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5. kolo
Sobota 29. září
15.00 hodin

PUK 02

15. kolo
Úterý 2. října
18.00 hodin

ZÁPASOVÝ ZPRAVODAJ DYNAMA | ZDARMA

8. kolo
Neděle 7. října
16.20 hodin
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V pondělí 17. září 2018 se v pardubické 
ČSOB Pojišťovna ARENĚ uskutečnila další 
náborová akce Pojď hrát hokej, která je 
pod záštitou Českého hokeje. Děti si mohly 
vyzkoušet, jaké je to být hokejistou. Dyna-
mo spojilo tuto aktivitu s prvním kurzem 
bruslení, ty se konají každé pondělí a středu 
od 18.00 do 19.00 hodin v malé hale. Ač je 
o kurz nadprůměrný zájem oproti předcho-
zím ročníkům, tak stále jsou volná místa.

Na prvotní registraci děcka dostala dárky 
a upomínkové předměty a následně se 
zúčastnila prezentace. Ta zahrnovala infor-
mace o náborové akce, dále se seznámila s 
historií hokejového klubu Dynamo Pardu-
bice. Následně se děti přesunuly do šaten, 
kde se oblékly do výstrojí a mohli se těšit na 
ukázkovou hodinu tréninku na ledové ploše.

O děcka se postaralo celkem devět profesi-
onálních trenérů Dynama Pardubice, některé 
děti si poprvé vyzkoušely své hokejové umě-
ní. Z A týmu za dětmi dorazili Petr Sýkora, 
Patrik Poulíček a Ty Wishart.

Olympijský medailista, mistr světa a český 
mistr – jeden z nejslavnějších odchovanců 
pardubického hokeje Aleš Hemský myslí na 
další generaci pardubických hokejistů a chce 
jim pomoci.

První stovce přihlášených dětí na kurz brus-
lení věnuje hokejové vybavení: brusle, přilbu 
s košíkem, rukavice a hokejku. Klukům, které 
trenéři vyberou, výstroj zůstane a Dynamo 
ji doplní o chrániče na holeně, lokty, kalhoty 
a vestu! Přihlašte své dítě na kurz bruslení 
s Alešem Hemským!

Informace

• Konání kurzu: každé pondělí a středu od 18.00 do 19.00 hodin
• Konec kurzu: březen 2019
• Kurzovné: první měsíc na zkoušku zdarma, poté celoroční poplatek 2000 korun
• Vybavení: přilba s košíkem, hokejka a rukavice; možnost zapůjčení hokejových setů
• Kontakt: Miroslav Bažant – hlavní trenér kurzu bruslení Dynama Pardubice
• Telefon: +420 606 561 807
• E-mail: miroslav.bazant@hcdynamo.cz

Náborová akce Pojď hrát hokej se povedla. 
V náboru Dynama jsou stále volná místa!

Kurz bruslení již začal. 
Přihlaste své dítě!
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www.hcdynamo.cz

# NÁR. JMÉNO NAROZEN VÝŠKA HMOTN. HŮL

BRANKÁŘI

90 CZE ONDŘEJ KACETL 15.10.1990 182 cm 72 kg L

35 CZE MILAN KLOUČEK 30.4.1998 191 cm 89 kg L

OBRÁNCI

33 SVK MARTIN BUČKO 13.5.2000 189 cm 79 kg P

19 CZE VOJTĚCH BUDÍK 29.1.1998 185 cm 82 kg L

53 CAN JACOB CARDWELL 24.5.1992 186 cm 93 kg P

36 CZE PETR ČÁSLAVA 3.9.1979 193 cm 100 kg L

26 CAN RHETT HOLLAND 25.9.1993 188 cm 100 kg P

97 CZE JOSEF HRABAL 17.8.1985 187 cm 86 kg L

62 RUS DANIIL MIROMANOV 11.7.1997 193 cm 90 kg P

15 CZE MAREK TRONČINSKÝ 13.9.1988 186 cm 94 kg L

27 CAN TY WISHART 19.5.1988 193 cm 101 kg L

ÚTOČNÍCI

67 SVK MILOŠ BUBELA 25.8.1992 188 cm 86 kg P

43 CZE ANTONÍN DUŠEK 8.4.1986 184 cm 86 kg L

96 CZE MATOUŠ KRATOCHVIL 2.12.1994 199 cm 95 kg L

25 CZE ONDŘEJ MACHALA 11.1.1999 181 cm 85 kg L

95 CZE JAN MANDÁT 18.11.1995 184 cm 93 kg L

32 CZE ROSTISLAV MAROSZ 23.2.1991 180 cm 80 kg P

94 FRA JORDANN PERRET 15.10.1994 179 cm 81 kg L

44 CZE PATRIK POULÍČEK 10.6.1993 183 cm 85 kg L

60 CZE TOMÁŠ ROLINEK 17.2.1980 177 cm 84 kg L

22 CZE TOMÁŠ SVOBODA 24.2.1987 182 cm 90 kg L

37 CZE PETR SÝKORA 21.12.1978 191 cm 107 kg P

77 FRA SACHA TREILLE 6.11.1987 193 cm 99 kg L

55 CZE TOMÁŠ VONDRÁČEK 16.2.1991 190 cm 95 kg L

Pardubický PUK – magazín pro fanoušky a příznivce pardubického hokeje, periodikum.
Vydavatel: HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., Sukova třída 1735, Pardubice. IČ: 
60112476. Registrace: MK ČR E 18511.

www.hc-kometa.cz

# NÁR. JMÉNO NAROZEN VÝŠKA HMOTN. HŮL

BRANKÁŘI

2 CZE LUKÁŠ DOSTÁL 22.6.2000 185 cm 72 kg L

30 CZE MAREK LANGHAMER 22.7.1994 188 cm 88 kg L

50 CZE KAREL VEJMELKA 25.5.1996 192 cm 98 kg P

OBRÁNCI

42 CZE MICHAL BARINKA 12.6.1984 192 cm 102 kg L

7 CZE TOMÁŠ BARTEJS 4.9.1992 180 cm 84 kg L

24 CZE MICHAL GULAŠI 18.7.1986 182 cm 93 kg L

71 CZE TOMÁŠ MALEC 13.5.1982 188 cm 102 kg L

62 SVK JURAJ MIKUŠ 30.11.1988 194 cm 98 kg L

32 CZE DALIMIL MIKYSKA 16.8.1999 185 cm 87 kg L

63 CZE ONDŘEJ NĚMEC 18.4.1984 182 cm 93 kg P

77 CZE JAN ŠTENCEL 26.2.1995 175 cm 78 kg L

ÚTOČNÍCI

12 CZE LEOŠ ČERMÁK 13.3.1978 188 cm 98 kg P

90 CZE MARTIN DOČEKAL 7.12.1990 192 cm 99 kg L

10 CZE MARTIN ERAT 29.8.1981 179 cm 90 kg L

92 CZE PETR HOLÍK 3.3.1992 172 cm 73 kg L

16 CZE LUBOŠ HORKÝ 14.11.1997 188 cm 84 kg P

57 CZE JAN HRUŠKA 20.1.1986 183 cm 91 kg L

18 CZE VÁCLAV KARABÁČEK 2.5.1996 180 cm 90 kg P

22 CZE LUKÁŠ KAŠPAR 23.9.1985 189 cm 101 kg L

9 CZE BEDŘICH KÖHLER 14.2.1985 193 cm 107 kg P

95 CAN ALEXANDRE MALLET 22.5.1992 185 cm 95 kg P

88 USA PETER MUELLER 14.4.1988 188 cm 93 kg P

19 CZE LUKÁŠ NAHODIL 28.7.1988 184 cm 83 kg P

28 CZE KAREL PLÁŠEK 28.7.2000 177 cm 65 kg L

8 CZE JAN SÜSS 5.1.1999 185 cm 80 kg L

26 CZE MARTIN ZAŤOVIČ 25.1.1985 179 cm 92 kg L

97 CZE RADIM ZOHORNA 29.4.1996 198 cm 103 kg L



# NÁR. JMÉNO NAROZEN VÝŠKA HMOTN. HŮL

BRANKÁŘI

40 CZE MAREK SCHWARZ 1.4.1986 180 cm 86 kg L

35 CZE ROMAN WILL 22.5.1992 186 cm 90 kg L

OBRÁNCI

17 CZE LUKÁŠ DERNER 24.8.1993 185 cm 90 kg L

4 CAN TAYLOR ROHERTY 2.3.1991 203 cm 107 kg P

67 CZE TOMÁŠ HANOUSEK 3.6.1998 183 cm 84 kg P

77 CZE TOMÁŠ HAVLÍN 13.7.1996 190 cm 102 kg L

43 SVK PATRIK MAIER 6.11.1996 180 cm 87 kg L

21 CZE MATĚJ STŘÍTESKÝ 20.9.1990 180 cm 80 kg P

55 CZE MARTIN ŠEVC 23.9.1991 183 cm 87 kg L

5 CZE LADISLAV ŠMÍD 1.2.1986 187 cm 85 kg L

ÚTOČNÍCI

88 CZE MICHAL BULÍŘ 12.8.1991 187 cm 82 kg L

79 SVK LIBOR HUDÁČEK 7.9.1990 175 cm 78 kg P

9 CZE ONDŘEJ CHRTEK 25.1.1999 183 cm 75 kg L

26 CZE PETR JELÍNEK 19.6.1984 188 cm 97 kg L

12 CZE JAN JENÍK 15.9.2000 185 cm 75 kg P

29 CZE LUKÁŠ KRENŽELOK 30.6.1983 187 cm 98 kg L

16 CZE MAREK KVAPIL 5.1.1985 180 cm 87 kg P

31 CZE DOMINIK LAKATOŠ 8.4.1997 184 cm 88 kg L

25 CZE RADAN LENC 30.7.1991 180 cm 79 kg L

45 CZE JAN ORDOŠ 18.9.1996 181 cm 81 kg P

90 USA TYLER REDENBACH 25.9.1984 183 cm 88 kg L

95 CZE MICHAL TEPLÝ 27.5.2001 188 cm 74 kg P

71 CZE JAKUB VALSKÝ 7.9.1988 187 cm 90 kg L

53 CZE JAROSLAV VLACH 6.4.1992 188 cm 107 kg L

69 CZE MAREK ZACHAR 11.6.1998 175 cm 76 kg L

www.piratichomutov.cz
www.hcbilitygri.cz

# NÁR. JMÉNO NAROZEN VÝŠKA HMOTN. HŮL

BRANKÁŘI

29 CZE ŠTĚPÁN LUKEŠ 25.2.1996 183 cm 89 kg L

39 CZE DOMINIK PAVLÁT 11.11.1999 186 cm 76 kg L

30 CZE ALEŠ STEZKA 6.1.1997 193 cm 91 kg L

OBRÁNCI

55 CZE LUKÁŠ BLAHA 1.6.1996 182 cm 89 kg L

4 CZE ONDŘEJ BUCHTELA 8.11.1999 182 cm 95 kg P

67 CZE STANISLAV DIETZ 10.9.1990 194 cm 88 kg L

20 CAN BRETT FLEMMING 26.2.1991 178 cm 85 kg P

70 CZE BOHUMIL JANK 6.7.1992 189 cm 95 kg L

3 CZE RONALD KNOT 3.8.1994 193 cm 90 kg P

96 CZE JAROSLAV MRÁZEK 14.1.1986 189 cm 96 kg L

77 CZE DAVID ŠTICH 15.4.1989 189 cm 104 kg L

24 CZE JAKUB TREFNÝ 12.3.1981 177 cm 92 kg L

16 SVK JURAJ VALACH 1.2.1989 202 cm 102 kg P

ÚTOČNÍCI

21 CZE ADAM DLOUHÝ 29.11.1994 177 cm 86 kg L

86 CZE JAN HAVEL 8.7.1996 185 cm 80 kg L

71 CZE IVAN HUML 6.9.1981 188 cm 89 kg L

15 CZE ROMAN CHLOUBA 11.2.1991 183 cm 89 kg P

94 CZE JAKUB CHRPA 13.2.1994 175 cm 81 kg L

22 CZE PAVEL KLHŮFEK 27.10.1991 187 cm 85 kg L

11 CZE PETR KOBLASA 7.11.1993 184 cm 98 kg P

13 CZE JAKUB LAUKO 28.3.2000 183 cm 77 kg L

62 CZE VLADIMÍR RŮŽIČKA 17.2.1989 190 cm 97 kg L

88 CZE JAKUB SKLENÁŘ 20.3.1988 175 cm 77 kg L

19 SVK DÁVID SKOKAN 6.12.1988 182 cm 83 kg L

91 CZE JAN STRÁNSKÝ 16.4.1990 178 cm 85 kg P

66 CZE MARTIN ŠŤOVÍČEK 23.10.1995 178 cm 80 kg L

14 CZE MAREK TOMICA 1.1.1981 184 cm 85 kg L

93 CZE LUKÁŠ VANTUCH 20.7.1987 196 cm 104 kg L



Jacob Cardwell: Je to 
pro mě emotivní návrat

Před utkáním se Spartou 
Praha přišel do kabiny a 
hned viděl své jméno na 
soupisce pro utkání.

A rovnou v první obraně 
se svým velkým kamará-
dem Tyem Wishartem!

Jacob Cardwell si zahrál 
extraligový zápas, a to hned 
skoro 18 minut, ke dvěma 
uděleným hitům si připsal 
dvě střely na branku.

Do Pardubic se mohl vrátit 
později až těsně před zahá-
jením extraligové sezony, až 
když věděl, že pomohl své 
přítelkyni.

Zastavme se krátce u utkání 
v Praze, proč se vám nepo-
vedlo a nenavázali jste na 
loňské výhry v O2 areně?

„Oproti Spartě jsme tento-
krát byli pomalejší. Domácí 
hráli velmi dobře, my jsme 
se jim v pohybu nedokázali 
vyrovnat. Postupně jsme 
se ale zlepšovali, hlavně ve 
třetí třetině jsme hráli už 
dobře. Měli jsme pár šancí, 
snažili jsme se střílet, ale byl 
to jejich den a zaslouženě 
vyhráli. Musíme na tenhle 
týden rychle zapomenout a 
makat dál!“

Jak bylo v kabině po první 
třetině, po níž to bylo 0:2 
z vašeho pohledu a na střely 
dokonce 3:19?
„Trenér nám hlavně říkal, 
ať hrajeme jednoduše a 
snažíme se střílet. Dále nám 
zdůrazňoval, ať zbytečně 
nepanikaříme a sami se ne-
dostáváme do problémů. Je 
třeba v takových momentech 

hrát jako tým a vzájemně si 
pomáhat.“

Ve třetí už jste byli lepší…
„Snížili jsme na 1:3 a živili 
šanci na to, něco se zápa-
sem udělat. Myslím si, že i 
zbývalo dost času, ale bo-
hužel jsme přes pár šancí již 
neskórovali a naopak Sparta 
čtvrtou trefou zápas zlomila. 
Obě víkendové prohry nás 
mrzí, my musíme máknout, 
aby to ten další s Brnem a 
v Plzni bylo lepší.“

Duel na Spartě byl pro vás 
prvním v této extraligové 
sezoně…
„Byl to pro mě speciální 
zápas, to přiznávám. Přišel 
jsem v neděli na stadion a 
zjistil jsem dle soupisky, že 
jsem nominován na utkání. 
Hned jsem napsal přítelkyni 

Kanadský zadák chtěl původně odpískat sezonu, 
protože se stará o popálenou přítelkyni. Nyní 
bojuje o svou pozici v Dynamu.



zprávu, byla šťastná a hned 
začala shánět vstupenku 
do O2 areny. Měla velikou 
radost, že hraji a že může jet 
fandit.“

Opravdu?
„Jistěže. Chtěl bych všem 
poděkovat za důvěru – 
vedení klubu, trenérům i 

spoluhráčům. Všichni mě 
celý zápas podporovali, 
to mi dávalo sílu. Rovnou 
na Spartě jsem vletěl do 
extraligové sezony. Hokej je 
sport, který miluji a jsem rád, 
že jsem se mohl vrátit. Díky 
všem v Pardubicích, že mi 
dali šanci se vrátit. Je to pro 
mě speciální.“

Jak jste reagoval, když jste 
zjistil, že budete hrát v první 
obraně?
„Ty Wishart je můj velký 
kamarád a byl jsem rád, že 
jsme mohli hrát spolu. S 
manželkou mě podporuje, 
hodně se zajímali a pomá-
hali nám s přítelkyní poté, co 
se ji stala ta nehoda. Když 



jsem si zrovna četl sestavu, 
přišel ke mně kouč a zeptal 
se mě, jak jsem připravený. 
Měl jsem velkou radost, 
že mohu hrát, tak jsem 
řekl, že jasně a že se moc 
těším. Hodně jsem se smál. 
Zároveň jsem si uvědomo-
val vloženou důvěru do mě 
samotného.“

Jak se daří vaší přítelkyni? 
Je jí lépe?
„Ano, díky za tuto otázku. 
Každý den je přítelkyni lépe, 
bere léky a zotavuje se z 
nešťastné události. Trávíme 
spolu co nejvíce času. Ještě 
bych rád využil této příle-
žitosti a poděkoval všem 
pardubickým fanouškům 
za podporu. Četli jsme si 

vzkazy společně a dávaly 
nám dohromady sílu. Psali 
mi i příznivci jiných klubů, 
to mě také velmi potěšilo a 
jsem za tyto zprávy vděčný. 
Vám všem Čechům bych rád 
s přítelkyní poděkoval, máte 
náš velký respekt!“

Byla s vámi i v Praze na 
utkání, že?
„Předminulý týden za mnou 
přiletěla a je zde se mnou, 
to pro mě moc znamená. 
Chodí zde na rehabilitace 
a snaží se zotavovat. První 
týden byl těžší, hodně jsem 
se o Hanu staral. Víte, pro 
mě moc znamená, že tu je se 
mnou, usmíváme se na sebe. 
Ona to tu miluje a to pro mě 
také moc znamená, že tu je 

spokojená. I to jí pomáhá se 
ze všeho dostat. Máme taky 
super partu v kabině, to je 
taky důležité.“

Asi je zbytečné se vás ptát, 
jak je důležité pro vás osob-
ně, že tu je s vámi…
„Víte… Bavíme se po porážce 
na Spartě, která mě fakt mrzí 
a štve.“

To je pochopitelné…
„Ale to, že uvidím večer svou 
přítelkyni a budeme moci 
být spolu mi dává energii… 
Je to možná bláznivé, ale 
po tom všem, čím jsme si 
v létě prošli, to je happyend, 
že tu může být spolu a že 
se můžeme těšit na další 
společné dny.“

BARTH.cz

AUTOCENTRUM REKLAMKA MOTOCENTRUM

CARAVAN MOTOPŮJČOVNA OPERÁK

AUTOPŮJČOVNA RUN RACING

AUTOCENTRUM.cz BARTH-MEDIA.cz MOTOCENTRUM-BARTH.cz

BARTH-OPERAK.czMOTOPUJCOVNA.cz

BARTH-RENT.cz BARTH-RUN.cz BARTH-RACING.cz

BARTH-CARAVAN.cz

…neobyčejný prodejce vozů!

…neobyčejná půjčovna obytných vozů!

…neobyčejná autopůjčovna!

…neobyčejná reklamka!

…neobyčejná půjčovna motorek!

…neobyčejný běžecký tým!

…neobyčejný prodejce motorek!

…neobyčejný operativní leasing!

…neobyčejný závodní tým!
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Jedinečnou prostornost tvoří nejen nadstandardní 
zavazadlový prostor, ale také možnost jeho 
uspořádání a chytrá řešení, která zajistí, že bude 
Váš náklad za jízdy vždy na svém místě.

NOVÁ ŠKODA FABIA COMBI
S 1 395 LITRY ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

novaskodafabia.cz Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA FABIA: 4,7–4,9 l/100 km, 107–113 g/km

Autocentrum BARTH, Hůrka 1798, 530 12 Pardubice
Tel.: 464 645 100, www.autocentrum.cz

Autocentrum BARTH, Brněnská 2004, 500 06 H. Králové
Tel.: 494 945 300, www.autocentrum.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:



V pozici provozně-ekono-
mického manažera se do 
pardubického hokeje vrátil 
Ondřej Šebek.

Zkušený funkcionář je záro-
veň členem představenstva 
společnosti a pravou rukou 
generálního manažera.

„Vrátil jsem se v půlce roz-
běhnuté minulé sezony, kdy 
nebyl prostor k zásadním 
změnám. Po dvouleté pauze 
jsem se seznámil s nasta-
venými procesy, s Dušanem 
Salfickým a dalšími lidmi 
v klubu jsme si ihned sedli 
lidsky i profesně. Snažíme 
se vylepšovat věci, které 
fungují a eliminovat případ-
né nedostatky,“ říká Ondřej 
Šebek, jehož profesní dráha 
je spjata zejména s pardu-
bickým hokejem.

U vás nešlo o žádné dlouhé 
rozkoukávání, že?
„To máte pravdu, v klubu 
jsem na různých pozicích 
působil přes dvacet let. 
Dušan Salfický je jasným 
šéfem celé organizace, já 
se mu snažím mu pomáhat 
v oblasti provozně-ekono-
mického řízení společnosti. 
Musím zpětně říci, že všech-
ny tyto věci nejde vykonávat 
jedním člověkem. Agenda 
je opravdu velmi rozsáhlá. 
S odstupem a s nabytými 
zkušenostmi tvrdím, že to 
není práce vykonavatelná 
jedním člověkem. Třeba 
v den extraligového utkání 
má generální manažer tolik 
povinností spojených s muž-
stvem, s významnými hosty, 
a to před zápasem, v jeho 
průběhu i po jeho skončení, 
že nemůže mít ani čas ani 

kapacitu na běžné provozní 
věci. Chci být Dušanovi 
oporou a pomáhat mu, aby 
mohl řídit sportovní část 
a věnovat se povinnostem 
spojených s pozicí generál-
ního manažera a předsedy 
představenstva.“

Po skončení sezony se po-
vedlo do Pardubic meziná-
rodní turnaj Carlson Hockey 
Games…
„Po sportovně i ekonomic-
ky úspěšné sezoně jsme 
vnímali návrat reprezentace 
do Pardubic jako poděkování 
partnerům, fanouškům i 
klubu samotnému. Není ta-
jemstvím, že zájemců o po-
řádání turnaje bylo více. Díky 
našim kontaktům na svazu 
a BPA, kde nyní působí náš 
dlouholetý kolega Jan Kra-
tochvíl, který hodně pomohl, 

V průběhu minulé sezony se do Dynama vrátil 
Ondřej Šebek, zodpovídá za provozní chod spo-
lečnosti, řídí oddělení obchodu a marketingu.

Ondřej Šebek: Chci být 
Dušanovi oporou



se to podařilo. Hlavní roli ale 
hrálo to, že díky společnému 
úsilí vedení klubu, vedení 
statutárního města Pardu-
bice a Rozvojového fondu 
jsme předložili konkurence-
schopnou nabídku, kterou 
podpořili vstřícností i naši 
partneři třeba z pardubic-
kých hotelů nebo dodavatelů 
dalších služeb. Jsem rád, 
že celé klání proběhlo ke 
spokojenosti všech zúčast-
něných, chodilo hodně lidí, 
organizačně jsme obstáli a 
jako bonus beru, že český 
tým vyhrál všechny domácí 
zápasy…“

Pardubice mají opět pozi-
tivní mezinárodní referenci, 
že?
„Spokojenost byla jedno-
značná, ale je třeba si říci, že 
nejde, aby se k nám neustále 
vracely všechny akce čes-
kého národního týmu. Jsme 
rádi, že jsme mohli hostit 
nejprestižnější hokejovou 
akci minulé sezony a to 
navíc těsně  před konáním 
mistrovství světa. Budeme 
dále vyvíjet úsilí, aby se brzy 
něco podobného v Pardu-
bicích zopakovalo. Není ale 
reálné, aby se tak stalo třeba 
hned v příštím roce. Svaz 

řeší tyto aktivity celorepub-
likově. Mohu potvrdit, že 
máme výborné reference a 
že máme políčeno na jednu 
zajímavou mezinárodní akci 
v blízké budoucnosti.“

Jak na spolupořádání tako-
vého mezinárodního turnaje 
může klub vydělat?
„Náš benefit nebyl finanční, 
klub neprodával vstupen-
ky nebo reklamní prostor. 
Brali jsme to jako prodlou-
žení sezony,  příležitost pro 
fanoušky, že mohli vidět 
špičkový mezinárodní hokej. 
Důležitá je též spokojenost 



našich partnerů, kterým 
jsme umožnili sledovat tuto 
akci z jejich VIP zázemí 
v naší aréně. Po dlouhé době 
jsme si řekli o významné 
slovo v rámci celorepubliko-
vého hokejového dění.“

Dalším turnajem v ČSOB 
Pojišťovna ARENĚ bylo již 
čistě pardubické pořádání 
Memoriálu Zbyňka Kusého…
„První myšlenka přišla na 
jaře, jednalo se o takové 
nesmělé nahození tématu 
pořádání vlastního letního 
turnaje spojené s uctěním 
památky velké osobnosti 
klubové historie. Předsta-
venstvo klubu a vedení měs-
ta i pardubického kraje tuto 
myšlenku kvitovaly. O tom, 
že můžeme být spokojení 
s prvním ročníkem memo-
riálu svědčí fakt, že sami 
účastníci se hlásili už na 
konci turnaje, že by rádi opět 
přijeli, podařilo se naplnit 
rozpočet. První zápas turna-
je jsme pojali jako vzpo-
mínku na Zbyňka Kusého, 
předcházel mu slavnostní 
ceremoniál a navíc v zákulisí 
ČSOB Pojišťovna ARENY se 
sešla řada osobností, které 
Zbyněk různě pospojoval. 
Bylo pro mě osobně hodně 
emotivní sledovat setkání 
těchto lidí někdy i po mnoha  
letech. Zbyněk byl výraznou 
osobností a myslím si, že 
jemu pocta na takto viditel-
né a věřím, že i pravidelné 
akci rozhodně patří. Dá se 

říct, že díky jemu se i po 
jeho úmrtí podařilo v mnoha 
ohledech obrousit hrany 
některých osobních či pra-
covnách vztazích a udělat 
za minulostí, kterou už nikdo 
nezmění, tlustou čáru.“

Ohlas na turnaj byl již v jeho 
průběhu značný…
„Ano, byl skutečně velký, 
pozitiva jasně převláda-
jí… Již řešíme i podněty a 
nápady vylepšení pro další 
ročníky. Přemýšlíme nad 
pozváním jednoho českého 
klubu, časovým posunem 
více do pracovního týdne. 
Nápadů máme více a určitě 
nejsme v tomto ohledu  
nečinní. Chceme také vyřešit 
termín konání s Pardubic-
kou juniorkou, abychom 
předešli souběhu dvou takto 
významných akcí.“

Mají tyto mezinárodní akce 
přínos do pomyslné klubové 
pokladny?
„Žádný přímý vliv nemají,  
obě akce ale považujeme 
za investici do popularity 
hokeje v Pardubicích. Po 
složitém období, které má 
tento klub za sebou, chceme 
těmito akcemi dát vědět, 
že Pardubice jsou stále ten 
pověstný ‚Hockeytown‘. 
Další významnou přida-
nou hodnotou těchto akcí 
je ekonomický přínos pro 
pardubické podnikatele a 
podporu cestovního ruchu. 
Nejen že při obou turnajích 

tu všechny týmy bydlely, 
stravovaly se tu, dorazily za 
nimi stovky fanoušků, kteří 
sem také nějak přijeli, někde 
bydleli, někde jedli, nakupo-
vali a tak dále. Televizní pře-
nosy z turnaje reprezentace 
v Pardubicích viděly miliony 
lidí v celé Evropě, i interne-
tové vysílání z memoriálu 
Zbyňka Kusého mělo desítky 
tisíc odběratelů.“

ČSOB Pojišťovna ARENA, 
v níž se Memoriál Zbyňka 
Kusého konal, prokoukla. Co 
všechno se v ní změnilo?
„Snažíme se postupně a 
věřím, že viditelně zlepšovat 
komfort pro fanoušky. ČSOB 
Pojišťovna ARENA má skvělé 
stavební dispozice, kdy lidé 
i na balkonech krásně vidí 
na ledovou plochu a jsou 
velmi blízko hrací ploše, dále 
má svůj přirozený kotel na 
Jižní tribuně. Hala se dotýká 
samotného středu města, 
pozitiv je bezpočet. Chceme 
se posouvat dál a využívat 
technologie odpovídají-
cí dnešní době. Za velké 
podpory statutárního města 
Pardubice, Pardubického 
kraje a Rozvojového fondu 
Pardubice, kterým jménem 
představenstva i touto 
formou ještě jednou děkuji, 
máme v hale nové osvětlení, 
které zlepšuje zážitek sledo-
vání ledního hokeje jak di-
vákům na stadionu i během 
televizních přenosů. Zásadní 
modernizací prošly po více 



než patnácti letech prostory 
A týmu. Kabina je vybavena 
novým nábytkem, vznikl 
‚medical room‘ se zázemím 
pro klubového fyzioterape-
uta a lékaře. V neposlední 
řadě došlo k modernizaci 
systému videorozhodčího, 
máme instalovaný nej-
vyšší možnou technologii 
současné doby. Jako jeden 
z několika málo klubů jsme 
už nyní připraveni na tre-
nérskou výzvu. Chceme tyto 
možnosti využít i v progra-
mu naší kostky, a to zejména 
možností využit vícero 
záběrů z herních situací, 
snažíme se v rámci vysí-
lání programu na „kostce“ 
snižovat komerční prostor ve 
prospěch zábavných prvků a 
opakování hry. Věřím, že bě-
hem krátké doby naši snahu 
fanoušci zaznamenají. Z hle-
diska technického vybavení 

byla naše aréna schválena 
v rámci předsezonní kont-
roly vedením soutěže, náš 
technologický skok je velmi 
znatelný, opět můžeme hrdě 
konstatovat, že jsme jednou 
z nejmodernějších arén 
u nás. Na druhou stranu 
je potřeba zmínit, že třeba 
systém videorozhodčího 
byl až dosud analogový, a 
využívali jsme několik let 
výjimku z licenčního řádu. 
Kdyby k této modernizaci 
nedošlo, vážně hrozilo, že 
bychom na letošní sezónu 
nedostali licenci. S vede-
ním města i Rozvojového 
fondu intenzivně jednáme 
o dalších projektech, které 
by ČSOB Pojišťovna ARENU 
dále posunuly. “  

To ale není všechno, že?
„Určitě ne. V neposlední 
řadě došlo k modernizaci 

videorozhodčího, máme 
instalovaný nejvyšší možnou 
technologii současné doby. 
Jako jeden z několika 
stadionů jsme připraveni na 
trenérskou výzvu, chce-
me tyto možnosti využít i 
v programu naší kostky, a 
to využitím vícero záběrů 
z herních situací. Jsme si 
vědomi atraktivity kostky, 
snažíme se v rámci vysí-
lání programu na ní sni-
žovat komerční prostor ve 
prospěch zábavných prvků 
a opakování hry. Věřím, že 
během krátké doby naši 
snahu fanoušci zazname-
nají. Z hlediska technického 
vybavení byla naše aréna 
chválena v rámci předsezon-
ní kontroly vedením soutěže, 
náš technologický skok je 
velmi znatelný, opět jsme 
top vybavenou halou u nás. 
Systém videorozhodčího byl 



dříve analogový, byl oprav-
du zastaralý. Teď již mohu 
doplnit, že kdyby k této mo-
dernizaci nedošlo, nedostali 
bychom licenci pro novou 
extraligovou sezonu.“

Dynamo dále rozšířilo mož-
nosti koupí vstupenek na 
domácí extraligová utkání 
Dynama…
„Máme ve spolupráci s Roz-
vojovým fondem Pardubice 
náš vlastní systém který je 
fanouškům znám a využí-
ván. Během tří let se poměr 
nákupu lístků přes internet 
posunul ze 30 na 70 procent 
na zápas. Rozšířili jsme 
prodejní síť o terminály 
společnosti Sazka, kterých 
je více než sedm tisíc, dále 
spolupracujeme s Ticketpor-
talem, který má i kamenná 
výdejní místa. Fanoušci mají 
možnost zakoupit prakticky 
kdekoliv i kdykoliv.“

Proměnou prošel i ceník na 
domácí zápasy Dynama…
„Cenu vstupného jsme mírně 
navýšili, ale při kombinaci 
levnějšího časového pásma 
a Dynamo karty tuto změnu 
fanoušek nepocítí. Navíc 
jsme systém zjednodušili, a 
to zúžením časových pásem 
dynamického ze tří do dvou, 
sjednotili jsme slevu na Dy-
namo kartou na 10 procent, 
kterou mohli využít majitelé 
permanentek a držíme ji 
i pro koupi jednotlivých 
lístků.“

Jak to vůbec s Dynamo 
kartou je poté, co ČSOB 
Pojišťovna přesunula své 
partnerství směrem k aréně?
„Dynamo karta dále pokra-
čuje, jsme stále unikátním 
projektem v rámci ledního 
hokeje i českého sportu. 
Touto platební kartou mohou 
uživatelé přímé finanční 
výhody nejen v ČSOB Po-
jišťovna ARENĚ při občer-
stvení nebo ve fanshopu, 
ale i u řady našich partnerů. 
Od ČSOB banky, která kartu 
zřizuje máme referenci, že 
z regionálních karet jsme 
jejím nejúspěšnějším projek-
tem. Je to i pro nás závazek 
vlastní platební a věrnostní 
kartu dále rozvíjet.“

Jaké máte plány nejen pro 
tuto extraligovou sezonu?
„Extraligové utkání v Par-
dubicích je nejen sportovní 
událostí, ale i místem a 
příležitostí pro společen-
ská i obchodní setkávání 
a navštěvuje ho řada i 
významných a zajímavých 
hostů – rádi bychom tyto 
osobnosti se vztahem 
k našemu klubu postupně 
přistavovali divákům formou 
slavnostního úvodního 
buly a krátkým rozhovorem 
v průběhu zápasu. Chceme, 
aby za nás spíše mluvily 
činy než plány, kterých ale 
pár v hlavách máme. Naše 
vize jsme ukázali naplněním 
akcí, které jsme uspořádali 
a technologickými posuny. 

Rádi bychom třeba za rok 
představili další novinky a 
třeba se to povede i dříve. 
Některé plány se týkají 
zajímavých akcí, ale jako 
vedení klubu pracujeme i na 
dalších možnostech jak plnit 
rozpočet klubu. Na druhou 
stranu musíme stát pevně 
nohama na zemi, neztratit 
pokoru a pracovat na té pod-
statě, kterou pro pardubické 
Dynamo stále zůstává Ti-
psport extralize. Od úspěchu 
v nejvyšší soutěži se pak 
odráží veškeré další dění 
v hokejovém klubu.“

Nejbližší akcí by mělo být 
pořádání univerzitního 
derby, že?
„Ano, uspořádání této 
atraktivní sportovní události 
je letos na straně Pardubic – 
už na přípravách pracujeme.  
Mimochodem – univerzitní 
hokej je v současnosti velké 
téma a dá se předpokládat 
jeho výrazný rozvoj. A to  
nejen vzhledem ke změnám 
v mládežnických soutě-
žích, ale i celospolečenské 
poptávce po rozvoji univer-
zitního sportu jako fenomé-
nu, který nabízí sportovní 
i vzdělávací program pro 
obrovskou skupinu sportov-
ců, kterým se nepovede se 
prosadit v profesionálním 
sportu. Nechci být zatím 
příliš konkrétní, ale i letos 
bude univerzitní derby, které 
bude již pátým, v Pardubi-
cích něčím výjimečné.“
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