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6. kolo Tipsport extraligy ledního hokeje:

cena 10 Kc / majitelé permanentních vstupenek ZDARMAˇ

Pátek 28. zárí 2012 od 17.00 hodinˇ

84. vzájemné utkání v nejvyšší souteži
2673. utkání Pardubic v nejvyšší soutežiˇ
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EXTRALIGA
Pardubicím se doma proti Mountfieldu daří. Naváží na skvělou bilanci?

10. dubna 2005 pomohl Pardubicím získat jejich čtvrtý mistrovský titul 
výhrou 3:2 ve čtvrtém finálovém utkání proti Zlínu.

Aleš Hemský během léta trénoval v Pardubicích, mohl využít kompletního 
zázemí A týmu, začátkem září odletěl do zámoří. Nová sezona v NHL ale 
začne kdovíkdy, a tak se borec s 83 na zádech vrátil do České republiky. 
„Pokud bych měl hrát někde v České republice, tak jedině v Pardubicích,“ 
řekl v srpnu. Ta situace nastala a máme se nač těšit…

Tipsport extraliga ledního hokeje se rozjela naplno. Hokejisté HC ČSOB 
Pojišťovna Pardubice dnes hostí celek českobudějovického Mountfieldu.

Jeho kapitán František Ptáček nastoupil v pátek proti Liberci ke svému 
1036. utkání v naší nejvyšší soutěži, čímž překonal rekord současného 
ředitele Tipsport extraligy Josefa Řezníčka. Těžko říci, na jaké metě se jeho 
konečné číslo zastaví…

Svůj první start v extralize si připsal v dresu Sparty v sezoně 1993/1994. Už v 
ročníku 1994/1995 odehrál 45 zápasů a jen v základní části tohle číslo nikdy 
nekleslo pod 40. Naopak se téměř pravidelně drželo kolem 50 a další zářezy 
přidával pravidelně v play off v dresu pražské Sparty.

„Když se na to takhle zpětně ohlížím, musím říct, že mi pomohlo hlavně 
to, že jsem nikdy neměl žádné závažnější zranění a taky mi hodně pomáhala 
play off na Spartě. To ve Varech a i tady v Českých Budějovicích mi zápasy v 
něm trochu chybí. Mohl jsem toho rekordu jinak dosáhnout dřív,“ ohlédl se 
za svojí kariérou František Ptáček.

Dnešní zápas s Českými Budějovicemi nabídne jistě skvělou podívanou. 
Jihočeský celek avizoval příchod dvou borců ze zámoří – Radka Martínka 
a Andrewa Ference. Oba by ale zasáhnout do hry neměli, Radek Martínek 
se k týmu připojí příští týden, Andrew Ference přiletí do Česka dokonce až 
začátkem října.

I tak se mají fanoušci v dnešním utkání na koho těšit. V pardubickém dresu 
by se měl představit obránce Detroitu Red Wings Jakub Kindl, který tak 
rozšíří svůj jediný start v české nejvyšší soutěži.

Příznivci pardubického hokeje jsou určitě nažhaveni na Aleše Hemského. 
Ten včera večer přiletěl z Edmontonu do Prahy. O jeho startu se rozhodlo po 
uzávěrce tohoto vydání. Pokud dnes naskočí do zápasu, oblékne pardubický 
dres po 2723 dnech. Na jeho poslední zápas si určitě pamatujete: v neděli 

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – HC Mountfield České Budějovice v nejvyšší soutěži
Celkem: 185 utkání (85 – 3 – 20 – 3 – 74), skóre 639:563 (194:168, 231:198, 211:187 – 2:2 – 1:1).
Doma: 92 utkání (56 – 3 – 9 – 2 – 22), skóre 361:226 (113:65, 123:82, 122:72 – 2:2 – 1:0).
Venku: 93 utkání (29 – 0 – 11 – 1 – 52), skóre 278:337 (81:103, 108:116, 89:115 – 0:0 – 0:1).

Příští domácí zápas:
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – HC Slavia Praha
pátek 28. září 2012 od 17.00 hodin

7
Tolik zápasů v 
řadě pardubičtí 
hokejisté porazili 
tým z Českých 
Budějovic.



SOUPISKY HC CSOB POJISTOVNA PARDUBICEˇ ˇ̌
# Jméno  Post Narozen  Hůl Výška Hmotnost
99 Růžička Martin brankář 01.06.1987 levá 180 74
72 Salfický Dušan brankář 28.03.1972 levá 186 84
19 Benák Václav obránce 30.08.1978 pravá 177 90
28 Drtina Marek obránce 05.06.1989 levá 196 90
8 Ďaloga Marek obránce 10.03.1989 levá 194 86
4 Kindl Jakub obránce 10.02.1987 levá 193 98
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 184 101
22 Beech Kristopher útočník 05.02.1981 levá 191 94
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
83 Hemský Aleš útočník 13.08.1983 pravá 184 77
90 Kousal Robert útočník 07.10.1990 levá 185 90
71 Nahodil Lukáš útočník 28.07.1988 pravá 185 80
92 Nosek Tomáš útočník 01.09.1992 levá 189 90
69 Radil Lukáš útočník 05.08.1990 pravá 190 85
26 Semorád Jan útočník 19.03.1988 pravá 184 89
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 193 99
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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HC SLAVIA PRAHA
# Jméno  Post Narozen Hůl Výška Hmotnost
41 Dlouhý Jan brankář 30.06.1992 levá 191 74
38 Furch Dominik brankář 19.04.1990 levá 186 75
1 Kopřiva Miroslav brankář 05.12.1983 levá 192 94
17 Beňovič Tomáš obránce 16.04.1988 levá 180 89
5 Dresler Jan obránce 12.03.1983 levá 183 102
7 Kadlec Petr obránce 05.01.1977 levá 180 80
3 Kempný Michal obránce 08.09.1990 levá 183 88
72 Kolařík Pavel obránce 24.10.1972 levá 183 96
33 Krejčík Jakub obránce 25.06.1991 levá 187 87
15 Kuboš Petr obránce 10.09.1979 pravá 188 91
23 Kučný Jiří  obránce 17.11.1983 levá 185 90
81 Šulc Jakub  obránce 16.12.1985 levá 183 82
83 Alinč Jan  útočník 27.05.1972 levá 188 89
10 Červenka Roman útočník 10.12.1985 levá 181 85
93 Hertl Tomáš útočník 12.11.1993 levá 188 89
25 Jelínek Petr útočník 19.06.1984 levá 188 98
18 Kalla Jaroslav útočník 07.12.1979 pravá 180 95
11 Klhůfek Pavel útočník 27.10.1991 levá 187 84
29 Krenželok Lukáš útočník 30.06.1983 levá 187 92
70 Mavrojanidis Georg útočník 13.07.1991 levá 185 83
61 Micka Tomáš útočník 07.06.1983 levá 193 102
44 Poletín Michal útočník 09.06.1991 levá 189 101
27 Pospíšil Tomáš útočník 25.08.1987 pravá 183 84
89 Růžička Vladimír útočník 17.02.1989 levá 190 92
88 Sklenář Jakub útočník 20.03.1988 levá 176 76
11 Sobotka Vladimír útočník 02.07.1987 levá 180 87
91 Stránský Jan útočník 16.04.1990 pravá 178 85
14 Tomica Marek útočník 01.01.1981 levá 184 84
78 Žejdl Lukáš útočník 07.08.1991 levá 193 96

Realizační tým
Trenér:  Vladimír Růžička
Asistenti trenéra:  Ondřej Weisman
  Josef Beránek
Trenéři brankářů:  Jiří Hájek
  František Pomahač
Vedoucí mužstva: Josef Hronek
Maséři:  Zdeněk Šašek
  Aleš Drnka
  Jiří Laubner
Fyzioterapeuti: Pavel Kolář
  Vladimír Brejcha
Lékař:   MUDr. Tomáš Vyskočil
Hospodář:  Jiří Šrámek

Oficiální název klubu: HC Slavia Praha, a. s.
Adresa: Vladivostocká 1640/10, Praha 10, 100 05

Internetové stránky: www.hc-slavia.cz
E-mail: klub@hc-slavia.cz
Telefon, fax: 267 311 417, 267 311 414

Rok založení klubu: 1900
Klubové barvy: bílá, červená a modrá
Kapacita stadionu: 17 000 míst (z toho 17 000 k sezení)
Mistr ligy: dvakrát (2002/2003 a 2007/2008)
V nejvyšší soutěži: sezona 1936/1937, od roku 1994
Názvy klubu: 1900 – SK Slavia, 1948 – Sokol Slavia, 1949 
– Dynamo Slavia, 1953 – Dynamo, 1956 – Slavia, 1977 – 
Slavia IPS Praha, 1993 – HC Slavia Praha

Prezident klubu: JUDr. Tomáš Kotouč
Generální manažer: Vladimír Růžička
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ZÁPAS S CESKÝMI BUDEJOVICEMIˇ ˇ
Třetí vyrovnání už Pardubice nestihly

„Porazíme silnou Plzeň a asi si myslíme, že to půjde samo. Nesmíme hrát 
v takové křeči, je třeba se vrátit k tomu základnímu, nahrávka, dostat se za 
modrou, střela a valit do brány s dorážkami. Musíme jít do gólmana, clonit 
mu a všechny jednoduché věci, které zdobí dnešní hokej,“ doplnil hráč s 
číslem 23.

Dvakrát dokázali hokejisté HC ČSOB Pojišťovna Pardubice srovnat 
nedělní duel s Mountfieldem. Na ránu Šimánka třináct vteřin před koncem 
třetí třetiny už však reagovat nestihli. Premiérově se v pardubickém dresu 
představil obránce Jakub Kindl. Branku Východočechů obsadil poprvé v 
sezoně Dušan Salfický.

„Z naší strany to bylo nepovedené utkání. Strašně špatně jsme hráli 
přesilovky, ty musíme zjednodušit a více střílet. To, že si necháme dát gól 
takhle krátce před koncem, by se tak zkušenému mužstvu nemělo stávat,“ 
hodnotil porážku trenér Pavel Hynek.

Pardubice prohrávaly 0:1 a 1:2, tyto stavy dokázaly vyrovnat. „Bylo to 2:2. 
Takový stav musíme minimálně udržet. Dvacet sekund do konce jsme měli 
puk jasně pod kontrolou, stačilo udělat červenou čáru a nastřelit to tam, 
místo toho jsme volili riskantní přihrávku do zakázaného uvolnění. Patnáct 
sekund do konce po prohrané buly jsme si nechali dát gól, nezareagovali 
jsme a nerozebrali jsme si hráče. Tak zkušenému mužstvu by se to nemělo 
stávat,“ řekl kouč pardubických hokejistů.

Porážka mrzela i útočníka Jana Starého. „Pět střel za první třetinu je 
na domácím stadionu hodně málo. Stále vymýšlíme super akce, místo 
toho musíme hrát více na beky a tlačit se do kasy. Musíme hrát celkově 
jednodušeji a makat v pěti dopředu i dozadu,“ ohlédl se za nepovedeným 
soubojem s českobudějovickým Mountfieldem.

Pardubický odchovanec vstřelil branku na 2:2 v 52. minutě. „Věřil jsem, že 
ještě jeden dáme, snažil jsem se tam jít, bohužel jsme po zakázaném uvolnění 
udělali chybu po vhazování a inkasovali jsme třináct sekund před koncem. 
To se nesmí stávat, měli jsme si to lépe rozebrat,“ litoval inkasovaného gólu 
v čase 59:47.

4. kolo Tipsport extraligy, neděle 23. září 2012 od 17.00 hodin:
HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE – HC MOUNTFIELD ČESKÉ BUDĚJOVICE 
2:3 (1:1, 0:1, 1:1).
Branky a nahrávky: 12:02 Píša (Kolář, Kousal; 5/4), 51:36 Starý (Kočí, Kousal; 5/5) – 8:08 
Šimánek (Soudek; 5/5), 25:58 Suja (Vráblík; 5/5), 59:47 Šimánek (Ptáček, Langhammer; 
5/5). Rozhodčí: Hribik, Polák – Barvíř, Blümel. Vyloučení: 7:6 (2:2, 4:3, 1:1), navíc Kolarz 
(České Budějovice) 10 minut osobní trest. Využití: 1:0. Diváci: 7734. Střely na branku: 30:27. 
Průběh utkání: 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 2:3. Nejlepší hráči: Jakub Kindl – Jiří Šimánek.
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice: Salfický – Sičák, Vašíček, Kindl, Píša, Kočí, Benák, Kolář, – 
Bartek, Beech, Somík – Šagát, Zohorna, Starý – Brendl, Kousal, Buchtele – Semorád, Nosek, 
Cetkovský. Trenéři: Pavel Hynek a Ladislav Lubina.
HC Mountfield České Budějovice: Kovář – Ptáček, Jank, Frühauf, Vydarený, Kolarz, Vráblík – 
Soudek, Šimánek, Kotalík – Dej, Langhammer, Rousek – Červený, Kašpařík, Podlešák – Suja, 
Knotek, Švihálek. Trenéři: Peter Draisaitl a Raděk Bělohlav.
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ZÁPAS V PLZNI
Zlepšená defenzíva a Pardubice se poprvé radují za tři body

Plzeň totiž přidala na tempu, Pardubické zatlačila do jejich pásma a ve 
vlastní přesilovce zásluhou Martina Straky snížila na rozdíl jediné branky. V 
závěrečném náporu odvolala brankáře Adama Svobodu, ale mistr svou první 
výhru v sezoně uhájil.

„Chci poděkovat hráčům za výkon 
a nasazení. Chtěli jsme přidat na 
agresivitě a více dohrávat souboje. 
Ten hokej dnes nabíral postupně 
otáčky a utkání vrcholilo ve třetí 
třetině. Jsem velmi rád, že jsme 
uhráli tři body a se štěstím jsme 
přežili závěrečný plzeňský tlak,“ 
doplnil pardubický trenér Pavel 
Hynek.

Po nevydařeném úterním utkání s Chomutovem odcestovali hokejisté HC 
ČSOB Pojišťovna Pardubice do Plzně. Západočeši v prvních dvou kolech vy-
hráli, navíc se jim do sestavy vrátil Martin Straka. I tak hosté uspěli a připsali 
si premiérové vítězství v novém extraligovém ročníku.

Pardubice sehrály v Plzni takticky výborný zápas. Zlepšily a více zorgani-
zovaly svou práci v defenzívě, navíc při každé možné příležitosti podnikaly 
nebezpečné brejky dopředu. V celkovém součtu soupeře přestřílely!

Hostující celek se dostal do vedení v 9. minutě, parádní akci zakončil Tomáš 
Zohorna. Do rozhozené obrany Plzně najel Martin Šagát, předložil luxusní 
pas hráči s číslem 79 a ten otevřel skóre – 1:0. Slovenský forvard měl o 
chvíli později možnost samostatného úniku, ten ale skončil v moci Adama 
Svobody.

Pardubice trpělivou hrou držely nabyté vedení, ve druhé třetině se sice 
párkrát dostaly při oslabení pod tlak, ale zásluhou dobře zorganizované 
defenzívy a výborném výkonu Martina Růžičky neinkasovaly.

„Z dnešního výkonu kluků bylo cítit, že chtějí neúspěšnou minisérii dvou 
porážek zlomit a vyhrát. Byla tam vidět obětavost a urputnost, prostě pravý 
týmový výkon,“ spokojeně prohlásil po skončení utkání trenér HC ČSOB 
Pojišťovna Pardubice Pavel Hynek.

Na začátku třetí třetiny se Pardubicím náramně vyvedl brejk dvou na 
jednoho. Pavel Brendl prokázal, že má nejen parádní kanonýrské schopnos-
ti… Velepřesným pasem našel hůl Robert Kousala, která šikovně poslal puk 
podruhé za záda brankáře Svobody v čase 47:44.

„Výborně chytali oba gólmani, proto padlo tak málo branek. Ten hokej dnes 
nabíral postupně otáčky a utkání vrcholilo ve třetí třetině,“ konstatoval Pavel 
Hynek. A měl pravdu, závěr zápasu nabídl více než pětitisícové návštěvě 
napínavou podívanou.

3. kolo Tipsport extraligy, pátek 21. září 2012 od 17.30 hodin:
HC ŠKODA PLZEŇ – HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE 1:2 (0:1, 0:0, 1:1).
Branky a nahrávky: 52:12 Straka (Kovář, Vlasák; 5/4) – 9:53 Zohorna (Šagát, Sičák; 5/5), 
47:44 Kousal (Brendl, Benák; 5/5). Rozhodčí: Pešina, Souček – Bláha, Svoboda. Vyloučení: 
Vyloučení: 3:6 (1:1, 2:2, 0:3), navíc Píša (Pardubice) 10 minut osobní trest. Využití: 1:0. 
Diváci: 5306. Střely na branku: 30:36. Průběh utkání: 0:2, 1:2. Nejlepší hráči: Martin Straka 
– Martin Růžička.
HC Škoda Plzeň: Svoboda – D. Růžička, Jeřábek, Slovák, Hanzlík, Marušák, St. Pierre – 
Kratěna, Kovář, Vlasák – Gulaš, Martin Straka, Pletka – Balej, Havlíček, Dvořák – Hollweg, 
Pitule, Lev. Trenéři: Milan Razým, Michal Straka a Rudolf Pejchar.
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice: M. Růžička – Sičák, Vašíček, Píša, Kočí, Benák, Kolář, 
Ďaloga – Bartek, Beech, Somík – Šagát, Zohorna, Starý – Brendl, Kousal, Buchtele – Semorád, 
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ZVEME VÁS!
Hokejovou klasiku ozdobí hvězdy NHL Přijďte na Litvínov a udělejte něco pro své zdraví!

Kupte si tři vstupenky za cenu dvou!

Pardubické krajské nemocnice, a. s., se kterou hokejový klub HC ČSOB 
Pojišťovna Pardubice intenzivně spolupracuje.

V rámci prezentace Pardubické krajské nemocnice, a. s. se můžete těšit na 
ojedinělou akci pro fanoušky na ochozu ČEZ Areny, kde si můžete pod od-
borným dohledem sestřiček pardubické nemocnice nechat změřit krevní tlak 
a body mass index. Přítomna bude rovněž výživová poradkyně, která vám 
řekne, jak upravit svou životosprávu a životní styl, abyste byli zdravější!

Hokejový klub HC ČSOB Pojišťovna Pardubice připravil pro své fanoušky 
mimořádnou slevovou nabídku! Kupte si vstupenky do stejné kategorie na 
říjnové domácí trojutkání s Litvínovem, Vítkovicemi a Libercem a zaplaťte 
pouze dvě, neboť třetí dostanete zdarma!
Akce 2+1 zdarma se týká zápasů:

• HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – HC Verva Litvínov
 (úterý 2. října 2012  od 18.00 hodin)
• HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – HC Vítkovice Steel 
(pátek 5. října 2012 od 18.00 hodin)
• HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – Bílí Tygři Liberec
 (neděle 7. října 2012 od 17.00 hodin)

Ve středu 26. září 2012 sehrají hokejisté HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 
mimořádný zápas. V pražské O2 areně sehrají zápas s týmem Rytíři Kladno, 
který se posílil o zvučná jména z NHL. Nemůžete si nechat ujít tento 
výjimečný zápas tradičních klubů.

Na jedné straně Jaromír Jágr, Tomáš Plekanec, Tomáš Kaberle a další… Na 
opačné Aleš Hemský a Jakub Kindl. Hokejový zápas Rytíři Kladno – HC 
ČSOB Pojišťovna Pardubice poutá zvýšenou pozornost, během pátečního 
dopoledne bylo kompletně vyprodáno spodní patro, možná bude zcela plno!

Pardubice čeká domácí zápas s Kladnem v pátek 2. listopadu 2012. Pokud 
bude trvat výluka NHL, tak se můžete těšit na opravdu hvězdný souboj v 
pardubické ČEZ Areně. Zajistěte si vstupenky na tento mimořádný zápas!

Pět nejvyšších návštěv na Pardubice v české extralize
•36. kolo 2010/2011, Pardubice – Kometa Brno: 17 140 diváků
•44. kolo 2004/2005, Slavia Praha – Pardubice: 14 902 diváků
•3. finále play off 2006/2007, Sparta Praha – Pardubice: 14 500 diváků
•4. finále play off 2006/2007, Sparta Praha – Pardubice: 14 500 diváků
•6. finále play off 2006/2007, Sparta Praha – Pardubice: 14 000 diváků

První listopadové utkání s Litvínovem obohatí svou návštěvou zaměstnanci 
GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI

titul_ctvrtka_A4_sire.indd   1 29.8.2012   16:55:28
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PROGRAM
Zveme vás na pardubický hokej!
Neděle 30. září 2012 od 15.45 hodin: Extraliga mladšího dorostu:
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – Královští lvi Hradec Králové

Úterý 2. října 2012 od 18.00 hodin: Tipsport extraliga ledního hokeje:
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – HC Verva Litvínov

Pátek 5. října 2012 od 18.00 hodin: Tipsport extraliga ledního hokeje:
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – HC Vítkovice Steel

Sobota 6. října 2012 od 16.00 hodin: NOEN extraliga juniorů:
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – HC Škoda Plzeň

Sobota 6. října 2012 od 16.15 hodin: Extraliga staršího dorostu:
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – Bílí Tygři Liberec

Neděle 7. října 2012 od 15.45 hodin: Extraliga mladšího dorostu:
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – HC Sparta Praha

Neděle 7. října 2012 od 17.00 hodin: Tipsport extraliga ledního hokeje:
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – Bílí Tygři Liberec

Pátek 12. října 2012 od 18.00 hodin: Tipsport extraliga ledního hokeje:
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – HC Kometa Brno

Sobota 13. října 2012 od 16.00 hodin: NOEN extraliga juniorů:
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – HC Dukla Jihlava

Sobota 13. října 2012 od 16.15 hodin: Extraliga staršího dorostu:
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – Královští lvi Hradec Králové

VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD
S ELEKTROINSTALAČNÍM MATERIÁLEM

www.kvelektro.cz

NOVĚ
OTEVŘENO

ardubice_Letak_A6_print.indd   1 07.09.12   12

Zveme vás na venkovní zápasy HC ČSOB Pojišťovna Pardubice do restaurace Hattrick! 
Ta je otevřena vždy hodinu před začátkem utkání, můžete zde zhlédnout v HD kvalitě přenos 
z venkovního duelu. Vychutnejte si při hokejovém utkání Budvar za 25 korun!
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Jiří Crha: Měli jsme výborné mužstvo

vždyť z ní vycházeli reprezentační trenéři při tvorbě mužstva, které dosahova-
lo velkých úspěchů.“

Jak tehdy probíhaly oslavy prvního mistrovského titulu?
„Ty byly velké, pro klub zlato hodně znamenalo. Slavili jsme dlouho a 
pořádně.“ (usmívá se)

Jak jste na tom byl s brankářskou výstrojí? Měl jste nějaké speciální 
vychytávky?
„Nedá se vůbec srovnávat tehdejší a dnešní výstroj. Už tenkrát jsme ale sahali 
po kanadských věcech. Brankáři v naší lize začali chytat s Cooprem, což byla 
kanadská značka, která měla větší kvalitu než domácí výstroj.“

Nezávidíte současným gólmanům jejich možnosti ohledně výstroje?
„To se nedá říct, je to prostě dané dobou. Dnešní chrániče také za dvacet let 
už nebudou. Současní gólmani jsou vystavováni tvrdším střelám, než jsme 
byli my. Je jenom dobře, že vývoj jde dopředu.“

Jak dlouho se zdržíte v České republice?
„Asi déle, protože v zámoří nezačaly kempy. Uvidím, jestli vůbec začne 
sezona NHL. Zatím nemám kam spěchat. Budu chodit na zápasy a sledovat 
hráče, co tady třeba rozjíždějí sezonu.“

Může se opakovat celoroční výluka jako v sezoně 2004/2005?
„Určitě se to může zopakovat. Když vidím, jak daleko od sebe jsou návrhy 
obou stran… Nemyslím si, že se bude chtít vlastníkům klubů výrazně uhý-
bat od svých požadavků, ale jsou to tvrdá jednání, možné je všechno.“

Na domácí scéně zářil, a tak utekl dobývat hokejový svět. Ve slavném 
Torontu Maple Leafs zažil těžké časy, o svou pozici musel bojovat, ale obstál 
a stal se prvním českým brankářem v NHL. Odchovanec Pardubic Jiří Crha 
patří mezi legendy svého řemesla a také se nesmazatelně zapsal do kroniky 
pardubického hokeje. V roce 1973 vychytal pro Teslu první mistrovský titul.

Dnes pracuje s bratrem Rudolfem jako hokejový agent pro prestižní agen-
turu IMG. Stará se tak například o Milana Hejduka. Ve volném čase se Jiří 
Crha stále udržuje v kondici. Když má čas, na dálku ze zámoří sleduje svůj 
rodný klub. V neděli navštívil utkání proti Českým Budějovicím.

Věřil jste už na začátku sezony 1972/1973, že by ten tým mohl bojovat o 
nejvyšší mety?
„Je to hrozně dlouho, těžko se na to odpovídá. Měli jsme výborné mužstvo, 
ambice byly tehdy poměrně vysoké, ale že bychom vyloženě mysleli na 
mistrovský titul, to se říct nedá. Celá československá liga byla velmi kvalitní 
soutěží.“

Kdo byl vaším největším rivalem v mistrovské sezoně?
„Určitě mezi ně patřily Sparta Praha a Dukla Jihlava. Z Dukly jsem shodou 
okolností přišel poté, co jsme dvakrát za sebou vyhráli mistrovský titul. Cel-
kem bylo v lize asi pět vyrovnaných mužstev, která bojovala o nejvyšší příčky. 
Pardubice mezi ně rozhodně patřily.“

Měl jste nějakého neoblíbeného soupeře či hráče, kterému se proti vám 
dařilo?
„Jako brankář jsem věděl, kdo v kterém mužstvu dělá body. To si hlídali 
všichni. V každém mančaftu byli alespoň dva nebo tři nebezpeční hráči, ale 
konkrétně si nevzpomenu. V československé lize hráli velmi šikovní hráči, 
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Nehrozí NHL kvůli výluce odliv 
diváků, když teď budou „muset“ 
fanoušci chodit třeba na baseball?
„Tak to každopádně! Zvlášť v oblastech, 
kde není hokej tak populární jako jiné 
sporty a tam, kde se už před výlukou 
kluby potýkaly s finančními problémy. 
V tradičních baštách, kde se hraje po 
desetiletí, to asi nehrozí.“

Jak stíháte ze zámoří sledovat 
pardubický hokej?
„Dneska už je to jednouché, stačí mi 
počítač. Díky technice se všechno 
přiblížilo. Pár zápasů jsem se díval na 
živé přenosy, ale když běží NHL, tak 
jsem hodně vytížený a nestíhám.“

hybesh das 
auto !!!
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ZAJÍMAVÉ AKCEZAJÍMAVÝ ZÁPAS
První listopadové utkání s Litvínovem obohatí svou návštěvou zaměstnanci 
Pardubické krajské nemocnice, a. s., se kterou hokejový klub HC ČSOB 
Pojišťovna Pardubice intenzivně spolupracuje. Dorazte tedy v úterý 2. října 
2012 do pardubické ČEZ Areny, zápas začíná v 18.00 hodin.

V rámci prezentace Pardubické krajské nemocnice, a. s. se můžete těšit na 
ojedinělou akci pro fanoušky na ochozu ČEZ Areny, kde si můžete pod od-
borným dohledem sestřiček pardubické nemocnice nechat změřit krevní tlak 
a body mass index. Přítomna bude rovněž výživová poradkyně, která vám 
řekne, jak upravit svou životosprávu a životní styl, abyste byli zdravější!

Pardubický hokejový klub si váží práce členů zdravotních složek, proto se 
rozhodl tento zápas věnovat právě jim!

Na co se můžete těšit?
 • měření krevního tlaku
 • měření body mass indexu
 • konzultace s výživovou poradkyní

Pardubická krajská nemocnice, a. s. náleží k největším zdravotnickým 
zařízením Pardubického kraje. Na 5 klinikách, resp. 39 odděleních je ročně 
na 945 lůžkách hospitalizováno okolo 32 500 nemocných a je prove-
deno okolo 385 tisíc ambulantních ošetření. V současnosti se zde ročně 
provede přes 17 tisíc operací a ve zdejší porodnici se narodí přes 1600 
dětí.  Dominantně plní roli městské nemocnice, ale je i spádovou krajskou 
nemocnicí pro zhruba půl milionu obyvatel

Přijďte na Litvínov a udělejte 
něco pro své zdraví!
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Pardubický brankář Martin Růžička bude brzy chytat v nové masce. Každá 
brankářská helma je svým způsobem umělecký předmět. Poraďte tedy Mar-
tinu Růžičkovi, jak si ji má omalovat! Autor vítězného návrhu se může těšit 
na zajímavé ceny!

„Byl bych rád, kdyby mi fanoušci sami navrhli, co mám mít na brankářské 
masce. Určitě by tam měla být bohatě zastoupena bílá barva a pardubické 
motivy na ní, nicméně fantazii se meze nekladou,“ řekl pardubický gólman 
Martin Růžička.

Fanoušci mohou do neděle 7. října 2012 posílat své návrhy na e-mail jan.
hrabal@hcpce.cz, návrhy budou zveřejněny ve speciálním albu v galerii 
na klubovém facebooku a každý budete moci „lajkovat“. Z prvních pěti 
nejoblíbenějších návrhů si Martin Růžička vybere design své nové masky, ve 
které bude chytat v této sezoně.

„Moc se na to těším. Věřím, že fanoušci pošlou zajímavé návrhy a já v pětici 
nejoblíbenějších budu mít opravdu těžké přemýšlení, který vybrat,“ doplnil 
pardubický brankář, který sám předá zajímavé ceny autorovi vítězného návr-
hu jeho masky na společné večeři.

Hokejový klub HC ČSOB Pojišťovna 
Pardubice připravil pro své fanoušky 
mimořádnou slevovou nabídku! Kupte 
si vstupenky do stejné kategorie na říjnové domácí trojutkání s Litvínovem, 
Vítkovicemi a Libercem a zaplaťte pouze dvě, neboť třetí dostanete zdarma!

Vymyslete „Růžovi“ design nové masky!

Přijďte na dva zápasy 
a na třetí jdete zdarma!

Akce 2+1 zdarma se týká 
zápasů, tato zvýhodněná 
akce platí pouze 
v předprodeji na 
pokladnách ČEZ Areny:

•HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – HC Verva Litvínov
 úterý 2. října 2012 od 18.00 hodin
•HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – HC Vítkovice Steel
 pátek 5. října 2012 od 18.00 hodin
•HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – Bílí Tygři Liberec
 neděle 7. října 2012 od 17.00 hodin
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Pardubický hokej podporuje společnost 
TECH-LIT, s. r. o.
Mezi významné partnery hokejového klubu HC ČSOB Pojišťovna Pardubice patří společnost 
TECH-LIT, s. r. o. „Naše obchodní společnost je postavena na třech základních pilířích: 
kvalitní produkty, spolehliví lidé a zavedený prodejní systém,“ říká jednatel společnosti 
Přemysl Škaloud.

„Společnost TECH-LIT s. r. o. zastupuje na českém trhu německou nadnárodní společnost 
TECHNOLIT GmbH a ta má více než třicetiletou tradici na evropském trhu. V našem 
prodejním sortimentu naleznete výrobky určené do sféry opravárenství, údržby a výroby.  
Mezi tyto výrobky patří – průmyslová chemie, nářadí, mazadla, lepidla, odmašťovadla, dělení 
materiálů, elektrody a podobně. Během 5 let jsme vybudovali od základu novou společnost s 
dynamickým rozvojem. Naším cílem je budování dlouhodobých a vynikajících obchodních 
vztahů s našimi zákazníky a přinášet stále nové produkty,“ pokračuje.

Proč jste se rozhodli podporovat pardubický hokej?
„Všichni na firmě razíme heslo: ‚Extraliga v údržbě, výrobě a opravárenství‘, a proto spolu-
pracujeme s pardubickým hokejem.“

Co Vám tato spolupráce přináší?
„Zviditelnění a posílení značky TECH-LIT.“

Jezdíte na domácí zápasy? Líbí se vám prostředí v ČEZ Areně?
„Ano, ČEZ Arena se nám líbí, protože atmosféra je neopakovatelná. Vždy na nás čeká vše, co 
k hokeji patří: pořádní fanoušci, ‚párek a pivo‘.“

Chystáte se na venkovní utkání, třeba do O2 areny?
„Ano, podpoříme hokejisty i mimo domácí stadion.“

Co se Vám na hokeji jako sportu nejvíce líbí?
„Hokej je velmi rychlá a dynamická hra, kde o úspěchu rozhoduje tvrdá práce a přidat něco 
navíc, stejně jako v branži, kde působíme. Jsme velmi hrdí, že můžeme spojit jméno naší 
společnosti se hokejovým týmem číslo jedna.“

Jaké odhadujete šance Pardubic v letošní sezoně?
„Tým je poskládaný velmi dobře a věříme v účast minimálně v semifinále extraligy. 
Podpoříme jej na maximum, aby vítězný pohár zase zůstal v Pardubicích.“

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

PAVEL HOŠEK
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NOEN extraliga juniorů
6. kolo, sobota 22. září 2012:
HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE – HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 
5:1 (2:0, 1:1, 2:0).
Branky a nahrávky: 8:49 Březina (Škvor), 12:19 Vachutka (Chmelař), 24:19 Březina 
(Vachutka), 53:17 Bureš (Veselý), 54:35 Bureš (Veselý) – 37:09 Janák (Vlach). Rozhodčí: 
Homola – Klouda, Křivohlavý. Vyloučení: 8:4, navíc Březina (Pardubice) 10 minut a 
osobní trest do konce utkání. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 60. Střely na bran-
ku: 45:37. Průběh utkání: 3:0, 3:1, 5:1.
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice: Jeschke – Fridrich, Havlík, Petira, Pilný, Robertson, 
Starý, Škvor, Vácha – Bureš, Březina, Havel, Chmelař, Moravec, Moučka, Poulíček, 
Řezníček, Schneider, Vachutka, Veselý, Zelinger.

Extraliga staršího dorostu
5. kolo, pátek 21. září 2012:
KRÁLOVŠTÍ LVI HRADEC KRÁLOVÉ – HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBI-
CE 1:5 (0:2, 0:1, 1:2).
Branky a nahrávky: 46:14 Pilař (Voženílek) – 15:19 Havrda (Kysela, Hlaváček), 
17:37 Kuťák (Chvojka, Procházka), 36:28 Špaček (Bohuněk), 48:51 Špaček (Panna, 
Divecký), 51:25 Chvojka (Kuťák, Budík). Rozhodčí: Hribik – Čížek, Kis. Vyloučení: 
3:9. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 111. Střely na branku: 35:28. Průběh 
utkání: 0:3, 1:3, 1:5.
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice: Stibůrek – Budík, Divecký, Faltýnek, Kalous, Kracík, 
O. Petric, Procházka, Tichý – Barkóci, Bohuněk, Drobný, Havrda, Hlaváček, Chvojka, 
Kuťák, Kysela, Panna, Špaček, Velínský, Vyskočil.

6. kolo, sobota 22. září 2012:
HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE – HC MOUNTFIELD ČESKÉ 
BUDĚJOVICE 1:3 (0:2, 0:1, 1:0).
Branky a nahrávky: 56:39 Hlaváček (Faltýnek) – 3:55 Prokeš (Michálek, Krátoška), 
6:50 Kutiš (Krátoška, Prokeš), 25:30 Koupal (Vácha). Rozhodčí: Třasák – Lučan, 
Svoboda. Vyloučení: 5:2. Využití: 0:1. Diváci: 50. Střely na branku: 23:33. Průběh 
utkání: 0:3, 1:3.
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice: Stibůrek – Budík, Divecký, Faltýnek, Kalous, Kracík, 

Petric, Procházka, Tichý – Barkóci, Bohuněk, Drobný, Havrda, Hlaváček, Chvojka, 
Kuťák, Kysela, Panna, Špaček, Velínský, Vyskočil.

Extraliga mladšího dorostu
4. kolo, neděle 23. září 2012:
HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD – HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE 3:7 
(1:3, 2:1, 0:3).
Branky a nahrávky: 7:39 Cejpek, 25:17 Nguyen (Kolouch), 29:30 Bušek (Lacina, 
Nguyen) – 1:00 Hoskovec (Budík), 13:05 Kusý (Špaček), 17:27 Rohlík (Kučera, Kusý), 
33:11 Voltner (Špaček), 47:10 Voženílek, 48:15 Špaček (Kusý), 54:36 Špaček (Rohlík, 
Kučera). Rozhodčí: Sibera – Ryšavý, Šťastná. Vyloučení: 6:1. Využití: 1:1. Diváci: 100. 
Střely na branku: 17:48. Průběh utkání: 0:1, 1:1, 1:3, 3:3, 3:7.
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice: Škoda – Budík, Franc, Horyna, Kučera, Leder, 
Mikulčák, Rudy, Voltner – Bor, Bureš, Dušek, Hoskovec, Jajcay, Kusý, Macháček, Marti-
nec, Rohlík, Syrovec, Špaček, Voženílek.

Ročník 1999
3. kolo, sobota 22. září 2012:
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC – HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE 4:11 (1:2, 2:5, 
1:4).
Branky a nahrávky Pardubic: 8:38 Frydrych (Žouželka, Jančařík), 14:18 Hašek 
(Zadina, Frydrych), 23:51 Pochobradský (Frydrych, Jančařík), 25:03 Zahradník (Hašek), 
25:31 Zadina, 25:49 Frydrych (Polák), 29:23 Frydrych (Polák), 41:49 Frydrych (Polák), 
42:50 Hašek (Zadina), 45:18 Frydrych (Pochobradský), 45:56 Rázek (Hrubý, Hlaváček).

Ročník 2001
3. kolo, sobota 22. září 2012:
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC – HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE 7:1 (3:1, 2:0, 
2:0).
Branka Pardubic: 12:16 Pavlíček.
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VÁCLAV RÁLIŠ
Blahopřejeme k 80. narozeninám!
Významné životní jubileum oslavil během letních prázdnin Václav Ráliš. Hrával 
za Pardubice a v sezoně 1949/1950 jim pomohl vybojovat nejvyšší soutěž. K 
zástupu gratulantů pardubické legendě se připojuje i HC ČSOB Pojišťovna 
Pardubice!

Václav Ráliš se narodil 15. července 1932 a je jedním z trojice žijících hokejistů, 
kteří v sezoně 1949/1950 vybojovali pro Pardubice nejvyšší hokejovou soutěž, 
ze které Východočeši nikdy nesestoupili a získali v ní šest mistrovských titulů v 
letech 1973, 1987, 1989, 2005, 2010 a 2012.

Za Pardubice hrál v dresech Rapidu, po sloučení 
za LTC, Slavii a Dynamo Pardubice do roku 
1955. Jeho vzory byli Bronislav Danda, Miloslav 
Mejzlík, Karel Mach a Jiří Pleticha. Do svých 
třiatřiceti let hrával kopanou za FK Pardubice.

„Chodili jsme normálně do zaměstnání a sporty 
jsme museli mít rádi, ať se jedná o lední hokej 
nebo fotbal. Měli jsme problémy s uvolněním, tehdejší doba byla jiná. Museli 
jsme s tím žít a počítat, popřípadě si uvolnění napracovávat, když jsme odcházeli 
dříve,“ vzpomíná na aktivní hokejové časy Václav Ráliš.

Václav Ráliš se stal trenérem a své zkušenosti předával pozdějším známým 
hokejistům jako například Václavu Haňkovi, Antonínu Slavíkovi a Pavlu Berán-
kovi. Jeho velikým koníčkem jsou koně, po otci se stal kovářem.

„Hráli jsme pro radost, nedá se říci, že pro peníze. Když jsme vybojovali ligu, 
tak jsme měli dvě stovky za vyhraný zápas a za remízu stovku,“ doplnil jeden 
ze tří žijících hrdinů, kteří pro Pardubice vybojovali nejvyšší soutěž, ze které 
Východočeši nikdy nesestoupili a získali šest mistrovských titulů.
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HVEZDY V PARDUBICÍCHˇ
Aleš Hemský a Jakub Kindl se vrátili do extraligy

Jakub Kindl naskočil mezi extraligové mantinely již v nedělním utkání proti 
Českým Budějovicím. Nepříjemné porážce 2:3 nezabránil. „Nehráli jsme 
dobře a já už vůbec ne. Každý se může vždycky o úroveň zlepšit. Popravdě 
jsem od sebe čekal víc, určitě to mohlo být lepší,“ nebyl spokojen Kindl s 
tím, co předvedl.

„První gól beru na sebe. Zbytečně jsem na soupeře bafnul. Soupeř rozhodně 
nepřijel pouze na výlet, ale hrál hokej. Jsou to šikovní hráči, navíc důrazní, 
takže jsme museli rychle rozehrávat na útočníky. Trochu mě ta rychlost 
překvapila,“ přiznal pardubický zadák.
Aleš Hemský: Do Pardubic se vracím rád
Ten se do české extraligy vrátil po devíti a půl letech. „Na jednu stranu mě 
mrzí, že NHL nezačala, ale doma jsem nikdy pořádně nehrál, takže jsem 
se na to hodně těšil. Ve čtrnácti letech jsem se tady jako kluk z Šumperka 
chodil koukat na chlapy a teď za áčko sám hraji. Vždycky to tu bylo super, 
skvělá atmosféra, hodně lidí…“ zavzpomínal Jakub Kindl.

„Byl jsem nervózní, ale napumpovaný a nahecovaný. Možná až moc, to je 
pak trochu na škodu. Chtěl jsem do všeho jít,“ prozradil pětadvacetiletý 
zadák HC ČSOB Pojišťovna Pardubice.

Dvě staronové tváře ve svém týmu přivítaly hokejové Pardubice. V neděli si 
odbyl svou obnovenou premiéru v pardubickém dresu obránce Jakub Kindl, 
ve středu v O2 areně naskočil s číslem 83 Aleš Hemský.

Výluka v NHL znamená obrovské oživení pro českou nejvyšší soutěž. Ta 
opět platí za exkluzivní ligu na světě, fanoušci berou hokejové zápasy úto-
kem. Každý chce naživo vidět hvězdy, které válí v zámořské NHL.

Aleš Hemský se poprvé ukázal ve středu 26. září 2012 v hokejové klasice 
s Kladnem. Do České republiky přiletěl v pátek večer. „Byl jsem unavený 
po přeletu, navíc jsem bral antibiotika. Začátek zápasu jsem navíc zaspal, 
měl jsem nařízený budík, ale nešlo to, dorazil jsem až na druhou třetinu,“ 
pousmál se útočník Edmontonu Oilers.

„Letěl jsem z Edmontonu do Londýna devět hodin a pak další dvě z Lon-
dýna do Prahy. Časový posun činí osm hodin. Člověk je trochu ospalý, ale 
musím si na to zvyknout, během pár dní to je v pohodě,“ poznamenal Aleš 
Hemský.
Aleš Hemský: Do Pardubic se vracím rád
V prvním útoku za Pardubice hrál s Pavlem Brendlem. „Pavel je chytrý hráč, 
nejsem ten typ, abych někomu něco říkal. Většinu hraji se šikovnými hráči 
a naše souhra vyplývá ze hry. Vím, jaký je a co bude dělat, on ví, co čekat 
ode mě. On je střelec, všude dal přes dvacet gólů. On nám to dokáže,“ řekl o 
svém spoluhráči útočník HC ČSOB Pojišťovna Pardubice.

Jak dlouho bude hrát za pardubický hokejový klub, to se těžko odhaduje… 
„Nevím, kdy výluka skončí. Se stávkami nikdo neví, nejsme v situaci jako v 
sezoně 2004/2005, kdy problémů bylo více. Tady se jedná o rozdělení peněz, 
na něm by se časem mohli domluvit. S podmínkami, které nám nabízeli na 
začátku jednání, jsme nemohli souhlasit,“ prohlásil Aleš Hemský.

Ten se do Pardubic každoročně rád vrací. „Mám tu rodinu a kamarády, 
užívám si to tady. Je to tady kousek od Prahy, mám to tu moc rád. Navíc 
klub mi vychází vstříc a mohu tady přes léto trénovat, za to jsem také rád,“ 
doplnil šikovný útočník.
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