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Z KABINY 3

Z kabiny a týmu

V novém roce neporaženi! Pardubický A tým 
zvládl všechny tři dosavadní duely roku 2023 
a zůstává tak na prvním místě extraligové 
tabulky, které uhájil hned v prvním utkání no-
vého roku s Vítkovicemi. Dynamo prohrávalo 
v Ostravar Aréně po první třetině už 0:2, díky 
premiérové trefě Davida Musila v pardubic-
kém dresu a povedené ráně Lukáše Sedláka 
však zvládlo ještě před koncem druhé dvace-
timinutovky vyrovnat. V prodloužení poté vy-
střelil Dynamu dva body ukázkovým blafákem 
Tomáš Hyka. 

Také o tři dny později bylo Dynamo úspěšné. 
Proti Karlovým Varům předvedlo tři naprosto 
odlišné třetiny. Po dvaceti minutách vedlo už 
4:0, následně však polevilo a už v čase 27:50 
byl rozdíl pouze jednobrankový. Ve třetí tře-
tině pak uklidnil pardubické fanoušky dvěma 
trefami v závěru Tomáš Vondráček, který se 
prosadil také v první třetině a proti svému 
bývalému zaměstnavateli tak vsítil svůj dru-
hý extraligový hattrick v kariéře. Na konečné 
výhře 7:4 se první kariérní brankou v nejvyšší 
soutěži podepsal také Michal Hrádek.

Dosud poslední výhru pak přivezli pardubičtí 
hráči z Brna. Na ledě trápící se Komety otevřel 
skóre v osmé minutě Lukáš Sedlák. Ve druhé 
třetině pak navýšili vedení ještě Robert Kousal 

a Jan Kolář. Ve třetí třetině se povedlo Kome-
tě snížit a následně dostat Dynamo pod tlak, 
ten však utnul trefou do prázdné brány Tomáš 
Zohorna, který tak uzavřel na konečných 4:1. 

Kromě tří výher může fanoušky těšit na za-
čátku roku také nová smlouva pro Roberta 
Kousala. Pardubický odchovanec bude v Dy-
namu pokračovat minimálně do roku 2026. 
„Jsem šťastný, že jsme se dohodli na mém dal-
ším pokračování. Těším se na další, doufám, že 
úspěšné roky. Je skvělé být součástí takhle 
kvalitního týmu a doufám, že to dotáhneme 
i k nějakému úspěchu,“ hlásil po podpisu no-
vého kontraktu Kousal

Z kabiny b týmu

B tým po třech porážkách v řadě zabral 
a z Frýdku-Místku si po výhře 4:2 odvezl 
všechny tři body. Utkání načal už v první mi-
nutě povedeným blafákem Daniel Rákos, na 
jehož trefu navázali ve druhé třetině přesi-
lovkovými trefami Daniel Bukač a Jan Hruška. 
Čtvrtý gól přidal do opuštěné branky Tomáš 
Svoboda. 

Další povedený výkon si tak připsali nejnovější 
posily béčka. Jan Hruška i Tomáš Svoboda mají 
po dvou odehraných zápasech na kontě shod-
ně čtyři kanadské body. Dvakrát se pod vstře-
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OD ZAČÁTKU SI TO SEDLO
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Přidej se k nám do týmu.

HLEDÁ SE NOVÝ KOLEGA!
POZICE SPRÁVCE SPORTOVIŠTĚ

Sedmadvacetiletý útočník zapsal po boku Luká-
še Sedláka a Tomáše Hyky čtyři kanadské body 
v šesti zápasech. Celkově se druhý pardubický 
útok prosadil zatím v každém utkání, do kterého 
nastoupil.

„Je to super. S klukama jsme si od prvního tré-
ninku sedli a začalo nám to klapat. Hraje se mi 
skvěle, jsou to zkušení hráči a na ledě si dokáže-
me vyhovět. Chceme hrát pospolu, získáváme 
hodně puků v útočném pásmu a víme o sobě. 
Jsem hrozně rád za to, že s nimi hraji a zatím si 
to užívám,“ popsal Cienciala.

„Zrovna včera jsem manželce říkal, že to tak 
občas prostě je, že vás hodí s někým do lajny 

a hned to začne fungovat. Ani si nic nemusíte 
říkat. Víte, kde máte jezdit a v jakých pozicích 
jsou ti kluci. To je přesně náš případ. Každý zá-
pas se to snažíme posouvat a víme o sobě víc 
a víc. Je to opravdu super.“

Odchovanci třineckého hokeje nevyšel začátek 
letošní sezóny ideálně. Ačkoli týmu se dařilo, 
David Cienciala nebodoval tak, jak si předsta-
voval. Velkou roli v tom hrálo také předsezónní 
zranění, které poznamenalo přípravu šikovného 
útočníka.

„Začátek byl těžký. Měl jsem po zranění a vůbec 
jsem se do toho nemohl dostat. Neměl jsem ta-
kové sebevědomí a srážely mě ty zápasy, kdy se 

Po příchodu Lukáše Sedláka bylo jasné, že se nejnovější pardubická posila postaví 
v útoku vedle Tomáše Hyky. Zbývalo vyřešit otázku, kdo útočné duo doplní. Volba 
padla na Davida Ciencialu a ten se zatím trenérům odvděčuje nejlépe, jak může. 



mi nedařilo. Měl jsem už hodně takových sezón, 
tak jsem se snažil si z toho nedělat hlavu a dál 
makat. Věděl jsem, že se to otočí a teď to do 
sebe nějak zapadlo. Hraje se mi dobře, cítím se 
dobře na puku a kluci mi hrozně pomohli. Lepší 
se to a bude to ještě lepší,“ věří Cienciala.

Velkou roli na vzestupu formy tak určitě hraje 
také spolupráce právě s duem letošních pardu-
bických posil. Jak Lukáš Sedlák, tak Tomáš Hyka 
zažívají bodově povedenou sezónu. Sedlák 
odehrál první polovinu sezóny v NHL, kde začal 
v dresu Colorada, následně se však přesunul do 
Philadelphie, kde nasbíral v 27 zápasech 8 ka-
nadských bodů. Následně zažil devětadvaceti-
letý útočník skvělý vstup do pardubického an-
gažmá. Bodoval v každém ze šesti odehraných 
zápasů, třikrát se prosadil gólově a přidal pět 
asistencí.

Sezónu Tomáše Hyky přibrzdilo už po pěti ode-
hraných zápasech onemocnění, kvůli kterému 
nemohl téměř dva měsíce sportovat. Po důklad-
né přípravě s kondičním trenérem se vrátil do 
pardubické sestavy ve 25. kole, kdy byl u těs-
né výhry 1:0 nad Litvínovem. Stejně jako Sed-
lák, také Tomáš Hyka v letošní sezóně skóroval 
v pardubickém dresu třikrát. Ve čtrnácti zápa-
sech navíc přidal osm asistencí.

„Už jsme se chytili v Plzni, kdy s námi místo Lu-
káše Sedláka hrál ještě Robert Říčka. Pak přišel 
Sedlo a fungovalo to opravdu od prvního dne. 
Nechci to nějak zakřiknout, ale doufám, že nám 
to bude dál klapat, budeme nebezpeční v útoč-
ném pásmu a neomylní v obranném,“ popsal 
spolupráci se zkušenými útočníky Cienciala.

Pospolu odehráli také poslední zápas v Brně, 
odkud si Dynamo odvezlo tři body za výhru 4:1. 
Stejně jako v předchozím utkání s Karlovými 
Vary (7:4) se tým pod vedením trenérů Marka 

Zadiny a Richarda Krále dostal do výrazného 
vedení. Tentokrát však žádné drama nedovolil 
a došel si pro čtvrtou výhru v řadě.

„Byl to jiný zápas. Vstoupili jsme do toho dob-
ře a hlavně jsme si to pohlídali. Myslím, že jsme 
celý zápas hráli dobře a zabezpečeně do obra-
ny. Až v posledních deseti minutách jsme se 
dostali pod tlak, dostali jsme gól a jelikož Brno 
nemělo co ztratit, tak se do nás tlačili. Zvládli 
jsme to ale dobře.“ 

Další těžký zápas teď čeká Dynamo na domácím 
ledě. Do Pardubic přijede ze skvělé formě hrají-
cí Sparta, která nasbírala z posledních patnác-
ti zápasů nejvíce bodů ze všech extraligových 
týmů. 

„Bude to boj a perfektní zápas. Se Spartou jsou 
ty zápasy vždycky super, rád proti nim hraji. 
Bude to navíc před domácím publikem, přijde 
hodně lidí, takže se na to hodně těším,“ zakončil 
David Cienciala.

DAVID CIENCIALA
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Fanouškům se líbí váš důrazný styl defen-
zivního obránce. Vystihl byste svoji hru po-
dobnými slovy?
Určitě, moje práce je hlavně v obranném pás-
mu – důraz před bránou, osobní souboje, blo-
kování střel a rychlá rozehrávka dopředu… Do 
dnešního hokeje samozřejmě patří i podpora 
útoku a přesná střelba od obránců, ale moje 
parketa je hlavně v obranném pásmu.

V Pardubicích už jste přitom několik bodů 
posbíral – hezkým gólem v prodloužení jste 
například rozhodl zápas proti Třinci.
Pokud je příležitost podpořit útok, tak nevá-
hám a rád vyjedu dopředu. A když se to pove-
de, mám velkou radost. Stejné je to ale i s tý-
movými úspěchy v defenzivě.

Měl jste jasně danou roli už ve chvíli, kdy 
jste s vedením Dynama jednal o smlouvě?
Bavili jsme se o mé funkci v týmu, potom jsme 
to více řešili hlavně v srpnu s trenéry. V celém 
týmu jsme si během přípravných zápasů určili 
role a každý z nás ví, jakou práci má odvádět 
a co si od něj trenéři slibují. Takže dobře vím, 
proč tady jsem. (smích)

Jsou zatím gólmani spokojení s tím, jak jim 
čistíte předbrankový prostor?
Doufám, že spokojení jsou. (usmívá se) Pravidel-
ně vyhráváme a sbíráme body, což je důležité 
pro sebevědomí. Akorát musíme zlepšit oslabe-
ní, v nichž zatím nemáme dobrá čísla. Musíme si 
navzájem víc pomoct, aby se to zvedlo.

Celý text naleznete v 5. čísle magazínu Dynamo, 
které seženete v našem oficiálním fanshopu, 
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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Příchod Tomáše Dvořáka do Pardubic se odehrál trochu ve stínu velkých posil 
z KHL nebo návratu odchovanců. Sedmadvacetiletý obránce ale na ledě rychle 
ukázal, proč si Dynamo vybralo právě jeho. Vysoký sympaťák znamená jistotu 
v obraně pro spoluhráče, a soupeřům zase může slíbit tvrdé a nepříjemné souboje. 
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Kniha
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V PRODEJI

FILM
NavŽDY za Dynamo

17. LEDNA 2023
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na zámku

18. LEDNA 2023

GalavEčer

7. ÚNORA 2023
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BRANKÁŘI

1 DANIEL KRÁL

31 JAKUB NEUŽIL

60 PETR KVÁČA

OBRÁNCI

6 DAVID AUBRECHT

8 UVIS JANIS BALINSKIS

17 LUKÁŠ DERNER

20 JAKUB DVOŘÁK

23 T.J. MELANCON

29 MICHAL IVAN

43 ONDŘEJ VITÁSEK

55 RICHARD NEDOMLEL

59 PETR KOLMANN

73 JAN ŠTIBINGR

ÚTOČNÍCI

15 ADAM DLOUHÝ

16 MICHAL BIRNER

18 JAKUB RYCHLOVSKÝ

19 OSCAR FLYNN

26 PETR JELÍNEK

28 JAN ŠÍR

41 TOMÁŠ FILIPPI

45 JAN ORDOŠ

53 JAROSLAV VLACH

67 MICHAEL FROLÍK

71 ADAM NAJMAN

77 MARTIN FAŠKORUDÁŠ

88 MICHAL BULÍŘ

BRANKÁŘI

29 OLDŘICH CICHOŇ

32 JOSEF KOŘENÁŘ

43 JAKUB KOVÁŘ

OBRÁNCI

5 MICHAEL KRUTIL

6 MICHAL KEMPNÝ

7 ONDŘEJ MIKLIŠ

16 ADAM POLÁŠEK

24 TOMÁŠ TOMEK

36 JAKUB KREJČÍK

63 MARTIN JANDUS

73 MICHAL MORAVČÍK

77 DAVID NĚMEČEK

94 MARTIN BÖHM

ÚTOČNÍCI

12 GUSTAF THORELL

23 PAVEL KOUSAL

25 DAVID KAŠE

26 MICHAL ŘEPÍK

27 OSTAP SAFIN

37 MICHAL VITOUCH

42 DAVID VITOUCH

47 JAN BUCHTELE

49 DOMINIK SIMON

51 ROMAN HORÁK

71 VLADIMÍR SOBOTKA

86 ERIK THORELL

88 MIROSLAV FORMAN

89 JAKUB KONEČNÝ

93 PETR HAUSER

96 DAVID TOMÁŠEK

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

Kniha
Dynamo Bez frází

V PRODEJI

FILM
NavŽDY za Dynamo

17. LEDNA 2023

výstava
na zámku

18. LEDNA 2023

GalavEčer

7. ÚNORA 2023



doplnit logo regionálního
prodejce Škoda Auto

BE THE BEST OF YOURSELF
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marketingový partner

NA BOJOVNÍKY.
I MIMO LED!
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