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Dlouhé čekání na start nového extraligového
ročníku je u konce! A pro Dynamo to bude speciální sezona, bude totiž slavit výročí sto let od
svého založení. K prvnímu kolu Tipsport extraligy vyrazíme v pátek 16. září do Kladna, kde se
od 18:00 utkáme na nově zrekonstruovaném
stadionu s Rytíři.
První domácí utkání nového ročníku nás čeká
v neděli 18. září a dá se očekávat velice kvalitní podívaná. Na led enteria areny totiž dorazí
úřadující mistr z Třince, proti svému bývalému
klubu se tak postaví obránce David Musil a asistent trenéra Marek Zadina. Úvodní buly bude
vhozeno netradičně již v 16:30.
Hokejisté A týmu Dynama se naladili na start soutěže vysokým vítězstvím 7:0 v generálce proti B
týmu Dynama, v které se hned dvakrát prosadili
Adam Musil a Robert Říčka. Celkově pak v přípravném období sehráli sedm utkání, z pěti z nich
vyšli vítězně a třikrát udrželi čisté konto.
Parádně se uvedla pardubická posila do brankoviště, Roman Will totiž ze tří utkání hned dvakrát

Z KABINY

udržel nulu. Posílení defenzivy o zadáky Petera
Čerešňáka, Tomáše Dvořáka a Davida Musila
bylo na hře Dynama znát, jelikož během sedmi
utkání inkasovali pardubičtí hokejisté pouze šest
branek. Z hostování v Českých Budějovicích
se navíc vrátil také dvaadvacetiletý obránce
Martin Bučko, jenž posbíral cenné zkušenosti
i ve slovenské reprezentaci.
Nový hlavní trenér Pardubic Radim Rulík složil spolu se svými asistenty Markem Zadinou
a Richardem Králem kompletně novou první
útočnou řadu, a to ve složení posil: Lukáš Radil,
Tomáš Zohorna a Tomáš Hyka. A ta zatápěla
obranám soupeře, v přípravě se totiž tato trojice
postarala o velkou část produktivity pardubického celku. Do mladé čtvrté útočné formace se
zařadil Ondřej Matýs, trenéři mohou využít také
dvacetiletého Tomáš Urbana, jenž se zúčastnil
juniorského světového šampionátu.
Na výroční sezonu byl prodán historicky nejvyšší
počet permanentních vstupenek, a tak věříme,
že všichni společně poženeme pardubické hokejisty v bojích o nejvyšší příčky. Za Dynamo!
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Pardubický hokejový klub se dočká velkého jubilea. V sezoně 2022/23
oslaví Dynamo 100 let od založení klubu Vilémem Weissem, které se
datuje k únoru roku 1923. V průběhu celého roku tak budou hokejové
Pardubice slavit své významné výročí, připravuje se celá řada akcí
pro fanoušky i partnery klubu.
Ze všeho nejdříve Dynamo chystá akci, při níž
vycestuje se svým stánkem a vybranými zástupci do okolních regionálních měst. Stánek
pardubického hokeje již zavítal do Chrudimi
a brzy se znovu rozjede do regionů.
„Řídit firmu, která má stoletou historii, je výzva,
je to radost i zodpovědnost. Vážím si toho, že
u takové sezony můžu být. A taky doufám, že
naše plány nenaruší žádná omezení a restrikce,“ vyjádřil se úvodem k oslavám majitel Dynama Petr Dědek.

Dynamo Bez frází
Těšit se můžeme na celou řadu doprovodných
prvků oslav. Dynamo navázalo spolupráci s projektem Bez frází, díky níž se příznivci mohou
těšit hned na dvě události. V listopadu vyjde
kniha s názvem „Dynamo Bez frází“, která nabídne 16 rozsáhlých příběhů hráčů ze všech
historických období.
„Všichni se svěřují s tím, co se jim nejvíc vrylo
do srdce,“ představil knihu autor Jakub Hlaváč.
Ten v průběhu několika měsíců vyzpovídal například Vladimíra Martince, Jiřího Nováka, Tomáše Rolinka nebo Matěje Blümela. „Mělo to
být chvilkové povídání, nakonec z toho byly víc
než dvě hodiny,“ smál se Martinec s tím, že je
sám zvědavý, co ze setkání vznikne.
A na leden 2023 je přichystán druhý projekt
ve spolupráci s Bez frází, a sice film s názvem
„Navždy za Dynamo“. Časosběrný dokument je
postavený na příbězích a životě lidí, kteří jsou
s pardubickým hokejem spjati a nabídne aktuální vhled do kabiny a zákulisí pardubického ho-

100 LET

keje. „Bylo skvělé, jak nás celý tým přijal. Kluci
nás pustili do kabiny, do své bubliny, sledovali
jsme je v průběhu celého roku. Chceme fanouškům ukázat místa, kam se běžně nedostanou.
A hokejistům zároveň ukázat, jak lidi v Pardubicích žijí hokejem,“ řekl k projektu Jakub Hlaváč.

Speciální edice poštovních známek
Na začátku prosince Dynamo vydá speciální
edici poštovních známek s výjimečnou sběratelskou hodnotou. Na známkách naleznete historická loga klubu i portréty vybraných legend.
„Vypadám tam dokonce líp než tenkrát,“ zasmál se Vladimír Martinec své podobizně z roku
1973, kdy s Teslou Pardubice vyhrál první titul
v historii klubu.
Výstava věnovaná historii pardubického hokeje
Historii pardubického hokeje přiblíží výstava na
pardubickém zámku, kterou už dlouhé měsíce
chystá historik a spisovatel Petr Dufek. Interaktivní výstavu pro celou rodinu bude možné
navštívit od 18. ledna do 1. října 2023.
„Nebude to pouhá sbírka předmětů. Návštěvníci si opravdu odnesou autentický zážitek,“ věří
autor výstavy. Dynamo k ní mimo jiné připravuje večerní besedy s hosty i rozsáhlou sbírku medailí a trofejí z extraligy, olympiád i světových
šampionátů.

Encyklopedie Dynama Pardubice
Stoletou tradici pardubického hokeje bude mapovat ještě jedna další kniha. Speciální encyklopedie Dynama bude unikátní rozsahem i designem. Najdete v ní kompletní historii klubu,
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ale také dosud nezveřejněné fotografie. Výjimečná encyklopedická kniha vyjde v červnu
2023.

Další připravované akce k výročí
V prosinci 2022 se uskuteční slavnostní otevření veřejného kluziště na ploše mezi Tyršovými
sady a stadionem. Nabídne možnost veřejného
bruslení a winter classic tréninků.
Dynamo chystá také slavnostní galavečer ke
stému výročí od založení. V enteria areně klub
7.2. 2023 ocení legendy a významné hosty nejen pamětními medailemi, které si budou moci
následně pořizovat i sběratelé. Akci bude živě
přenášet Česká televize.

100 LET

Součástí oslav bude rovněž velká sportovní
událost. Na podzim roku 2023 se v enteria areně uskuteční zápas legend, při němž se na ledě
společně sejdou největší hráčské osobnosti
historie klubu. Akce nabídne bohatý doprovodný program pro veřejnost, včetně autogramiády legend.
Sezona, v níž pardubický hokej oslaví sto let od
založení, bude opravdu výjimečná a Dynamo
chce fanouškům připravit unikátní zážitek.

Naše město!
naše gusto!
naše historie!
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HOCKEY FAMILY
V HOCKEYTOWNU
Příjmení Musil a Holík? Šest hokejistů ve třech generacích. Všichni
oblékli reprezentační dres, tři z nich i ten pardubický. Usměvaví
bratři David a Adam Musilové si právě teď v Dynamu plní velké přání
– potkat se v jednom klubu. Rodinné zázemí přitom pro ně zůstává
stále tím nejdůležitějším.

100 LET
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Na vrcholové úrovni sportovali oba vaši rodiče, strýc, děda i jeho bratr. Jaké bylo dětství
v takové rodině?
David: Tehdy jsme si to neuvědomovali. Samozřejmě byl hokej sportem číslo jedna, ale
všechny jsme vnímali hlavně jako členy rodiny.
Vzhlíželi jsme k nim jako k osobnostem. I když
sport byl vždycky důležitou součástí našich životů, důležitější pro nás bylo, jak se naši rodiče
a prarodiče chovali, jak nám pomáhali, jak nám
šli příkladem.

A co tenis? (Maminka Andrea Holíková v roce
1985 vyhrála Fed Cup i juniorský Wimbledon.)
A: Ten mám taky rád, ale hrál jsem ho spíš doplňkově. Rád si ho zahraju v létě, ale není to nic,
co bych chtěl dělat profesionálně.

Navíc na ledě už jste taťku moc vidět nestihli…
Adam: Byly mi tři roky, když ukončil kariéru.
Takže si nepamatuju vlastně nic, spíš jsem pak
viděl nějaké záznamy nebo jsem něco slyšel
z vyprávění.
David: Právě – mně bylo v sezoně 2001/02
sedm let, taťka hrál v Jihlavě. Trochu si pamatuju, jak jsem tam chodil na hokej, ale v té době
jsem si spíš jen užíval atmosféru. Nemůžu říct,
že bych tehdy vnímal, co všechno táta dokázal.
Pro nás byl spíš zážitek, když nás ještě v Kanadě vzal do kabiny. A ostatní hráče jsme brali
jako kamarády.

Oba jste se narodili v Kanadě, ale vyrůstali
jste i v Česku, že?
D: Já mám vzpomínky hlavně z Jihlavy, z Kanady spíš jen nějaké útržky.

D: U mě je to asi stejné. Tenis byl náročný, hrávali jsme ho nejvíc právě v létě, když bylo volno
od hokeje. Ale je to těžký sport. V hokejovém
prostředí jsem vyrůstal, tak mě strhlo víc. Měl
jsem z něj větší nadšení.

A: Já to mám tak půl na půl. Vyrůstal jsem v Jihlavě, ale když mi bylo třináct, tak jsme se přestěhovali do Kanady, takže jsem poznal obojí.
A vzpomínám na to moc rád.

Bylo od mala jasné, že budete hrát hokej?
A: K hokeji jsme měli nejblíž, vyrůstali jsme
u něj. Mně osobně ostatní sporty nejspíš nešly
až tak dobře, takže jsem zůstal právě u hokeje.
S bráchou nás bavily snad všechny sporty, ale
hokej byl pro nás nejvíc.

více se dozvíte
v aktuálním čísle
magazínu dynamo!

100 LET
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BRANKÁŘI
1
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ADAM BRÍZGALA
DAVID STAHL
LANDON BOW
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4
5
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87

MARTIN KEHAR
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59
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ALBERT MICHNÁČ

VÁCLAV VEBER
JIŘÍ TICHÁČEK
ONDŘEJ SLOVÁČEK
JAKUB BABKA
JAKE DOTCHIN

MAREK MAZANEC
LUKÁŠ DANEČEK
ONDŘEJ KACETL

OBRÁNCI
5
13
21
47
52
55

JAKUB JEŘÁBEK
JAN ZAHRADNÍČEK
MARTIN MARINČIN
JAN JAROMĚŘSKÝ
MILAN DOUDERA
MARIAN ADÁMEK

OSKARS CIBULSKIS

MAREK ROČÁK

KRISTAPS SOTNIEKS

KARLIS CUKSTE

ÚTOČNÍCI
LADISLAV ZIKMUND
TOMÁŠ PLEKANEC
JAROMÍR PYTLÍK
JAKUB KLEPIŠ
MARTIN PROCHÁZKA
MATYÁŠ FILIP
ANTONÍN MELKA
ADAM KUBÍK
JAROMÍR JÁGR
ADAM BRODECKI
MATĚJ BERAN
ONDŘEJ BLÁHA
MIROSLAV INDRÁK

SESTAVY SOUPEŘŮ

ÚTOČNÍCI
8
9
19
20
22
27
40
43
56
65
79
81
88
94
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ARON CHMIELEWSKI
VLADIMÍR SVAČINA
PATRIK HREHORČÁK
PETR VRÁNA
VLADIMÍR DRAVECKÝ
MARTIN RŮŽIČKA
MILOŠ ROMAN
DANIEL KUROVSKÝ
MARKO DAŇO
TOMÁŠ MARCINKO
LIBOR HUDÁČEK
ALAN LYSZCZARCZYK
ERIK HRŇA
ANDREJ NESTRAŠIL
DANIEL VOŽENÍLEK

16

Partneři Tipsport extraligy 2021/2022

NA BOJOVNÍKY.
I MIMO LED!
RAD_Print_320x95mm.indd 2

13.07.2020 12:13

doplnit logo regionálního
prodejce Škoda Auto

BE THE BEST OF YOURSELF

marketingový partner

A5_Partner_2021_5mmSP_CMYK.indd 1

09.09.2021 11:13

