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MEZINÁRODNÍ DYNAMO

ŽIVÉ PŘENOSY

z Tipsport extraligy a Chance ligy

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

HRDÍ PARTNEŘI DYNAMA PARDUBICE

ČLEN SKUPINY ENTERIA

Z KABINY

Pět bodů ze tří zápasů vydolovali v minulém
týdnu hokejisté Pardubic, kteří natáhli díky výhrám nad Olomoucí a v Plzni svou vítěznou sérii na sedm zápasů. V neděli si pak ale připsali
vůbec první prohru v novém kalendářním roce
2022, když doma nestačili na Mladou Boleslav.
Proti Olomouci to byl tradiční boj o každý
metr ledu a prim hráli dlouho oba brankáři.
Šance byly na obou stranách, takže se zapotil nejen hostující Konrád, ale i Dominik Frodl
v brance Dynama.
Bezbrankové skóre zápasu prolomil až po
jeho polovině Adam Musil, který se prosadil
v čase 34:24. Nakonec se jednalo o branku
vítěznou, protože Frodl díky 31 úspěšným zákrokům udržel čisté konto. Ve třetí třetině pak
dali konečnou podobu výsledku Juraj Mikuš
a znovu Musil.
V Plzni to byl ve čtvrtek před televizními kamerami dlouho marný boj Dynama s domácí obranou. Škodovka vedla po dvou třetinách díky

trefám Přikryla s Bulířem 2:1. Hned v úvodu třetí
třetiny se ale prosadil pardubický kanonýr Anthony Camara a nastartoval Dynamo k obratu.
Na 2:2 vyrovnal ve 46. minutě další Kanaďan
v pardubickém dresu Dennis Robertson a otočení výsledku dokonal o dalších pět minut později David Cienciala. Domácí se však nevzdali
a přeci jen z dobře rozehraného utkání vydolovali alespoň bod díky vyrovnání Kaňáka.
Zápas dospěl do prodloužení, ve kterém se po
přečíslení prosadil z mezikruží svou druhou brankou v utkání Camara a posunul se už na 22 vstřelených gólů v sezoně. Dynamo si díky jeho přesné
trefě připsalo sedmou výhru v řadě a chystalo se
na nedělní domácí utkání s Olomoucí.
To bohužel nedopadlo podle našich přestav,
přestože jsme soupeře přestříleli jasně 39:24.
Z gólů se však tentokrát radovali pouze hosté,
když se postupně prosadili Kantner, Kousal, Kotala a pět minut před koncem při hře Dynama
bez brankáře znovu Kousal.
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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

ROZHOVOR

PARDUBICKÝ AUSTRALAN
K A L E C O S TA
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ROZHOVOR

Už sedmým rokem hraje hokej v Česku, jeho domov je přitom 16 tisíc kilometrů daleko. Kale
Costa se totiž narodil v australském Sydney, kde také začínal s bruslením. Proč si vybral tak
netradiční sport? Odkud zná Nathana Walkera, prvního Australana v NHL? A kvůli čemu se
mu v Pardubicích tolik líbí?
Kromě drobných chyb ve skloňování umí perfektně česky, takže protihráči na ledě ani nemusejí poznat, že Kale je cizinec. Jeho hokejový projev totiž rozhodně nenaznačuje, že devatenáctiletý útočník
pochází z tak daleké a hokejově nerozvinuté země, jakou je Austrálie. Věří si na puku, ovládá herní myšlení, je velmi soutěživý. A výborně bruslí. V pardubické juniorce sbírá bod na zápas, těší se na play-off
a vyhlíží i další šanci v dospělém hokeji.
Kale, co vás vedlo k tomu, že jste si jako
malý vybral právě lední hokej?
Když jsem by malý, můj táta pracoval v Kanadě,
kde hokej dost sledoval. Už dříve totiž hrál in-line hokej, takže do ledního hokeje se postupně
zamiloval. Proto jsme pak s bráchou začali hrát
lední hokej. Ze všech sportů, které jsem dělal, se
mi líbil nejvíce.

věděli, jak hraju. A oni mi řekli, ať přijedu na
zkoušku.
To chtělo odvahu…
No, to jo… Do Česka jsem přišel ve třinácti letech. Naštěstí mě chtěli, takže se to vyplatilo.

Jaké další sporty vás v mládí bavily?
Chodil jsem na plavání a hrál jsem i fotbal.

Byl pro vás právě Nathan Walker už od
mala tím největším vzorem?
Určitě, protože byl jediný (a dodneška je jediný)
dobrý hráč z Austrálie.

Rugby nebo kriket jsou přitom v Austrálii
mnohem populárnější. Tyto sporty vás nelákaly?
Ano, popularitu mají určitě vyšší než hokej, líbí se
hodně lidem. Ale pro mě až tak zajímavé nejsou.

Stejně jako vy odešel do Česka ve třinácti letech,
nyní hraje NHL… Říkal jste, že ho znáte osobně?
Hrál ve stejném týmu, jako můj starší brácha,
Blacktown Flyers. S bráchou jsou kamarádi, takže Nathana zná celá naše rodina.

Pamatujete si své hokejové začátky? Jak
fungují hokejové tréninky a soutěže na
jižní polokouli?
Celkově bylo v okolí Sydney – tedy ve státě New
South Wales – tak sedm týmů. Jednou týdně jsme
měli trénink a jednou týdně jsme hráli zápas. Dohromady vždy hrály dva ročníky, takže se scházelo zhruba deset hokejistů.

Ne každému se poštěstí znát osobně hokejistu NHL. A ne každý cizinec se taky naučí
česky. Bylo to pro vás hodně náročné?
V Ústí jsem chodil na základní školu, takže místo
angličtiny jsem měl doučování češtiny. Kromě
toho jsem měl i svoji překladatelku, která mi hodně pomohla. A když cizí řeč posloucháte každý
den, tak vždycky nějaká slova pochytíte. Postupem času to bylo lepší a lepší.

A kvůli nízké konkurenci jste se rozhodl
pro přesun do střední Evropy?
Jednoho dne se mě taťka zeptal, jestli bych nechtěl jít hrát do Česka. Známe se totiž s Nathanem
Walkerem a také v Austrálii máme nějaké známé
okolo hokeje. Takže se naskytla tato možnost.
Poslali jsme Honzovi Čalounovi video, aby v Ústí
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Jaká byla naopak angličtina Čechů?
Když jsem přijel do Ústí, tak se se mnou kluci
snažili mluvit. Mluvili vždy tak, abych rozuměl,
co chtěli říct. Chtěli mi pomoct, snažili se. Třeba
to ani neřekli správně, ale vysvětlili to tak, abych
rozuměl, co po mě chtějí.

slovenskou zahraniční politikou,“ vyprávěl pro
hokej.cz Stanislav Prýl.
Prýl tak zůstal v Pardubicích do konce své hráčské kariéry. Poté se dlouho věnoval trénování

D A V I D

K L E M E N T

REALIZACE LITÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PODLAH

Proto jediným důvodem, proč nikdy neodešel
PROFI – MALBY, NÁTĚRY (PORADENSTVÍ)
do ciziny, byla politika.

REKONSTRUKCE A NÁVRHY INTERIÉRŮ A EXTERIÉRŮ

PRÁCE
ZEDNICKÉ,
SÁDROKARTONY,
POKLÁDKA PODLAH
„Říkal jsem si, že
bych –mohl
na závěr
odejít
někam do ciziny. Ale bohužel. Pamatuji
si, jak
REVITALIZACE
BUDOV

jsme šli na ÚV ČSTV, které tehdy řídil Dušek. a svým vnoučatům. Stanislav Prýl se o hokej
Byla to legrace. Sešlo se nás tam víc sportovců. zajímal až do své smrti. Často komentoval hoHázenkáři jako Brůna, Konečný, za lyžaře Zde- kejové výsledky české reprezentace. Do Síně
David Klement
něk Remsa a pár nás hokejistů. Požádali jsme slávy českého hokeje byl in memoriam uveden
www.klemon.cz
o možnost odchodu do ciziny, jenže tehdejší
šéf 13. prosince 2017.

tel.: 777 687 353
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ROZHOVOR

Neměl jste zpočátku problémy také s vnímáním hokeje? V dorostu už se v Česku
trénuje prakticky profesionálně.
Táta mi vždy o taktice něco říkal, ale když jsem
přišel sem, tak trenéři anglicky uměli. Takže mi
taky vždycky vysvětlovali, co po mě chtějí.
Předpokládám, že nejvíce vám pomáhal právě Jan
Čaloun, který ústeckému hokeji dodnes šéfuje.
Dokonce jsem u něj i bydlel. Věděl jsem, že hrál
v NHL, takže zkušeností má hodně. Pamatuju si
i to, že hrál dvě sezony v Pardubicích. Vždy když
jsem byl v nějaké situaci, tak mi poradil, co můžu
udělat lépe. A byl to taky tvrdý trenér.
Jak jste se pod jeho vedením cítil v Ústí
nad Labem?
Byl jsem docela natěšený na tréninky, protože
se trénovalo každý den. Na to jsem z Austrálie
nebyl zvyklý a moc jsem se na to těšil. Ale bylo
to celkově hodně jiné, Ústí nad Labem a Sydney
z hlediska hokeje nejde moc porovnávat.
Asi ani z hlediska životního. Zatímco Ústí
má 90 tisíc obyvatel, v Sydney žije přes
5,3 milionu lidí…
Tyhle rozdíly jsem tolik nevnímal, hlavně jsem
chtěl být na zimáku. A ten je v Ústí o dost hezčí
než v Austrálii. V celé zemi máme třeba jen jeden
zimní stadion, který má plexiskla.
V jednom ze starších rozhovorů Jan Čaloun
oceňoval, jak výborně bruslíte. Proč vynikáte zrovna v této dovednosti? Je to talentem, nebo tréninkem?
Tím, že jsme v Austrálie měli málo tréninků na
ledě, tak jsem hodně bruslil na kolečkových
bruslích. Nevím, jestli to je tím. Ale vždycky jsem
patřil mezi nejrychlejší, třeba i při běhání. Velmi
často jsem díky tomu závodil za školu.
Vynikal jste s bruslařskými dovednostmi
i v českém dorostu?
Hrát v Česku pro mě tedy bylo o dost náročnější. Protože já jsem třeba v Austrálii začínal už ve
čtyřech letech, ale jsou i děti, které začínaly až
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v sedmi nebo osmi letech, což už je pozdě. Berou
hokej spíš jako koníček.
Zažíval jste nějaké těžší chvilky po příjezdu do Česka?
Rodiče jsou ze mě šťastní, ale chybí mi… Po domově se mi stýská pořád, hlavně okolo Vánoc. Už
jsem si na to ale zvyknul a moc to neřeším. Soustředím se na hokej a snažím se být co nejlepší.
Chci se v hokeji dostat co nejdál, a i když kvůli
tomu musím být bez rodičů, vím, že to zvládnu.
Létáte domů alespoň přes léto?
Ano, ale teď jsem se tam kvůli covidu nedostal. S rodiči si alespoň voláme, v podstatě každý víkend.
A dorazili už někdy za vámi také oni do Česka?
Byli tady už několikrát, většinou vždy přiletí
v září i s bráchou. Mladší brácha taky hraje hokej,
ale víc jezdí na kole a hokej má jen jako koníček.
Kvůli covidu sem teď ale rodina dlouho nepřijela.
Složité pro vás asi musí být i počasí. Průměrná roční teplota v Sydney se pohybuje
okolo 21 stupňů Celsia, v Pardubicích je
takové podnebí jen od května do srpna.
Na české počasí jsem si zvyknul, to už pro mě
problém není.
A na české jídlo?
Českou kuchyni mám rád, většina jídel mi chutná.
Moc nemusím jen knedlíky a vařené brambory,
protože na hotelu, kde máme od klubu zařízené
bydlení, je dostávám až moc často. (směje se)
Řekl bystě, že je tu oproti Austrálii i rozdílná mentalita?
Češi jsou hodně vtipní. Myslím si, že je to i tím,
jak bohatým jazykem čeština je. Máte hodně výrazů, ustálených slovních spojení nebo frází, občas se něco ani nedá přeložit do angličtiny, třeba
různé dvojsmysly. Občas něčemu nerozumím,
ale jinak se v kabině hodně bavím.
Byla v kabině zábava i před vaším prvním
startem v extralize? Do Karlových Varů

ROZHOVOR

totiž tehdy kvůli střevní viróze v A-týmu
vyrazila téměř celá pardubická juniorka.
Bylo mi sedmnáct let, takže to rozhodně nebyl
jednoduchý zápas. Cítil jsem se nervózně a nevěděl jsem, co od toho čekat. Karlovy Vary přitom asi
nehrály úplně naplno, ale zkušenost to byla skvělá.

mám Kučerova a Stamkose.

Ve třech zápasech jste si extraligu zahrál
i v závěru minulé sezony. Cítil jste se tehdy o trochu lépe?
To už jsem hrál Chance ligu, takže jsem měl nějaké
zkušenosti z dospělého hokeje. A v extralize se tolik nebruslí jako v první lize, je to tam o dost chytřejší. Ale myslím, že jsem to zvládnul docela dobře, hrát mezi dospělými. Musím jen hodně zesílit.

Znají vůbec vaši kamarádi v Austrálii lední hokej?
Oni to vidí, ale že by tomu nějak rozuměli, to ne.
Ale vědí, co to je.

Jak trávíte svůj volný čas?
Na dálku studuju na jedné střední škole, jinak jsem často
s kamarády a spoluhráči. Rád se chodím i dívat na extraligu. Když na ni koukám, tak se můžu hodně naučit.
Na koho z A-týmu se vždy nejvíce těšíte?
Nejradši mám Ondru Rohlíka, protože to je můj
kamarád. (směje se)
Sledujete i NHL?
Většinou si pouštím sestřihy toho nejlepšího.
Můj oblíbený tým je Tampa Bay, takže nejradši

Co byste označil za své silné hokejové stránky?
Mám dobré hlavně bruslení, ale tolik mi nejde zakončení. Do budoucna bych chtěl právě zakončení zlepšit nejvíc.

Váš otec pracoval v Kanadě, ale je to Australan. A vaše maminka pochází z Filipín, že?
Ano, párkrát už jsme tam i letěli, mám tam totiž
část rodiny. Je to ale trochu chudší země.
V rámci Česka je Ústecko taky chudším regionem. Jak se vám tam zamlouval běžný život?
Cítil jsem se tam dobře, ale mým domovem už
jsou Pardubice. Líbí se mi tady víc, hraje se tu
skvělý hokej, prostředí je velmi příjemné a mám
tady i skvělé kamarády.
Jaká jsou vaše oblíbená místa v Pardubicích?
McDonald’s říct nemůžu. (směje se) Ne, s klukama nejradši chodíme do CrossCafe na kávu nebo
dort, jinak do města ani moc nechodím.

JUNIOŘI MEZI NEJLEPŠÍMI
V poslední lednovou sobotu sehráli pardubičtí junioři jeden z nejdůležitějších zápasů celé sezony. Právě Vítkovice totiž byly jedním z přímých konkurentů Pardubic v boji o postup do nadstavby
a také – o udržení v nejvyšší juniorské soutěži. Jen prvních dvanáct celků si totiž může od půlky
února bruslit v poklidu, zatímco z ostatních sedmi českých týmů po sezoně hned pět sestoupí.
A nejstarší mládežnická kategorie Dynama si na domácím ledě vedla skvěle, Vítkovice zaskočila
vítězstvím 6:1. Pardubičtí junioři si tak po dvou porážkách s předstihem zajistili místo mezi elitou
(momentálně se drží na osmém místě) a v nadstavbové skupině tak budou brzy bojovat o příčky
zaručující play-off.
„Doufám, že se do play-off dostaneme. Bude to ještě určitě těžké, ale věřím tomu, že když jsme
se probojovali do nadstavby, tak to zvládneme,“ říká sebejistě Kale Costa.
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Mezinárodní Dynamo
Více než sto hokejistů cizí národnosti si dosud zahrálo za Pardubice. V červenobílém dresu se přitom v průběhu let ukázali i zástupci menších, nebo méně hokejových národů.
Zatímco v úvodním díle o historii „pardubických“ cizinců jsme si připomněli Bělorusy,
Slovince nebo historicky prvního Kanaďana, nyní se podíváme do Itálie, Francie i dvou
netradičních kontinentů.
Minulý text o cizincích v Dynamu končil Blažem Gregorcem, který z Pardubic odešel v létě roku
2016. V následující sezoně působilo na východě Čech cizinců hned deset, šlo ale buď o Kanaďany,
Američany nebo Slováky. S nadsázkou by se cizinecká policie tehdy na zimním stadionu „nenudila“.
Bon Appétit
Před sezonou 2017/2018 si pak trenér Miloš Holaň vybral
do kádru hned dva francouzské hokejisty. Známější Sacha Treille se narodil v Grenoble, mezi lety 2010 a 2014
hrál za Kladno i Spartu a do extraligy se přes Rouen vrátil
v třiceti letech.
„Chtěli jsme sehnat kvalitní levé křídlo. Bohužel na našem
trhu nebyl žádný český hráč, který by splňoval naše požadavky. Jakmile jsme narazili na možnost angažovat Sachu,
tak jsme si zjistili aktuální informace. Kromě hokejových
kvalit pro něj rozhodl fakt, že nemá status cizince, neboť
v České republice dříve působil,“ řekl po angažování francouzského reprezentanta Dušan Salfický.
To Jordannu Perretovi bylo tehdy třiadvacet, s Grenoblem už ale dříve vyhrál francouzskou ligu a do Pardubic
rovněž zamířil z Rouen. Rychlonohé pravé křídlo získalo
ve 112 zápasech 41 bodů, po dvou sezonách ovšem zamířil do Hradce Králové, kde v dobrých výkonech pokračuje
dodnes.
Urostlý Treille se do statistik v 80 utkáních zapsal 34krát,
ale v průběhu jeho druhé pardubické sezony s ním vedení
ukončilo spolupráci a Sacha se vrátil zpět do Francie.
Předpokládanou délku kontraktu nedodržel kvůli nespokojenosti managementu ani dosud poslední Francouz
v Pardubicích, Valentin Claireaux.
Bývalý hráč finské Liigy přitom vlétl do extraligy jako uragán, když se za rok ve Zlíně třicetkrát radoval z podílu na
vstřeleném gólu. Očekávaní a optimismus s jeho příchodem panovaly v Dynamu i po Francouzově představení
v Generali Česká Cupu, kde chytl formu a trochu připomínal právě Perreta – byl šikovný v soubojích a soupeřům
znepříjemňoval život jako rychlý a produktivní útočník.
Ve 23 utkáních extraligy si ale následně připsal pouze čtyři
body. Claireaux kvůli slabé produktivitě a nevýrazným výkonům zamířil do Mladé Boleslavi, odkud šel zpět do Zlína.

Pardubický babylon
Z hlediska zahraničních národností byl nejdivočejší sezonou v historii Pardubic ročník 2018/19. Kromě dvou
zmíněných Francouzů do něj v dresu Dynama zasáhl
Američan (Schaus), čtyři Kanaďani (Cardwell, Holland,
Wishart, Welsh), dva Rusové (Děrvuk, Miromanov), šest
Slováků (Bubela, Bučko, Hovorka, Mikuš, Skokan, Hamerlík), dva Švédi (Eklund, Porseland) a dalo by se říct
i Ital (Ihnačák)!
Celkem tak v sezoně, ve které tým v základní části získal
jen 36 bodů, hrálo za Pardubice hned osmnáct cizinců!
Čest Dynama se ale nakonec povedlo zachránit v baráži, kterou tehdy Dynamo s klidnou rezervou devíti bodů
vyhrálo. Velkou mírou se o to zasloužil již zmíněný Brian
Ihnačák, když od ledna 2019 sbíral skoro bod na zápas.
Ač je to rodák z Toronta, ve výběru netradičních cizinců
nesmí chybět. Syn československého emigranta Petera
Ihnačáka totiž vlastní také pas Itálie, kterou reprezentoval
na mistrovství světa 2014.
Hokejista z jižní polokoule
Podle mnoha různých studií a statistik je hokej jedním
z nejpopulárnějších sportů na světě. Ovšem ne ten lední,
ale pozemní. A jednou ze zemí, kterou kriket nebo pozemní hokej tak moc baví, je i Austrálie.
Když se řekne Austrálie, většině lidí se vybaví klokan,
nebo město Sydney.
Ano, netradiční místo, kde nastartovat hokejovou kariéru.
Populárnější než hokej je tam i rugby nebo fotbal, což je
ale logické – vždyť průměrná roční teplota v Sydney se
pohybuje okolo 21 stupňů Celsia.
Přesto se najdou jedinci, které víc zaujala ledová plocha.
V téhle souvislosti asi všechny hokejové znalce napadne
Kyle Walker, první australský hokejista, který to dotáhl až
do NHL. Ke svému snu v zámoří se navíc probojoval přes
extraligu, když v dresu Vítkovic odehrál celkem 55 zápasů.
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M E Z I N Á R O D N Í DY N A M O
Také Pardubice ale mají svého Australana. A stejně jako
Walker, i Kale Costa s hokejem začínal v Sydney a ve
třinácti letech se kvůli milovanému sportu přesunul do
Česka. Tehdy však do Ústí nad Labem, kde si jej vzal pod
křídla Jan Čaloun.
Právě u mistra světa, vítěze z Nagana a bývalého hráče
Pardubic (112 zápasů a 82 bodů v letech 2005-2007)
Costa bydlel, právě pod Čalounem tři roky hokejově rostl
v ústeckém dorostu.
V roce 2019 pak přišel čas, posunout se zase dál. Costova
talentu si všimly Pardubice a šestnáctiletý útočník hned
naskočil do tehdejší juniorky, kde už hráli i devatenáctiletí. Výhodou bylo, že Costa už byl na české prostředí zvyklý
a uměl i dobře česky.
O rok později pak přišel vysněný moment. Když se pardubickou kabinou prohnala střevní chřipka, místo A-týmu
odjeli na zápas proti Karlovým Varům právě junioři. Costa
se tak stal druhým Australanem v extralize a prvním v takovým v Dynamu.
Od té doby už devatenáctiletý útočník okusil extraligovou
atmosféru v dalších třech zápasech, sedmnáct startů si pro
změnu připsal v první lize. A přestože je věkem stále junior,
cíle si nedává nízké: „Chci se stát druhým Australanem

v NHL,“ má jasno Costa.
Posila z Asie
Mozaiku zajímavých hokejistů v pardubickém dresu nedávno doplnil další sportovec, který nepochází ani z Evropy, ani ze Severní Ameriky. V polovině ledna totiž Pardubice oznámily příchod šestadvacetiletého kazašského
obránce Jurije Sergijenka.
A pokud budeme brát Rusko jako součást Evropy, je právě
Sergijenko prvním asijským hokejistou, který oblékl pardubický dres.
„Z možností, které jsme zvažovali, jsme se rozhodli pro
Jurije. Přesvědčil nás jeho styl hry a jeho komplexnost.
Máme na něj dobré reference a věříme, že nám v pomůže
v naší situaci, kdy máme dlouhodobě zraněné dva obránce,“ vysvětlil příchod Sergijenka sportovní ředitel Pardubic Dušan Salfický.
Rodák z Öskemenu to má domů opravdu daleko, východní Kazachstán je totiž od Pardubic vzdálený zhruba pět
tisíc kilometrů. I přes netradiční původ jde ale o zkušeného hokejistu, který má za sebou 256 zápasů a celkem šest
sezon v ruské KHL.
Prosadí se v Dynamu tak jako dříve jiní cizinci?

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
Rozvojový fond Pardubice a.s. - investor a realizátor rekonstrukcí významných památkových budov
a sportovišť, majitel historických objektů, enteria areny Pardubice a Machoňovy pasáže, pronajímatel bytových a nebytových prostor v centru města.

MULTIFUNKČNÍ ARENA PARDUBICE
Rozvojový fond Pardubice a.s. - majitel a provozovatel moderní multifunkční arény v Pardubicích.
Enteria arena je špičkově vybavená multifunkční hala,
která patří díky svému zázemí a technickému vybavení
k vysokému evropskému nadstandardu.

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE

www.rfppardubice.cz

Rozvojový fond Pardubice a.s. - pořadatel, koordinátor a podporovatel akcí pro širokou veřejnost.
Svou činností významně přispívá ke společenské
odpovědnosti a podporuje kulturní a sportovní život
v našem městě.
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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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