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Z kabiny a týmu

Pardubičtí hokejisté měli v posledním týdnu 
před reprezentační přestávkou odehrát tři du-
ely, nakonec to však byly jen dva, jelikož čtvr-
teční televizní utkání s Kladnem bylo odloženo 
kvůli marodce Rytířů. Pardubice vstoupily do 
týdne úspěšně, v úterý porazily před domácími 
fanoušky nejtěsnějším možným rozdílem Litví-
nov, stačila jim k tomu přesilovková trefa Davida 
Ciencialy z 25. minuty. Také v neděli proti Třinci 
nastoupilo Dynamo doma v enteria areně, jenže 
tentokrát bohužel odešlo bez bodu. Z 28 střel 
ani jedna neskončila v síti soupeře a při prohře 
0:3 doplatili svěřenci trenéra Rulíka na špatnou 
koncovku. V průběhu utkání přišly o obránce Pe-
tera Čerešňáka, kterého trefil puk nešťastně do 
nohy a podruhé v sezoně se musel omluvit z po-
zvání do reprezentace.

Na srazy české a slovenské reprezentace 
tak odcestovalo pět pardubických hokejistů. 
V českých barvách nastoupili obránci Tomáš 
Dvořák s Janem Košťálkem a útočná dvoji-
ce Lukáš Radil, Tomáš Zohorna. Za tři zápasy 
Swiss Ice Hockey Games se bodově prosa-
dil jen Košťálek (1+1). Na Vánočním Kaufland 

Cupu reprezentoval pardubické barvy v dresu 
Slovenska obránce Martin Bučko. Dynamo se 
do konce roku bude muset obejít bez talento-
vaného beka Ondřeje Chabady, jenž je v širší 
nominaci na juniorský světový šampionát, do 
zámoří odcestoval společně s Radimem Rulí-
kem, jenž je hlavním trenérem české dvacítky.

Z kabiny b týmu

B tým Dynama sehrál před reprezentační pau-
zou tři zápasy, všechny tři byly vyrovnané. 
V pondělí v Sokolově přišel o body až v samot-
ném závěru, nakonec prohrál 3:5. Chuť si Pardu-
bice B spravily na domácím ledě vítězstvím 4:1 
proti Litoměřicím. Na něj chtěly navázat v sobo-
tu proti Vsetínu, Na Lapači bohužel padly těsně 
2:3. Zápasová pauza skončila B týmu dříve kvůli 
sobotní předehrávce 33. kola Chance ligy v Pře-
rově, kde šel do vedení, nakonec bral bod po 
prohře 1:2 po samostatných nájezdech. Poprvé 
nastoupil v pardubickém dresu zkušený útočník 
Martin Kadlec, jehož trápilo dlouhodobé zranění. 
Před Vánoci čekají Dynamo B dvě utkání, doma 
s Prostějovem a 21. prosince v boji o záchranu 
velice důležitý zápas proti Slavii.
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NA LUKÁŠE SE STRAŠNĚ TĚŠÍME
HYKA A WILL O NÁVRATU SEDLÁKA
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„Psali jsme si, že by k tomu mohlo dojít, ale nic 
jsme nevěděli stoprocentně, až když to vyšlo, 
tak nám psal, že se stoprocentně vrací. Jsem 
za to strašně rád, protože jsme spolu hráli tři 
roky, vybudovali jsme si skvělý vztah. Znali 
jsme se samozřejmě už dříve, ale tím, že jsme 
spolu hráli v KHL, dařilo se nám, se moc těším, 
až si zase společně zahrajeme,“ říkal na úvod 
k návratu svého parťáka z útoku Tomáš Hyka. 
Toho doplnil třetí z kamarádů Roman Will: 
„Je to pro nás super zpráva, ale samozřejmě 
hlavně obrovská posila pro Dynamo. Jak už se 
o tom psalo, že je to velké jméno pro českou 
extraligu. I s Tomášem Hykou jsme všichni 

tři výborní kamarádi, takže jsme samozřejmě 
všichni rádi, na druhou stranu jsme mu NHL 
přáli. Ale hokejový život se takto vyvíjí, takže 
jsme rádi, že je zpátky.“

Jak prozradil třicetiletý brankář, se Sedlákem 
byli po celou dobu jeho působení za mořem 
v každodenním kontaktu a řešili i situaci s po-
tenciálním návratem do Čech. „Skoro každý 
den jsme si psali, sledovali jsme, jak se mu daří 
a tak dále. Řešili jsme to s ním, ale samozřejmě 
finální rozhodnutí je vždy na tom hráči. Lukáš 
to prostě takto cítil, že je to pro něj správné. 
Když nám to napsal, tak jsme byli rádi, ale 

Fanoušci Dynama dostali předčasný vánoční dárek, z NHL se totiž rozhodl vrá-
tit Lukáš Sedlák. V Pardubicích znovu aktivoval platný kontrakt do konce sezony 
2024/25, který podepsal už v průběhu léta, ale nakonec se rozhodl odejít do zámo-
ří, odkud se po třech měsících vrátil. Co na jeho návrat říkají jeho velcí kamarádi 
Roman Will a Tomáš Hyka?
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zároveň nás trochu mrzelo, že nebude v NHL. 
U něj to však nebylo z žádných výkonnostních 
důvodů, ale protože se tak rozhodl, chtěl zažít 
něco nového.“ Roman Will doplnil, že při ná-
vratu jeho velkého kamaráda nešlo o rozhod-
nutí ze dne na den: „Řešili jsme to celou dobu, 
celou sezonu jsme se o tom bavili. Nebylo to 
tak, že by nám jeden den z ničeho nic napsal: 
Já to balím, přijedu. Spíše to vyplynulo ze si-
tuace, vždycky jsme mu říkali, že stojíme za 
ním, ať se rozhodne jakkoliv, že rozhodnutí je 
na něm.“

Návrat Lukáše pomůže hlavně celému týmu, 
strašně se na to všichni těšíme

„Sledovali jsme jeho zápasy, vždycky jsme si 
psali, jak hrál, jak se mu hrálo. Měli jsme od 
něj vždycky feedback, pořád jsme v kontak-
tu,“ vyprávěl Hyka o tom, že sledovali výkony 
Lukáše Sedláka v zámoří. „Teď bude super, že 
bude s námi v Pardubicích. Poslední rok jsme 
si to všichni tři spolu užili, ještě více se stme-
lili, takže jsme za návrat Lukáše rádi. Pomů-
že to hlavně i týmu, strašně se na to všichni 
těšíme,“ neskrýval nadšení devětadvacetiletý 
útočník.

Toho hned po startu soutěže zastavilo infekč-
ní onemocnění, až na začátku prosince nasko-
čil zpět do zápasu. Svůj návrat na led tak spojí 
i s návratem parťáka z útoku Lukáše Sedláka. 
„Samozřejmě to s příchodem Lukáše bude 
trochu snazší. Na ledě musíme předvést, že 
jsme spolu sehraní. Ale bude to hlavně dobré 
pro tým, pro všechny, protože Lukáš je straš-
ně kvalitní hráč a hrozně nám to pomůže,“ věří 
Hyka a zároveň doufá, že odloučení na pár 
měsíců nebude na jejich souhře se Sedlákem 
znát. „Myslím, že bude stačit pár tréninků, ně-
jaké ty nahrávky si budeme mezi sebou určitě 
pamatovat. Oba se na to moc těšíme.“

Debata o vhodném spoluhráči k Hykovi a Sed-
lákovi zatím dle slov Tomáše Hyky nepro-
běhla. „Ještě vůbec, je na trenérech, jak to 
poskládají. Ale myslím, že si určitě sedneme. 
Asi hlavně Lukáše se trenéři zeptají, jak by to 
vyhovovalo, hlavně aby to pomohlo týmu,“ 
soustředí se Hyka na týmový úspěch.
„Jdeme den za dnem, odvádíme tady každý 
den velmi tvrdou práci a směřujeme to k ně-
jakému cíli. Všichni hráči jsou v Dynamu kva-
litní, ale když nám přijde takovýto hráč jako 
je Lukáš, tak to tým samozřejmě zlepší, to je 
logické. Ale už i tak jsme v Pardubicích výbor-
ní hráči a výborní parťáci do týmu, takže mám 
radost z týmu, jak je poskládaný a jak fungu-
je,“ soustředí se Hyka, stejně jako Will, na tý-
mové úspěchy.

Se vším v Pardubicích Lukášovi rádi pomůžeme

Lukáš Sedlák se sice domluvil na spoluprá-
ci s Dynamem již před aktuální sezonou, ale 
v Pardubicích ani nenastoupil k letní přípravě 
na ledě, jelikož se domluvil na působení v nej-
lepší lize světa – NHL. Aklimatizace v Pardubi-
cích by mu však neměla dělat větší potíže, na-
víc bude opět v jednom týmu se svými dvěma 
skvělými kamarády. „Myslím, že to pro Lukáše 
nebude žádný problém, protože je skvělý kluk, 
týmový hráč, kterého by ve svém týmu chtěl 
mít každý. Jsem přesvědčený, že okamžitě za-
padne. Myslím si, že i všichni kluci mu budou 
chtít pomoct, aby se tady cítil co nejlépe, tak-
že o to nemám vůbec strach,“ říká Roman Will.

I ze slov Tomáše Hyky je znát, že v případě 
jakéhokoliv problému jsou připraveni svému 
parťákovi pomoct. „Když nám napsal, že se 
vrátí, tak jsme mu hned říkali, že kdyby na-
příklad zatím potřeboval někde přespat, tak 
může být u mě nebo Willíka. Takže není pro-
blém a se vším mu určitě rádi pomůžeme.“





ZNÁMKY

Dynamo Pardubice vydalo arch 
známek k výročí oslav 100 let klubu

Významnou částí oslav 100 let pardubického ho-
keje je vydání sběratelských poštovních známek, 
které Dynamo slavnostně představilo v Hotelu 
EURO v Pardubicích a záhy spustilo jejich prodej.

Na pětadvaceti známkách jsou vyobrazeny nejen 
největší legendy pardubického hokejového klu-
bu, ale i roky, kterými se Dynamo zapsalo zlatým 
písmem do historie českého hokeje. Konkrétně 

V roce 2023 oslaví pardubický hokej 100 let své existence. Dynamo za tu dobu získalo šest 

mistrovských titulů, vychovalo mnoho úspěšných reprezentantů, medailistů ze světo-

vých turnajů a hráčů pro slavnou NHL. Hokej je pro Pardubice jedním ze symbolů města, 

které je často označováno za český Hockeytown. Nejen zástupci klubu věří, že bude žít 

hokejem minimálně dalších 100 let. A slavit jsme mimo jiné vyrazili i „na poštu“.



se jedná o titulové sezóny 1972/73, 1986/87, 
1988/89, 2004/05, 2009/10 a 2011/12. Sběratel-
ský arch zdobí také malby legendárních hráčů Vla-
dimíra Martince, Jiřího Nováka, Bohuslava Šťast-
ného, Josefa Palečka, Stanislava Prýla, Horymíra 
Sekery, Jiřího Šejby, Otakara Janeckého, Milana 
Hejduka, Tomáš Rolinka, Petra Sýkory, Dušana 
Salfického a samozřejmě také legendárního olym-
pijského vítěze z Nagana, dvojnásobného šampio-
na Stanley Cupu a trojnásobného mistra extraligy 
s Dynamem Dominika Haška. Zbývající známky 
zachycují aktuální znak pardubického hokejového 
klubu, a pak také speciální erb, který byl připraven 
výhradně pro oslavy 100 let pardubického hokeje.

„Myslím, že se nám povedl velký kousek. Všichni 
pánové, kteří jsou na známkách vyobrazeni, od-
vedli pro značku Dynamo velký kus práce. Jsem 
moc pyšný na to, že tu mohu být a právě při tom 
kulatém výročí tuto akci děláme,“ řekl na úvod 
tiskové konference k představení známek maji-
tel Dynama Petr Dědek. Jak se podoba známek 
rodila poodhalil tiskový mluvčí Jan Mroviec: „Nej-
těžší při tvorbě archu bylo vybrat klíč, jak budou 
známky vypadat. Řešili jsme, jestli budou použity 
fotky či jiné různé komponenty, ale všechny za-
mýšlené části nám ukázaly nějakou slabinu, a tak 
jsme nakonec vybrali variantu, kdy na známkách 
jsou vyobrazeni hráči a jeden trenér z dob jejich 
největší slávy. A to malbami, které jsou, doufáme, 
velmi podařené.“

Pardubický hokejový klub je prvním hokejovým 
klubem v Česku, který se svými poštovními 
známkami může pyšnit. „Z českého sportovní-
ho prostředí vydali dva takovéto archy tenisté, 
ale je to jen díky tomu, že pan Kodeš je vášnivý 
filatelista. Poté jsou to volejbalisté, osmiveslice, 
Runtour a FC Viktoria Plzeň. Z hokejových klubů 
je Dynamo v Česku absolutně první,“ nastínil Bře-
tislav Janík, předseda Odborné společnosti sbě-
ratelů Vlastních známek. Ten dále doplnil: „Vlastní 

známky jsme zavedli v roce 2010, v té chvíli jsem 
byl šéfem známkové výroby České pošty a tato 
záležitost se mi líbila v zahraničí. Od roku 2010 vy-
šlo 153 emisí, známky Dynama mají číslo 154. Vy-
dat si vlastní známky není levná záležitost, znám-
ky mají svou nominální hodnotu a ta stále roste. 
Před deseti lety stála jedna známka 10 korun, od 
roku 2023 už to bude 30 korun. Dá se tedy říct, že 
lidé za těchto deset let vydělali 200 procent, což 
si myslím, že je jedinečný produkt, který nesnese 
srovnání.“

Co pro filatelistu znamená mít ve své sbírce poš-
tovní známky, které vydalo Dynamo? „Filatelista 
musí mít všechny varianty známek, neporušené 
a zároveň je musí mít na celistvosti, což zname-
ná, že si je nalepí na doporučený dopis a odešle 
do místa bydliště. Ve sbírce Dynama je 23 zná-
mek, takže je to 23 doporučených dopisů, která si 
chceme z místní pošty odeslat.“

ZNÁMKY
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Tiskové konference se zúčastnila velká část osob-
ností pardubického hokeje, kteří jsou na znám-
kách vyobrazeni. Co na tento nápad říkal Josef 
Paleček? „Je to určitě super, nádhera. Když se na 
ně člověk dívá, tak si uvědomí spoustu věcí, které 
zažil, co vše máme za sebou a jak to rychle uteklo. 
Strašně moc si vážím, že mohu být mezi takový-
mi osobnostmi pardubického hokeje, je to pro mě 
obrovská pocta.“ V podobném duchu mluvil také 
Vladimír Martinec: „Když se podívám na všechny 
kluky, kteří tady jsou, tak se všemi jsem přišel do 
kontaktu, ať jako trenér nebo spoluhráč. A každý 
z nich byl něčím výjimečný. O to více jsem rád, že 
mohu být mezi nimi.“

„Byli jsme mladí, to mluví za vše. Já myslím, že je to 
fotka zhruba ze 74 roku, takže je to už 45 let. Dnes 
už je to o něčem jiném. Ale jsem rád, že klub si váží 
historie. A klub, který si váží historie, má před se-
bou určitě velkou budoucnost. Klobouk dolů před 
celým klubem, jak mapují jeho historii, protože to 
se jen tak nevidí,“ je rád Jiří Novák. Jeho spoluhráč 
Bohuslav Šťastný, který je také vyobrazen na jed-
né ze známek, propojuje všechny dosavadní tituly 
Dynama. První v roce 1973 vyhrál jako hráč, další 
jako vedoucí týmu. Zavzpomínal tak na mistrovské 

oslavy. „Všechno je to dané dobou. Dříve nebyly 
fankluby, takže i druhý a třetí titul neměl takové 
grády. Oslavy postupně narůstaly každým rokem, 
nejlepší oslavy byly v roce 2005, které byly přímo 
v Pardubicích. Ještě jednou jsme vyhráli v Pardu-
bicích, ale to už bylo dojednané přátelské utkání 
s národním týmem Itálie v Itálii a my jsme museli 
asi dvě hodiny po zisku mistrovského titulu odjet. 
Takže oslavy byly spíše v autobuse než s diváky. 
Přál bych si, aby tuto sezonu mohly být oslavy ješ-
tě větší než předtím. Když jsme autobusem přijeli 
na hranice, kde už věděli, že přijedou mistři z Par-
dubic, tak přišel celník a říkal: prosím vás, zavřete 
dveře a jeďte raději dál.“

Zúčastnil se také zástupce mladší generace le-
gend, mistr extraligy s Pardubicemi a zároveň 
také mistr světa, Tomáš Rolinek. Jaký to pro něj 
bude pocit, až mu přijde známka s jeho podobiz-
nou? „Bude to šok. Nikdy by mě nenapadlo, že 
toto může být možné. Je obrovská čest být na 
známkách vedle takovýchto legend, co dokázali 
v hokeji strašně moc.“ Rolinek také prozradil, že 
se o známky v mládí zajímal. „Když jsem byl malý 
kluk, tak jsem sbíral známky, takže určitě na půdě 
u rodičů mám známky z mladí. Musím vylézt na 
půdu u rodičů a oprášit svou sbírku. Myslím si, že 
hráči A týmu si určitě tyto známky nakoupí a ne-
chají si je zhodnotit, protože jejich cena poroste.“

Ke sběratelským poštovním známkám vydaným 
k výročí Dynama Pardubice se vyjádřil také spor-
tovní ředitel Dušan Salfický. „Je to nádhera. Člo-
věk si musí představit, že je to známka a ne jen 
fotografie. Myslím si, že se to vydařilo a budou mít 
svou hodnotu.“

Základní prodejní cena sběratelského archu je 
2490 korun. K dostání je ve fanshopech klubu 
v enteria areně a OC Grand, na e-shopu ZDE, na 
sekretariátu klubu (po předchozí domluvě) a na 
www.philatelybohemia.cz.
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PUK | 14

BRANKÁŘI

OBRÁNCI

ÚTOČNÍCI

SESTAVA DYNAMA 14

DOMINIK 
FRODL

#43

MARTIN 
BUČKO

#65

DAVID 
CIENCIALA

#81

JAN 
KOLÁŘ

#29

ONDŘEJ 
MATÝS

#83

LUKÁŠ 
RADIL

#69

MILAN 
KLOUČEK

#35

TOMÁŠ 
ZOHORNA

#79
TOMÁŠ 
VONDRÁČEK

#55

PETER 
ČEREŠŇÁK

#41

TOMÁŠ 
HYKA

#38

JAN 
KOŠŤÁLEK

#33

ADAM 
MUSIL

#25

ONDŘEJ 
ROHLÍK

#71

ROMAN 
WILL

#22

TOMÁŠ 
DVOŘÁK

#07

DAVID 
MUSIL

#08

MATEJ 
PAULOVIČ

#67

ROBERT 
ŘÍČKA

#62
LUKÁŠ 
SEDLÁK

#23

MICHAL 
HRÁDEK

#77

ROBERT 
KOUSAL

#90

ONDŘEJ 
VÁLA

#14

PATRIK 
POULÍČEK

#44

TOMÁŠ 
URBAN

#25



Kniha
Dynamo Bez frází

V PRODEJI

FILM
Na DY za Dynamo

17. LEDNA 2023

výstava
na zámku

18. LEDNA 2023

GalavE r

7. ÚNORA 2023



SESTAVY SOUPEŘŮ 16

BRANKÁŘI

32 MIROSLAV SVOBODA

39 DOMINIK PAVLÁT

OBRÁNCI

3 MICHAL HOUDEK

16 VLADIMÍR KREMLÁČEK

20 PETR ZÁMORSKÝ

49 VOJTĚCH BUDÍK

63 MAREK BARÁNEK

65 DAVID KVASNIČKA

75 JAN PISKÁČEK

97 LUKÁŠ KAŇÁK

ÚTOČNÍCI

11 KRYŠTOF HRABÍK

13 ADAM DVOŘÁK

18 ALEKSI REKONEN

27 VÁCLAV ADAMEC

34 SAMUEL BITTEN

42 FILIP SUCHÝ

55 MAREK SOUKUP

64 JAKUB POUR

67 MARTIN LANG

82 SEBASTIÁN MALÁT

84 JAN SCHLEISS

86 TOMÁŠ MERTL

88 PETR KODÝTEK

89 ADRIÁN HOLEŠINSKÝ

96 LUDWIG BLOMSTRAND

BRANKÁŘI

1 MAREK STUCHLÍK

35 FILIP NOVOTNÝ

37 GAŠPER KROŠELJ

OBRÁNCI

3 ADAM JÁNOŠÍK

6 KAREL KŘEPELKA

10 ALEX LINTUNIEMI

14 PAVEL PÝCHA

17 DAVID BERNAD

19 MARTIN PLÁNĚK

72 RADEK JEŘÁBEK

77 DAVID ŠTICH

ÚTOČNÍCI

8 MICHAL SIMON

12 TOMÁŠ FOŘT

15 JAN EBERLE

16 RÓBERT LANTOŠI

23 PAVEL KOUSAL

24 JAN PŮČEK

27 JAKUB KOTALA

29 DAVID ŠŤASTNÝ

46 ONDŘEJ NAJMAN

47 MÁRIO LUNTER

49 JAN ZÁVORA

55 TOMÁŠ ŠMERHA

56 MARTIN BERÁNEK

76 VOJTĚCH POLÁK

91 JAN STRÁNSKÝ

93 MATYÁŠ KANTNER

96 MARIS BIČEVSKIS

BRANKÁŘI

29 JAN LUKÁŠ

36 ADAM WOLF

42 BRANISLAV KONRÁD

OBRÁNCI

3 DAVID ŠKŮREK

4 ADAM RUTAR

6 TOMÁŠ DUJSÍK

14 DALIBOR ŘEZNÍČEK

15 TOMÁŠ GALVAS

20 ŠIMON GROCH

23 JIŘÍ ONDRUŠEK

27 ALEX RAŠNER

48 TOMÁŠ ČERNÝ

51 JAN ŠVRČEK

55 LUKÁŠ MAREŠ

ÚTOČNÍCI

9 JAN KÁŇA

11 JAN KUČERA

12 JAN KNOTEK

13 MATOUŠ MENŠÍK

17 TOBIÁŠ HANDL

19 LUKÁŠ NAHODIL

22 MICHAL KUNC

24 LUKÁŠ ANDĚL

32 JAKUB ORSAVA

41 PETR STRAPÁČ

57 ROSTISLAV OLESZ

61 LUKÁŠ KLIMEK

62 KAREL PLÁŠEK

71 LUKÁŠ KUCSERA

72 JAN BAMBULA

73 JOSHUA JAMES 

87 PAVEL MUSIL

88 JAKUB NAVRÁTIL

91 SILVESTER KUSKO

BRANKÁŘI

2 JAN STRMEŇ

30 DAVID CINKA

49 DOMINIK HRACHOVINA

OBRÁNCI

4 KRISTOFERS BINDULIS

7 JAN ŠTENCEL

27 STUART THOMAS 

33 DANIEL GAZDA

37 MATOUŠ HAIL

42 KAREL PLÁŠIL

44 PETR ŠENKEŘÍK

55 MIKULÁŠ HOVORKA

90 ROMAN VRÁBLÍK

98 ONDŘEJ KACHYŇA

ÚTOČNÍCI

6 LUKÁŠ VOPELKA

8 VÁCLAV KARABÁČEK

10 TOMÁŠ CHLUBNA

17 MARTINS DZIERKALS

18 VOJTĚCH TOMEČEK

20 MATĚJ TOMAN

21 TOMÁŠ ČACHOTSKÝ

22 JAKUB VALSKÝ

23 LUKÁŠ PECH

24 JOSEF KOLÁČEK

25 MIROSLAV HOLEC

27 SAMUEL DRANČÁK

34 FILIP PŘIKRYL

77 MILAN GULAŠ

79 MARTIN HANZL

82 MICHAL VONDRKA

92 JAKUB STRNAD

Kniha
Dynamo Bez frází

V PRODEJI

FILM
Na DY za Dynamo

17. LEDNA 2023

výstava
na zámku

18. LEDNA 2023

GalavE r

7. ÚNORA 2023
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