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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

Moravskoslezský dvojboj zvládlo pardubické
Dynamo v minulém týdnu na padesát procent.
Nejprve jsme si v domácím prostředí poradili
s brněnskou Kometou a vyhráli 4:0, v neděli
jsme ale poprvé v sezoně nestačili na vedoucí
Třinec a podlehli na jeho ledě 2:3.

Ten dlouho držel naše naděje na bodový zisk
také v Třinci, kde jsme se dvakrát ujali vedení.
Nejprve v první třetině, kdy se i ve svém druhém zápase po návratu do sestavy prosadil kanonýr Říčka, a pak v úvodu druhé třetině díky
Davidu Ciencialovi.

S Brnem to byla od úvodních minut na ledě jasná záležitost, která se ale dlouho nepromítala
do skóre. Kometu jsme v první třetině přestříleli
10:3, ve druhé dokonce 18:5, ale prvního gólu
jsme se dočkali až v čase 37:47, kdy se trefil navrátilec do sestavy Robert Říčka.

Domácí ale vždy ve stejném dějství srovnali krok, v první třetině díky kapitánu Vránovi
a ve druhé srovnával na 2:2 Zbořil. O vítězství
domácích pak rozhodl ve třetí třetině druhou
využitou přesilovou hrou ve 49. minut Růžička.

Za necelou minutu jsme vedli už o dva góly,
když se prosadil Robert Kousal. Stejný hráč
pak v úvodu třetí třetiny zvýšil už na 3:0 a skóre zápasu uzavřel v poslední minutě střelou do
prázdné branky Honza Zdráhal. Čisté konto
udržel díky 18 přesným zákrokům Dominik Frodl.

Mimo sestavu jsou i nadále dlouhodobě
zranění obránci Jan Kolář a Dennis Robertson. Další stopku na tři zápasy si za svůj faul
v utkání s Kometou vysloužil Anthony Camara, který tak Dynamu chyběl v Třinci a chybět
bude také v derby s Hradcem a v Karlových
Varech.
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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
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TO M ÁŠ J E L Í N E K
PUK | 5

ROZHOVOR

Postupnými krůčky sbírá Tomáš Jelínek starty v extraligových Pardubicích. Poprvé naskočil v osmnácti letech, loni si zahrál dvakrát a letos už pětkrát. Během svého prvního
roku mezi dospělými ale hodně zaujal ve Vrchlabí, kde nastupoval i v první lajně.
Letošní sezona? „Nestěžuju si,“ směje se dnes už 21letý kolínský rodák, přestože ho teď na delší dobu
zastaví zranění kolene. Jelínek je však na podobné rány osudu zvyklý. Vrátit k hokeji se totiž dokázal
i s Crohnovou nemocí.
Proč jste v mládí začal hrát zrovna hokej?
Rodiče mi říkali, že se jednou hrál nějaký zápas
národního týmu, který dávali v televizi. A já jsem
jako malé dítě vyskočil a řekl jsem jim, že tohle
chci dělat. (směje se)

Hrál jsem sice se staršíma, protože si mě k nim
vytáhnul pan trenér Martínek. Ale jsem ročník
2001, takže jsem hrál maximálně s kluky narozenými v roce 1999. Ondra Vála je ještě o rok starší,
to už je pro mě starý pardál. (směje se)

Jaké pak byly vaše hokejové začátky?
Určitě to bylo na rybníku s botami, na které byly
připnuté nože. Tak jsem dělal své první krůčky.

Přemýšlel jste už tehdy, když o vás Pardubice stály, že byste někdy mohl hrát hokej
profesionálně?
Ne, je to zábava a já si to užívám. Až časem, když
jsem byl už v juniorech, jsem si říkal, že bych se
tím možná mohl živit. Ale ze začátku ne, hokej
jsem si hlavně užíval.

Z Kolína jste později přestoupil do Pardubic. Proč právě sem?
Tehdy mi bylo čtrnáct let, byl jsem v tu chvíli ten
mladší ročník v mladším dorostu. Měl jsem i jiné
nabídky, ale Pardubice mě zaujaly nejvíc. Přijel
za mnou pan Plíšek, který mi vysvětlil, proč by
mě chtěli. Taky mi popisoval, jaké to v Dynamu
je. Líbilo se mi to a řekl jsem, že půjdu právě do
Pardubic.
Byl to vás první kontakt s východočeským
klubem?
Extraligu jsem sledoval a párkrát jsem tu byl i na
zápase. Byla mi sympatická ta bohatá historie,
kterou Pardubice mají. A líbil se mi i znak s koněm, který byl tehdy nový. Samozřejmě jsem
fandil Kozlům, jako klasický rodák z Kolína. Ale
Dynamo mi bylo sympatické, takže jasná volba.
V tu dobu už v pardubické mládeži pár let
hrál Ondřej Vála, taky kolínský odchovanec. Ptal jste se ho, jak to v Dynamu chodí?
Celkově jsem znal některé kluky z Pardubic už
delší dobu. Nejvíc právě Ondru Válu, který mi
radil, ať jdu do Pardubic, že je tady super parta
– to byl další důvod, proč jsem si vybral Dynamo.
Stihl jste si s Ondrou zahrát ještě v Kolíně?
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V dorostu jste byl hodně vidět, sbíral jste
dost bodů. Všimli si vás i v reprezentaci, zahrál jste si v U16, U17, ale pak už ne. Jak to?
Asi jsem trochu polevil. Těžko říct, nevím, čím to
mohlo být. Je to záludná otázka. (směje se)
Nehrála v tom roli i nějaká zranění?
V sezoně 2018/2019, kdy jsem právě mohl jet
na sraz reprezentace do osmnácti let, jsem si
v play-off proti Českým Budějovicím zlomil ruku.
Potom mi zjistili, že mám Crohnovu nemoc (chronický zánět střeva – pozn. red.). Vynechal jsem
tedy celou letní přípravu, nějaký čas jsem pak netrénoval ani nehrál. Navíc jsem zhubnul patnáct
kilo a místo 77 jsem měl 62.
To muselo být hodně náročné období.
Byl jsem asi 14 dní v nemocnici, potom jsem
nesměl nic jíst, jenom jsem pil nějaké výživové
drinky. Bylo to takové zvláštní mléko, musel jsem
vypít asi tři litry denně, aby se něco začalo s tím
tělem dít. Pak jsem šel na biologickou léčbu, kterou si od té doby každých čtrnáct dní aplikuju do
teď, stejně jako mají injekci cukrovkáři, mám ji

ROZHOVOR

i já. Navíc k tomu mám speciální prášky, aby se
mi ta nemoc nerozjela znovu.
Omezuje vás Crohnova nemoc i v běžném
životě?
Nesmím pít alkohol a podobné věci. Musím i dodržovat určitou stravu. Ze začátku bylo těžké si
na to zvyknout, ale postupem času už je to v pohodě. Nějak moc to neřeším, s tou nemocí už
jsem se sžil.

Dostával jsem se do toho opravdu hodně dlouho. První chvilky byly strašně těžké, myslel jsem,
že už ostatní nikdy nedoženu. Postupně jsem
se ale cítil lépe a lépe, i díky trenérům v Pardubicích, kteří mi moc pomohli. Nakonec jsem se
dokázal vrátit zpátky.
v

Byl pro vás motivací první extraligový zápas, do kterého jste společně s mnoha dalšími juniory nastoupil v Karlových Varech?
Určitě, řekl jsem si, že když jsem si zahrál za áčko,
tak to nějak půjde. Bylo to totiž zrovna v období, kdy
jsem se vracel po té nemoci. Takže jsem po dlouhé
době naskočil na led a zrovna do áčka. Mělo se hrát
juniorské derby s Hradcem, ale místo toho jsme jeli
do Karlových Varů. Tak to byl moc hezký pocit. Zahrát si v Pardubicích za áčko byl můj velký sen.

Nehrozila i možnost, že byste musel skončit s hokejem?
Určitě se mi to prohnalo hlavou, bál jsem se toho.
Naštěstí jsem šel k nejlepším odborníkům v Praze – do klinického centra ISCARE – a ti mě naštěstí zaléčili a řekli mi, že můžu hrát hokej naprosto
bez problémů.
PRODEJNA: ROHOVLÁDOVA BĚLÁ 143, 533
Pak942
ale přišlo
složité
– koroTEL. 466
142 I další
MOBIL
603období
573 009
Jak těžký pak byl návrat zpět do hokejovénavirus a s ním pozastavení mládežnicho kolotoče?
kých soutěží. V juniorech jste v sezoně

WWW.STRNAD-KOBERCE.CZ

WWW.GAMETELEKTRO.CZ
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2020/2021 tedy odehrál jen čtyři zápasy.
Bylo to dost náročné. Zrovna jsem měl být v juniorce starší, těšil jsem se na to. V přípravných
utkáních se mi navíc dost dařilo, tak jsem doufal,
že mě čeká výborná sezona. Místo toho ale přišel covid a rychlý konec. Až na přelomu roku si
mě pak povolali do Vrchlabí, kde jsem nakonec
naskočil do osmi zápasů.
Zvládl jste přechod do seniorského hokeje
i přesto, že jste neměl zápasovou praxi?
Byl to velký skok. Dospělí chlapi už jsou vyspělejší a silovější. Bylo to znát, navíc jsem skočil do
zápasu po třech měsících.
A jak zvládáte seniorskou úroveň hokeje letos?
Ve Vrchlabí jsem teď dostával hodně prostoru na
ledě, což je super. Nastupoval jsem v jedné obraně
8 | PUK

s Tomášem Linhartem, který mi moc pomohl. Radí
mi, vysvětluje… Prostě super škola. Sedli jsme si
i lidsky, na tréninku děláme vtípky a musím říct, že
opravdu cítím, jak se každým dnem zlepšuju.
V čem konkrétně se díky prvoligovému
hokeji nejvíce posouváte?
Především v obraně. Přiznám se, že do obrany
moc nejsem. Spíš vyznávám útočnou hru, takže
se učím hrát více a lépe dozadu.
V pardubickém áčku už jsou kromě vás
další tři rodáci z Kolína – Ondřej Vála, Daniel Herčík a Jan Košťálek. Ani ve Vrchlabí
ale nejste sám, že?
Karel Nedbal je taky z Kolína. Kromě něj tam hrál
i Marek Voženílek nebo Denis Kusý, na pár zápasů i Filip Koffer. To už ale nejsou Kolíňáci.

ROZHOVOR

Zrovna Honzu Košťálka mi vaším stylem
hry trochu připomínáte. Souhlasíte s tím,
že si jste na ledě podobní?
Asi jo, ale tolik bodů jako on rozhodně nemám.
(směje se)
Je pro vás postupný přechod do A-týmu
Pardubic jednodušší v tom, že na lavičce
stojí Richard Král?
Určitě, zažil jsem ho už v juniorce, kde mě čtyři
roky trénoval. Je teď pro nás lehčí zvyknout si na
nové prostředí. Vím, co od trenéra čekat, a co
po mně bude chtít. On zase ví, co ode mě může
čekat.
V extralize už jste si několikrát vyzkoušel
roli sedmého obránce. Je to náročná pozice?
Není, užívám si už jen tu možnost, že můžu být
na střídačce. Vidím, jak všechno funguje, můžu
se něčemu přiučit.
Když pak v extralize naskočíte do hry, býváte nervózní?
První zápas za áčko v každé sezoně je trochu specifický. První střídání mám vždycky nervóznější, než
si na to zvyknu. Řeknu si třeba: „Co teď budu dělat,
když dostanu puk na hokejku…“ Ale další střídání
už to ze mě spadne a hokej si pak zase užívám.
Jaké jsou vaše další hokejové cíle?
Dostat se nastálo do extraligy v dresu Pardubic.
A potom se uvidí. Do budoucna bych si určitě rád
vyzkoušel zahraničí. Láká mě ruský styl hokeje,
který se mi hodně líbí. A samozřejmě by bylo
skvělé zahrát si v NHL, ale to už je opravdu sen.
Proč se vám líbí právě ruský hokej?
Obdivuju, jak jsou zarputilí. Do všeho jdou
naplno, a když něco chtějí, tak si pro to jdou.
Tuhle vlastnost skvěle ukazuje Ovečkin – vidí
volné místo a trefí ho, vidí soupeře v těžké pozici a trefí ho.
Myslíte, že tuhle dovednost máte taky?
Ani ne, já jsem spíš taková hračička. Rád si hraju
s pukem, ale samozřejmě umím i přitvrdit muziku
(směje se).

Jsou v tomhle pro vás vzorem i někteří
starší a zkušenější obránci Dynama?
Koukám se spíš právě po NHL. Líbí se mi John Carlson. Z útočníků mám pak rád Toma Wilsona, to
je takový blázen na ledě. Ale můj nejoblíbenější
tým NHL je Montreal Canadiens.
Inspirujete se alespoň u trenérů obránců,
ať už v Pardubicích nebo ve Vrchlabí?
S Tomášem Jirků jsem ještě minulou sezonu hrál,
takže s tím si rozumím. Pan Havíř v Pardubicích
mi taky skvěle radí, nemůžu si stěžovat.
Kvůli hokeji se ale přes týden domů moc
nepodíváte. Potkáváte se s rodinou alespoň po zápasech?
Jasně, vždycky když mají čas, tak mě jedou podpořit. Sledují to a fandí mi, za což jim moc děkuju
– mám v nich obrovskou oporu.
Co je pro vás nejlepší odpočinek od hokeje?
Nejradši hraju šipky, nebo koukám na Netflix
a hraju na Playstationu. Šipky mě ale chytly hodně, hrajeme i s klukama ve Vrchlabí. Když jsme
měli více času, tak jsme chodili hrát i tenis, ten
mě taky dost baví.
Z Vrchlabí je to i kousek do přírody krkonošského národního parku. Využíváte
toho?
Určitě. Když je hezké počasí, tak s klukama po
tréninku vyrazíme na výlet. Na Medvědín, do
Špindlerova Mlýna, a tak různě. Chodíme se projít, na výlety je to super.
Na túry se chodilo i během letního soustředění s A-týmem, jen prý byly o něco
náročnější.
K tomu se nechci vyjadřovat. (směje se)
Když už jsme u toho, jak jste týmovou letní
přípravu zvládal?
Byla to moje první letní příprava s A-týmem.
Musím říct, že byla dost těžká. Ale cítím, že mi
hodně pomohla. Na ledě se cítím lépe, mám teď
dobrou fyzičku. Takže byla určitě přínosná.
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Jsme FABrika
s budoucností

Experience a safer
and more open world

Jsme jedna z nejobdivovan�j�íc� �rem v kraji.
Vyvíjíme a vyrábíme c�ytr� zámky pro cel� sv�t.
Vyu�íváme moderní stroje a �pi�kov� vybavení.
�á� v�robní provoz je bezpe�n�� ekologick� a �ist�.

ASSA ABLOY Opening Solutions CZ
Strojnická 633
516 01 �yc�nov nad �n��nou
+420 494 511 111
nabory@assaabloy.cz

PRACEveFABce.cz

Doplnění kádru
Ve druhé polovině sezony se Dynamu zranilo hned několik hráčů základní sestavy. S dlouhodobějším
zraněním se léčí obránci Jan Kolář a Michal Hrádek, na několik týdnu v sestavě chyběl také střelec Robert
Říčka. Pardubice na jejich absenci reagovaly rozšířením kádru a přivedením tří zahraničních posil.
Prvním lednovým příchodem do Dynama se stal kazašský
obránce Jurij Sergijenko. Rodák z Öskemenu má za sebou
šest sezon v ruské KHL. Celkem v této nejprestižnější evropské soutěži odehrál 256 zápasů za CSKA Moskva, Torpedo Nižnij Novgorod, Spartak Moskva, Sibir Novosibirsk,
Salvat Julajev Ufa, Traktor Čeljabinsk a Amur Chabarovsk.
„Pro Jurije jsme se rozhodli kvůli jeho stylu hry a komplexnosti. Měli jsme na něho dobré reference,“ uvedl sportovní ředitel HC Dynamo Pardubice Dušan Salfický.
A šestadvacetiletý obránce zatím očekávání poměrně
naplňuje. Jednoduchou a důraznou hrou pomáhá ke stabilním výkonům defenzivy. „Snažím se být maximálně
přínosný tak, aby to bylo co nejvíce ve prospěch a k vítězství mužstva,“ říká Sergijenko, který už v dresu Dynama
naskočil do devíti zápasů a v každém z nich odehrál průměrně téměř šestnáct minut.
Zkušenosti má přitom také z kazašské mládežnické reprezentace, na MS do dvaceti let skupiny B dokonce výběr
své země vedl jako kapitán. A Pardubice si právě pamatoval už z dřívější kariéry. „V Pardubicích nejsem poprvé.
V mládežnickém věku jsme s týmy pravidelně jezdili do
Česka hrát zápasy a bývali jsme i v Pardubicích. Moc dobře si odsud pamatuji zejména stadion a aquapark. Obecně jsou Pardubice jedním z klubů, který je ruským fanouškům velmi znám. Je to klub s velkou tradicí.“
Navíc už znal i několik pardubických odchovanců. „Tomáš Zohorna mi o Pardubicích hodně vyprávěl, když jsme v minulé sezoně
hráli spolu za jeden tým. Když jsem jim dal vědět, že budu hrát
za Pardubice, s jeho bratrem Hynkem mi blahopřáli a popřáli mi
hodně úspěchů,“ vypráví Sergijenko, pro kterého bylo příjemným překvapením i to, že u týmu Dynama působí Tomáš Rolinek.
„Všichni v Rusku si pamatují jejich slavnou trojku v Metallurgu
Magnitogorsk – Marek, Rolinek, Kudrna,“ říká důrazný obránce.
Jak se cítí v kabině, která už je teď o něco víc mezinárodní? „S klukama jsme se hned začali bavit, někteří zvládají

pár slov v ruském jazyce, já zase několik slov umím česky.
Ale hlavně se bavíme anglicky, protože nemám problém
se tímto jazykem dorozumět. Myslím si, že velmi rychle
začnu chápat i česká slova, už jsem si do telefonu stáhl
aplikaci, abych se ho učil,“ prozrazuje Kazach.
Staří známí Rolinek a Zohorna
Čtrnáct dní po příchodu Sergijenka se pardubická kabina dočkala další posily z východu. Současně s uzávěrkou
přestupů totiž do Dynama zamířil Igor Švyrjov, třiadvacetiletý rodák z Magnitogorsku. Na draftu NHL si jej v roce
2017 vybralo Colorado v 5. kole, později strávil dvě sezony v nižší zámořské soutěži AHL v celku Colorado Eagles.
Do Pardubic ovšem přišel z ruské KHL, kde odehrál 113
zápasů za Magintogorsk a Spartak Moskva.
„Před závěrem sezony jsme hledali hráče, který nám doplní
dobře fungující tým. Igor je jeden z řady velice talentovaných ruských hráčů a věříme, že svůj talent u nás předvede
naplno,“ řekl k příchodu mladého Rusa Dušan Salfický.
Jak se přestup upekl? „Agent mi zavolal a zeptal se mě,
jestli nemám zájem jít hrát hokej v České republice. Sezona se mi příliš dobře nevedla, tak jsem se rozhodl zkusit
restart a jsem moc rád, že jsem dostal takovou příležitost.
Chci fanouškům ukázat, čeho jsme schopni jako tým společně dosáhnout,“ vysvětluje ruský útočník.
První dny na východě Čech přitom pro něj byly hektické, ruský
forvard šel hned na led a vlétl do souboje proti Litvínovu. V následující zápase ve Vítkovicích si již připsal gólovou nahrávku
u jediné branky Pardubic. „Ano, první zápas byl pro mě těžký,
protože jsem poslední měsíc neměl žádnou zápasovou praxi. Ve
druhém utkání jsem se již cítil mnohem lépe. Teď naplno pracuju
s trenérským týmem na zlepšení mé fyzické kondice, abych byl
na play-off maximálně připraven,“ je si vědom svých nedostatků.
V Pardubicích se mu však líbí. „Krásné město, výborná česká
kuchyně, skvělí spoluhráči a velmi dobré podmínky pro hokej,“
PUK | 12

DOPLNĚNÍ KÁDRU
pochvaluje si Švyrjov, kterému s aklimatizací pomáhá právě
Sergijenko. Ten už se totiž po měsíci zabydlel. „Jurij je skvělý
chlap, je s ním velká legrace. Chodíme spolu na tréninky a dohromady se snažíme, abychom naší prací přispívali k vítězství
týmu,“ popisuje Švyrjov. Na kontě má už čtyři odehraná utkání, s průměrným časem na ledě přes třináct minut.
Další fanoušek Maple Leafs
Sergijenko ovšem nedostal nového parťáka z ciziny jen do útoku, ale i do obrany. Dvacátým Kanaďanem v historii Pardubic
se totiž stal Matt Petgrave. Odehrál už tři zápasy a dostal v nich
pořádnou porci ice-timu: v průměru 18 minut a 35 vteřin.
Jak popsal sám Salfický: „Situace po novém roce nám ukázala,
že je potřeba být připravený na vše. Matt je obránce, který umí
střídat ofenzivní hru s důraznou defenzívou. Jsme přesvědčeni, že k nám dobře zapadne a pomůže v závěru sezony.“
Třicetiletý Petgrave naposledy působil ve Spišské Nové
Vsi na Slovensku, kde měl letos velmi slušně rozjetou sezonu. V jejím dresu nastoupil do 34 zápasů a nasbíral 29
bodů (9+20). V předchozích letech působil v nižších severoamerických soutěžích AHL a ECHL.
„Hokej byl všude kolem mě už od velmi mladého věku, obzvlášť v mojí rodině. Moje matka je Američanka, ale otec je
z Toronta, takže fandil Leafs. Dělal jsem ale i jiné sporty jako
lakros, fotbal a další,“ prozradil o sobě Petgrave. Stejně
jako Anthony Camara, také on se narodil právě v Torontu.

„Když jsem byl menší, tak jsem měl strašně moc věcí s logem Maple Leafs – dresy, plakáty, kartičky,“ směje se Petgrave. Jak hodnotí svoji dosavadní kariéru?
„V ECHL jsem dostával hodně prostoru na ledě, získal jsem
herní sebevědomí a díky této zkušenosti jsem jako hráč
mohl vyrůst na současnou úroveň. V AHL jsem se naučil, jak
funguje tým, soutěž je o hodně víc týmová, v ECHL záleží
víc na individualitách. Takže mi ty roky pomohly v rozvoji
mých herních dovedností, abych mohl udělat krok do Evropy. Je to moje první sezona za oceánem a moc si ji užívám.“
Blízko odchodu do Evropy byl prý už minulé léto, kdy kvůli
covidu dostali v AHL ještě větší prostor mladší hráči. „Ale
rozhodl jsem se zůstat ještě rok v Americe a hrát ECHL. Tohle
léto jsem si řekl, že už je čas na změnu a na konci srpna o mě
projevila zájem Spišská Nová Ves,“ vysvětluje Petgrave.
Právě na Slovensku se potkal s Branislavem Rapáčem,
bývalým útočníkem Pardubic. Ptal se ho na své nové angažmá v Česku? „Říkal mi, že to pro mě bude dobrý krok,
v rozhodování mi určitě pomohl. Mluvil o hezkém městě,
dobré hokejové organizaci. Chválil také výborné pardubické fanoušky.“
Bonusem jsou pro Matta ale také dva Kanaďani v kabině.
„Nebyl to rozhodující faktor, ale rozhodně je příjemné,
že tu jsou. Je to pro mě signál, že to tady dobře funguje,“
myslí si Petgrave.

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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