten typ,
který se radši dojde najíst do restaurace, než aby si
sám uvařil.
Jsi fanoušek motorismu?
Ano, mám rád auta i motorky. Dokonce mám vlastní
motorku, Kawasaki, jezdím na ní v létě, je to pro mě
takový relax.
Jaké bylo tvé první auto?
Honda Civic, kterou stále mám.
Máš nějaký neoblíbenější film?
Ctihodný občan.

Které sporty nejraději sleduješ v televizi?
Sleduju aktuální dění, když jsou různá mistrovství,
tak se podívám. Baví mě třeba volejbal, fotbal, nebo
tenis.
Co děláš ve volném čase?
Když jsem doma, v létě rád zajdu třeba na ryby, na
procházku nebo posedět s kamarády.
Kdo byl tvým hokejovým vzorem?
Jaromír Jágr, proti kterému jsme si nedávno zahráli.
Od malička ho obdivuju.
Který je tvůj nejsilnější hokejový zážitek?
Třetí místo na mistrovství světa U20 v Kanadě v roce
2015.
Co pro tebe znamená heslo #NEZASTAVÍŠ?
Když něco dělám, vždy tomu dám sto procent,
když si něco usmyslím, jdu si za tím a nikdo mě
nezastaví.
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