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EXTRALIGA
Dámy a pánové. Extraliga opět začíná!

Z minulé sezony znají fanoušci Jana Semoráda a Martina Šagáta. Pardubice 
posílily i obranu. Po dvanácti letech si za svůj mateřský klub zahraje důrazný 
bek Jiří Vašíček, dobře se jeví kvalitně bruslící Marek Ďaloga.

Pardubice naskakují do své 64. sezony v naší nejvyšší soutěži. Jak se jim 
v domácí premiéře povede? Fanděte a pomozte hokejistům HC ČSOB 
Pojišťovna Pardubice!

Tak jsme se dočkali. Hokejová Tipsport extraliga opět otevřela svoje 
brány a pardubičtí hokejisté se dnes představí v prvním domácím utkání. 
Východočeši vyzvou od 19.10 hodincelek Chomutova, který ve své obnove-
né extraligové premiéře podlehl minulý čtvrtek Kometě Brno.

Piráti se během léta vyzbrojili na svou plavbu extraligovými vodami. 
Chomutov je na extraligu řádně natěšen, vždyť se do naší nejvyšší hokejové 
soutěže vrátil po dlouhých osmatřiceti letech!

V minulé sezoně dokázali Chomutovští ovládnout první ligu, když po ospa-
lém začátku se rozjeli a v základní části získali 112 bodů. Ze druhého místa 
po 52 kolech postoupili přes Havlíčkův Brod, Olomouc a Ústí nad Labem 
do baráže o Tipsport extraligu.

Severočeši vedli v sérii 1:0, 2:1 a 3:2. Mladá Boleslav dokázala vždy srovnat 
stav série. Rozhodující sedmý duel však Piráti vyhráli 4:2 a po osmatřiceti 
letech postoupili do nejvyšší soutěže.

Pardubické hokejisty čeká nabuzený celek, který v předsezonním období 
prokázal, že by rád výrazně zčeřil již tak výrazně divoké vody Tipsport extra-
ligy. Chomutov dokázal v létě v European Trophy dvakrát porazit pražskou 
Spartu, jednou dokonce 7:0. Mužstvo Pirátů má silný tým, vyhrál v Jyväsky-
lä a Kuopiu v rámci prestižní evropské soutěže, což se také počítá.

„Nespekulujeme o tom, s kým hrajeme, zda je to doma nebo venku. První 
zápasy mají svá specifika, jsou bojovnější oproti těm v průběhu sezony. 
Zajímá mě hlavně výsledek,“ řekl trenér HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 
Pavel Hynek.

Hokejisté HC ČSOB Pojišťovna Pardubice se ale ničeho nebojí. Východočeši 
vstupují do sezony v roli obhájců mistrovského titulu s plni odhodlání. 
Do Ruska sice zamířila věrná útočná dvojice Petr Koukal – Jan Kolář, ale 
Pardubičtí věří, že je nahradí duo Pavel Brendl – Kristopher Beech.

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – Piráti Chomutov v nejvyšší soutěži
Celkem: 24 utkání (17 – 0 – 3 – 0 – 4), skóre 112:65 (37:19, 30:24, 45:22 – 0:0 – 0:0)
Doma: 12 utkání (11 – 0 – 0 – 0 – 1), skóre 61:27 (22:7, 17:11, 22:9 – 0:0 – 0:0)
Venku: 12 utkání (6 – 0 – 3 – 0 – 3), skóre 51:38 (15:12, 13:13, 23:13 – 0:0 – 0:0)

Příští domácí zápas:
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – HC Mountfield České Budějovice
neděle 23. září 2012 od 17.00 hodin

14 002
Tolik dní uplynulo 
mezi posledními 
dvěma zápasy 
Chomutova v naší 
nejvyšší soutěži.



SOUPISKY HC CSOB POJISTOVNA PARDUBICEˇ ˇ̌
# Jméno  Post Narozen  Hůl Výška Hmotnost
99 Růžička Martin brankář 01.06.1987 levá 180 70
30 Salfický Dušan brankář 28.03.1972 levá 185 85
19 Benák Václav obránce 30.08.1978 pravá 177 90
29 Beneš Petr  obránce 24.03.1992 pravá 182 85
28 Drtina Marek obránce 05.06.1989 levá 196 90
8 Ďaloga Marek obránce 10.03.1989 levá 194 83
14 Kočí Václav obránce 15.07.1979 levá 185 91
27 Kolář Jan  obránce 22.11.1986 levá 190 92
24 Píša Aleš  obránce 02.01.1977 pravá 183 90
9 Sičák Vladimír obránce 01.12.1980 levá 179 89
7 Vašíček Jiří obránce 31.12.1980 levá 184 91
18 Bartek Martin útočník 17.07.1980 levá 183 93
25 Brendl Pavel útočník 23.03.1981 levá 188 97
46 Buchtele Jan útočník 21.07.1990 levá 186 88
94 Cetkovský Jiří útočník 04.11.1983 levá 197 108
90 Kousal Robert útočník 07.10.1990 levá 185 90
72 Nahodil Lukáš útočník 28.07.1988 pravá 185 74
92 Nosek Tomáš útočník 01.09.1992 levá 185 82
69 Radil Lukáš útočník 05.08.1990 pravá 190 85
36 Semorád Jan útočník 19.03.1988 pravá 184 82
96 Somík Radovan útočník 05.05.1977 pravá 190 90
23 Starý Jan  útočník 07.02.1986 levá 185 88
45 Šagát Martin útočník 11.11.1984 pravá 194 95
79 Zohorna Tomáš útočník 03.01.1988 levá 185 91

Realizační tým
Hlavní trenér: Mgr. Pavel Hynek
Asistent trenéra: Ladislav Lubina
Trenér brankářů: Jaroslav Landsman
Kondiční trenér:   Mgr. Jiří Zadina
Vedoucí mužstva:  Bohuslav Šťastný
Kustod:   Libor Hovorka
Masér:   Martin Mandys
Fyzioterapeut:  Vít Hrdlička
Lékaři:   MUDr. Jan Vanáč
   MUDr. Zdeněk Koreček

Oficiální název klubu: HC ČSOB Pojišťovna Pardubice
Adresa: HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, Sukova třída 
1735, 530 02 Pardubice
Internetové stránky: www.hcpce.cz
E-mail: hcpce@hcpce.cz
Telefon, fax: 466 741 630, 466 535 350

Rok založení klubu: 1923
Klubové barvy: bílá a červená
Kapacita stadionu: 10 194 míst
Mistr ligy: šestkrát (1972/1973, 1986/1987, 1988/1989, 
2004/2005, 2009/2010 a 2011/2012)
V nejvyšší soutěži: od roku 1950
Názvy klubu: 1923 – LTC Pardubice, 1949 Sokol Par-
dubice (sloučení LTC a Rapidu), 1950 Slavia Pardubice, 
1953 – Dynamo Pardubice, 1960 – Tesla Pardubice, 1991 
– HC Pardubice, 1995 – HC Pojišťovna IB Pardubice, 
1997 – HC IPB Pojišťovna Pardubice, 2002 – HC ČSOB 
Pojišťovna Pardubice, 2003 – HC Moeller Pardubice, 2009 
– HC Eaton Pardubice, 2011 – HC ČSOB Pojišťovna 
Pardubice

Předseda představenstva: Ing. Daniel Tamchyna, MBA
Generální manažer: Mgr. Ondřej Šebek
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ˇ PIRÁTI CHOMUTOV
# Jméno  Post Narozen Hůl Výška Hmotnost
1 Hanuljak Miroslav brankář 12.09.1984 levá 180 72
34 Kostúr Matúš brankář 28.03.1980 levá 184 85
82 Řehoř Milan brankář 23.06.1984 levá 191 98
74 Bartejs Tomáš obránce 04.09.1992 levá 178 73
23 Lučka Martin obránce 10.03.1985 levá 191 85
21 Macháček Petr obránce 19.10.1985 levá 179 84
6 Mrázek Jaroslav obránce 14.01.1986 levá 190 98
27 Palin Brett obránce 23.06.1984 pravá 188 91
51 Pulpán Lukáš obránce 23.06.1985 levá 173 80
90 Rutta Jan  obránce 29.07.1990 pravá 190 90
86 Rýgl Martin obránce 14.05.1986 pravá 189 90
96 Důras Michal útočník 22.11.1981 levá 181 87
69 Gajovský Nikola útočník 16.03.1987 levá 185 82
77 Hafenrichter Jaroslav útočník 22.01.1990 levá 182 90
11 Hromas Karel útočník 27.01.1986 levá 186 94
44 Hruška David útočník 08.01.1977 pravá 182 90
31 Hřebejk Štěpán útočník 28.05.1982 pravá 174 73
12 Jíra Petr  útočník 10.08.1978 pravá 175 75
14 Kraft Milan útočník 17.01.1980 pravá 193 98
41 Lušňák Patrik útočník 06.10.1988 levá 183 83
37 Ondřej Zdeněk útočník 02.08.1980 levá 180 95
56 Polák Vojtěch útočník 27.06.1985 levá 180 86
40 Procházka Milan útočník 17.04.1977 levá 183 91
20 Sikora Marek útočník 29.12.1986 pravá 187 95
13 Zálešák Miroslav útočník 02.01.1980 levá 186 87

Realizační tým
Trenér:  Jiří Doležal
Asistent trenéra:  Mikuláš Antonik
Trenér brankářů:  Josef Bruk
Kondiční trenér:  Petr Švehla
Vedoucí:   Roman Lauko
Kustod a masér:  Pavel Mošna
Fyzioterapeut 
a masér:   Pavel Wildumetz
Lékař:   MUDr. Petr Šizlink

Oficiální název klubu: Piráti Chomutov
Adresa: Piráti Chomutov, Mostecká 5773, 430 01 Chomutov
Internetové stránky: www.piratichomutov.cz
E-mail: klub@piratichomutov.cz
Telefon, fax: 474 699 100, 474 699 102

Rok založení klubu: 1945
Klubové barvy: bílá, modrá a červená
Kapacita stadionu: 5050 míst (z toho 4020 k sezení)
Mistr ligy: nikdy
V nejvyšší soutěži: od roku 1951 do roku 1964, v sezoně 
1967/1968, v sezoně 1973/1974, od roku 2012
Názvy klubu: 1945 – ČSK Chomutov, 1949 – ZJS spojené 
ocelárny Chomutov, 1951 – Sokol hutě Chomutov, 1953 – 
TJ Baník Chomutov ZJF, 1958 – Baník VTŽ Chomutov, 
1960 – VTŽ Chomutov, 1991 – KLH VT VTJ Chomutov, 
1996 – KLH Chomutov, 2011 – Piráti Chomutov

Předseda představenstva: Ing. Jaroslav Veverka, MBA
Generální manažer: Ing. Jaroslav Veverka
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ZÁPAS V TRINCIˇ
 Pardubice ztratily duel v Třinci v úvodu

Východočeši inkasovali dvě branky ve vlastní početní nevýhodě. „Třinec má 
výborné přesilovky, to se dneska potvrdilo. První lajna Ocelářů je výborně 
sehraná, vždy to skvěle zkombinovali a jak jsem říkal: to je dostalo do zápasu 
a pak Třinec hrál dobře,“ zamyslel se.

Slezané budou patřit ke štikám 
soutěže. Po předloňském 
triumfu a následném poklesu 
chtějí dokázat, že se s nimi 
musí počítat. „Třinec má skvěle 
postavené mužstvo se čtyřmi 
vyrovnanými formacemi, každá 
je nebezpečná, což je v extralize 
velmi důležité,“ řekl Radovan 
Somík.

Po porážce v Třinci touží Pardubice dnes porazit celek Chomutova. „Musíme 
hrát disciplinovaněji a nedávat šanci soupeřům. To bude nejdůležitější do 
dalších utkání,“ doplnil pětatřicetiletý útočník.

Hokejisté HC ČSOB Pojišťovna Pardubice prohráli v premiérovém extra-
ligovém utkání v nové sezoně. Východočeši inkasovali tři branky v první 
třetině, sami se prosadili pouze zásluhou Radovana Somíka.

Přitom Východočeši na začátku utkání nehráli špatně. Po prvním inkaso-
vaném gólu ale obdrželi další dva a ztrátu 0:3 po první třetině nedohnali. 
„Domácí vyhráli zaslouženě. My jsme měli dobrý vstup do utkání, osm, 
devět minut jsme byli aktivní a vytvořili si nějaké příležitosti. Bohužel 
ve druhé polovině první třetiny jsme měli šest vyloučených a to nás stálo 
zápas,“ nechal se slyšet po skončení utkání pardubický trenér Pavel Hynek.

Pardubice obdržely dvě branky v oslabeních, gól na 1:0 padl při třinecké 
přesilovce pět na čtyři, branka na 3:0 při dvojnásobné početní nevýhodě. Ve 
druhé třetině Třinec navýšil svoje vedení po trefě kapitána Radka Bonka.

„Před každým gólem tam byl navíc řetězec chyb, kdy jsme mohli puk 
několikrát posunout z pásma ven, ale přišli jsme o něj. Rozhodla osobní a 
herní nedisciplína,“ hodnotil nepovedený duel v třinecké Werk aréně kouč 
Pardubic.

Východočeši se trefili až ve třetí třetině, první pardubický gól v nové ext-
raligové sezoně vsítil Radovan Somík. Jeho mrzelo, že Pardubičtí nevyužili 
úvodních šancí a po prvním inkasovaném gólu nedokázaly brankově 
odpovědět.

„Byla to škoda, na začátku to bylo vyrovnané utkání, při hře pět na pět jsme 
měli zajímavé šance, ale dvěma inkasovanými brankami v oslabeních jsme 
posadili Třinec na koně. Dali nám celkem tři góly v první třetině, to se pak 
těžko otáčí,“ řekl Radovan Somík.

1. kolo Tipsport extraligy, pátek 14. září 2012 od 17.00 hodin:
HC OCELÁŘI TŘINEC – HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE 4:1 (3:0, 1:0, 0:1).
Branky a nahrávky: 8:42 Zíb (Hrabal, Bonk; 5/4), 14:37 Zíb (Růžička, Hrabal; 5/5), 16:56 
M. Růžička (Bonk, Hrabal; 5/3), 27:02 Bonk (Růžička, Varaďa; 5/5) – 44:21 Somík (5/5). 
Rozhodčí: Hradil, Šír – Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 6:8 (2:6, 2:0, 2:2). Využití: 2:0. 
Diváci: 4557. Střely na branku: 39:31. Průběh utkání: 4:0, 4:1. Nejlepší hráči: Lukáš Zíb – 
Radovan Somík.

HC Oceláři Třinec: Hamerlík – Zíb, Hrabal, Roth, Galvas, Lojek, Klouček, Ovčačík – Růžička 
II, Bonk, Varaďa – Květoň, Peterek, Adamský – Klimenta, Polanský, Rákos – Hrňa, Zagrapan, 
Orsava. Trenéři: Josef Turek a Pavel Janků.
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice: Růžička I – Píša, Kočí, Sičák, Vašíček, Benák, Kolář – 
Šagát, Cetkovský, Starý – Brendl, Beech, Somík – Nahodil, Buchtele, Kousal – Nosek, Drtina, 
Semorád. Trenéři: Pavel Hynek a Ladislav Lubina.
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TRENÉR
Pavel Hynek: Věřím, že klíčové momenty zvládneme

Musíte se však vyrovnat se změnami v sestavě, hlavně v útoku, který 
opustila trojice Petr Koukal, Jan Kolář a Daniel Rákos…
„Myslím si, že v rámci možností se povedlo přivést kvalitní hráče. Nicméně 
vždycky říkám, že to není o jednom jménu nebo o jedné pětce. Záleží na 
týmu a jeho jádru, které budujete celou sezonu.“

Ta přináší chvíle, které prověří, zda je tým skutečně silný…
„Různé krizové momenty vás mohou posílit. Pro nás to vloni byla velká 
marodka. Nezlomila nám vaz, naopak nás nakopla. Tímhle si musí projít i 
tenhle nový tým. Věřím, že klíčové momenty sezony zvládneme.“

Velkou neznámou pro pardubické fanoušky je 
útočník Kristopher Beech…
„Kris velmi dobře zapadl do týmu, navíc 
poslední roky hrál v Evropě a skvěle pracuje na 
trénincích, to je první předpoklad. V přípravě 
nějaké velké množství bodů nenadělal a jeho laj-
na se spíš hledala. Až soutěž ukáže, jak to půjde. 
Každopádně věřím, že bude platnou posilou.“

A co Jiří Vašíček, který se po dvanácti letech 
vrací do Pardubic?
„Už v minulé sezoně jsme o něj stáli, ale bohužel 
to nevyšlo. Měli jsme pocit, že nám chybí 
důrazný hráč na brankovišti, který se umí za 
tým i poprat. Je to kluk, který tady vyrostl, ale 
za A tým si zahraje až nyní. Chceme ho hodně 
vytěžovat v oslabeních.“

Do své druhé sezony v roli hlavního trenéra hokejistů HC ČSOB Pojišťovna 
Pardubice vstupuje Pavel Hynek. Ten v minulém soutěžním ročníku dovedl 
Východočechy spolu s Ladislavem Lubinou na mety nejvyšší. Teď se těší na 
první domácí zápas, ve kterém Pardubičtí přivítají borce z Chomutova.

Už aby to všechno začalo, že?
„Čekání na začátek sezony bylo opravdu dlouhé. Už i na tréninku je vidět, že 
kluci utahují šrouby a těší se.“

Předstartovní horečka vás ovládla?
„Adrenalin stoupá, už i na tréninku je vidět, že se blíží start sezony. Těší se 
ale i dalších třináct extraligových týmů. Sezona bude určitě opět ohromně 
vyrovnaná.“

Mají Pardubice stejnou vnitřní sílu jako vloni?
„Věřím, že se nám opět podařilo dát dohromady kvalitní tým, ale až samotná 
mistrovská soutěž nás prověří.“

A jakým hokejem se chcete prezentovat?
„Nejen v prvním zápase, ale v celé sezoně chceme držet pardubický trend. 
Chceme praktikovat celoplošné pojetí a rozlišovat aktivní hru a forčeking s 
dobrou obranou středního pásma.“

Hokejový klub vyhlásil metu – probojovat se do semifinále…
„Cíle jsou stejné jako vloni, takže postupné. Dostat se do první šestky je 
základ, pak samozřejmě chceme postoupit do play off z první čtyřky, aby-
chom začínali doma. Hranicí mezi úspěchem a neúspěchem je čtvrtfinále. 
Loni platilo, že z první osmičky mohl vyhrát kdokoliv. Teď to vidím 
podobně.“

Mužstvo i v nové sezoně vede v roli hlavního trenéra Pavel Hynek.
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PROGRAM
Zveme vás na pardubický hokej!
Úterý 18. září 2012 od 19.10 hodin, Tipsport extraliga ledního hokeje:
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – Piráti Chomutov

Sobota 22. září 2012 od 16.00 hodin, NOEN extraliga juniorů:
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – HC Slovan Ústečtí Lvi

Sobota 22. září 2012 od 16.15 hodin, Extraliga staršího dorostu:
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – HC Mountfield České Budějovice

Neděle 23. září 2012 od 17.00 hodin: Tipsport extraliga ledního hokeje:
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – HC Mountfield České Budějovice

Pátek 28. září 2012 od 17.00 hodin: Tipsport extraliga ledního hokeje:
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – HC Slavia Praha
Toto utkání je zařazeno do balíčku vstupenek TOP 8. Více informací naleznete na www.hcpce.cz/top8!

Pátek 28. září 2012 od 18.00 hodin, Extraliga mladšího dorostu:
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – HC Tábor

Sobota 29. září 2012 od 16.00 hodin: NOEN extraliga juniorů:
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – Piráti Chomutov

www.palacpardubice.cz

VE SVÉM ŽIVLU
jakooo

Ohen
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SPORTOVNÍ MANAŽER
Petr Hemský: Jsem neustále na telefonu

Máte časový harmonogram, podle kterého byste chtěli postupovat?
„Je to otázka dalších dní. Nedá se v tuto chvíli odhadnout, kdy by hráči měli 
dorazit. Jednání v zámoří totiž stále pokračují.“

Nastane v tom případě pak hromadný příchod hráčů z NHL do české 
extraligy, jak tomu bylo v sezoně 2004/2005?
„Co mám informace z ostatních klubů, tak chtějí jen dva až tři hráče. Jak 
jsem četl nedávno, že Kladno bude mít devět hokejistů, tak to je asi scestná 
věc. Nevím, co by dělali s hráči pod smlouvami, dále by to bylo ekonomicky 
náročné, co se týče pojištění, samotných platů a dalších nákladů.“

Je velkým konkurentem Kontinentální hokejo-
vá liga v  této oblasti?
„Ta se k tomu postavila jednoznačně: buď přijde 
hráč na celý rok, nebo nemá zájem. Stejné stano-
visko zaujala švédská strana…“

A co vedení českého hokeje? Mělo by podle vás 
zaujmout podobné stanovisko?
„To jsou dva úhly pohledu. Všichni budeme 
rádi, pokud uvidíme kvalitní hráče v české 
extralize. Pro diváky to je atraktivní… Na 
druhou stranu je potřeba dávat prostor mladým 
talentovaným hráčům, aby se ukázali. To je pro 
hokej přitom potřeba.“

Na co se nejvíce těšíte v nové sezoně?
„Byl bych rád, aby chodili fanoušci a mohli ocenit náš atraktivní hokej. Když 
budeme hrát dobře, tak toto bude a budu spokojený.“

Poslední týdny před startem Tipsport extraligy neustále něco řešil. Sportovní 
manažer HC ČSOB Pojišťovna Pardubice Petr Hemský prožil hektické 
týdny, aby složil kádr pro novou sezonu. A do toho všeho řešil otázku výluky 
v NHL… „Telefon vypínám až v jedenáct večer, abych se vyspal,“ pousmál 
se sportovní manažer klubu.

Jak probíhalo skládání kádru na novou sezonu?
„Odešli nám hráči, kteří rozhodovali zápasy, tím myslím Petra Koukala s 
Janem Kolářem, zařadil bych mezi ně i Daniela Rákose. Přišli noví kluci, 
kteří by je měli nahradit. Pavel Brendl s Kristopherem Beechem by měli být 
naší údernou silou, dále jsme smlouvu podepsali s Martinem Šagátem, který 
tu už vloni působil. Do obrany jsme získali důrazného Jiřího Vašíčka, dobře 
bruslícího Marka Ďalogu.“

Fanoušci si hodně slibují od Pavla Brendla s Kristopherem Beechem…
„Pavel je vyloženě koncovým hráčem. Od něj čekáme, že bude střílet góly 
a získávat body. Spojení tam je, hledal jsem hráče, který by si s Pavlem 
rozuměl. Myslím si, že přestože spolu hráli před lety v juniorech, tak mám 
na ně výborné reference. Toto spojení jsme chtěli a jsme rádi, že se povedlo.“

Co výluka v NHL? Jak s ní pracujete?
„Jsme střízliví, je to citlivé téma. Výluka tady je, v sobotu vypršela kolektivní 
smlouva. Určitě jsme v kontaktu s hráči, chceme maximálně dva hokejisty, 
jednáme se dvěma útočníky. První jméno je asi známé – Aleš Hemský – 
druhé si zatím nechám pro sebe, než to dotáhneme, věřím, do zdárného 
konce.“

Sportovní manažer HC ČSOB Pojišťovna Pardubice Petr Hemský skládal kádr pro novou sezonu.

www.palacpardubice.cz

VE SVÉM ŽIVLU
jakooo

Ohen
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OLYMPIONIK
Do Pardubic přijel Jaroslav Kulhavý!

Jaroslavu Kulhavému pomalu končí veleúspěšná sezona, ve které získal 12. 
srpna 2012 zlatou olympijskou medaili v závodech horských kol v Londýně. 
„Odhaduji, že první volno budu mít až tak někdy v listopadu. To se budu 
moci věnovat svým koníčkům, jinak neustále trénuji a připravuji se,“ řekl.

„Oddech ale nebudu mít dlouhý, pár týdnů si odpočinu, vidím to na nějaké 
lázně. Určitě to rychle uteče, protože můj odpočinek bude aktivní, abych byl 
připravený na novou sezonu,“ dodal sedmadvacetiletý cyklista, který ozdobí 
první domácí zápas hokejistů HC ČSOB Pojišťovna Pardubice.

Olympijský vítěz z Londýna Jaroslav Kulhavý přijal pozvání hokejového 
klubu HC ČSOB Pojišťovna Pardubice. Rodák z Ústí nad Orlicí se zúčastní 
Fan festu před halou, aby poté vhodil čestné buly před začátkem utkání HC 
ČSOB Pojišťovna Pardubice – Piráti Chomutov.

„Jsem rád, že mě Pardubice pozvaly. Díky sportovnímu vytížení jsem byl v 
minulé sezoně na hokeji pouze jednou, tak jsem rád, že si budu moci užít 
hned první domácí utkání Pardubic,“ řekl Jaroslav Kulhavý.

V šest hodin odpoledne by se měl začít podepisovat u hlavního vchodu do 
pardubické ČEZ Areny, zhruba o hodinu později vhodí čestné buly před 
prvním domácím zápasem Pardubic.

„Abych se přiznal, tak přesně nevím, co mě čeká, ale těším se na to. Po 
olympiádě jsem absolvoval spoustu akcí, tak mě snad nic nepřekvapí. 
Každopádně jsem moc rád, že mohu přijet na hokej do Pardubic,“ prohlásil 
Jaroslav Kulhavý.

Svou příslušnost k východočeskému regionu netají… „Pardubice jsou 
nejbližším hokejovým klubem, tak jim samozřejmě přeji. Nedostanu se na 
zápasy, tak alespoň zkouknu výsledky. Každá jejich výhra mi udělá radost,“ 
pousmál se.

V minulé sezoně se Pardubičtí nadechli ke zlaté jízdě v play off. Tu 
však Jaroslav Kulhavý nemohl extra sledovat. „Tou dobou mi vrcholila 
předolympijská příprava. Každopádně moc dobře vím, jak si vedli a že 
Kometu nakonec ve finále přetlačili,“ poznamenal mistr světa a dvojnásobný 
mistr Evropy.

Zlatý olympionik Jaroslav Kulhavý vhodí čestné buly v dnešním utkání!

GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI

titul_ctvrtka_A4_sire.indd   1 29.8.2012   16:55:28



HCPCE

SOUPISKANOVINKY

Stáhněte si mobilní aplikace skrze QR 
kód do svého chytrého telefonu!

QR iTunes QR Google Play

Mistrovská podívaná začíná! Hokejový klub HC ČSOB Pojišťovna Pardubice se intenzivně věnuje 
charitativní činnosti. Spolupracuje s Dětským centrem Veská, Dětským 
domovem Pardubice a Pardubickou krajskou nemocnicí.

Novinkou v sezoně je promítání venkovních utkání HC ČSOB Pojišťovna 
Pardubice. Projekce v HD kvalitě bude probíhat v restauraci Hattrick během 
všech venkovních zápasů Tipsport extraligy ledního hokeje.

Pardubický PUK, magazín pro všechny fanoušky a příznivce pardubického hokeje, periodikum. Vyda-
vatel: HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s., Sukovo nábřeží 1735, 53002 Pardubice, IČ: 60112476, 
www.hcpce.cz. Tisk: H.R.G. spol. s r.o., Litomyšl. Registrace: MK ČR E 18511. Redakce: Jan Hrabal. 
Inzerce martin.sasin@hcpce.cz             10 Kč / DISTRIBUCE ZDARMA PRO MAJITELE PERMANENTEK

S řadou novinek vstoupil hokejový klub HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 
do extraligové sezony 2012/2013. Během léta spustil nové webové stránky 
na adrese www.hcpce.cz, výrazně vylepšil Facebook, Google+, přidal Twitter 
a spustil oficiální YouTube kanál. Jako první hokejový klub vyvinul mobilní 
aplikace pro chytré mobilní telefony s operačními systémy iOS a Android.

Fanoušci se mohou těšit na atraktivní vylepšení v režii domácích zápasů. Už 
ten první začal Fan festem, na kterém se představila trojice hudebních kapel. 
Další dva Fan festy obohatí zápasy v pátek 12. října 2012 s Kometou Brno a 
v neděli 4. listopadu 2012 se Slavií Praha. Na nich kromě hudebního dopro-
vodu vystoupí představitelé HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, případně i V. 
I. P. osobnosti.

„Jsme potěšeni, že pozvání na první Fan fest přijal olympijský vítěz a rodák 
z Ústí nad Orlicí Jaroslav Kulhavý. Ten rovněž vhodí úvodní buly dnešního 
utkání s Chomutovem,“ uvedl generální manažer HC ČSOB Pojišťovna 
Pardubice Ondřej Šebek.

Další výraznou novinkou je přesun moderátora utkání k ledové ploše, aby 
byl v těsnějším spojení s fanoušky. „Hodně se těšíme na nástup hráčů, ti 
půjdou na ledovou plochu skrze hlavu koně. Věřím, že to bude vypadat 
velmi atraktivně a fanoušci si opravdu přijdou na své,“ doplnil s tím, že nově 
je ČEZ Arena pokryta otevřenou Wi-Fi sítí, aby fanoušci mohli využívat 
sociálních sítí a mobilní aplikaci.

GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI
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MOBILNÍ APLIKACE

Tvá pětka. Ukaž, že jsi expert!
V rámci mobilní aplikace připravil hokejový klub novou soutěžní hru „Tvá 
pětka“. Sestav si vlastní pětku hráčů a ukaž, že jsi expert. Každý hráč si může 
sestavit svou pětku s extra hráčem navíc a sledovat hodnocení +/−.

Za každý měsíc bude vybrán nejlepší manažer své pětky, ten se může těšit na 
zajímavou cenu. Po skončení sezony bude vybrán nejlepší hráč a ten získá 
hodnotný dárek od HC ČSOB Pojišťovna Pardubice. Hrajte a vyhrajte!

Do nové sezony vstupuje hokejový klub HC ČSOB Pojišťovna Pardubice s novou mobilní 

aplikací. Díky ní získáte úplný přehled o dění v klubu. Aplikace je určena pro chytré mobilní 

telefony s operačními systémy Android nebo iOS.

V nové mobilní aplikaci naleznete souhrnně výsledky A týmu HC ČSOB Pojišťovna Pardubi-

ce a další novinky z hokejového klubu. Navíc si zde můžete prohlédnout obsahy sociálních sítí 

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice včetně videí na YouTube.

Aplikaci naleznete ke stažení pro operační systém iOS v AppStore, pro Android v Google Play.
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Bohuslav Šťastný: Je mi ctí odkrýt mistrovskou plachtu

Finále se hrálo v květnu a venku panovalo letní počasí…
„To jsme poznali v hledišti, zatímco v zimě bylo šedivé a tmavé, tak nyní 
bylo pestrobarevné, příjemná změna! Ale hlavně jsme se věnovali lednímu 
hokeji samozřejmě.“ (usmívá se)

Kdo byl tehdy největším rivalem Pardubic?
„Určitě pražská Sparta! To platilo odjakživa. Krásné zápasy jsme hráli s 
Brnem, Slovanem Bratislava a dalšími. Lidé chodili na všechny hokeje, byly 
to parádní zápasy.“

Jak se vůbec dala do kupy slavná lajna Marti-
nec – Novák – Šťastný?
„Dohromady nás dal trenér Horymír Sekera. 
Třeba v juniorech jsme spolu vůbec nehráli, až 
v A mužstvu nás spojil. Já s Vláďou Martincem 
jsme přišli do prvního týmu na začátku sezony 
1967/1968, Jiří Novák až v jejím průběhu a 
začali jsme hrát spolu pod panem Sekerou.“

Vaše souhra vypadala na oko velmi 
jednoduše…
„Jeden druhého jsme uznávali a znali jsme 
se. Sedli jsme si herně, proto jsme získávali 
úspěchy.“

Trenéři vás tři dohromady nominovali i do reprezentace, že?
„Začínali jsme proti Kanadě v Praze v roce 1969. Drželi jsme se s Vláďou 
Martincem, tehdy byla veliká konkurence v národním týmu, neboť do 
zahraničí se nechodilo a jedinou možností bylo emigrovat. Jiří Novák to měl 
těžké na místě centrů, stačí jen vyjmenovat jména jako Richard Farda, Václav 
Nedomanský, Jiří Kochta nebo Ivan Hlinka. Až po emigraci prvních dvou 
jmenovaných se pro něj uvolnilo místo a hráli jsme opět spolu.“

S oslavou jubilea zisku mistrovského titulu vstupuje hokejový klub HC 
ČSOB Pojišťovna Pardubice do nové sezony. Východočeši se poprvé radovali 
ze zisku zlatých medailí v soutěžním ročníku 1972/1973.

Bohuslav Šťastný, současný vedoucí mužstva HC ČSOB Pojišťovna Pardubi-
ce, tehdy pomáhal v elitní formaci dotáhnout Pardubice na nejvyšší vrchol. 
V play off byl nejproduktivnějším hráčem celé soutěže, ve dvanácti utkáních 
vstřelil šest branek a na dalších osm přihrál.

Právě on odkryje šestou mistrovskou plachtu na sloupu ČEZ Areny. Je totiž 
jediným, kdo získal všech šest zlatých pardubických medailí… „Udělalo mi 
obrovskou radost, když jsem se na klubové večeři dozvěděl, že bych se měl 
aktivně zúčastnit se tohoto slavnostního momentu. Je to pro mě velká čest,“ 
prohlásil Bohuslav Šťastný, rodák z Chotěboře.

Máte všech šest medailí doma schovaných?
„Kovů jsem posbíral více, mám je uložené. Ale jestli mám všech šest mist-
rovských z Pardubic, to se budu muset podívat.“

Jakou odměnu jste tehdy dostali za svůj triumf?
„Obdrželi jsme medaile, diplom a malou finanční odměnu v porovnání s 
těmi dnešními. To se nedá srovnávat, bylo to v řádu dvou třech tisíc.“

Pardubice dokázaly přemoci takřka neporazitelnou Duklu Jihlava…
„Nezapomínal bych na velmi silné Kladno, které mělo silné mužstvo. U nás 
se sešly kvalitní ročníky 1949 a 1950, tehdy jsme vyhráli mistrovský titul 
v kategorii juniorů. Pak hodně hráčů přešlo do A týmu, získali jsme další 
zkušenosti a nakonec vyhráli celou soutěž.“

Tehdejší zvláštností bylo, že po základní části odjela reprezentace na 
mistrovství světa a play off pokračovalo po jejím návratu…
„Mistrovství světa se až později posouvalo do současné časové polohy, tehdy 
to tak skutečně bylo. Odehráli jsme mistrovství světa a pak se vrátili do 
klubové soutěže.“
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SOUTEŽ
Zúčastni se tipovací soutěže!
Hokejový klub HC ČSOB Pojišťovna Pardubice ve spolupráci s Aqua-
centrem Pardubice připravil zajímavou celosezonní tipovací soutěž, jejíž 
hlavní cenou je zisk permanentní vstupenky na novou sezonu.

Její princip je jednoduchý: na této stránce vpravo naleznete soutěžní 
kupón, který vyplňte a do konce první přestávky dejte hosteskám u 
jižního vchodu do ČEZ Areny. Stačí vyplnit pouze jméno a email a 
odevzdat kupón.

O co jde? Tipněte si výsledek dnešního utkání v základní hrací době.

Pokud se trefíte se svým tipem, tak dorazte na příští zápas s týmem HC 
Mountfield České Budějovice, losování výherců bude probíhat moderá-
torem. Vylosovaný fanoušek obdrží rovnou čtyři volné vstupenky do 
Aquacentra Pardubice.

Všichni správně tipující postoupí do celosezonního kola. Za každý 
správný tip získá jeden bod. Nejúspěšnější tipér se může těšit na per-
manentní vstupenku na extraligovou sezonu 2012/2013.

Chytněte svou šanci za pačesy, zúčastněte se tohoto zajímavého 
soutěžního klání a tipujte výsledky zápasů v základní hrací době a bojuj-
te o permanentku na novou sezonu!

50m BAZÉN
AQUA - vodní radosti
WELLNESS - sauny
FITNESS
LETNÍ PLÁŽ

Tipovací soutěž 
s Aquacentrem Pardubice
Tipněte si výsledek zápasu do konce 
první přestávky a vyhrajte 
4x vstup do Aquacentra 
Pardubice!

www.aquapce.cz

e-mail:

tip výsledného skóre:

jméno:

Aquapce-tipovacka-A6-09.12.indd   2 14.09.12   14:03
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MLÁDEŽ
NOEN extraliga juniorů Extraliga staršího dorostu

Extraliga mladšího dorostu

1. kolo, čtvrtek 6. září 2012:
HC SLAVIA PRAHA – HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE 1:2 (1:1, 0:0, 0:1).
Branky a nahrávky: 14:57 Ptáčník (Mavrojanidis, Mašín) – 19:42 Poulíček (Havlík), 
56:15 Březina (Chmelař). Rozhodčí: Pešina – Bláha, Kostka. Vyloučení: 4:5, navíc 
Starý 10 minut a osobní trest do konce utkání, Vachutka (oba Pardubice) 10 minut 
osobní trest. Bez využití. Diváci: 137. Střely na branku: 35:29. Průběh utkání: 1:0, 
1:2.
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice: Jeschke – Havlík, Lenoch, Petira, Pilný, Robertson, 
Starý, Škvor, Vácha – Bureš, Březina, Havel, Chmelař, Moravec, Moučka, Poulíček, 
Řezníček, Schneider, Vachutka, Veselý, Zelinger.

2. kolo, sobota 8. září 2012:
HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE – HC VÍTKOVICE STEEL 5:4 v prodl. 
(2:1, 1:3, 1:0 – 1:0).
Branky a nahrávky: 7:34 Březina (Vachutka, Starý), 8:55 Březina, 34:31 Lenoch 
(Moučka), 40:21 Březina (Starý), 62:21 Škvor (Starý) – 8:21 Tomi (Hudeček), 26:10 
Jonáš (Bumbál, Richter), 31:01 Němec (Richter, Bumbál), 37:23 Řehák (Walker). 
Rozhodčí: Homola – Klouda, Křivohlavý. Vyloučení: 2:7. Využití: 2:1. Diváci: 80. 
Střely na branku: 33:43. Průběh utkání: 1:0, 1:1, 2:1, 2:3, 3:3, 3:4, 5:4.
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice: Jeschke – Havlík, Lenoch, Pilný, Starý, Škvor, 
Vácha – Bureš, Březina, Chmelař, Moučka, Poulíček, Řezníček, Vachutka, Veselý, 
Zelinger.

3. kolo, čtvrtek 13. září 2012:
HC OCELÁŘI TŘINEC – HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE 4:2 (1:0, 0:1, 
3:1).
Branky a nahrávky: 3:45 Bajtek (Matuš, Hurtík), 48:48 Matuš (Hurtík), 55:18 Jaroš 
(Šjafotdinov), 57:10 Diviš (Juhász, Hurtík) – 27:39 Poulíček (Starý), 45:20 Starý 
(Březina, Vachutka). Rozhodčí: Kubičík – Adamec, Poruba. Vyloučení: 7:8, navíc 
Matuš (Třinec) 10 minut osobní trest. Využití: 2:1. Diváci: 110. Střely na branku: 
39:29. Průběh utkání: 1:0, 1:2, 4:2.
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice: Jeschke – Havlík, Lenoch, Petira, Pilný, Starý, 
Škvor, Vácha – Bureš, Březina, Chmelař, Moučka, Poulíček, Řezníček, Vachutka, 
Veselý, Zelinger.

1. kolo, pátek 7. září 2012:
HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE – IHC PÍSEK 3:5 (1:3, 2:0, 0:2).
Branky a nahrávky: 9:25 Chvojka (Hlaváček, Kuťák), 28:22 Kysela (Chvojka), 38:35 
Špaček (Panna) – 10:10 Točík (Šuhaj), 13:35 Volf (Hanus), 15:27 Šuhaj (Schwamber-
ger, Točík), 41:05 Dudák (Volf, Schwamberger), 59:27 Hanus. Rozhodčí: Úlehla – 
Barvíř, Blümel. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 100. Střely na 
branku: 21:40. Průběh utkání: 1:0, 1:3, 3:3, 3:5.
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice: Stibůrek – Kalous, Procházka, Budík, Faltýnek, O. 
Petric, Divecký, Kracík – Hlaváček, Chvojka, Bohuněk – Panna, Špaček, Barkóci – 
Polák, Kuťák, Kysela – Havrda, Vyskočil, Drobný – Velinský.

2. kolo, sobota 8. září 2012:
HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE – BK MLADÁ BOLESLAV 4:1 (1:0, 0:0, 3:1).
Branky a nahrávky: 15:54 Špaček (Panna), 44:20 Kuťák (Chvojka, Procházka), 
50:53 Velínský (Kuťák, Chvojka), 58:57 Chvojka (Havrda) – 48:32 Černý. Rozhodčí: 
Hribik – Barvíř, Blümel. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. Diváci: 70. Střely na branku: 
26:21. Průběh utkání: 2:0, 2:1, 4:1.
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice: Stibůrek – Budík, Divecký, Faltýnek, Kalous, O. 
Petric, Procházka – Barkóci, Bohuněk, Drobný, Havrda, Hlaváček, Chvojka, Kuťák, 
Kysela, Panna, Polák, Špaček, Velínský, Vyskočil.

1. kolo, neděle 9. září 2012:
HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE – HC ČESKÉ BUDĚJOVICE 1:3 (1:1, 
0:1, 0:1). 
Branky a nahrávky: 3:46 Rohlík (Rudy, Kusý) – 4:01 Šulek (Schwarz, Klimecký), 
35:38 Bárta, 45:38 Fencl (Jiřinec,Matějka). Rozhodčí: Barek – Holeček, Plch. 
Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. Diváci: 80. Střely na branku: 13:42. Průběh utkání: 
1:0, 1:3.
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice: Klouček – Boček, Franc, Horyna, Kučera, Leder, 
Mikulčák, Rudy, Voltner – Bor, Bureš, Dušek, Hoskovec, Kubišta, Kusý, Macháček, 
Martinec, Petrus, Rohlík, Syrovec, Voženílek.
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2. kolo, čtvrtek 13. září 2012:
HC KOMETA BRNO – HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE 9:0 (2:0, 5:0, 2:0).
Branky a nahrávky: 2:30 Havlát (Čejka, Hroudný), 9:07 Dvořák (Koblížek, 
Šnajnar), 20:25 Zukal (Dvořák), 21:32 Horký (Heinrich), 27:51 Hroudný (Zukal, 
Čejka), 28:27 Koblížek (Dvořák, Šnajnar), 36:31 Hasoň (Šnajnar , Koblížek), 49:33 
Jambor (Havlát), 53:01 Hasoň (Koblížek, Gotthard). Rozhodčí: Lerch – Král, Musil. 
Vyloučení: 4:6. Využití: 2:0. Diváci: 65. Střely na branku: 40:24. Průběh utkání: 9:0.
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice: Klouček (31:22 Škoda) – Boček, Franc, Horyna, 
Kučera, Leder, Mikulčák, Rudy, Voltner – Bor, Bureš, Dušek, Hoskovec, Kubišta, 
Kusý, Macháček, Martinec, Petrus, Rohlík, Syrovec, Voženílek.

1. kolo, neděle 9. září 2012:
HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE – HC KOBRA PRAHA 25:4 (6:1, 11:2, 8:1).
Branky a nahrávky Pardubic: 0:56 Zadina, 1:33 Zahradník (Matýs), 3:05 Zadina, 
5:05 Frydrych, 13:09 Matýs, 18:23 Hudec, 20:17 Zadina, 21:40 Mert (Zahradník, 
Pochobradský), 23:37 Zadina (Jančařík), 26:40 Zahradník (Pochobradský), 26:53 
Hlaváček (Pochobradský), 27:25 Černý (Hlaváček, Zadina), 28:31 Zahradník 
(Pochobradský), 29:14 Zadina (Zahradník), 31:45 Zadina, 36:35 Hlaváček (Zadina), 
38:05 Zadina (Hudec), 40:33 Frydrych, 40:57 Zadina, 41:35 Zahradník (Mert), 
42:35 Matýs (Hlaváček), 48:42 Pochobradský (Zadina), 52:26 Hlaváček, 55:45 
Zadina, 58:51 Zadina (Frydrych, Hašek).

1. kolo, neděle 9. září 2012:
HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE – HC KOBRA PRAHA 12:2 (4:1, 3:0, 
5:1).
Branky a nahrávky Pardubic: 4. Koffer (Rohlík), 8. Pejzl (Svoboda), 14. Kulhánek 
(Koffer), 20. Koffer (Vltavský), 22. Rohlík (Vltavský), 40. Rohlík, 40. Kazda (Ze-
man), 42. Kazda, 42. Kazda, 43. Pejzl, 48. Kazda (Zeman), 49. Kazda (Zeman).

www.noark-electric.cz
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PREDSTAVUJEME...ˇ
Osobnosti mimo mantinely: Libor Hovorka

vlasů, tak za chvíli se na sebe usmějí. Jsou to praví parťáci! „Je potřeba si 
pomáhat. Máme každý svou oblast práce, ale v dosti věcech si vycházíme 
vstříc a vzájemně si pomůžeme,“ je rád.

I s ostatními kustody se snaží udržovat pohodové vztahy. „Kolegialita fungu-
je. Několikrát jsme přenýtovali soupeři brusle v naší kabině, dokonce jsme 
vloni v Mladé Boleslavi pomohli domácím, protože Vladimíru Svačinovi, 
který tam byl krátce na hostování, praskla brusle a oni neměli sedmičku. 
Trošku jsme zariskovali, protože jsme jim dali nůž Petra Koukala, a kdyby 
náhodou praskl jemu, tak mohl být průšvih. To jsem měl nahnáno. Toto se 
však stane tak jednou za sezonu,“ vypráví.

„Většinou máme se všemi velmi dobré vztahy, 
ale už to není, co to bývalo. Ale jednou, to jsem 
byl ještě v Hradci Králové, když jsme hráli v 
Olomouci, tak Pavel Křížek, co byl později u 
národního týmu, nám odmítl pomoci, na to ne-
zapomenu. Ale to už je historie,“ mávne rukou.

Nejlepší vztahy panují s kolegy z Liberce a 
Českých Budějovic. „S nimi to je asi nejlepší. S 
některými se tolik nebavíte, s jinými ano. Ale to 
je tak asi všude,“ zamýšlí se.

Dnes přijede tým Chomutova do Pardubic. „Ty 
ještě neznáme, ale uvidíme. Každopádně vždy 
chceme vycházet se všemi, abychom si mohli 
pomoci. I tak se snažíme ven vozit všechno, aby-
chom si vždycky dokázali sami pomoci,“ dodává 
Libor Hovorka.

Vídáte ho na střídačce a v kabině. Tam je spolu s Martinem Mandysem 
možná více než doma. Libor Hovorka je dobrou duší zázemí pardubické-
ho hokejového klubu. Stará se o oblečení hráčů, jejich výstroj, prakticky 
všechno projde jeho rukama.

Všichni na něj pějí slova chvály. Libor Hovorka, mimochodem vynikající 
kuchař, je kustodem A týmu HC ČSOB Pojišťovna Pardubice. Výčet jeho 
činností by přesáhl i rozšířené vydání Puku. „S Martinem Mandysem, masé-
rem týmu, si vycházíme vstříc a snažíme se co nejlépe starat o hráče,“ vypráví 
Libor Hovorka.

Ten přišel do Pardubic z Hradce Králové, kde hrál za tehdejší Stadion. S 
aktivní kariérou skončil již v 28 letech, mezitím si udělal masérský kurz a s 
touto činností začal v Hradci Králové.

„Dostal jsem se i do B výběru reprezentace, kde si mě vyhlédl pan Kusý. 
Díky němu jsem se pak dostal do Pardubic. Měl jsem tehdy veliké štěstí a 
obavy. Přišel jsem do velkého mužstva, kluci mě avšak parádně přijali. Byli 
tu hráči, co něco znamenali, tím myslím Ladislava Lubinu nebo Davida 
Pospíšila,“ vzpomíná na svůj příchod. „Samozřejmě si člověk užije rýpání, ale 
přijali mě dobře a jsem za to rád,“ usmívá se.

V kabině neustále poletuje a něco řeší. Nezastaví se. Dbá o to, aby hráči 
měli zajištěn veškerý servis, a to nejen v ČEZ Areně. „Mám radost z práce, 
že, když se něco stane, takže si s Martinem dokážeme poradit. I ven vozíme 
mnoho zavazadel, abychom dokázali řešit krizové situace. Musíme být 
připraveni,“ jasně hlásí.

Libor Hovorka a Martin Mandys. To je nerozlučná dvojka. Neustále si ze 
sebe dělají legraci, starají se o dobrou náladu. A když si někdy vjedou do 
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