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Z KABINY
Dynamo Pardubice se po více než 1300 kilometrech strávených v autobuse v minulém týdnu
znovu představí na domácí ledě enteria areny.
V páteční večer je čekají soupeři z Mladé Boleslavi. „Boleslav skvěle navázala na svoji tvrdou
tréninkovou činnost a mají skvělý pohyb. Myslím si, že mají spoustu kvalitních hráčů,“ nechal
se před zápasem s Bruslařským klubem slyšet
Patrik Poulíček.
Ještě před dnešním utkáním prodloužili své
smlouvy s Dynamem dva mladí hráči. Prvním
z nich je brankář Milan Klouček a tím druhým
se stal slovenský obránce Martin Bučko.
„Milan Klouček patří k našim odchovancům,
našemu klubu má co dát a počítáme s ním i do
budoucna. Martin Bučko v naší organizaci působí už tři roky, podává skvělé výkony v našem
partnerském klubu ve Vrchlabí. Rozhodli jsme
se proto jeho budoucnost spojit s naší organizací,“ řekl k těmto podpisům sportovní ředitel
Dynama Pardubice Dušan Salfický.
Útočník Jan Mandát měl po prosincovém zápase s Libercem pozitivní dopingový nález na
přítomnost zakázané látky. Hráč se okamžitě
odvolal a bude nyní čekat na výsledek vzorku
B, který provede nezávislá laboratoř v Německu. Až do uzavření případu má pozastavenou
činnost v rámci všech soutěží Českého svazu
ledního hokeje.

Fanoušci, kteří si zakoupili permanentní vstupenky do 30. června a dosud si své dárky nevyzvedli,
si mohou v příštím týdnu převzít své dárky (škrabku na led, klíčenku a vak na záda) ve výdejovém
okénku oficiálního fanshopu Dynama v enteria areně.

Výdej dárků bude možný pouze za poukaz,
který permanentkáři obdrželi při převzetí plastových karet.
Pro dárky si do výdejového okénka můžete přijít
ve středu 20. 1. a ve čtvrtek 21. 1. vždy od 10:00 do 16:00 hodin.
O dalších termínech, kdy bude možné si dárky vyzvednout, vás budeme informovat.
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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

30

CZE RADEK HAAS

5. 2. 2000

190 cm

80 kg

P

35

CZE MILAN KLOUČEK

30. 4. 1998

191 cm

93 kg

L

37

SLO GAŠPER KROŠELJ

9. 2. 1987

188 cm

88 kg

L

1

CZE VOJTĚCH NEČAS

22. 2. 2001 185 cm

74 kg

L

33

CZE JAN RŮŽIČKA

23. 2. 1997

185 cm

86 kg

L

40 CZE MAREK SCHWARZ

1. 4. 1986

180 cm

86 kg

P

178 cm

76 kg

L

12. 11. 1991 192 cm

102 kg

L

93 kg

P

OBRÁNCI
OBRÁNCI

15

SVK MARTIN BUČKO

13. 5. 2000 189 cm

79 kg

P

8

SVK MAREK ĎALOGA

10. 3. 1989 194 cm

96 kg

L

17

CZE DAVID BERNAD

26 CAN RHETT HOLLAND

25. 9. 1993

188 cm

98 kg

P

72

CZE ONDŘEJ DLAPA

77

CZE MICHAL HRÁDEK

6. 2. 2002

185 cm

84 kg

P

20 CAN MITCHELL FILLMAN

29

CZE JAN KOLÁŘ

22. 11. 1986 190 cm

92 kg

L

13

CZE MAREK HRBAS

2

SVK JURAJ MIKUŠ

30. 11. 1988 194 cm

95 kg

L

3

CZE KAREL KLIKORA

87

CZE JAKUB NAKLÁDAL

30. 12. 1987 187 cm

90 kg

P

7

CZE DAVID MORAVEC

18. 9. 2003

182 cm

81 kg

L

14

CZE ONDŘEJ VÁLA

13. 4. 1998

193 cm

90 kg

L

19

CZE MARTIN PLÁNĚK

12. 7. 1991

179 cm

84 kg

P

34

CZE JAN ZDRÁHAL

26. 5. 1991

186 cm

96 kg

L

55

CZE MARTIN ŠEVC

23. 9. 1981

183 cm

87 kg

L

4

CZE PETR ŠIDLÍK

18. 1. 1994

183 cm

91 kg

L

85

CZE DOMINIK VACÍK

18. 5. 2002 178 cm

80 kg

P

ÚTOČNÍCI

2. 5. 1994
5. 6. 1990

191 cm

4. 3. 1993

183 cm

88 kg

L

30. 11. 2001 186 cm

90 kg

L

24

CZE LUKÁŠ ANDĚL

24. 9. 1997

175 cm

81 kg

L

18

CZE MATĚJ BLÜMEL

31. 5. 2000 183 cm

90 kg

L

36 CAN ANTHONY CAMARA

4. 9. 1993

183 cm

87 kg

L

64 CAN BRANDON ALDERSON

22. 1. 1992

193 cm

92 kg

P

19

CZE FILIP KOFFER

3. 4. 2001

177 cm

74 kg

L

96

LAT MARIS BIČEVSKIS

3. 8. 1991

180 cm

79 kg

L

96

CZE MATOUŠ KRATOCHVIL

2. 12. 1994

199 cm

92 kg

L

81

CZE DAVID CIENCIALA

1. 12. 1995

182 cm

91 kg

L

90

CZE ROBERT KOUSAL

7. 10. 1990

185 cm

90 kg

L

28

FRA VALENTIN CLAIREAUX

5. 4. 1991

180 cm

90 kg

P

88

CZE DENIS KUSÝ

8. 8. 1997

177 cm

81 kg

P

88

CZE OSCAR FLYNN

19. 4. 1999

174 cm

71 kg

L

27

CZE MICHAL MACHAČ

16. 2. 1999

192 cm

81 kg

L

24

CZE JAN GRIM

2. 3. 2000

177 cm

80 kg

L

71

CZE ONDŘEJ MACHALA

11. 1. 1999

180 cm

81 kg

L

74

CZE VLADIMÍR HOUŠKA

24. 5. 2000 193 cm

84 kg

P

95

CZE JAN MANDÁT

18. 11. 1995 183 cm

96 kg

L

48

FIN JOONA JÄÄSKELÄINEN

5. 9. 1996

178 cm

80 kg

P

67

SVK MATEJ PAULOVIČ

13. 1. 1995

188 cm

95 kg

P

27

CZE JAKUB KOTALA

15. 6. 1996

188 cm

88 kg

L

22

CZE MICHAL POCHOBRADSKÝ

1. 4. 1999

195 cm

101 kg

L

23

CZE PAVEL KOUSAL

14. 11. 1998 179 cm

83 kg

L

44

CZE PATRIK POULÍČEK

10. 6. 1993 184 cm

86 kg

L

47

SVK MÁRIO LUNTER

20. 6. 1994 182 cm

82 kg

L

15

CZE ONDŘEJ ROHLÍK

17. 6. 2001

183 cm

67 kg

L

46

CZE ONDŘEJ NAJMAN

30. 1. 1998 185 cm

95 kg

P

ÚTOČNÍCI

23

CZE ONDŘEJ ROMAN

8. 2. 1989

182 cm

83 kg

L

91

CZE JAN STRÁNSKÝ

16. 4. 1990 178 cm

88 kg

P

12

SVK RADOSLAV TYBOR

23. 11. 1989 182 cm

83 kg

L

92

CZE JAKUB STRNAD

16. 2. 1992

180 cm

85 kg

L

82

CZE MICHAL VONDRKA

17. 5. 1982

185 cm

86 kg

L

10

CZE GABRIEL SZTURC

24. 9. 2003

179 cm

78 kg

L

11

CZE TOMÁŠ ZEMAN

27. 4. 2001 187 cm

74 kg

P

29

CZE DAVID ŠŤASTNÝ

23. 3. 1993

186 cm

93 kg

L

18

CZE ADAM ZBOŘIL

28. 8. 1995 171 cm

86 kg

L

WWW.HCDYNAMO.CZ

WWW.BKBOLESLAV.CZ

ROZHOVOR

ANTHONY CAMARA:

Z KANADY
MI CHYBÍ
HLAVNĚ
JÍDLO
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ROZHOVOR
Je mu teprve 27 let, ale má o čem
vyprávět. V mládí si Anthony
Camara prošel juniorskou OHL,
reprezentoval Kanadu, byl součástí
Bostonu Bruins a s hokejem
procestoval čtyři evropské země.
Teď zamířil do Česka, kde je jedním
z klíčových hráčů Dynama. Aby
ho pardubičtí fanoušci mohli lépe
poznat, rozpovídal se nejen o své
minulosti, ale také o svých zálibách
a pocitech.

Kanadský útočník zaznamenal ve 24 extraligových utkáních 20 bodů, což jej řadí na druhou
příčku týmového bodování Pardubic. „Chci se
soustředit na průběh sezony, snažím se zaujmout. Cílem je play-off,“ hlásí Camara. Kromě
hokeje popsal také život v Kanadě, prozradil,
zda se učí česky, a zavzpomínal na známé spoluhráče a trenéry.
Předpokládám, že v Torontu, kde jste vyrůstal, byl pro vás v mládí hokej jasnou volbou…
Ani ne, hrál jsem basketbal a baseball, v 16 letech jsem byl dokonce v kanadském baseballovém výběru. Hrál jsem také fotbal a americký
fotbal, hokej mě ale přitahoval, protože jsem
celé dětství sledoval Toronto Maple Leafs.
Jaké máte hokejové vzpomínky na mládežnický hokej v zámoří?
Určitě reprezentace Kanady na mistrovství
světa juniorů 2013 a úspěchy v OHL Cupu
s týmem Barrie Colts. Nejvíce vzpomínám na
našeho trenéra Dalea Hawerchuka, který už
bohužel není mezi námi. Určitě nezapomenu
na bývalé spoluhráče z Barrie – Mark Scheifele, Aaron Ekblad, Andreas Athanasiou, ti dnes

hrají v NHL. Také si pamatuji na důležité branky ze závěrů zápasů nebo prodloužení a na
draft do NHL.
Mluvil jste o hokejové legendě, Daleu Hawerchukovi. Jaký byl trenér?
Pravděpodobně to byl nejlepší trenér, jakého
jsem zažil. Věděl, jak komunikovat s hráči, jak
hrát chytře v obraně i útoku. Jeho systém hry
vždy fungoval, stejně tak naše přesilovky. Byl
skvělou osobností a úžasným hokejistou.
Připravila vás Ontario Hockey League (OHL)
dostatečně na seniorský hokej?
Určitě. Myslím, že kanadské juniorské soutěže
OHL, QMJHL a WHL (dohromady CHL – pozn.
red.) jsou nejlepší cestou, jak se připravit na
NHL. Mládežnický hokej je v Kanadě na velmi dobré úrovni a mnoho draftovaných hráčů
z těchto tří soutěží to jen potvrzuje, včetně
jedniček draftu. Myslím, že dostat se do CHL
chce úplně každý hokejista. Liga se hraje podobným systémem jako NHL, za sezonu odehrajete 70 zápasů, už jen to vás připraví na
vyšší level.
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ROZHOVOR
REPORTÁŽ

ANTHONY
CAMARA
NAROZEN:
4. září 1993 v Torontu
VÝŠKA:
183 cm
VÁHA:
87 kg
DRAFTOVÁN:
Boston Bruins
(2011 jako 81. celkově)
PŘEDCHOZÍ TÝMY:
Providence Bruins
Charlotte Checkers
St. John‘s IceCaps
Odense Bulldogs
Graz 99ers
Iserlohn Roosters
HV71
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ROZHOVOR
REPORTÁŽ
Jak blízko jste byl k NHL? Boston vás
v roce 2011 draftoval na 83. místě, dal
vám šanci?
Problémem byla moje častá zranění, měl
jsem asi pět otřesů mozku za tři roky, co
jsem hrál na farmě v AHL. Tomu jsem se
bohužel nedokázal vyhnout, každý rok pak
přicházeli noví hráči a já i kvůli zraněním
nedokázal odevzdávat to, co ode mě Boston očekával. Určitě jsem se ale v organizaci Bruins hodně naučil.
Působení v AHL mužstvu Providence
Bruins tedy nelitujete?
Hodnotím to jako skvělou zkušenost, měl
jsem možnost odehrát spoustu utkání na
velmi dobré úrovni. Byl jsem také součástí týmu NHL na mnoha kempech a mohl se
učit třeba od Patrice Bergerona nebo Zdena Cháry. V AHL mě trénoval Bruce Cassidy,
který teď u Bruins vyhrál trofej Jacka Adamse pro nejlepšího kouče NHL. Bruce mi toho
do hokejového života hodně předal.

ROZHOVOR
Může se česká extraliga porovnávat s AHL?
Na to je těžké odpovědět, hraje se tu jiným
stylem, jiní jsou i protihráči, takže bych asi neporovnával. Jde zkrátka o jiný hokej.
Kde v zámoří jste byl nejšťastnější?
Těžko říct, asi jsem nikde nebyl stoprocentně
spokojený, protože se mi nepodařilo získat
titul. Po sezoně si pak říkáte, co všechno jste
mohl změnit a udělat lépe. Asi nejvíce se mi
ale líbilo v Charlotte Checkers, byli tam dobří
kluci i hezké město.
Není zvláštní teď Zdena Cháru vídat v dresu
Washingtonu Capitals?
To stoprocentně ano, je to hodně divné (směje
se). Zdeno je každopádně chytrý hráč a skvělá
osobnost.
Pojďme na chvilku ještě zpět k American
Hockey League (AHL). Čím byl tamní styl hokeje odlišný od OHL?
Je to celkově jiné, najednou hrajete s dospělými a musíte se velmi rychle dostat na jejich
úroveň, protože na chyby zkrátka není prostor.
Zvykáte si na silnější a tvrdší protihráče, kteří
jsou navíc chytřejší, protože mají více zkušeností než dvacetiletý kluk. Také se tam naučíte, jak se chovat jako profesionál mimo led. Žijete bez rodiny, která by se o vás starala, a vaší
rodinou tam jsou spíše spoluhráči. Často jsme
společně chodili na večeře i zápasy amerického fotbalu.
Musel jste v AHL změnit svůj styl hry?
Určitě, v dospělém hokeji si musíte najít roli,
ve které budete týmu prospěšní. Pokud jste
talentovaný, musíte zaujmout brankami nebo
přihrávkami. Silní hráči se zas profilují do role
tvrdých bojovníků. Každopádně musíte mít
něco, čím zaujmete.
Jak byste popsal sám sebe, jako hráče?
Mám vášeň pro hokej a velkou roli v mém výkonu hrají emoce. Moje hra mluví za vše (směje se).
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Proč jste se v roce 2017 rozhodl přestoupit
do dánského Odensee?
Především kvůli otřesům mozku, které byly
způsobené mou hrou v zámoří, kde jsem nastupoval proti tvrdým a o dost starším hráčům. Rozhodl jsem se tedy vzít v potaz mé
zdraví a odejít do Evropy.
Jak moc je život v Evropě rozdílný oproti Kanadě?
Pocházím z velkého města, Toronto má deset
milionů obyvatel a v malých městech
se tedy cítím trochu nepřirozeně,
není v nich tolik možností. Jsem
tu ale proto, abych hrál hokej, je
to moje práce, kterou miluji. Na
to se soustředím. Doma mám
každopádně mnoho kamarádů, se kterými
se věnuji svým zálibám.

ROZHOVOR

Co z Kanady vám nejvíce schází?
Asi jídlo. Tím, že je Toronto velké, nabízí mnoho druhů gastronomie. Najdete tam opravdu
vše, od fastfoodů přes zdravé nebo čínské restaurace. Jídlo je v Torontu na vysoké úrovni,
na výběr je také hodně typů masa a ryb. Jako
Kanaďané ale nemáme nějaká speciální jídla, snad kromě krocana na Vánoce a Den díkůvzdání.
Ochutnal jste již nějaké české jídlo?
Ano, na zimním stadionu jsme měli knedlíky
s omáčkou. Moc mi chutnají polévky, které tu
děláte velmi dobré. Co se týče jídla, jsem otevřený všemu.
Jak se vám bydlí v Pardubicích?
Momentálně není moc času na život mimo led,
často se hrají zápasy, takže víceméně jen chodím z arény domů a z domu do arény. Zatím
jsem toho tolik nestihnul, ale město je pěkné.
Co rád děláte ve svém volném čase?
Mám tu svého psa, amerického buldoka, takže

trávím hodně času společně s ním. Beru ho na
procházky a objevuji město. A moje záliby? Oblečení, baví mě sledovat módu a trendy. Rád se
věnuji i realitám, učím se, jak správně investovat a zajímám se o rekonstrukci starých budov.
Líbí se mi myšlenka, že vytvoříte něco hezkého, navíc se na tom dá i vydělat.
Učíte se česky?
Jazyky jsou pro mě těžké. Hrál jsem už v mnoha zemích a každý jazyk je odlišný, jsem z toho
pak trochu zmatený. Po chvíli vždy něco pochytím, ale je to obtížné. Po pár měsících si ale
zvyknu a začnu se učit. Hodně Čechů mi rozumí, buď umí anglicky, nebo si domyslí význam
slov, což mi pomáhá.
Mluvil jste už s vedením o vaší budoucnosti?
Ne, zatím nemluvil, ani s mým agentem. Chci
se soustředit na průběh sezony, snažím se zaujmout a chci pomoct týmu, aby se dostal do
play-off. Potom se uvidí, co dál, nyní se koukám na přítomnost.
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HISTORIE

STŘELEC
ZE STOLETÉHO
ÚTOKU

Vzhledem k současné situaci a k
tomu, že diváci mají
zapovězený vstup
do hokejových hal,
si v nadcházejících
číslech magazínu
PUK připomeneme
hráče a funkcionáře, jejichž dresy visí
pod stropem enteria areny a jejichž čísla už
na dresech v Pardubicích nikdy neuvidíme.
Začneme od čísla 5, které nosil Jiří Dolana.
Jiří Dolana se narodil 16. března roku 1937. S hokejem začal na přírodním ledě v Malšovicích. Do
Pardubic přišel v sezoně 1959/60, tedy rok po
zastřešení pardubického zimního stadionu. V
Pardubicích nosil číslo 5 a právě to je vyvěšeno
pod stropem pardubické enteria areny.
Velmi energický a rychlý útočník za náš tým
odehrál jedenáct celých sezon, aby se poté

12 | MAGAZÍN PARDUBICKÉHO HOKEJE

vydal do italského Bolzana. Hned první sezona
se mu v Pardubicích vydařila. Mužstvo postavené nejen kolem něho, ale i dalších osobností,
v čele s hrajícím trenérem Josefem Novákem,
šlapalo a získalo bronzové medaile. Byl to zároveň na dlouho poslední ročník, ve kterém
nesly Pardubice název Dynamo. Už od další
sezony jsme byli Tesla.
Jiří Dolana odehrál celkem 443 utkání, ve kterých vstřelil 261 ligových branek, čímž se probojoval do elitní společnosti Klubu hokejových
střelců deníku Sport. Díky svému tahu na
branku a vynikající střele se dostal i do reprezentace, se kterou získal bronzovou medaili
na zimních olympijských hrách v Innsbrucku
v roce 1964.
Pardubický útočník byl také mistrem Evropy z roku 1961 a připsal si ještě dvě medaile
(stříbrnou a bronzovou) z mistrovství světa. Za
národní tým zvládl odehrát 59 zápasů a vstřelil
33 branek.

HISTORIE
V lednu 2002 se po rekonstrukci pardubické
haly dostal jeho dres pod strop a sám Jiří Dolana byl velice potěšen a s ničím podobným dle
svých slov nepočítal.
Syn Jiřího Dolany Libor Dolana hrál také hokej.
Dlouhé roky oblékal dres Jihlavy a před odchodem na vojnu se mihl také v Pardubicích. Díky
tomu byl Jiří Dolana stále v hokejovém dění
a hokej ho bavil ještě dlouhé roky po ukončení
hráčské a trenérské kariéry, která trvala pouhé
tři roky.

Na závěr své pardubické kariéry hrál Dolana
společně s Marešem a Francem. Všem třem
dohromady se přezdívalo „Stoletý útok“, protože jim tehdy bylo dohromady 100 let. Před
svým odchodem do Bolzana tak s těmito hokejovými profesory bavil diváky na pardubickém
zimním stadionu.

Český hokejový rybník pak 14. července 2003
obletěla smutná zpráva o smrti Jiřího Dolany,
kterému srdce dotlouklo v 66 letech. Hokejoví
fanoušci Pardubic si ho ale stále připomínají
díky číslu pět, které visí pod stropem enteria
arény. Snad ho opět brzy uvidí na vlastní oči.

YOUR CAR / OUR CARE
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RADOST ZE HRY
Pardubický primátor Martin Charvát se ještě jednou vrací k doslova
infarktovému konci minulé sezony,
ale i příchodu nového majoritního
akcionáře HC Dynamo Pardubice
Petra Dědka. „Obrat k lepším výkonům a výsledkům je zřejmý. Nejvíce mě ale těší to – a doufám, že to
není jenom můj pocit – že je vidět,
že se mužstvu vrátila radost ze hry,
že hrají s maximálním nasazením,“
nechal se slyšet primátor.
Co podle vás znamená hokejový klub pro
město Pardubice?
Zcela jistě tradici, úspěchy i množství osobností, které klubem za dobu jeho existence
prošly. Ať už jako hráči, trenéři, nebo členové
realizačního týmu.
Když se vrátíme k uplynulé nedohrané sezoně. Jak velké nervy jste měl ke konci základní
části?
Byla to nejhorší hokejová sezona v mém životě… Došlo k velkým rozbrojům uvnitř klubu.
Nejvíce mě mrzel odchod velkého srdcaře Tomáše Rolinka po neshodě s tehdejším vedením
klubu. Byl jsem rád, že v druhé části sezony do
klubu vstoupil Ondra Heřman. S ním následně

přišel i nový partner pan Dědek. Po jeho příchodu došlo ke stabilizaci A týmu, novým příchodům a hlavně návratu Tomáše. A stal se zázrak. Tým doplněný o posily našel obrovskou
vnitřní sílu a zachránil extraligu. Bylo úžasné
být na závěrečném zápase a vidět tu úžasnou
euforii hráčů i fanoušků.
Jak nyní, s odstupem více jak půl roku, hodnotíte cestu k dohodě o prodeji majoritního podílu akcií v hokejovém klubu Petru Dědkovi?
Jakýkoliv sportovní klub potřebuje cítit stabilní zázemí a to, aby v jeho čele stál manažer,
který umí přinést finance a který sestaví tým
odborníků, kteří klub budou tlačit stále výš.
A to pan Dědek přesně splňuje.
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ROZHOVOR
Rok 2020 byl silně zasažený coronavirovou
pandemií. Byl to váš nejtěžší rok ve funkci
primátora?
Svým způsobem ano. Bylo to proto, že nikdo
s něčím takovým absolutně nepočítal. Nebyl
připraven ani stát, a tak jsme si museli pomoci
sami. Ta národní pospolitost, ochota pomáhat
mě opravdu ohromila.

Zcela jistě extraligu sledujete. Jak hodnotíte
výkony Dynama pod vedením nového trenérského týmu?
Obrat k lepším výkonům a výsledkům je zřejmý. Nejvíce mě ale těší to – a doufám, že to
není jenom můj pocit – že je vidět, že se mužstvu vrátila radost ze hry, že hrají s maximálním nasazením. Prostě to má drive.

Nedávno jsme vstoupili do nového roku
2021. Je něco, co byste hokejistům, ať už těm
z A-týmu nebo z mládeže, do nového roku
popřál?
Především zdraví. A v kontextu coronavirové
pandemie to není jen fráze. Přeji také pověstné
štěstí. A-týmu přeji také návrat fanoušků do
hal, protože bez jejich fandění a emocí to není
ten pravý hokej. Fanouškům pak přeji, aby se
„jejich“ Dynamo vrátilo na špici extraligy, kam
patří!
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