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Velký pardubický návrat se udál den před lednovou uzávěrkou přestupů, na východ Čech se
vrátil Tomáš Zohorna. Reprezentační útočník a
dvojnásobný extraligový mistr s Dynamem se v
týmu hlásil po šesti letech strávených v KHL v
Chabarovsku, kde dělal poslední rok kapitána.
S mužstvem absolvoval nedělní trénink, do zápasu s Plzní ale ještě nenastoupil.
„Přivítání bylo super. Se všemi se dobře známe,
s Honzou Kolářem jsme hráli i čtyři roky v Chabarovsku. Ze svého předchozího působení se
znám třeba i s Radem Tyborem. Dá se tak říct,
že jsem nešel do nového týmu. O to je to lepší,
že se nemusíme tolik seznamovat a můžeme
do toho skočit naplno,“ nechal se slyšet Tomáš
Zohorna, který v letošní sezoně odehrál za
Chabarovsk celkem 38 utkání a získal 22 bodů.
Kádr Dynama naopak opustili dva mladí hráči
Ondřej Machala a Vojtěch Nečas, kteří budou

formou střídavých startů pomáhat prvoligovému Kladnu.
„U Ondry Machaly jsme řešili především jeho
herní vytížení, které u nás nebylo podle jeho
představ. Ve Vrchlabí máme spoustu našich
hráčů, takže jeho umístění tam by vzalo ice
time jinému našemu hráči. Proto jsme se domluvili, že ho pro závěr sezony napíšeme na
Kladno s tím, že i on je nám kdykoliv k dispozici,“ popsal sportovní ředitel Dynama Dušan
Salfický.
Po dlouhé přestávce se do zápasového zatížení
vrací útočník Radoslav Tybor. Slovenský forvard nastoupil v domácím utkání s Libercem
a venku s Plzní. „Jsem rád, že hlava drží, na
druhou stranu dlouhý výpadek cítím, hlavně v
kondici. Byl jsem omezený v tréninku, nemohl
se ničemu věnovat. Snad se do toho brzy dostanu,“ řekl na pozápasové tiskové konferenci
útočník, který zatím letos v 20 utkáních nasbíral sedm bodů (4+3).
Mezi zraněnými i nadále zůstávají útočníci Michal Vondrka, Lukáš Anděl a Filip Koffer.
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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

30 RUS KONSTANTIN BARULIN

4. 9. 1984

186 cm

93 kg

L

42

SVK BRANISLAV KONRÁD

10.10.1987

188 cm

84 kg

P

41

CZE PAVEL KANTOR

17. 8. 1991

185 cm

75 kg

L

29

CZE JAN LUKÁŠ

02.06.1993

183 cm

77 kg

L

35

CZE MILAN KLOUČEK

30. 4. 1998

191 cm

93 kg

L

31

CZE VOJTĚCH MOKRY

22.06.2001

178 cm

71 kg

L

15

SVK MARTIN BUČKO

13. 5. 2000 189 cm

79 kg

P

82 CZE

TOMÁŠ ČERNÝ

15.08.1997

183 cm

88 kg

8

SVK MAREK ĎALOGA

10. 3. 1989 194 cm

96 kg

L

6 CZE

TOMÁŠ DUJSÍK

03.11.1992

185 cm

87 kg

P

77

CZE MICHAL HRÁDEK

6. 2. 2002

185 cm

84 kg

P

21 SVK

MATÚŠ HLAVÁČ

11.07.2001

177 cm

81 kg

L

29

CZE JAN KOLÁŘ

22. 11. 1986 190 cm

92 kg

L

CZE

LUKÁŠ MAREŠ

10.05.1999

184 cm

84 kg

L

2

SVK JURAJ MIKUŠ

30. 11. 1988 194 cm

95 kg

L

CZE

ALEX RAŠNER

12.02.1996

181 cm

86 kg

L

87

CZE JAKUB NAKLÁDAL

30. 12. 1987 187 cm

90 kg

P

4 CZE

ADAM RUTAR

06.09.2001

185 cm

84 kg

P

14

CZE ONDŘEJ VÁLA

13. 4. 1998

193 cm

90 kg

L

3 CZE

DAVID ŠKŮREK

06.08.1993

196 cm

111 kg

P

34

CZE JAN ZDRÁHAL

26. 5. 1991

186 cm

96 kg

L

51 CZE

JAN ŠVRČEK

17.04.1986

187 cm

87 kg

L

92 CZE

TOMÁŠ VALENTA

13.04.1992

184 cm

97 kg

L

29.01.1981

185 cm

94 kg

L

OBRÁNCI

OBRÁNCI

ÚTOČNÍCI

37

CZE MARTIN VYRŮBALÍK

24

CZE LUKÁŠ ANDĚL

24. 9. 1997

175 cm

81 kg

L

18

CZE MATĚJ BLÜMEL

31. 5. 2000 183 cm

90 kg

L

4. 9. 1993

183 cm

87 kg

L

72

CZE JAN BAMBULA

20.12.2000

177 cm

73 kg

L

14. 11. 1997 188 cm

84 kg

P

24

CZE VILÉM BURIAN

16.08.1988

194 cm

94 kg

L

36 CAN ANTHONY CAMARA

ÚTOČNÍCI

81

CZE LUBOŠ HORKÝ

19

CZE FILIP KOFFER

3. 4. 2001

177 cm

74 kg

L

13

CZE TOMÁŠ GREŠ

16.02.1996

193 cm

85 kg

L

46

BLR ANDREJ KOSTICYN

3. 2. 1985

183 cm

97 kg

L

71

CZE TOBIÁŠ HANDL

02.07.2002

195 cm

87 kg

L

90

CZE ROBERT KOUSAL

7. 10. 1990

185 cm

90 kg

L

9

CZE JAN KÁŇA

04.01.1992

178 cm

84 kg

L

88

CZE DENIS KUSÝ

8. 8. 1997

177 cm

81 kg

P

61

CZE LUKÁŠ KLIMEK

14.11.1986

187 cm

90 kg

L

95

CZE JAN MANDÁT

18. 11. 1995 183 cm

96 kg

L

12

CZE JAN KNOTEK

08.10.1987

187 cm

95 kg

L

81

CZE ONDŘEJ MATÝS

28. 5. 1999

186 cm

77 kg

L

81

CZE PETR KOLOUCH

30.10.1991

186 cm

84 kg

L

67

SVK MATEJ PAULOVIČ

13. 1. 1995

188 cm

95 kg

P

99

CZE MATĚJ KOŘENEK

05.05.2000

181 cm

72 kg

L

22

CZE MICHAL POCHOBRADSKÝ

1. 4. 1999

195 cm

101 kg

L

87

CZE LUKÁŠ KUCSERA

09.09.1991

181 cm

88 kg

P

44

CZE PATRIK POULÍČEK

10. 6. 1993 184 cm

86 kg

L

CZE DANIEL MINISTR

20.12.2002

180 cm

75 kg

L

15

CZE ONDŘEJ ROHLÍK

17. 6. 2001

183 cm

67 kg

L

19

CZE LUKÁŠ NAHODIL

28.07.1988

184 cm

83 kg

P

23

CZE ONDŘEJ ROMAN

8. 2. 1989

182 cm

83 kg

L

88

CZE JAKUB NAVRÁTIL

26.05.1999

185 cm

80 kg

L

12

SVK RADOSLAV TYBOR

23. 11. 1989 182 cm

83 kg

L

57

CZE ROSTISLAV OLESZ

10.10.1985

186 cm

97 kg

L

82

CZE MICHAL VONDRKA

17. 5. 1982

185 cm

86 kg

L

44

CZE DAVID OSTŘÍŽEK

01.10.1990

190 cm

85 kg

L

11

CZE TOMÁŠ ZEMAN

27. 4. 2001 187 cm

74 kg

P

27

CZE JOSEF PODLAHA

28.10.1999

191 cm

97 kg

P

79

CZE TOMÁŠ ZOHORNA

3. 1. 1988

95 kg

L

41

CZE PETR STRAPÁČ

11.10.1989

181 cm

88 kg

L

18

CZE VOJTĚCH TOMEČEK

12.08.1994

184 cm

87 kg

P

185 cm

WWW.HCDYNAMO.CZ

WWW.HC-OLOMOUC.CZ

ROZHOVOR

MÁM RADOST
Z NAŠICH
ODCHOVANCŮ
ŘÍKÁ JAKUB NAKLÁDAL
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ROZHOVOR

Před letošní sezonou se vrátil
do Pardubic, aby jim pomohl
nastartovat novou éru. Jakubu
Nakládalovi se to zatím daří, jako
lídr týmu působí nejen na ledě,
ale i mimo něj. A příklad si z něj
berou nejen mladí hráči, které
chválí v rozhovoru pro nové
vydání magazínu PUK.

Nakládal v této sezoně zaznamenal již osmnáct
bodů a ve statistice +/- je druhým nejlepším
hráčem Pardubic (+8). Kromě výsledků na ledě
si ale nejvíce pochvaluje fungující kabinu, kterou sám vede jako kapitán. „Každý si našel roli
v týmu, mladší kluci si začali věřit a na ledě se to
projevilo. Z toho mám obrovskou radost,“ říká
zkušený obránce.
Kapitánem jste poprvé v kariéře. Změnilo se
pro vás díky tomu vnímání hokeje? Například
diskutování se sudími asi není úplně jednoduchá věc. Ke kapitánství pak patří také komunikace s trenéry a další povinnosti.
Určitě je to pro mě čest. Na druhou stranu ale
také velká zodpovědnost, protože mám na starost mnoho věcí, co jiní ne. Musím tedy přiznat,
že začátek nebyl úplně lehký. Obzvlášť v situaci,
kdy jsme jako klub v přestavbě. Budujeme nové
Dynamo, tým se hodně obměnil… Postupem

času jsem si ale na funkci zvyknul a v poslední
době je vidět, že i kabina funguje správně.
Tohle zákulisí hokeje je přitom fanouškům
hodně skryté…
Ano, jsou to všechno moc důležité věci, které
pak ovlivňují náš výkon. Já osobně mám radost,
přestože jsme teď trochu polevili, že tým funguje na velmi dobré úrovni. Teď zase musíme
navázat na lepší výsledky.
Radil jste se s někým, když jste se dozvěděl,
že budete kapitán?
Ani moc ne, jen občas jsem si napsal nebo promluvil s Tomášem Rolinkem. Zajímal mě jeho
názor na některé situace, pomáhal mi v tom trochu těžkém období, kdy se nám nedařilo. Když
je člověk kapitán, zápasy i kabinu vnímá jinak,
protože už nejde jen o něj. Musíte se soustředit
i na tým, nejen na sebe.
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ROZHOVOR
Každý si ale musí najít svoji cestu, jak být dobrým kapitánem.
V realizačním týmu Dynama jsou i další vaši
bývalí spoluhráči, Petr Sýkora a David Havíř.
Změnil se kvůli tomu váš vztah?
Nějakým způsobem samozřejmě ano, ale především v kabině. Přestože jsme spolu hráli a zažili mnoho situací, respekt od hráče k trenérovi
pořád musí být. Mimo stadion nicméně zůstává
vše při starém.
Jako kapitán tedy máte trochu jednodušší situaci, když své trenéry tak dobře znáte.
Určitě, i díky tomu se nám komunikuje dobře.
Na druhou stranu s Milanem Razýmem ani Richardem Králem jsem nehrál, a komunikace
byla a je stejně kvalitní. Když za trenéry jdu,

tak v tu chvíli to beru tak, že oni mají to hlavní
slovo. A není to tak, že si k nim mohu něco víc
dovolit. Takže ten přístup je stejný, jako kdybychom se neznali.
Do Pardubic jste se vrátil po devíti letech,
mezitím jste stihl kromě Ruska a Finska také
30 utkání v NHL. Na jaké angažmá vzpomínáte nejraději?
Neřekl bych, že bylo jen jedno, které mohu zmínit. Ale v paměti mi určitě nejvíce utkví Jaroslavl a Calgary. V Calgary jsem sice přes polovinu
sezony odehrál na farmě v AHL, takže z hokejového hlediska jsem zas tak nadšený nebyl,
protože jsem si to plánoval jinak. Ale zase jsme
byli v8Kalifornii, kde jsme s manželkou a synem hodně cestovali. Na to mám moc hezké
vzpomínky. A v Calgary jsem nakonec odehrál
27 zápasů, což bylo skvělé, splnil se mi sen. Viděl jsem, jak funguje NHL, získal mnoho zkušeností. Neskutečný zážitek.
Další ročník už jste, po třech utkáních v Carolině, odehrál v Rusku.
V Jaroslavli se mi moc líbilo, byl jsem tam necelé čtyři sezony a mrzí mě jen to, že se nám
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ROZHOVOR

JAKUB

NAKLÁDAL
NAROZEN:
30. prosince 1987
Hradec Králové
VÝŠKA:
187 cm
VÁHA:
90 kg
PŘEZDÍVKA:
Nakly

PŘEDCHOZÍ TÝMY:
BK Mladá Boleslav 18‘
HC Eaton Pardubice
HC Berounští Medvědi
HC Vrchlabí
HC Chrudim
Salavat Julajev Ufa
HC Spartak Moskva
HC Lev Praha
TPS Turku
Calgary Flames
Carolina Hurricanes
Lokomotiv Jaroslavl
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ROZHOVOR

nepovedlo vyhrát titul. Tým jsme na to měli,
první rok jsme byli opravdu blízko, prohráli
jsme tehdy ve finále konference s Petrohradem.
Ale parta kluků byla výtečná a také zázemí bylo
na špičkové úrovni. V porovnání s Carolinou
dokonce i lepší. Myslím, že v Rusku jsem zažíval nejlepší část mé kariéry, a i díky tomu mám
na Jaroslavl hezké vzpomínky. Ať už hokejové,
nebo rodinné.
Jak jste zvládali běžný život v daleké Jaroslavli?
Pro manželku to nebylo jednoduché, byla doma
se dvěma dětmi, navíc v Rusku, kde to občas
není taková pohoda, jako tady. Já to manželce
moc neulehčoval, často jsme létali na tripy (série venkovních zápasů, hráči přespávají v hotelech), takže doma jsem chyběl. Ale zvládla to
perfektně a rodinu držela pohromadě, takže já
jsem si nemohl na nic stěžovat. Podmínky jsem
měl fantastické.
Myslíte, že vám pomohla i výrazná česká stopa, která je v tamním Lokomotivu?
Ano, moc rádi mají pana Vůjtka, který tam je za
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boha, lidé ho obdivují. Vzpomínali také na Karla
Rachůnka, který tam hrál výborně. Působil tam
i Zbyněk Irgl, takže historie českých hráčů tam
je velká. V posledních letech se na Čechy koukali ne úplně dobrým pohledem, ať už kvůli přístupu, nebo dovednostem. Já jsem ale neměl žádný
problém a chovali se ke mně výborně.
A co specifika života v Kanadě a Rusku, když
je porovnáte?
To je obrovský rozdíl. Myslím si, že dnes Rusko vypadá úplně jinak, než když jsem tam před
devíti lety hrál poprvé za Ufu. Mentalita lidí se
hodně posunula. Když jsme tam šli dříve na nákup, polovina věcí byla prošlých. Teď už jsme
nic takového nezažili. I práce mladých hráčů,
a celkově hokejová organizace Jaroslavli byly na
vysoké úrovni. Mládež je pro ně nesmírně důležitá. Je to pak vidět i na počtu draftovaných
hokejistů a na tom, kolik ruských hráčů odchází
do NHL. V tomhle udělali neuvěřitelný pokrok
a hodně se tím přiblížili Kanadě. Co se týče způsobu života, to se nedá srovnávat. Zámořská
města jsou na úplně jiné úrovni. Rusko je spe-

ROZHOVOR
cifické tím, že je to obrovská země, a asi i proto
tam není opravený každý chodník, každá silnice. Lidi tam žijí jinak, jsou takoví tvrdší, a je to
dané i minulostí. Severní Amerika je jedna velká
show, kde vás to svým způsobem pohltí. Chodíte do luxusních restaurací, spíte v nejluxusnějších hotelech, létáte luxusními letadly. Je to
show pro lidi i pro hráče. Rusko to má naopak,
tam jde hlavně o výsledky a show jde stranou.
Hráči hodně makají a drží se zpátky od „juchajícího“ života.
Pojďme zpět k Dynamu, které má v týmu několik nadějných mladíků. Co říkáte na jejich
výkony a pracovitost?
Musím říct, že mnoho kluků udělalo velký pokrok. Na začátku sezony se nedařilo, navíc pro
mladé kluky tady dříve nebylo příznivé prostředí. Nemohli se moc posouvat, protože velkou
roli hraje psychika. Teď je hodně vidět Matěj
Blümel, kterému prospělo, že se tým stabilizoval. Výsledkově jsme se zvedli, začali jsme hrát
odvážněji a trenéři ho nabádali, aby hrál víc na

puku, aby si věřil. Výsledkem je, že během sezony z něho roste výborný hráč. To samé Ondřej Rohlík, ten je ale ještě mladší a potřebuje
nabrat zkušenosti, hrát těžké zápasy, kdy bude

pod tlakem. Líbí se mi Ondra Vála, ten měl hodně těžkou pozici, ale má budoucnost, což platí
i pro Michala Hrádka. Moc se mi líbili i Lukáš
Anděl a Filip Koffer, škoda že jsou zranění. Každopádně nadějné hráče v týmu máme a pro
Pardubice jako klub je to moc důležité.
Jak tolik mladých hráčů ovlivní mužstvo?
Jedna věc je samozřejmě hokejový výkon, druhá věc je atmosféra v kabině. Ta je odlišná, když
v týmu máte tolik odchovanců, kteří prošli juniorkou. Vidíte, jak se vyvíjejí a berou si příklad
ze starších kluků. Ten tým pak roste společně.
Je to něco jiného, než když přichází noví hráči
z jiných klubů. Jeden z důvodů, proč se výsledky zvedly, je i lepší atmosféra v kabině. Každý
si začal hledat roli, mladší kluci si začali věřit
a na ledě se to projevilo. Z toho mám obrovskou
radost. Je skvělý signál pro všechny, že se daří
zapracovávat talenty do A-týmu.
Vnímáte jako velkou výhodu, že jsou tito hráči
společně i ve Vrchlabí?
Určitě je to skvělá věc, protože přesně takhle to
funguje v Rusku i Kanadě a USA. Posílají hráče
do jednoho záložního týmu, kde na ně dohlíží
trenéři z té hlavní organizace. Všechno je propojené, manažeři mají o hráčích přehled, vědí,
jak trénují i hrají. Řekl bych, že i to nám pomáhá.
Mladí kluci se tu sice střídají hodně, ale pendlují
jen mezi dvěma týmy. Ve Vrchlabí už to znají,
hrají tam pospolu. Zvyknou si na sebe a v Pardubicích to pak mají jednodušší.
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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.

pronájem ledových ploch
veřejné bruslení
kulturní akce
sportovní akce

arena.rfpardubice.cz

HISTORIE

JIŘÍ

ŠEJBA
ŠEJBA
ŠEJBA
V aktuálním PUKu pokračujeme v povídání o vyřazených dresech, které visí pod
stropem enteria arény. Konkrétně se jedná o druhou desítku, která patřila Jiřímu
Šejbovi. Jiří Šejba se narodil 22. července
1962 v Pardubicích a na jeho první hokejové kroky dohlížel Evžen Musil. Poprvé
se v dresu Pardubic v nejvyšší soutěži
představil v sezoně 1979/80.

Nejdůležitější a pravděpodobně nejkrásnější
část kariéry Josefa Šejby v Pardubicích ale přišla
„až“ v ročnících 1986/87 a 1988/89, ve kterých
Pardubice nenašly přemožitele a dokráčely si
ke zlatým medailím v československé nejvyšší
soutěži.
V domácí extralize Jiří Šejba odehrál celkem
479 utkání a vstřelil v nich 226 branek. V československé a posléze české reprezentaci nastoupil ke 134 utkáním, ve kterých zaznamenal
33 gólů.
Nejvíce zazářil ve finálové skupině mistrovství
světa v roce 1985, kdy proti Kanadě zaznamenal
hattrick. Neuvěřitelné a nezapomenutelné bylo
jeho sólo přes celé hřiště, na které si vzpomene
nejeden pamětník slavného mistrovství světa.
Jiří Šejba byl také členem československého
výběru na Kanadském poháru v roce 1987 a na
zimní olympiádě o rok později.
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V roce 1990 se vydal za oceán, kde nastoupil
k 11 zápasům NHL za tým Buffala Sabres. Většinu času za mořem ale strávil Jiří Šejba na farmě
a po dvou letech zamířil do Jokeritu Helsinky.
Vedle toho hrál také za Slovan Bratislava a v německém Essenu. S aktivní kariérou se symbolicky rozloučil v pardubickém dresu 9. prosince
2000 v extraligovém utkání proti Znojmu.

HISTORIE
V roce 2005, kdy byla výluka v NHL a extraliga
byla nabita hvězdnými hráči, dokázal společně
s Vladimírem Martincem dotáhnout tápající
tým až k vrcholu a získat tak pro Pardubice čtvrtý titul mistra republiky. Pardubice si ve finále
poradily se Zlínem 4:0 na zápasy.
Předtím se Jiří Šejba věnoval pardubické mládeži. Zajímavou trenérskou štací pro něho bylo
Polsko, ve kterém strávil sedm dlouhých let.
Polské Tychy se pod jeho taktovkou dostaly pětkrát do finále. Vedl také tým China Golden Dragons, který hrál třetí nejvyšší soutěž v Čechách.
V současné době trénuje Jestřáby Prostějov.
Jiří Šejba je členem Síně slávy českého hokeje
a patří mu také místo v elitním Klubu hokejových střelců. S Pardubicemi získal dva tituly
jako hráč a jeden jako trenér, další přidal coby
hráč na vojně v dresu Dukly Jihlava. Jeho desítka je tak pod stropem pardubické arény zcela
oprávněně.

v

PRODEJNA: ROHOVLÁDOVA BĚLÁ 143, 533 43
TEL. 466 942 142 I MOBIL 603 573 009

WWW.STRNAD-KOBERCE.CZ

ROZHOVOR

JSEM SPOKOJEN,
KDYŽ VŠICHNI HRÁČI
BOJUJÍ NA 100 PROCENT
Stavební společnost Kave Bau s.r.o.
se řadí mezi partnery pardubického
hokeje už téměř 15 let. Firma působí
v oblasti vodohospodářských, dopravních a inženýrských staveb. Kde
vidí společné prvky se svým oborem
jednatel společnosti Kave Bau Petr
Veselý? „Dravost, neúnavnost, dosahování společných cílů, bojovnost,
důraz na kvalitu a výsledek,“ řekl
v rozhovoru pro PUK Petr Veselý.

Dynamo Pardubice před letošní sezonou našlo nového majoritního akcionáře v osobě podnikatele Petra
Dědka. Co říkáte na první měsíce pod jeho vedením?
Oproti předchozím sezónám vnímám větší stabilitu
klubu v působnosti nejen na veřejnosti, ale i směrem
k ostatním partnerům. Klub dostal hráčskou stabilitu
i jinou kázeň.
Jak dlouho už podporujete pardubický hokej a co Vás
mezi naše partnery přivedlo?
Pardubický hokej podporujeme již 15 let. Mezi partnery
hokeje mě přivedl vztah ke sportu a možnost být součástí zajímavých projektů a cílů.
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ROZHOVOR

Máte v současném kádru nějakého oblíbeného hráče?
Mám rád kolektiv jako tým a jsem spokojen,
když všichni hráči hrají a bojují na 100 procent.
Mým oblíbeným hráčem je pak Jakub Nakládal.

Mohl byste v krátkosti představit vaši společnost?
Klíčovou oblastí působení naší společnosti jsou
vodohospodářské, dopravní a jiné inženýrské
stavby, dále demolice a zemní práce. Převážnou
součástí naší práce jsou komplexní dodávky
stavebních zakázek na pozici generálního dodavatele či subdodavatele.
Vidíte nějaké společné prvky, které má váš
obor s ledním hokejem?
Dravost, neúnavnost, dosahování společných
cílů, bojovnost, důraz na kvalitu a výsledek.
Na které stavby v našem kraji jste nejvíce pyšný a proč?
Obchodní centrum UNI HOBBY Svitavy, kde
naše firma byla dodavatelem podílejícím se na
přípravě a realizaci díla. Sběrný dvůr v Horním
Jelení, který pomohl ekologické stránce města.
ČOV a kanalizace Chornice, stavba, která zkvalitnila životního prostředí obce Chornice. A další
úspěšné realizace vodohospodářských staveb v
regionu.
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