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Z KABINY 3

Z kabiny „A“ týmu

Svěřenci Radima Rulíka mají za sebou v uplynulém 
týdnu dva náročné duely. Nejprve se ve čtvrtek 
v televizní předehrávce střetli s Kometou a duel 
nabídl divácky velice atraktivní podívanou. Dyna-
mo se ujalo vedení díky přesilovkové trefě Rober-
ta Říčky a početní výhody byly jedním z klíčových 
faktorů celého klání, padlo v nich hned pět, poměr 
využití byl 3:2. Brněnský celek ještě v první třetině 
dokázal otočit vývoj a do druhé části Pardubice 
nastoupily již v brance s Romanem Willem.

Střídání brankářů je nakoplo a po trefách Zohorny 
s Radilem srovnaly stav zápasu na 3:3. Rozhodova-
lo se až v prodloužení, v němž domácí získali bod 
navíc díky další přesilovkové trefě. Dle následného 
rozhodnutí předsedy disciplinární komise však ne-
měl být vyloučen Tomáš Zohorna za faul na Marka 
Ďalogu, ale trest měl být udělen naopak za nafil-
movaný pád nebo přehrávání.

Dvě porážky v řadě napravili pardubičtí hokejisté 
v neděli před opět parádní diváckou kulisou. Za-

plněná enteria arena si na jedinou branku zápasu 
musela počkat až do prodloužení, které v jeho třetí 
minutě rozsekl Lukáš Radil. První vychytanou nulu 
v sezoně slavil brankář Dominik Frodl.

Pardubické trenéry může těšit návrat do sestavy 
zkušeného zadáka Jana Koláře, který se po ná-
vratu po zranění nejprve rozehrál v B týmu, a ve 
čtvrtek naskočil ke svému prvnímu letošnímu ex-
traligovému startu. Stejně jako poté v neděli hrál 
v obranném páru s Ondřejem Válou.

Z kabiny B týmu

Pardubický B tým nebude na minulý týden vzpo-
mínat příliš v dobrém. Odehrál v něm totiž hned 
tři zápasy a ani z jednoho neodešel jako vítěz, ve 
dvou případech prohrál nejtěsnějším možných roz-
dílem 2:3.

V pondělí vyrazil B tým do Ostravy, proti Porubě 
mu vůbec nevyšla první polovina zápasu a pro-
hrával 0:4. I přes čtyřbrankovou ztrátu se tým 
pod vedením Davida Havíře nevzdali a bojoval 
až do konce, i přes větší střeleckou aktivitu však 
prohrál 3:5.

Ani ve středu ho nečekal lehký soupeř, na domá-
cí půdě přivítal ambiciózní Zlín. Ve vyrovnaném 
duelu musely Pardubice vždy dotahovat, dvakrát 
vyrovnaly díky trefám Endála a Rouhy, ale na třetí 
branku již odpovědět nedokázaly.

Po narození dcery se v sobotu vrátil do brankovi-
ště Dynama B Milan Klouček, ani ten bohužel ne-
dokázal zamezit tomu, aby jeho tým opět rychle 
neinkasoval. V závěru utkání se východočeši hnali 
za vyrovnáním, to se jim ani v tomto případě nepo-
vedlo a stejně jako ve středu padli 2:3. Odrazit se 
k lepším výsledkům budou mít možnost v tomto 
týdnu ve dvou domácích utkáních, ve středu hostí 
Šumperk a v sobotu Sokolov.
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RADIM RULÍK 5

Sedmapadesátiletý hlavní trenér Dynama za svou dlouhou trenérskou dráhu posbíral 
celou řadu zkušeností. Aktuálně dosáhl na metu 300 vítězných utkání v extralize v pozi-
ci hlavního kouče, což ho řadí na sedmé místo. A zároveň v příštím zápase vyrovná s 568 
duely Miloše Říhu staršího v počtu odkoučovaných zápasů v extralize jako hlavní trenér. 
Radim Rulík se může pyšnit jak extraligovým titulem, tak i ziskem dvou zlatých kovů na 
šampionátu dvacetiletých.

Nedělní výhrou nad Libercem jste pokořil metu 
300 vítězných utkání v extralize jako hlavní tre-
nér. Jak se na to díváte?
Vůbec jsem o tom nevěděl, dozvěděl jsem se to 
až v pondělí den po zápase. Já tyhle statistiky ne-
sleduji. Ani nevím, kolik zápasů už mám za sebou. 
Kdyby se to počítalo za celou dobu, co jsem v ex-
tralize, když jsem začínal v roce 1996 v Plzni jako 
asistent, tak si myslím, že to bude jednoznačně 
přes tisíc zápasů. V životě jsem si neuměl před-
stavit, že se dostanu mezi takové trenéry, mezi 
které jsem se dostal.

Jako hlavní trenér se v extralize postupně blížíte 
k 600 odkoučovaným zápasům, a to z pohledu 

vítězství s pozitivní bilancí, těší vás i tento pohled?
Třeba ano, ale je to vždy týmová práce. Není to 
práce jednoho člověka, takže si to přivlastňovat 
pro sebe je úplná hloupost a špatný pohled na 
věc. V Litvínově, kdy se nám dařilo, byla vynika-
jící spolupráce s Milošem Hořavou, strašně jsme 
si pomáhali navzájem, v podstatě jsme byli dva 
hlavní. Tam žádný asistent nebyl, v Boleslavi to 
samé. I když jsem byl často psaný jako hlavní, 
tak jsme to měli rozdělené půl na půl a oba tre-
néři jsme na tom pracovali. Na výsledky mužstva 
má také strašný vliv trenér gólmanů, protože 
když brankář chytá nadstandardně a má stabil-
ně úspěšnost zákroků nad 90 %, tak je to vždy 
zásluha trenéra brankářů. Poté kondiční trenér, 

NEUMĚL JSEM SI PŘEDSTAVIT, ŽE 
SE DOSTANU MEZI TAKOVÉ TRENÉRY



protože pokud hráči vydrží fyzicky, v play off do-
káží přeřadit na vyšší rychlostní stupeň a vydrží 
zápasy v rychlém sledu a zvládnou to tak, jak si 
trenéři nebo klub představuje, tak je to zase zá-
sluha kondiční trenéra. Je to týmová práce a ně-
jak si úspěchy přivlastňovat pro sebe nebo si je 
dávat za zásluhu, tak to nastavené nemám.

Na trenérskou dráhu jste naskočil v poměrně 
nízkém věku, že?
S hokejem jsem musel brzy skončit kvůli revma-
tické nemoci, jejíž vedlejší účinky byly takového 
rázu, že jsem od lékařů neměl dovolené pokračo-
vat jako hráč. A tak jsem se hokeji začal věnovat 
jako trenér, konkrétně u 3. třídy v roce 1985.

Jak vzpomínáte na své začátky?
Musím říct, že se mi občas stane, když jezdím au-
tem dlouhé cesty a člověk přemýšlí o všem mož-
ném, samozřejmě hlavně o hokeji, že si vzpomenu 
na ty začátky, ač nejsem vzpomínací typ. A musí 
říct, že se vše neskutečně posunulo a změnilo. 
Jak se posouvají hráči, vše se zrychluje. Když sle-
duji NHL, jak se to rok od roku posouvá do větší 
a větší vyrovnanosti, detailů a rozborů. Co vše je 
dnes k dispozici, to dříve nebylo. Trenér brankářů 
byl, ale měl třeba jeden trénink za týden. Kon-
diční trenéři vůbec nebyli, fyzioterapeuti někde 
byli, někde nebyli. Video bylo na VHSkách a když 
to vezmu dnes, tak je to za tu dobu neskutečný 
pokrok. V začátcích jsem měl obrovské nadšení 
a chuť do práce, ale na spoustu věcí jsem teprve 
přicházel. Když se člověk poohlédne, tak vidí ty 
změny a jak se vše posouvá.

A kdybyste měl popsat, v čem se změnila extra-
liga oproti vašim trenérským začátkům?
Přiblížilo se to stylu, co se hraje v zámoří. Tam 
se tak hrálo už dříve, ale u nás ne. U nás přišel 
profesor Kostka s bránícím levým křídlem, který 
v té době převzala celá extraliga. Hrálo se s le-
vým bránícím, které nemělo napadat, s obránci 
ve třech dozadu. A napadající hráči byli jen centr 

a pravé křídlo, bylo to takové utažené do defen-
zivy tím, že levaso bránilo po levé straně, levý 
bek na ose hřiště a pravý bek na pravém man-
tinelu. Systém se změnil, začalo se hrát s cent-
rem dozadu a postupně s prvním hráčem zpátky. 
Hra se daleko více uvolnila směrem dopředu. 
Jsou potřeba komplexní hráči, kteří musí zvlá-
dat obranu i útok, protože na bránícího hráče 
z útočného pásma to může vyjít na kohokoliv 
podle situace, kdo se nachází nejblíže k obrán-
cům. Změnilo a posunulo se to v systému, dal se 
prostor pro kreativitu, rychlé přechody z obrany 
do útoku a naopak. Aby vše bylo rychlejší, tak se 
nabízí tento systém jako nejlepší. Ten už v zámo-
ří byl, ale postupně se začal uplatňovat v Evropě. 
Dneska potřebujeme, aby celá pětice výborně 
bránila i útočila.

Máte za sebou úspěchy jak na týmové, tak v re-
prezentaci. Stavíte je všechny na stejnou úroveň?
To bych musel zavzpomínat, co všechno bylo. Ale 
já beru to, co mám před sebou a vůbec se nedí-
vám zpátky.

Když se tedy podíváme aktuálně na Dynamo, 
s kterým hrajete v horních patrech tabulky. Od-
povídá hra tomu, co jste si předsevzal, když jste 
do Pardubic přicházel?
Musím říct, že bodově super, držíme se v popředí. 
Herně daleko lépe hrajeme venku než doma. Ven-
ku hrajeme účelněji a lépe, doma to máme hodně 
složité tím, že sem soupeři přijíždějí na nás ne-
skutečně nažhavení, připravení. Polovina trenérů 
týmů, co tady hrály, řekla, že to byl nejlepší výkon 
jejich týmu v sezoně. A tak to prostě je. Pro nás 
jenom dobře, že to máme takto těžké, ale potře-
bujeme se v systému, který bych chtěl, abychom 
měli zažitý hlavně do play off, posouvat. A je to 
otázka trpělivosti ze strany našeho trenérského 
štábu, přesně víme, co chceme, a samozřejmě 
někdy se to daří více a někdy méně. Ale budeme 
v sezoně pracovat trénink od tréninku, zápas od 
zápasu, abychom se v tom posouvali. Věřím, že se 

RADIM RULÍK 6
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nám to bude dařit. To je to téma, budoucnost, co 
mám nejvíce v hlavě a čím se nejvíce zaobírám.

V rozhovoru jste zmiňoval, že každý v trenérském 
štábu má svou důležitou roli. Jaká je tedy spolu-
práce s Markem Zadinou a Richardem Králem?
Myslím, že velmi dobrá. Nevidím jediný problema-
tický moment, i když to není jednoduché. Já jsem 
nový, Richard s Markem se spolu léta znají, hráli 
spolu i trénovali. Postupně se tedy poznáváme. 
V momentech, kdy to začne herně skřípat nebo 
se objeví nějaké problémy, že se něco nedaří, se 
vždycky ukáže, jací ti lidé doopravdy jsou. Stejně 
tak jako se ukáže charakter týmu, tak i charakter 
trenérů. Věřím, že se budeme poznávat víc a víc 
a bude to více a více vidět.

V Pardubicích je dlouhodobě parádní divácká 
kulisa, i v této sezoně je vždy vysoká návštěv-
nost, jak to vnímáte?
Je to skvělé, ale má to pro i proti. Když hráči hrají 

před takovouto diváckou kulisou, tak je to radost. 
Když hru trochu zjednoduší a vytvoří větší tlak 
v útočném pásmu, fanoušci to okamžitě vycítí 
a začnou je povzbuzovat. To je přesně to, co by 
tam z naší strany mělo být. Někdy mě mrzí, že hru 
chceme ještě něčím vyšperkovat, jako bychom 
se chtěli před fanoušky ukázat ještě v lepším 
světle a potom to skončí tak, že se nám to ne-
vydaří a spíše se v některých situacích před nimi 
zbytečně shodíme. Téma je, abychom dokázali 
v určité situaci úplně jednoduchý přímočarý ho-
kej, který přináší předbrankové situace, tlak do 
branky, odražené puky. Prostě taková ta mela, 
což si myslím, že lidi baví a to chtějí. Abychom 
hru tolik nekomplikovali, když nemusíme. Venku 
to celkem jde, není to až takové, ale doma mám 
takový pocit, že jak přijdou lidé, tak se každý chce 
ukázat v nejlepším světle a někdy je to na úkor 
jednoduchosti. Chtěli bychom to tedy víc a víc 
zjednodušovat a vytvářet si více opětovných 
šancí a ohromný tlak do branky. 
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MICHAL HRÁDEK

Ve dvaceti letech už má za sebou přes 100 zápasů v extralize. Bojovník 
Michal Hrádek je ale především obyčejným klukem, kterého od mala 
bavilo lítat venku s hokejkou, míčem nebo tenisákem. Nejdůležitější 
jsou pro něj kamarádi a zábava, dokonce i svoji přítelkyni poznal 
právě díky hokeji. „Hradys“ je prostě upřímný dobrák, který má pořád 
úsměv od ucha k uchu.

Ve dvaceti letech už má za sebou přes 100 zápasů v

Kluk z ulice
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Vzpomínáte si na svoje začátky na ledě?
Pamatuju si, že jsme se s taťkou chodili koukat 
na extraligu. Tam mě to chytlo, že bych si to 
chtěl zkusit… Tak jsem šel do Pardubic na kurz 
bruslení, ale měl jsem jen staré brusle a helmu na 
kolo, hokejku mi dokonce půjčoval trenér. Zača-
lo mě to ale bavit a do hokeje jsem se zamiloval.

Zkoušel jste i jiné sporty?
Hrál jsem florbal, který jsem měl jako koníček, 
abych se hýbal a sportoval. Kolektivní sporty 
mě vždycky bavily nejvíc. Pak jsem si ale musel 
vybrat – víc mě to táhlo k hokeji, a tak jsem moc 
rád, že jsem u něj zůstal.

Kde si ještě kromě zimního stadionu užíval 
dětství malý Michal Hrádek?
Chvíli jsem hrál i fotbal, protože hřiště máme 
vlastně hned vedle domu – ze zahrady otevřu 
branku a jsem na trávníku. Mám hrozně rád, 
když můžu být v týmu, kde je dobrý kolektiv 
a sranda. Teď už mě teda baví i sporty jako bad-
minton nebo tenis, zajímám se o ně a snažím se 
v nich zlepšovat. Jako malý jsem ale byl typické 
dítě ulice, doma jsem se zbytečně nezdržoval. 
Furt jsem někde něco hrál. 

Vaše vyprávění zní skoro jako reklama na 
sporty.
Mám rád celé to prostředí. Na hokeji jsem si 
našel spoustu nových kamarádů, které mám 
doteď. Potkal jsem spoustu dobrých lidí, užil si 
hodně zábavy, naučil se nové věci… Jsem za to 

celkově moc vděčný, s kamarády se bavíme do 
dneška a navzájem si pomáháme. To je na spor-
tu úplně to nejlepší.

Měl jste od mala sen, že byste se chtěl hoke-
jem živit? 
Ani když jsem byl dítě, ani v pozdějším věku mě 
to ani moc nenapadlo. Kluků, kteří se chtějí do-
stat do áčka, je hodně a ne každému to vyjde. 
Je za tím velká dřina, úsilí a odříkání. V dětství 
to ale byla hlavně zábava, teď taky, ale je to pro-
fesionálnější. Jako kluk jsem bral hokej hlavně 
jako srandu a možnost potkávat kamarády.

Celý text naleznete ve 4. čísle magazínu Dyna-
mo, které seženete v našem oficiálním fansho-
pu, v knihkupectví Amipa v Přelouči a na novino-
vých stáncích v OC Grand a Hlavním vlakovém 
nádraží v Pardubicích. 

Cena jednoho výtisku je 98 korun.
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minton nebo tenis, zajímám se o ně a snažím se 
nich zlepšovat. Jako malý jsem ale byl typické 

dítě ulice, doma jsem se zbytečně nezdržoval. 
Furt jsem někde něco hrál. 

Vaše vyprávění zní skoro jako reklama na 

Mám rád celé to prostředí. Na hokeji jsem si 
našel spoustu nových kamarádů, které mám 
doteď. Potkal jsem spoustu dobrých lidí, užil si 
hodně zábavy, naučil se nové věci… Jsem za to 

více se dozvíte 
v aktuálním čísle 
magazínu dynamo!
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PUK | 13

BRANKÁŘI

OBRÁNCI

ÚTOČNÍCI

SESTAVA DYNAMA 13

DOMINIK 
FRODL

#43

MARTIN 
BUČKO

#65

DAVID 
CIENCIALA

#81

JAN 
KOLÁŘ

#29

ONDŘEJ 
MATÝS

#83

LUKÁŠ 
RADIL

#69

MILAN 
KLOUČEK

#35

TOMÁŠ 
ZOHORNA

#79

PETER 
ČEREŠŇÁK

#41

TOMÁŠ 
HYKA

#38

JAN 
KOŠŤÁLEK

#33

ADAM 
MUSIL

#25

ONDŘEJ 
ROHLÍK

#71

ROMAN 
WILL

#22

TOMÁŠ 
DVOŘÁK

#07

FILIP 
KOFFER

#19

DAVID 
MUSIL

#08

MATEJ 
PAULOVIČ

#67

ROBERT 
ŘÍČKA

#62

MICHAL 
HRÁDEK

#77

ROBERT 
KOUSAL

#90

ONDŘEJ 
VÁLA

#14

PATRIK 
POULÍČEK

#44

TOMÁŠ 
URBAN

#25





Y 15

BRANKÁŘI

30 DENIS GODLA

34 ŠIMON ZAJÍČEK

48 DAVID ČERMÁK

OBRÁNCI

3 PATRIK DEMEL

4 DANIEL KOLÁŘ

7 KRISTAPS ZILE

21 ONDŘEJ BALÁŽ

28 LUKÁŠ HOCELÍK

29 RALFS FREIBERGS

41 RADIM ŠALDA

45 JOSHUA JARED WESLEY

72 JANIS JAKS

90 DENIS ZEMAN

93 JAN STREJČEK

ÚTOČNÍCI

12 PAWEL ZYGMUNT

17 ANDREJ KUDRNA

18 FILIP HELT

23 PETR STRAKA

24 JINDŘICH ABDUL

25 PATRIK ZDRÁHAL

27 VOJTĚCH KYSELA

54 JIŘÍ FRONK

62 MICHAL GUT

71 MATĚJ CHALUPA

75 MARTIN HAVELKA

77 NICOLAS HLAVA

78 LUKÁŠ STEHLÍK

83 ŠIMON STRÁNSKÝ

87 MAREK BERKA

88 GIORGIO ESTEPHAN

91 MATÚŠ SUKEĽ

97 PŘEMYSL SVOBODA

98 DAVID SKUHROVEC

BRANKÁŘI

31 HENRI KIVIAHO

33 JAN RŮŽIČKA

90 TOMÁŠ SAJDL

OBRÁNCI

7 MATĚJ PINKAS

10 MICHAEL GASPAR

12 GRAEME MCCORMACK

18 RIVER RYMSHA

29 PETR KALINA

45 FILIP PAVLÍK

51 JOONA HUTTULA

55 JEREMIE BLAIN

72 BOHUMIL JANK

77 RICHARD NEDOMLEL

ÚTOČNÍCI

6 LUKÁŠ CINGEL

8 OLIVER OKULIAR

15 LUKÁŠ PAJER

16 MARTIN ŠTOHANZL

21 CHRISTOPHE LALAN

26 ALEŠ JERGL

30 JAKUB LEV

34 KEVIN KLÍMA

42 PETR KOUKAL

62 RADEK PILAŘ

67 KELLY KLÍMA

69 MAREK ZACHAR

70 RADEK SMOLEŇÁK

83 PETR MORAVEC

94 JORDANN PERRET

95 NIKITA SCHERBAK

98 RADOVAN PAVLÍK

BRANKÁŘI

1 ADAM BRÍZGALA

2 DAVID STAHL

29 LANDON BOW

OBRÁNCI

4 MARTIN KEHAR

5 VÁCLAV VEBER

26 JIŘÍ TICHÁČEK

28 ONDŘEJ SLOVÁČEK

41 JAKUB BABKA

44 JAKE DOTCHIN

62 OSKARS CIBULSKIS

87 KRISTAPS SOTNIEKS

ÚTOČNÍCI

3 ALBERT MICHNÁČ

13 LADISLAV ZIKMUND

14 TOMÁŠ PLEKANEC

20 JAROMÍR PYTLÍK

21 JAKUB KLEPIŠ

23 MARTIN PROCHÁZKA

24 MATYÁŠ FILIP

43 ANTONÍN MELKA

59 ADAM KUBÍK

68 JAROMÍR JÁGR

71 ADAM BRODECKI

88 MATĚJ BERAN

89 ONDŘEJ BLÁHA

95 MIROSLAV INDRÁK
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