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PŘEDPLATNÉ JIŽ V PRODEJI!

HRDÝ PARTNER HC DYNAMO PARDUBICE

Ministerstvo ﬁnancí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

ifortuna.cz

Z KABINY

Týden pravdy čeká na pardubické Dynamo
po dalším nepovedeném týdnu, během kterého jsme ze dvou utkání nevytěžili ani bod.
Jak nad Libercem tak Kladnem jsme se přitom
ujali vedení 1:0, vždy se však jednalo o naši
jedinou branku v utkání a soupeř následně
skóre otočil.
V domácím utkání proti Liberci nás po bezbrankové první třetině poslal ve 25. minutě do vedení Adam Musil. Nic přitom
nenasvědčovalo tomu, že bychom neměli
ukončit třízápasovou sérii porážek. Ve třetí
třetině jsme soupeře přestříleli 16:3, přesto
jsme v závěru dvakrát inkasovali v oslabení.
Na 1:1 vyrovnal v čase 55:52 Derner a na 2:1
pro hosty dal o necelé dvě minut později
Melancon.
Náladu jsme si chtěli spravit na ledě předposledního Kladna, kde mělo utkání bohužel
pro nás velmi podobný průběh. Opět jsme
soupeře jasně přestříleli, tentokrát v poměru
36:22, opět jsme se po bezbrankové první
třetině dostali v té druhé do vedení, tentokrát

díky Robertu Říčkovi, ale opět jsme ze utkání
nevytěžili ani bod.
Kladnu se totiž podařilo ještě ve druhé třetině
vývoj ve skóre otočit, když nejprve vyrovnal Kubík a do vedení poslal domácí Plekanec. Rytíři si
ve třetí třetině následně vedení pohlídali a skóre uzavřel střelou do prázdné branky Hlava.
V neděli jsme měli volno, a tak ostatní týmy
dostaly šanci se na nás v tabulce bodově dotáhnout. Využily toho Plzeň, Sparta i České
Budějovice, tedy týmy, se kterými se v posledních čtyřech kolech budeme přetahovat
o umístění v elitní čtyřce a přímý postup do
čtvrtfinále. S Motorem nás navíc v úterý čeká
vzájemný zápas na jejich ledě.
Do sestavy se vrací obránce Jan Kolář, mimo
hru zůstává už jen Dennis Robertson. Zbytek
týmu je pro závěr základní části v pořádku.
Kromě Budějovic nás v tomto týdnu čeká
venku Olomouc a doma Třinec, posledním
zápasem bude příští úterý duel na ledě sestupujícího Zlína.

PUK | 3

D+D REAL je jedna z nejvýznamnějších
developerských společností na českém
trhu. Vznikla na přelomu milénia na základě
nových podnikatelských aktivit Petra
Dědka. Jejím hlavním oborem podnikání je
developerská a investiční činnost v oblasti
komerčních i bytových nemovitostí.

D+D REAL zajišťuje výstavbu výrobních a skladových prostor, prodejních ploch, hotelů,
bytových domů a rekreačních zařízení. Je spolehlivým dodavatelem služeb spojených
se správou a údržbou nemovitostí. Významně podporuje kulturu a sport. V roce 2012
se stala titulárním sponzorem jednoho z nejvýznamnějších profesionálních golfových
turnajů v rámci European Challenge Tour a v roce 2014 rozšířila sponzoring o turnaj
D+D REAL Czech Masters ze série European Tour. Je také hlavním partnerem

VÝZNAMNÉ MILNÍKY
V HISTORII D+D REAL:
2000

založení společnosti

Divadelního klubu ve Vrchlabí. V roce 2020 se stává D+D REAL generálním
partnerem hokejového klubu Dynamo Pardubice.

2001 - 2004

pořízení lukrativních nemovitostí
v regionu sídla společnosti, nájemní
prostory pro renomované banky
a pojišťovny (nájemci: ČSOB, Česká
spořitelna, GE Money Bank, Komerční
banka, Česká pojišťovna, Kooperativa
pojišťovna)

2005

výstavba a pronájem logistické haly: Rezervní
sklad náhradních dílů Škoda Parts Centrum
ve východní průmyslové zóně Plazy - Mladá
Boleslav, počátek obchodního partnerství
se ŠKODA AUTO a.s.

2007

výstavba bytových domů ve Vrchlabí s následným
prodejem bytů do osobního vlastnictví

2008 – 2016

výstavba a pronájem 5 hal logistického areálu D+D PARK
PARDUBICE v průmyslové zóně Zelená louka Pardubice Semtín (developerský projekt pro D+D Park Pardubice a.s.)

2012 – 2014

výstavba a pronájem 4 hal logistického areálu D+D PARK
KOSMONOSY (developerský projekt pro D+D Park Kosmonosy a.s.)

www.ddreal.cz
+420 499 624 543

ddreal@ddreal.cz

D+D REAL, s.r.o., Lánovská 1690, 543 01 Vrchlabí

2017

výstavba a pronájem 2 hal logistického areálu D+D PARK BRODCE
(developerský projekt pro D+D Park Brodce s.r.o.)

2019 – 2020

výstavba nového sídla společností DD GROUP ve Vrchlabí

ROZHOVOR

UČIL SE ZNOVU BRUSLIT,
TEĎ NAKUKUJE DO ÁČKA
ROBIN KAPLAN

Kariéru měl perfektně rozjetou. V dresu Šumperka vyhrál bodování celé dorostenecké
soutěže, pak přišla první pozvánka do reprezentace, první gól za Česko… Jenže pro Robina Kaplana si osud nepřipravil jednoduchou cestu.
Stačil jeden souboj, jeden nešťastný náraz a Kaplanův život byl najednou vzhůru nohama. Zlomený
obratel znamenal rozhodování mezi zdravím a hokejem. Ale tehdy šestnáctiletý Kaplan se nevzdal.
A po čtyřech letech teď sbírá zasloužené odměny za svoji dřinu.
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Jak se vám zranění přihodilo?
Po jednom střetu v Mladé Boleslavi jsem špatně
upadl na záda, ale zápas jsem normálně dohrál.
Den poté jsme hráli na Kladně, kde jsem sice nastoupil do zápasu, ale už to nešlo, moc to bolelo.
Pořád jsme ale nevěděli, co s tím mám.
Co vám řekli lékaři?
V nemocnici mi řekli, že to mám jenom naražené,
takže jsem s tím normálně hrál. Až potom jsem
šel na rentgen, kde mi řekli, že to mám jenom pohmožděné. Řešili jsme to s řadou doktorů, jezdil
jsem i do Prahy k odborníkům a k panu Pavlu Kolářovi, kde jsem měl asi týden rehabilitace a cvičení.
Stejně to moc bolelo a nešlo s tím nic dělat. Nakonec, když mě poslali až do Liberce na magnetickou rezonanci, zjistili, že mám čtvrtý obratel na
zádech zlomený.
Takže přišla operace?
Rozhodovalo se, jestli ano, nebo ne. Kdyby na
to přišli hned až do pěti dní od úrazu, tak bych
ležel nějakého půl roku na lůžku, kde bych se
nemohl hýbat a ono by to časem srostlo. Jelikož na to ale přišli o měsíc později, bylo pozdě.
Když v Liberci zjistili, že to mám zlomené, operace mi hrozila. Kdyby ale tu operaci udělali,
mohlo by mi to praskat dál – pátý obratel, šestý
a dál. V podstatě by mi to nepomohlo. Zkusil
jsem to sám, prostě jsem byl sezonu až sezonu
a půl bez hokeje a pracoval jsem na sobě. Byl
jsem se párkrát sklouznout, abych úplně nezapomněl bruslit, ale hlavně jsem hodně cvičil
a spravilo se to.

Jak to bylo těžké rozhodnutí? Hokej, nebo
zdraví?
Bylo to těžké. Taťka měl strach. Na jednu stranu chtěl, abych hokej hrál, ale na druhou stranu
nechtěl, abych byl do konce života na vozíčku.
Přibližně půl roku jsem se rozhodoval, jestli do
operace jít a přestat s hokejem, nebo být bez operace, pracovat na sobě a pak to po dlouhé době
zkusit.
Zranění vás určitě zabrzdilo, ale mě by naopak zajímalo, jestli vás to i v něčem posunulo. Cítíte se teď třeba sebevědomější,
silnější?
V tu dobu to pro mě byl určitě velký zásah. Vůbec jsem nevěděl, jestli budu moct pokračovat
v tom nejoblíbenějším koníčku, který v životě
mám. Uvědomil jsem si, že musím začít více
makat a zpevňovat střed těla, jelikož to byla
druhá možnost, kterou mi doktoři nabídli. Já ji
přijal a zadařilo se. Od té doby jsem záda nepocítil, pan Mocek mi moc pomohl. A jsem za
to nesmírně rád. Jestli jsem teď sebevědomější
a silnější říct nedokážu, ale určitě chci působit
jako silný hráč.
Změnilo vám vážné zranění vnímání hokeje a života?
Myslím si, že ne. Ty dva roky nebyly jednoduché,
ale nějak jsem se s tím vyrovnal. Ze začátku jsem
se například bál jít do souboje s protihráčem, ale
i to časem odeznělo.

Co jste mohl cvičit?
Posílali mi cviky od pana Koláře, šlo hlavně o zpevnění středu těla. Dělal jsem cvičení na břicho, ale
nesměl jsem se vůbec protahovat. Cvičil jsem skoro jenom vleže. Bylo to takové natahování, nějaké
cvičení s medicinbalem a třeba s balónem. Některé cviky byly na bosu. Měl jsem vlastně i nějaké
lasery a ozařování, ale to nepomáhalo.

Kdo vám v těžkém období nejvíce pomohl?
Nejvíce mi pomohla moje rodina, která mě podporovala a dělala vše, co bylo v jejich silách. Největší
oporou mi byla moje přítelkyně a taky děda s tátou,
kteří se mnou jezdili po republice za špičkovými
doktory, co mě dávali dohromady. Samozřejmě ale
nesmím zapomenout zmínit klub HC Dynamo Pardubice a kondičního trenéra Petra Mocka. Klub mi
dal šanci a troufám si říct, že pan Mocek mě z toho
úplně dostal. Od té doby mám klid.

Jaké jste měl prognózy na začátku? Existovala možnost, že už byste se k hokeji nevrátil?
Určitě. Když jsem se dostal k panu Kolářovi do Prahy, tam mi řekla doktorka na rovinu, ať se rozhodnu mezi zdravím a hokejem, protože už to nikdy
v pořádku nebude. Bylo to padesát na padesát, že
bych mohl skončit i na vozíčku.

S hokejem jste začínal v Šumperku, zranění
se vám přihodilo krátce po přestupu do Olomouce. Jak jste se pak dostal do Dynama?
Před tím úrazem mě oslovily různé extraligové
kluby, že o mě mají zájem. Po zranění už zájem nebyl, protože nebylo vůbec jisté, jestli hokej budu
hrát. Pardubice se mi ale samy ozvaly a chtěly mě
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i navzdory tomu, co se stalo. Já bydlím v Králíkách
v Pardubickém kraji, takže jsem si vždycky přál
hrát za Dynamo. Jeli jsme tedy za panem Mockem
a ten mi řekl, že to je běh na dlouhou trať, ale že do
toho půjdou. Cvičili jsme spolu i dvakrát denně.
Celkově jsem se uzdravil po roce a půl, po dalším
půl roce na ledě jsem se pak probojoval do juniorky a nastoupil i k zápasu.
Co bylo při návratu na led nejtěžší?
Během toho půl roku jsem ještě nemohl do soubojů, takže jsem jenom bruslil a pracoval na kondici.
Pomaličku mě v podstatě učili i techniku střelby
a bruslení, abych nějak neomezoval záda a nepraskaly mi obratle dál. Měl jsem mezery snad
ve všem – v kondičce i v tom, abych se udržel na
puku. Bylo to moc těžké. Než jsem šel do zápasu,
hrál jsem si bez výstroje na ledě s pukem. Měl
jsem i dovednostní tréninky, během kterých jsme
pracovali na bruslení a na střelbě.
Neměl jste někdy myšlenky, že byste vzdal
návrat k hokeji?

Myšlenek jsem měl v hlavě spoustu. Když mi v Praze u pana Koláře řekli, ať si vyberu buď zdraví,
nebo hokej, tak to pro mě byla každodenní otázka. Opravdu těžké období… Jenže já žil hokejem
od malička a nechtěl jsem se toho vzdát. Nejvíce
jsem to celé konzultoval s rodinou, ale v podstatě
jsem byl rozhodnutý už od samého začátku, že to
nevzdám a budu bojovat. Rodina v to taky věřila
a teď se ukázalo, že jsem si zvolil tu správnou cestu.
Kde jste hledal motivaci?
V ten moment to bylo dost těžké. Ale hokej je můj
život a vždy byl. Celou dobu jsem makal naplno,
a jak už jsem zmiňoval, tak mě hrozně moc podporovala rodina. Připomínali mi, abych bojoval
a nevzdával se. Jsem jim za to moc vděčný.
Těžká byla i loňská juniorská sezona, kterou
vám už na podzim v podstatě ukončil koronavirus… Jak jste tohle období prožívali?
Loňská sezona stála s prominutím za prd. Odehráli jsme jen šest zápasů a poté se celá soutěž
přerušila – všechny nás to moc mrzelo. Přišli jsme
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vlastně o jednu celou sezonu v juniorské soutěži,
ale nic s tím bohužel nešlo dělat. I tak jsme trénovali v plném nasazení a doufali, že by se to třeba mohlo rozběhnout, nicméně to se nakonec nestalo.
Vnímáte zpětně pozitivně, že jste měli víc
času na tréninky?
Myslím si, že jsme byli fyzicky připraveni celou
sezonu. Máme výborného kondičního trenéra,
takže o fyzičku jsme se bát nemuseli. Určitě jsme
mohli trénovat dovednosti a taktiku, ale ten zápasový mód nám všem jednoznačně chyběl.
Letos jste si poprvé zahrál za pardubické
áčko – Byl to pro vás splněný sen?
Naskočit do extraligy byl můj velký cíl a zatím je to
taky můj největší úspěch v kariéře. Jsem moc rád,
že mi pan Král dal šanci. Měl jsem možnost zahrát
si mezi nejlepšími, navíc za Pardubice…
V obou utkáních jste průměrně odehrál
sedm minut. Jak jste se cítil na extraligovém ledě?
Během prvního zápasu v Mladé Boleslavi jsem byl
dost nervózní, a taky to na mě bylo celkem jasně
vidět. Kluci z A-týmu mě v tom nenechali a podporovali mě. Když jsem pak jel na druhý zápas do
Třince, tak už to bylo mnohem lepší. Řekl jsem si,
že do toho musím jít prostě naplno, jako kdybych
hrál za juniory. A troufám si říct, že to bylo o dost
lepší. Snad byli spokojení i spoluhráči a trenéři.
(směje se)
Letošní juniorská sezona je pro vás zatím
velmi vydařená, ve 42 zápasech máte už 67
bodů. Čím to podle vás je?
Je super, že se mi tak daří, protože tím pomáhám
týmu k úspěchům. Pořád bych byl ale radši, kdyby
to takhle šlo celému týmu. Musíme ještě víc táhnout za jeden provaz a vyhrávat, jelikož start do
letošní sezony se nám vůbec nepodařil. Ale abych
odpověděl na otázku – daří se mi díky tomu, jak
si v lajně rozumím s Danielem Herčíkem. Hrajeme
spolu už od podzimu a společně nám to oběma
funguje. Vážím si toho a z naší souhry mám radost.
Jen nesmíme usnout na vavřínech.
Sledujete své statistiky? Ptám se, protože
jste pátý (Daniel Herčík šestý) v bodování
juniorské soutěže.
Samozřejmě to sleduji. Můj osobní cíl do letošní
sezóny byl ten, abych skončil do desátého místa
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v kanadském bodování, což se mi zatím daří. Určitě mám i větší ambice a chtěl bych se v tabulce
momentálně dotáhnout ještě výš, ale nejradši
bych dosáhl na týmový úspěch. Doufám, že se
nám něco takového podaří a přání se mi splní,
protože naše touha po titulu je velká. Teď už je to
jenom o tvrdé práci a štěstí.
Šance pardubické juniorky na play-off tedy
vidíte optimisticky? Účast si ještě musíte
vybojovat v nadstavbové skupině.
Věřím, že to zvládneme. Snad se nám povede
postoupit do čtvrtfinále, protože tým na to určitě máme. Juniorské play-off se teď v Pardubicích
i kvůli covidu dlouho nehrálo a ambice jsou vysoké.
A co je vaším cílem do budoucna?
V první řadě udělat co největší úspěch s juniory.
Potom bych byl moc rád, kdybych mohl podepsat
profesionální smlouvu s Pardubicemi, a úplně nejlepší by bylo umístění na draftu NHL, ale o tom
asi můžu spíš jenom snít. Nicméně udělám pro to
maximum.
Nebojíte se – vzhledem k dřívějšímu zranění – přechodu do dospělého hokeje?
Určitě se nebojím, spíš naopak: Je to pro mě velkou výzvou a radostí. Dva zápasy v extralize už
jsem odehrál a chtěl bych přidat další. Vyloženě
strach jsem nikdy neměl, cítím se opravdu tak,
jako bych žádné zranění neprodělal.
V běžném životě tedy žádné následky úrazu nepociťujete?
Kondiční trenér Petr Mocek mi nastavil nějaké
tréninky na zpevňování středu těla, tak se je snažím dodržovat. Jinak už rehabilitace nepotřebuji
a žádná omezení nemám.
Jak tedy nejradši trávíte volný čas?
Když jsem doma v Králíkách, tak si s přítelkyní
rádi zajedeme na nějaký výlet, nebo trávíme čas
společně s rodinou. Většinou ale zůstávám v Pardubicích, takže se věnuju i škole, sleduju hokej
a s klukama hrajeme i na Playstationu.

Při založení
karty online
bonus

ROZHOVOR

1 000 Kč

VYUŽÍVEJTE VÝHODY
SE SVÝM HOKEJOVÝM KLUBEM
HC Dynamo Pardubice pro vás společně s partnery připravili
program s řadou výhod.
Jak vstoupíte do programu slev a výhod?
Pořiďte si zdarma platební kartu Dynamo, stačí si založit ČSOB Plus Konto
na pobočce ČSOB nebo Poštovní účet od Poštovní spořitelny na Specializované
bankovní přepážce České pošty.
Pro stávající klienty je výměna karty zdarma.
Kartu si lze také založit on-line na stránkách www.csob.cz
nebo na www.postovnisporitelna.cz

Aktuální informace o partnerech a slevách naleznete na www.dynamoklub.cz

Sponzoři
HC DYNAMO PARDUBICE
Sponzoři
HC DYNAMO PARDUBICE

Opět mistři
Obhajoba titulu v Enyaq Hockey League se povedla! Už loni silnou mistrovskou sestavu ve složení Michal
Vaněk, Adam Čejka a Jaroslav Řehoř doplnil Adam Menšík a během celé sezony jsme nenašli jediného
přemožitele. Vyhráli jsme všech 14 zápasů základní části a také všechna tři kola play-off. Co to znamenalo? Jediné! Obhajobu mistrovského titulu.

Díky příchodu Adama „Dzouviho“ Menšíka jsme
byli hlavními papírovými favority na titul. Ale je to
kulaté, i když je to jen na obrazovce, a stát se může
cokoliv. Naštěstí pro nás se ale nic nestalo a po sedmnácti vyhraných sériích jsme se mohli znovu po
roce radovat z vítězství ve virtuální extralize hrané
tentokrát v rámci videohry NHL 22.
Základní část jsme zvládli bez jediného zaváhání,
když jsme přehráli všech 14 týmů. Druhý Litvínov
sice měl nepatrně lepší skóre jednotlivých zápasů
(my 57:13, Verva 59:11), ale na rozdíl od nás dvakrát prohrál, a to samozřejmě i v našem vzájemném souboji, který jsme ovládli 3:2.
Co se týče branek, byli jsme však jasně nejofenzivnějším týmem s 354 vstřelenými góly, Litvínov jich
vstřelil o 24 méně, když nikdo další se nedostal
přes metu 250 branek! Největší zásluhu na tom
měl nejlepší střelec jak základní části, tak následně
play-off v 1v1 zápasech Michal „hcpce1996“ Vaněk.
„Jsem sice spíše obranář, ale letos mi to lepilo. Důležité bylo, že jsme se v týmu podporovali a skvěle doplňovali. Tím, že Dzouvi neprohrál jediný
1v1 zápas, jsem mohl být klidnější a nebýt tolik ve

stresu. Určitě mi pomohlo i to, že jsme titul vyhráli
už loni. Základní část byla parádní a do play-off
jsme šli ve skvělé formě a s dostatečným sebevědomím,“ říká kapitán týmu Michal Vaněk.
Do play-off jsme tak šli z prvního místa a ve čtvrtfinále jsme si bez větších problémů poradili se zlínskými Berany v poměru 3:1. Semifinále s Kladnem
bylo ještě jednoznačnější (3:0) a vše mělo vyvrcholit očekávaným finálovým duelem s Litvínovem.
Jeho úvod zvládl ve velmi těžkém zápase proti
Litvínovské jedničce Wincimu Dzouvi, který si tak
i v sedmnáctém 1v1 duelu sezony udržel neporazitelnost a po těsné výhře 2:1 zůstal stoprocentní.
A hlavně dodal uklidňující první bod ve velkém
finále.
„Zápas s Wincim byl takový, jaký jsem ho očekával. Máme proti sobě odehráno už docela dost
zápasů, takže věděl, jak mě bránit. Měl jsem převahu, bohužel jsem z toho vytěžil jen 2 góly, ale
na výhru to stačilo. Svou 1v1 bilanci jsem si přenesl
ze slovenské ligy, je to nějakých 43 zápasů, když
se to sečte. Docela těžko k uvěření, když všichni
víme, jak NHL občas funguje. Určitě si toho cením
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moc, ale bez týmu by mi tahle bilance mohla být
k ničemu,“ říká Adam „Dzouvi“ Menšík.
Druhý bod přidal ofenzivní lídr celé sezony Michal
Vaněk, který přestřílel Kumbika 7:4 a zvýšil už na
2:0. Ve zbývajících třech zápasech nám tak stačil
jediný další bod k tomu, abychom se opět po roce
mohli radovat z mistrovského titulu.
Přinést ho mohl Adam „CallmePablo“ Čejka, který pro finále dostal přednost v tříčlenné sestavě
před Jaroslavem Řehořem, který skvěle zvládl semifinále se svým bývalým týmem Kladnem. Pablo
ale na Jifiho23 nestačil a muselo se jít do čtyřher.
Hned v té první ale nedali Michal Vaněk s Adamem Menšíkem svým soupeřům nejmenší šanci
a titul potvrdili dominantním vítězstvím 10:1!
Litvínov jsme tak porazili ve finále 3:1 a připsali si
druhé celkové vítězství ze tří dosavadních ročníku Enyaq Hockey League. „Je to parádní úspěch
a ocenění za naši tvrdou práci. Chtěl bych klukům
poděkovat za skvělé výkony během celé sezony,
kterou jsme zvládli bez jediného zaváhání. Moc
jsme si to užili a těšíme se na oslavu s fanoušky
v nedělním utkání s Třincem,“ těší se Vaněk.

ZMĚNA
TERMÍNU

A doplňuje ho druhá hlavní hvězda týmu Dzouvi:
„Je to velká úleva, že konečně po dvou letech, co
jsem vždy skončil ve čtvrtfinále, se to konečně povedlo. Už před sezónou mi bylo jasné, že s Michalem budeme prakticky k neporažení. Samozřejmě
na tom mají zásluhu jak Pablo, tak i Jarin. Bez nich
by to nešlo. Tím, že se ten titul povedl právě v Dynamu, si toho cením ještě mnohem více. Doufám,
že v budoucnu budou trofeje s Dynamem jen a jen
přibývat.“

Individuální ocenění:

ŠKODA AUTO nejlepší střelec 1 vs 1 v play-off:
Michal „hcpce“ Vaněk (HC Dynamo Pardubice)
ŠKODA AUTO nejlepší střelec 1 vs 1 v základní části:
Michal „hcpce“ Vaněk (HC Dynamo Pardubice)
Tipsport hvězda zápasů v play-off:
Jakub „Kubiii7“ Bláha (HC Sparta Praha)
Tipsport hvězda zápasů v základní části:
Adam „Dzvoui“ Menšík (HC Dynamo Pardubice)
Radegast souboj bojovníků v základní části:
HC VERVA Litvínov s 90% winrate

enteria arena

’22 Pardubice • enteria arena
. 4.12.
21
11.

Speciální hosté: VERONA, DJ Andrea POMEJE, YesBrothers

Předprodej vstupenek v síti Ticketportal.

Předprodej vstupenek v síti Ticketportal.

Ke každé vstupence CD Michala Davida ZDARMA

TEXT
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PROMO

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

ifortuna.cz
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