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Z kabiny a týmu

Po překonání klubového rekordu v počtu výher 
v řadě a vyrovnání ligového maxima Dynamo 
dvakrát narazilo. Nejprve svěřenci Radima Rulíka 
nestačili na houževnatý Liberec a následně pod-
lehli ve východočeském derby Hradci Králové.

Liberec vyjížděl na led enteria areny s vidinou 
uchránění rekordu z roku 2016, kdy od 47. kola 
do 4. semifinále nastřádal celkem čtrnáct vítěz-
ství. Dynamo šlo v utkání do vedení na začátku 
druhé třetiny po trefě Lukáše Radila, který využil 

povedené souhry s Tomášem Zohornou a Rober-
tem Kousalem. Žádnou další branku však skvěle 
chytající Petr Kváča domácímu Dynamu nedovolil 
a výrazně tak dopomohl Liberci k obratu.

Ve 34. minutě nejprve vyrovnával povedenou 
střelou na vzdálenější tyč Jakub Rychlovský a na 
začátku třetí třetiny otočil skóre Adam Najman. 
O pět minut později poté přidal třetí libereckou 
branku důrazný Martin Faško-Rudáš.

Dynamo se tak dostalo do stejné situace jako 
v zápase s Kometou, kdy v samotném závěru 
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dvěma slepenými góly zvládlo utkání vyrovnat 
a následně v prodloužení rozhodnout o své vý-
hře. Tentokrát však všechen pardubický tlak 
v závěru zápasu končil na Petru Kváčovi, který 
v zápase kryl 28 střel.

Spanilá jízda se tak zastavila na třinácti výhrách 
v řadě, což se pardubickému klubu nikdy v histo-
rii samostatné české extraligy nepodařilo. „Kluci 
se snažili, makali a dřeli, bohužel to však dneska 
nešlo. Chtěl bych klukům poděkovat za tu pa-
rádní sérii a za celou dosavadní sezónu,“ řekl po 
utkání asistent trenéra Richard Král.

Po porážce s Libercem následovalo východo-
české derby. V něm chtělo Dynamo navázat na 
první vzájemný zápas, ve kterém na domácím 
ledě porazilo Hradec Králové 5:2. Na ledě soupe-
ře však od začátku tahalo za kratší konec.

Po bezbrankové první třetině poslal Hradec do 
vedení na začátku druhé dvacetiminutovky Lu-
káš Cingel. Dynamo ohrozilo finského brankáře 
Kiviaha hlavně v přesilových hrách, žádná ze 
slibných šancí však v hradecké brance nesko-
čila.

A tak přišel trest a hororový začátek třetí tře-
tiny. V něm Mountfield během dvanácti vteřin 
vstřelil dvě slepené branky a definitivně tak 
rozhodl o osudu utkání. Na konečný rozdíl čtyř 

branek poté v 54. minutě upravil v přesilové hře 
Oliver Okuliar. 

Z kabiny b týmu

Po výhře ve Zlíně si Dynamo B připsalo porážku 
v domácím utkání s Jihlavou. Ta šla v Chrudimi 
do vedení už v první minutě, když debutujícího 
Lukáše Matěchu překonal Otakar Šik. Na rozdíl 
dvou branek poté zvýšil ve druhé třetině Vítěz-
slav Brož. 

Dynamo následně ve třetí třetině zabralo a záslu-
hou přesilovkových tref Jana Zdráhala a Ondřeje 
Matýse vyrovnalo. Vzápětí však vrátil Dukle vede-
ní Tomáš Harkabus a čtvrtou brankou poté potvr-
dil jihlavskou výhru 4:2 v 55. minutě Josef Skořepa.

Vyrovnaný boj poté předvedl B tým o tři dny poz-
ději na ledě Šumperka, kde šel dvakrát do vedení 
soupeř, vyrovnání ale obstarali nejprve Tomáš 
Kaut a poté Michal Hrádek, na jehož branku na-
vázal ve 44. minutě vedoucí brankou Jiří Půhoný. 
Za stavu 3:3 zamířilo utkání do prodloužení, ve 
kterém ve druhé minutě rozhodl o dvou bodech 
pro domácí Šumperk Lukáš Žálčík. 

B tým navíc v týdnu přivítal dvě posily. Obranu 
vyztužil Tomáš Hanousek, útok poté přišel po-
sílit Tomáš Vildumetz, který si v loňském roce 
Chance ligy připsal 54 bodů v 56 zápasech.
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V rámci jubilejní sté sezóny Dynama si klub připravil bohatý doprovodný pro-
gram. Po už vydané knize Dynamo Bez frází se můžete těšit na speciální sběra-
telské poštovní známky, film Navždy za Dynamo, výstavu na pardubickém zámku 
a encyklopedii. Vyvrcholením oslav poté bude galavečer konaný v enteria areně. 
Pojďte si přečíst, jak budou jednotlivé akce probíhat a co všechno přinesou. 

„Celá organizace Dynama se nachází v situ-
aci, v níž ještě nikdy nebyla. Kromě toho, že 
se snažíme posouvat sportovní úsek a všich-
ni usilovně pracujeme na tom, aby byl úspěš-
ný extraligový A tým i rezervní kádr hrající 
v Chance lize, tak se na plno věnujeme také 
přípravám akcí spojených s oslavami 100 
let klubu. Žádné jiné jubileum jsme ještě 

neoslavili tak velkolepě, jak plánujeme v pří-
padě toho staletého. Věříme, že to bude stát 
za to, a že si následující sezónu společně s fa-
noušky náležitě užijeme,“ řekl k oslavám Jan 
Mroviec, tiskový mluvčí klubu.

V minulých týdnech spatřila světlo světa kni-
ha Dynamo Bez frází, která vznikla v rámci 

ČAS SLAVIT! DOPROVODNÝ PROGRAM 
JUBILEJNÍ SEZÓNY ROZTÁČÍ SVÁ KOLEČKA
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oslav stého výročí založení klubu, přináší uni-
kátní pohled do historie a zákulisí pardubické-
ho hokeje a výpovědi 16 klubových osobností. 

Co nás ještě čeká? 

Sběratelské poštovní známky HC Dynamo 
Pardubice

Dalším produktem spojeným s oslavami 100 
let jsou poštovní sběratelské známky. Dy-
namo celkově vydá limitovanou edici 2 000 
archů. Každý takový bude obsahovat 30 zná-
mek, celkem 13 tváří historie pardubického 
hokeje a motivy oslav 100 let a letopočty 
titulových sezón. Fanoušci Pardubic se tak 
mohou těšit na něco, co v českém hokejovém 
prostředí nemá obdoby.  Cena jednoho archu 
bude 2 490 korun.

„Na známky jsme vybírali ikonické hráče 
Dynama, kteří se zároveň podíleli na zisku 

mistrovských titulů. Nechybí tak mezi nimi 
jména jako Hašek, Hejduk, Martinec, Šejba, 
Sýkora, Rolinek a další. Daleko těžší ovšem 
bylo vymyslet finální podobu známek. Uva-
žovali jsme o zápasových fotkách a dostali 
jsme se také k tomu, že bychom legendy na-
fotili a jejich současnou podobu vyobrazili na 
známkách. Každá z variant ovšem odhalila jis-
té výrobní slabiny a tak jsme se vydali cestou 
kreseb tváří hráčů. Vždy z období, kdy byli na 
vrcholu svých kariér. S radostí tak můžeme 
oznámit, že uvádíme v prodej unikátní arch, 
který potěší fanoušky i sběratele, a navíc 
coby cenina může oslovit i zcela jinou skupinu 
zájemců. Od oznámení vydání známek Českou 
poštou jsme zaznamenali zájem desítek fila-
telistů, což nás samozřejmě moc těší,“ uvedl 
člen marketingového týmu Pavel Poulíček.

Speciální sběratelský arch známek bude za-
řazen do prodeje 7. prosince 2022. K dostání 
bude ve fanshopech HC Dynamo Pardubice 
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v enteria areně a OC Grand, eshopu HC Dyna-
mo Pardubice a na www.philatelybohemia.cz. 
Jeho cena bude 2 490 korun. 

Film Navždy za Dynamo

U příležitosti oslav 100 let pardubického ho-
keje natočilo Dynamo Pardubice ve spolupráci 
s Bez frází unikátní dokumentární film o tom, 
co hokej pro Pardubice jako město znamená. 
Vše reflektuje pomocí příběhů lidí, kteří sice žijí 
naprosto rozdílné životy, ale ty se vždy střet-
nou na hokejovém stadionu během domácích 
utkání pardubického Dynama. Všechny přitom 
spojuje jediné – absolutní vášeň pro Dynamo.

„Je to unikátní příležitost dostat se prostřed-
nictvím tohoto filmu na místa, kam se jinak 
fanoušek nemá šanci podívat. Získáte uni-
kátní vhled do fungování klubu a do toho, co 
Dynamo znamená pro všechny jeho fanoušky 
ale i pro lidi, kteří pracují v organizaci,“ uvedl 
k filmu marketingový ředitel Daniel Ulrich.
Fanoušci budou mít možnost vychutnat si zá-
žitek z projekce filmu na velkém plátně přímo 
v enteria areně a to hned na dvou promítá-
ních. Lístky jsou k dostání v prodejní aplikaci 
Enigoo, kterou můžete znát skrz online nákup 
vstupenek na domácí zápasy. Více informací 
naleznete na klubovém webu.

Výstava

Dynamo v rámci oslav 100 let od založení klu-
bu připravuje také velkou výstavu na Zámku 
Pardubice. Návštěvníci se mohou těšit na 
připomenutí historie klubu, zlatých momentů 
a klíčových postav. 
„Výstava ke 100 letům pardubického hokeje 
bude unikátní hned z několika důvodů. Budou 
na ní k vidění prakticky všechny důležité tro-
feje, medaile nebo jiná ocenění, které získalo 

nejen Dynamo jako klub, ale i jeho odchovan-
ci a hráči po celém světě. Každý titulový rok 
bude připomenutý speciálním prostorem, kde 
budou nejdůležitější informace dané sezony 
s audiovizuálním doprovodem. Návštěvníci si 
budou moci také připomenout, v jakých dre-
sech Dynamo nejen v těchto sezonách hrálo. 
Výstava bude zážitková nejen s ohledem na 
množství dodaných exponátů, ale i co se týče 
některých virtuálních pasáží. Návštěvníci se 
tak díky virtuální realitě postaví přímo na stří-
dačku Dynama a poznají, jak vidí zápasy trené-
ři. A nebo si budou moci zahrát derby s Hrad-
cem v rámci videohry NHL na PlayStationu,“ 
řekl k výstavě Jan Fait z marketingového od-
dělení klubu.

Galavečer

Vyvrcholením oslav bude galavečer, který 
proběhne v úterý 7.2. 2023 v enteria areně. 
Klub ocení legendy historie pardubického 
hokeje a významné hosty nejen pamětními 
medailemi, které si budou moci následně po-
řizovat i sběratelé. Akci, která bude mít boha-
tý doprovodný program, bude živě přenášet 
Česká televize.

„Kniha, film, známky, výstava, encyklope-
die, galavečer a v příští sezóně snad i utkání 
legend. Doprovodných akcí při oslavách je 
opravdu mnoho. Můžeme do nich navíc za-
řadit i Den D, tedy jedno utkání na přelomu 
ledna a února, kterému pracovně říkáme den 
zakladatele. Při vybraném domácím utkání ho 
chceme pořádat každým rokem. Tentokrát 
bude ovšem opravdu unikátní. 26. ledna totiž 
slavnostně vyřadíme z volných čísel v Dyna-
mu 37ku, a vzdáme tak hold Petru Sýkorovi. 
Čeká nás tedy další ceremoniál, a jak pevně 
věřím, také skvělý zážitek,“ popsal kompletní 
oslavy sta let Jan Mroviec.
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Hokejové hřiště je dlouhé šedesát metrů. Plus minus. Tak nevím, proč bychom měli běhat osm 
kilometrů?

To býval můj argument, abych se vyhnul téhle disciplíně.

Dlouhé běhy pro mě bývaly za trest. Jak já je nesnášel! Stovku jsem dával, starty šestkrát devět 
metrů, co jsme dělávali při letních testech, to byla paráda. 

Odrazová síla? Pohoda. My se Šejnou – tedy Jirkou Šejbou – švédské bedny rovnou přeskakova-
li, jak jsme byli nadupaní. Na čtyřstovce už mi syčák utíkal, protože měl dlouhé nohy, ale pořád 
jsem to ještě nějak dal.

Ale patnáctistovka? Hrůza.

Tam už se možná taky ukazovalo to moje kouření. V mých začátcích ještě kouřila většina kluků 
v áčku, to k té době tak nějak patřilo. Borci ze starší generace si dokonce zapálili i v autobuse 
po zápase. A bohužel i oba moji rodiče byli kuřáci, tak jsem k tomu měl blíž.

A taky jsem tehdy ještě neměl potřebnou vůli tomu nepropadnout.

Neměl jsem ji ani při běhání mostů, to byl pro mě absolutní vrchol utrpení a v mých očích zby-
tečnost. Dvanáct kilometrů okolo Labe. Dvanáct! Domluvil jsem se se Šejnou, že půjdeme vol-
ně a postupně budeme zrychlovat, ale on většinou zrychloval na moje poměry až moc. Tak jsem 
mu nadával. Co ten si ode mě vyslechl, než mi definitivně zmizel z dohledu. A z doslechu.

Ne, dlouhé běhání mě vážně nebavilo. Proč jsem se měl někde plahočit dvě hodiny, když střídá-
ní na ledě trvá čtyřicet vteřin?

Současné poznatky o tréninku mi dávají za pravdu, ale je jasné, že se mi tenkrát nechtělo. Vím to.

Bylo to asi i tehdejší dobou. Když jste hokej uměli, měli jste místo v týmu prakticky jisté – a já si 
tedy myslel, že hokej trochu umím. Ono totiž moc nebylo kam se posouvat. Člověk neměl proč 
se hnát dál, když stejně nemohl odejít ven dřív než někdy ve třiceti, když už ho soudruzi milos-
tivě pustili někam za hranice. A to ještě musel mít odehráno něco za národní tým. V mém pří-
padě to tehdy nevypadalo, že bych se toho dočkal, takže jsem měl oprávněný pocit, že stejně 
nemá cenu se přemáhat. Někdo v sobě určitě měl přirozenou chuť makat na sobě, měl to dané 
povahou, ale já takový tenkrát rozhodně nebyl. Já si užíval život relativně úspěšného hokejisty 
a trénovat se mi moc nechtělo.

Zároveň ale musím říct, že i když jste v těch časech zase tolik netrénovali, stejně to v porovná-
ní s dneškem znamenalo, že jste dřeli jako mezci. Jak my jsme dostávali do těla!

I tak ale mezi námi byli tací, co si potom ještě přidávali navíc. Ale to nebyl můj případ. 
Kdepak, skončil trénink a já už za patnáct minut seděl u kávy s cigaretou.

Knihu „Dynamo bez frází“ kupujte na fanshop.hcdynamo.cz.

kuřák janeba | otakar janecký

https://fanshop.hcdynamo.cz/p1562-kniha-dynamo-bez-frazi-2022
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BRANKÁŘI

OBRÁNCI

ÚTOČNÍCI

SESTAVA DYNAMA 15

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



Kniha
Dynamo Bez frází

V PRODEJI

FILM
NavŽDY za Dynamo

17. LEDNA 2023

výstava
na zámku

18. LEDNA 2023

GalavEčer

7. ÚNORA 2023
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BRANKÁŘI

30 DENIS GODLA

34 ŠIMON ZAJÍČEK

OBRÁNCI

3 PATRIK DEMEL

4 DANIEL KOLÁŘ

7 KRISTAPS ZILE

20 JOSH WESLEY

21 ONDŘEJ BALÁŽ

29 RALFS FREIBERGS

41 RADIM ŠALDA

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

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

BRANKÁŘI

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

BRANKÁŘI

2 MAREK MAZANEC

33 LUKÁŠ DANEČEK

90 ONDŘEJ KACETL

OBRÁNCI

5 JAKUB JEŘÁBEK

7 KARLIS ČUKSTE

13 JAN ZAHRADNÍČEK

21 MARTIN MARINČIN

29 ŠTĚPÁN HAVRÁNEK

38 MAREK ROČÁK

47 JAN JAROMĚŘSKÝ

52 MILAN DOUDERA

55 MARIAN ADÁMEK

ÚTOČNÍCI

8 ARON CHMIELEWSKI

9 VLADIMÍR SVAČINA

12 JAKUB DOKTOR

17 SAMUEL BUČEK

18 OSKAR HAAS

19 PATRIK HREHORČÁK

20 PETR VRÁNA

22 VLADIMÍR DRAVECKÝ

27 MARTIN RŮŽIČKA

40 MILOŠ ROMAN

43 DANIEL KUROVSKÝ

56 MARKO DAŇO

65 TOMÁŠ MARCINKO

79 LIBOR HUDÁČEK

81 ALAN LYSZCZARCZYK

88 ERIK HRŇA

94 ANDREJ NESTRAŠIL

96 DANIEL VOŽENÍLEK
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