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Z KABINY

VLADAŘOVI
POMOHL
DO DYNAMA
TAKÉ JÁGR
Pardubické Dynamo posílil koncem
listopadu na brankářském postu Daniel
Vladař, který je jinak kmenovým hráčem
Boston Bruins v NHL. Do Pardubic přišel
na hostování do doby, než se rozběhne
zámořská hokejová soutěž. S jeho
angažmá na východě Čech pomohl také
Jaromír Jágr.
„Trénoval jsem na Kladně s Jardou Jágrem, který
jel do Pardubic na zápas. Během pár dní mi pak
řekl o zájmu Pardubic. Stále se neví, jaká bude
situace v Americe, takže jsem Jaromírovi řekl,
že bych (do Pardubic) moc rád přišel. Agent
mi hned řekl, že už s panem Salfickým mluvil
a pak už to nabralo rychlý spád,“ popsal 23letý
gólman, jak se během listopadu rodilo jeho
pardubické angažmá.

nebylo naštěstí nijak vážné, jsme se rozhodli
doplnit brankářský tým o Dana Vladaře.
Jednání s Bostonem byla velice rychlá. Dan
patří k velice talentovaným gólmanům, což
potvrdil v loňské sezoně AHL. Jeho angažování
nám pomůže rozložit velkou zápasovou zátěž,
která nás v následujícím období čeká,“ řekl
sportovní ředitel HC Dynamo Pardubice Dušan
Salfický.

Účastník dvou mistrovství světa hráčů do 20
let, který hokejově vyrůstal na Kladně, působí
v zámoří od sezony 2015-2016. V tomto roce
poprvé nakoukl také do slavné NHL, když
naskočil v jednom utkání čtvrtfinálové série
Bostonu s Tampou. Vladař v zápase odchytal
dvacet osm minut a připsal si dvanáct
úspěšných zákroků. V AHL se pak prezentoval
skvělým průměrem 1,79 gólu na zápas
a úspěšností 93,6%.

K prvnímu utkání za Pardubice nastoupil
Vladař v neděli 29. listopadu na ledě Mladé
Boleslavi, kde sice v první třetině pustil tři
branky, ve zbytku zápasu ale svůj tým držel ve
hře o v body. Dynamo však stihlo pouze snížil
na 2:3, vítězné pardubické premiéry se tak
talentovaný gólman nedočkal.

„Na základě vývoje začátku sezony a zranění
Milana Kloučka v zápase proti Třinci, byť

DRAŽBADRESŮ
Z GENERALI ČESKÁ CUP 2020

www.sportovniaukce.cz
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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

SOUPISKY MUŽSTEV

#

NÁR. JMÉNO

NAROZEN VÝŠKA

VÁHA

HŮL

#

NÁR. JMÉNO

BRANKÁŘI

NAROZEN

VÝŠKA

VÁHA HŮL

BRANKÁŘI

41

CZE PAVEL KANTOR

17. 8. 1991

185 cm

75 kg

L

1

SVK MAREK ČILIAK

2. 4.1980

183 cm

89 kg

L

35

CZE MILAN KLOUČEK

30. 4. 1998

191 cm

93 kg

L

73

CZE JIŘÍ PATERA

24. 2.1999

187 cm

91 kg

L

1

CZE VOJTĚCH NEČAS

22. 2. 2001 185 cm

74 kg

L

2

CZE JAN STRMEŇ

30

CZE DANIEL VLADAŘ

20. 8. 1997 196 cm

84 kg

L
L

OBRÁNCI
OBRÁNCI

37 USA

CONOR ALLEN

31. 1. 1990

185 cm

95 kg

ONDŘEJ KACHYŇA

30 4. 1998

195 cm

92 kg

L

185 cm

82 kg

P

15

SVK MARTIN BUČKO

13. 5. 2000 189 cm

79 kg

P

98 CZE

8

SVK MAREK ĎALOGA

10. 3. 1989 194 cm

96 kg

L

CZE

ŠIMON KUBÍČEK

19. 12. 2001

IVAN LYTVYNOV

26 CAN RHETT HOLLAND

25. 9. 1993

188 cm

98 kg

P

23 CZE

12. 7. 2000

178 cm

75 kg

L

23

CZE MICHAL HRÁDEK

6. 2. 2002

185 cm

84 kg

P

21 SWE NIKLAS PAVEL

11. 2. 1993

194 cm

100 kg

P

29

CZE JAN KOLÁŘ

22. 11. 1986 190 cm

92 kg

L

5 CZE

KAREL PLÁŠIL

25. 4. 1994

190 cm

90 kg

L

2

SVK JURAJ MIKUŠ

30. 11. 1988 194 cm

95 kg

L

12 CZE

PAVEL PÝCHA

2. 2. 1996

185 cm

81 kg

L

87

CZE JAKUB NAKLÁDAL

30. 12. 1987 187 cm

90 kg

P

26 CZE

ONDŘEJ SLOVÁČEK

14. 9. 1994

182 cm

75 kg

L

14

CZE ONDŘEJ VÁLA

13. 4. 1998

193 cm

90 kg

L

7 CZE

VÁCLAV SVACH

5. 7. 2002

183 cm

80 kg

L

34

CZE JAN ZDRÁHAL

26. 5. 1991

186 cm

96 kg

L

22 CZE

JAKUB SUCHÁNEK

16. 11. 1984

192 cm

105 kg

L

6. 5. 1981

188 cm

97 kg

L

81

SVK RENÉ VYDARENÝ

ÚTOČNÍCI
ÚTOČNÍCI

24

CZE LUKÁŠ ANDĚL

24. 9. 1997

175 cm

81 kg

L

18

CZE MATĚJ BLÜMEL

31. 5. 2000 183 cm

90 kg

L

25

CZE LUKÁŠ BEDNÁŘ

26. 9. 1996

175 cm

70 kg

P

36 CAN ANTHONY CAMARA

4. 9. 1993

183 cm

87 kg

L

56

CZE MARTIN BERÁNEK

14. 4. 2001

185 cm

77 kg

L

28

FRA VALENTIN CLAIREAUX

5. 4. 1991

180 cm

90 kg

P

CZE JAKUB ČÍŽEK

11. 8. 2001

183 cm

87 kg

L

96

CZE MATOUŠ KRATOCHVIL

2. 12. 1994

199 cm

92 kg

L

93

CZE ZDENĚK DOLEŽAL

7. 5. 1993

181 cm

90 kg

P

88

CZE DENIS KUSÝ

8. 8. 1997

177 cm

81 kg

P

67 CAN DAVID GILBERT

9. 2. 1991

188 cm

84 kg

L

27

CZE MICHAL MACHAČ

16. 2. 1999

192 cm

81 kg

L

17

CZE MIROSLAV HOLEC

8. 11. 1987

183 cm

86 kg

L

71

CZE ONDŘEJ MACHALA

11. 1. 1999

180 cm

81 kg

L

86

CZE VÍT CHRISTOV

30. 8. 1996

183 cm

79 kg

L

95

CZE JAN MANDÁT

18. 11. 1995 183 cm

96 kg

L

95

CZE MIROSLAV INDRÁK

12. 8. 1995

175 cm

72 kg

L

67

SVK MATEJ PAULOVIČ

13. 1. 1995

188 cm

95 kg

P

28

CZE VÍT JONÁK

17. 7. 1991

183 cm

84 kg

L

44

CZE PATRIK POULÍČEK

10. 6. 1993 184 cm

86 kg

L

8

CZE VÁCLAV KARABÁČEK

2. 5. 1996

183 cm

90 kg

P

15

CZE ONDŘEJ ROHLÍK

17. 6. 2001

183 cm

67 kg

L

3

CZE ALBERT MICHNÁČ

18. 10. 1998

178 cm

74 kg

L

33

CZE VLADIMÍR SVAČINA

28. 4. 1987 178 cm

85 kg

P

85

CZE MARTIN NOVÁK

2. 11. 1988

178 cm

79 kg

P

12

SVK RADOSLAV TYBOR

23. 11. 1989 182 cm

83 kg

L

CZE PAVEL NOVÁK

16. 4. 2002

174 cm

75 kg

P

82

CZE MICHAL VONDRKA

17. 5. 1982

185 cm

86 kg

L

70

CZE RADEK PROKEŠ

22. 1. 1995

186 cm

81 kg

L

11

CZE TOMÁŠ ZEMAN

27. 4. 2001 187 cm

74 kg

P

10

CZE Roman Přikryl

11. 2. 1995

184 cm

83 kg

L

26. 11. 1994 180 cm

85 kg

L

CZE Matěj Toman

15. 1. 2001

177 cm

76 kg

L

CZE Matouš Venkrbec

11. 5. 1989

193 cm

90 kg

L

10. 2. 1996

188 cm

91 kg

L

69 CZE Adam Raška
19

96 CZE Daniel Voženílek

WWW.HCDYNAMO.CZ

WWW.HCMOTOR.CZ

ROZHOVOR

DANIEL
VLADAŘ:

Věřím,
že budeme
vyhrávat

Start nové sezony zámořské NHL
je zatím v nedohlednu. Oproti
tomu Pardubice už sezonu rozjely, ovšem jejich výsledky dosud
nenaplňují vysoká očekávaní. Co
mají tyto dvě situace společného? Třiadvacetiletého brankáře
Daniela Vladaře. Brankář Bostonu Bruins přichází do Dynama
s cílem vytáhnout Východočechy
k lepšímu umístění v extraligové
tabulce.
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ROZHOVOR
V letním play-off NHL Vladař nahradil na soupisce Bostonu Tukku Raska a připsal si i svůj
první start v nejslavnější hokejové lize světa.
O šanci v dalších utkání se chtěl poprat na
přípravném kempu Bostonu, jenže soutěže za
oceánem se dosud nerozjely, a Daniel Vladař
tak zůstal bez zápasové praxe.
Kladenský odchovanec proto zamířil do Pardubic, které hledaly výpomoc do brankoviště.
„Jsem rád, že do mě Dynamo vložilo důvěru,“
popisuje své pocity z nového angažmá Vladař.
Jak jste se dozvěděl o možnosti působení
v Pardubicích?
Trénoval jsem na Kladně s Jaromírem Jágrem,
který jel do Pardubic na zápas. Další den mi
pak řekl o velkém zájmu Dynama a zeptal se
mě na můj názor.
Jaká byla vaše reakce?
Vzhledem k nejisté situaci v Americe jsem Jaromírovi řekl, že bych (do Pardubic) moc rád
přišel. Zavolal jsem svému agentovi a ten mi
odpověděl, že už s Dynamem mluvil. Všechno
se tedy seběhlo velmi rychle, volal mi i pan Salfický, jehož nabídka se mi moc líbila. Nic tedy
nebránilo mému příchodu.
Plánoval jste na začátku sezony angažmá v Evropě?
V létě jsem měl nějaké nabídky, ale kvůli tomu,
že jsem skoro rok a půl v kuse pořád trénoval,
jsem si chtěl dát nějaký čas volno. Hlavně kvůli
psychice, protože play-off NHL bylo opravdu
náročné. Až tento měsíc jsem už chtěl někde
chytat zápasy. Že jsme se dohodli v Pardubicích je jedině dobře, z domova sem jedu něco
málo přes hodinu a Pardubice jako klub se mi
vždy líbily. Dynamo má také skvělé fanoušky.
Znáte někoho ze současného mužstva Pardubic?
Znám Lukáše Anděla, Jana Mandáta, Ondřeje

Machalu a Ondřeje Válu. Potkali jsme se v národním týmu, proti „Mandymu“ jsem hrál na
farmě v AHL.
Proti Dynamu jste hrál v mládežnických kategoriích. Vybavujete si něco z těch zápasů?
Pamatuji si, že Pardubice vždy měly svoji kvalitu. Hlavně Michael Špaček mi vždycky dával
góly. Na Dynamo tedy vzpomínám jako na nepříjemný a dobrý tým.
Co očekáváte od nového angažmá? Jde o vaši
extraligovou premiéru…
Jdu sem především s velkou pokorou, chci se
zlepšovat a odvést tady dobrou práci. Přicházím, abych pomohl týmu i lidem okolo, kterým
na klubu záleží a chtějí vyhrávat. Když se podívám na soupisku mužstva, tak vím, že by kluci
měli být v tabulce výše. Věřím, že budeme zase
vyhrávat. Pokud dostanu šanci, tak se budu
snažit odevzdat maximální výkon.
Jak jste se připravoval na sezonu?
Nejprve jsem trénoval u svého kondičního trenéra Michala Hamršmída, a poté ve svém mateřském klubu na Kladně s trenérem brankářů
Radkem Jirákem, který se mnou za poslední
roky udělal obrovský pokrok. Na ledě se díky
němu vždy cítím daleko lépe připravený.
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ROZHOVOR

Kvůli problémům s potvrzením transferkarty
mohl Dan Vladař nastoupit poprvé až do nedělního utkání v Mladé Boleslavi, kde v první třetině třikrát inkasoval a Dynamo nakonec prohrálo 2:3. Jak sám gólman celé utkání zhodnotil?
„Samozřejmě nás to mrzí, ale je to hokej. Když budeme takto
pokračovat, tak si myslím, že můžeme hrát s každým. Je to
škoda, ale sezona je dlouhá, není to jen o jednom zápase.
Zhruba půl roku jsem nechytal pořádně žádný zápas, takže to nebylo úplně nejjednodušší, musel jsem se do toho
dostat. Dostal jsem tři góly, které bych chtěl samozřejmě
všechny vrátit zpátky, ale když potrénujeme a budeme hrát
takhle dál, tak rozhodně můžeme vyhrávat. Nebyl to ideální
scénář, nad kterým jsem přemýšlel v autobuse, když jsme
sem přijížděli, ale takový je hokej. Snažil jsem se z toho co
nejdřív oklepat a dál pomáhat klukům, abych jim pomohl
k výhře. Já mám svědomí čisté, protože jsem tam nechal
všechno, ale musíme odjíždět se vztyčenou hlavou. Obránci
hráli moc dobré utkání a myslím si, že vůbec nemusíme věšet hlavy.“

V současnosti probíhají jednání o startu nové
sezony NHL. Máte nějaké informace o tom,
kdy se liga rozběhne?
Asi ani manažeři a vedení ligy zatím nevědí,
jak budou pokračovat. Je zarážející, že původní oficiální datum je už za šest týdnů, ale stále
se neví, kdy budou přípravné kempy. Já jsem si
zatím jen zařídil víza a stejně jako ostatní čekám, zda se bude hrát.
Jaká je vaše současná pozice v týmu Bostonu
Bruins?
Tukka Rask i Jaroslav Halák jsou v mých očích
výborní brankáři, kteří mají smlouvu ještě na
další sezonu. Jsem k sobě upřímný a na kemp
bych nejel s pocitem, že mám něco jistého. Pojedu tam bojovat o to, abych byl první, po kom
trenéři sáhnou v případě potřeby. Chci se do
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týmu Bruins dostat a dělám pro to všechno.
Snad budu dobře připravený i díky šanci, kterou mi Dynamo nabídlo.
V play-off jste zasáhl do série s pozdějším vítězem Tampou Bay. Jaká byla premiéra v NHL?
Byla to zkušenost k nezaplacení, přál bych to
každému hokejistovi, který o NHL sní. Zápas
se sice nikomu z našeho týmu nepovedl, ale
s odstupem času jsem si začal uvědomovat,
jak užitečný pro mě ten start v nejlepší lize
světa byl. Doufám, že dostanu příležitost chytat i v dalších utkáních.
Na takový moment jste čekal pět let, co v Americe hrajete. Do branky vás však poslali za stavu 1:4, to asi nebylo vůbec jednoduché.
To je pravda, představoval jsem si první zápas

ROZHOVOR
docela jinak (Pozn.: Vladař obdržel tři
branky a Boston prohrál 1:7). Bylo
to hořké, chvíli jsem pochyboval,
jestli mám na NHL kvalitu. Kdybych
se mohl vrátit v čase, tak bych v tom
utkání udělal všechno jinak. Série se
pak zlomila, Tampa začala být lepším
týmem a nám trochu došla šťáva.
Myslím si ale, že Stanley Cup vyhráli
zaslouženě.
Play-off NHL se letos kvůli koronaviru hrálo až v srpnu. Mohlo to mít
vliv na úroveň zápasů?
To si nemyslím, hrálo se v rychlém
tempu a každý tým šel do bojů o
Stanley Cup s jasným cílem. Touha po
poháru je u hráčů NHL obrovská, takže byli
stoprocentně připravení a do každého utkání šli naplno.
Jaký byl život v tzv. bublině?
Moc příjemné to nebylo, i když vím, že liga udělala
maximum. Bylo vidět, že hráčům chtěli vytvořit co
nejlepší podmínky. Měli jsme veškerý servis, během
prvních týdnů jsme byli nadšení. Potom už to ale
začalo být monotónní, člověk vídá každý den stejné
tváře, chodí na stejná místa, do stejné restaurace.
Chyběly nám rodiny i kamarádi, zkrátka jsme tam
neměli takovou lidskou svobodu.
V Česku jste naposledy chytal před pěti lety. V USA
se hraje jiným stylem a na užším kluzišti. Připravoval
jste se nějak na nové podmínky?
Věřím, že během pár tréninků si zvyknu. Styl hry
bude určitě odlišný, ale s tím počítám. Navíc
jde pořád o ten stejný sport, takže myslím,
že změnu prostředí v pohodě zvládnu.

Spolehlivá energie

pro pardubický hokej

ELEKTRÁRNA
CHVALETICE
Strategický zdroj elektrické
energie v Pardubickém kraji.
Jako jediná elektrárna v kraji
je schopna zajistit dodávky
elektřiny do strategických
míst Pardubického kraje
(nemocnice, podniky, úřady)
v případě blackoutu – je
certifikována na „start ze
tmy“ a ostrovní provoz.
Certifikována pro
poskytování podpůrných
služeb pro přenosovou
soustavu.
Patří mezi nejvýznamnější
zaměstnavatele na
Přeloučsku.

VÁNOCE

S DYNAMEM

i v OC GRAND!

Pokud se na vládních opatřeních do čtvrtka 3. prosince nic nezmění, budete si právě
od tohoto data moci pořídit nejen vánoční
dárky v novém Fanshopu HC Dynamo Pardubice v Obchodním centru GRAND v Pardubicích. Zároveň si budete moci vyzvednout dárky pro permanentkáře.
Nový dočasný fanshop HC Dynamo Pardubice
naleznete v přízemí Obchodního centra Grand
v Pardubicích. K dostání bude kalendář Dynama na rok 2021, výběr z nové kolekce s novým
logem a také vybrané upomínkové předměty.
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Dostane se také na dárky pro naše permanentkáře, kteří si budou moci vyzvednout vak,
škrabku na auto a klíčenku na stejném místě.
A to od pondělí do soboty od 9:00 do 19:00,
nebo v neděli od 10:00 do 18:00.
Pokud ještě stále hledáte jedinečný dárek
k Vánocům pro skutečného fanouška Dynama,
můžete mu také pořídit originální podepsaný
hraný dres z letošního Generali Česká Cupu,
ve kterém skončily Pardubice na skvělém
druhém místě. Více informací naleznete
na www.sportovniaukce.cz.

PENÍZE
IHNED

ZA VAŠI NEMOVITOST
zavolejte nám nebo napište
800 700 099 | info@nextreality.cz
pobočky
Pardubice | Chrudim | Hradec Králové

HISTORIE

GÓLMANI

MISTROVŠTÍ PARDUBIČTÍ

V letošní sezoně se v brance pardubického Dynama střídá dvojice Pavel Kantor a Milan Klouček, kterou koncem listopadu doplnil na krátkodobou výpomoc talentovaný Daniel Vladař.
V aktuálním vydání PUKu se i proto ohlédneme za pardubickými brankáři, kteří v minulosti
už šestkrát dovedli Pardubice k mistrovskému titulu.

PRVNÍ MISTROVSKÝ TITUL
(1972/73)

JIŘÍ CRHA
Jiří Crha se narodil 13. dubna 1950 a byl to on, kdo dovedl Pardubice k historickému prvnímu titulu mistra ligy. Pro něho
osobně už se jednalo o třetí titul mistra ligy. Dva předchozí tituly získal s Duklou Jihlava, když plnil svou armádní povinnost.
Jiří Crha také vytvořil výbornou brankářskou dvojici v reprezentaci, kde pět let sdílel branku se skvělým Jiřím Holečkem.
V pardubické mistrovské sezoně mu kryl záda Jan Ráca.
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HISTORIE

DVA TITULY S NEJLEPŠÍM
BRANKÁŘEM SVĚTA
(1986/87, 1988/89)

DOMINIK HAŠEK
Dominik Hašek je dost možná nejlepším brankářem, kterého Česká republika měla. Získal
mnoho individuálních ocenění v nejslavnější
lize světa, dokázal dovézt českou reprezentaci k vítězství „Turnaji století“ na olympiádě
v Naganu a v roce 2002 a 2008 zvedl nad hlavu
také Stanley cup, což je trofej pro vítěze NHL
a jehož získání se považuje za nejtěžší na světě
napříč všemi kolektivními sporty.
Ke všem úspěchům vedla cesta, která začala
na Matičním jezeře v Pardubicích a pokračovala dvěma mistrovskými tituly v tuzemské lize.
V roce 1987 kryl záda Dominiku Haškovi Michal Kopačka a o dva roky později Libor Barta.
V ročníku 1986/1987 Tesla Pardubice dostala
v základní části v 34 zápasech pouze 87 branek, což bylo nejméně z celé ligy. V play-off
sezony 1988/1989 prohrály Pardubice pouze
jedno jediné utkání. Podobné to bylo o 21 let
později, kdy v brance stál opět Dominik Hašek.
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SLOVENSKÁ OPORA
VE SPECIÁLNÍ SEZONĚ
(2004/2005)

JÁN LAŠÁK
Tuzemskou soutěž v sezoně 2004/2005 okořenila jména ze zámoří, která se kvůli výluce
v NHL vrátila do rodné země a bavila diváky
svou nápaditou hrou a uměním, které si hráči
přivezli z nejlepší ligy světa.
V Pardubickém dresu se tak proháněla jména jako Milan Hejduk, Aleš Hemský, Jan Bulis
a Michal Rozsíval. Za těmito neobyčejnými
hráči stál mezi třemi tyčemi usměvavý slovenský brankář Ján Lašák, kterému kryl záda
Jaroslav Kameš.

Po špatném startu do soutěže tým převzal
Vladimír Martinec, který dokázal otočit kormidlo potápějící se lodi a Pardubice skončily neuvěřitelný ročník finálovou výhrou ve čtyřech
zápasech.
V roce 2005 vyhrál kvalitně obsazené play-off tým, který se honosil tou nejlepší partou,
do které vydatně přispíval vtípky a výbornými
výkony v brance právě Ján Lašák.
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HISTORIE

NEUVĚŘITELNÝ NÁVRAT
DOMŮ (2009/2010)

DOMINIK HAŠEK
Po vítězství v Naganu a zisku Stanley Cupu se
Dominik Hašek vrátil v roce 2009 do Pardubic,
kde zažil ještě jednu dokonalou sezonu snů.
Pardubice hrály výborný hokej a Dominik neztratil nic ze svého brankářského umění.
Hašek zároveň chytal ve své typické helmě,
ve které získal všechny velké trofeje. Vrátil se
však ke svému původním číslu 9, které vyměnil
v NHL a reprezentaci za pro něho typickou 39.
V play-off Pardubice prohrály pouze první zápas s Třincem, od té chvíle už nedaly žádnému
soupeři šanci a stanovily nový rekord play-off, protože dokázaly vyhrát dvanáct zápasů

v řadě. Dominik Hašek symbolicky rozjel akci,
která v prodloužení čtvrtého zápasu skončila
mistrovským gólem. V sezoně 2009/2010 mu
kryl záda Martin Růžička.

pronájem
ledových ploch
veřejné bruslení
kulturní akce
sportovní akce
správa budov
pronájem
bytových prostor
pronájem
nebytových prostor

rfpardubice.cz
arena.pardubice.cz

HISTORIE

UČEŇ NAPODOBIL
UČITELE (2011/2012)

MARTIN RŮŽIČKA
Na Martina Růžičku šlo v play-off roku 2012
za 18 zápasů celkem 588 střel. Gólový průměr
obdržených branek se zastavil na čísle 2,33,
což byl pravděpodobně jeden z důvodů, proč
Pardubice dokázaly přetlačit soupeře v potřebných dvanácti zápasech, které stačily k tomu,
aby na sloup enteria areny přibyla další mistrovská plachta.
Martin Růžička dva roky předtím kryl záda Dominiku Haškovi, a tak to pro něho byl už druhý titul v pardubickém dresu. V pardubickém
brankovišti ho doplňoval Dušan Salfický, který
nastoupil do tří zápasů v play-off.

DISTRIBUTOR
PRACOVNÍ
MÓDY

INZERÁT

PRACUJ
PRO DYNAMO!
 okejový klub HC Dynamo Pardubice,
H
několikanásobný mistr extraligy hokeje
České republiky, klub, který nikdy
nesestoupil z nejvyšší hokejové soutěže
a klub s téměř stoletou historií a tradicí
hledá kandidátku/kandidáta na pozici:

OBCHODNÍ MANAŽER(KA)
SPOLEČNOSTI
VAŠÍM ÚKOLEM BUDE:

• Prodej reklamních produktů hokejového klubu
• Péče o stávající a nové obchodní (reklamní)
partnery
• Vyhledávání nových obchodních partnerů
• Rozvoj nových prodejních kanálů jako například
on- line (firemní web, sociální sítě)
• Rozvoj v současné době netradičních segmentů
trhu

• Pořádání a účast na společenských akcí pro
obchodní partnery
• Pravidelná a povinná účast na všech domácích
extraligových utkáních hraných v enteria areně
• Obchodní administrativa a reporting
• Proaktivní spolupráce s ostatními úseky
společnosti, zejména PR a marketingem

HOKEJOVÝ KLUB OD VÁS OČEKÁVÁ:

HOKEJOVÝ KLUB NABÍZÍ:

• Zkušenosti s prodejem, zkušenosti s prodejem
reklamy výhodou
• Vyjednávací schopnosti a znalosti (podmínkou)
• Zkušenosti s péčí o obchodní partnery
• Znalost tvorby obchodních smluv
• Znalost angličtiny slovem a písmem podmínkou
• Positivní komunikace, týmovost, přirozený respekt
ke kolegům a kolegyním
• Zvládání časového a pracovního stresu
• Strukturovanost a schopnost argumentovat
• Živnostenský list
• Minimální vzdělání středoškolské s maturitou
• Řidičský průkaz skupiny B
• Ochota cestovat, pracovat i ve večerních hodinách
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• Práci ve velmi dynamickém prostředí hokejového
klubu
• Základní odměnu
• Roční bonus za splnění cílů
• Odměnu za zprostředkování
• Služební vůz
• Pracovní místo v sekretariátu klubu
• IT vybavení
• Váš motivační dopis společně se strukturovaným
životopisem zasílejte nejpozději do 8. 12. 2020
na emailovou adresu lucie.fickova@hcdynamo.cz,
na každý email zašleme odpověď.
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