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ŠEST NOVÝCH POSIL PARDUBICKÉHO DYNAMA POD DROBNOHLEDEM

Byznysmen se dvěma pasy, Ron Weasley či rekordman s neobvyklým příjmením

Nové tváře v Dynamu: zleva Dennis Robertson, Dominik Frodl, David Cienciala, Jan Košťálek, Robert Řička a Marek Hecl. Kdo bude další?

PARDUBICE – Jak již bylo
v minulých dnech odtajněno, posílila
Dynamo pro
nadcházející extraligový
ročník řada zvučných jmen.
Nejdelší dobu se mezi fanoušky
šuškalo o plzeňském Dominiku
Frodlovi, který nyní skutečně
vytvoří gólmanský tandem s Milanem Kloučkem. „Máme dva
kvalitní brankáře, kteří spolu
byli také v reprezentaci. Oba dva
dostanou prostor a bude záležet
na nich, kdo si vybojuje větší
roli,“ nechal se slyšet trenér Dynama Richard Král. Stejně jako
Milan Klouček si 25letý rodák
z Prahy nedávno odbyl debut
v seniorské reprezentaci. S Dynamem podepsal smlouvu na tři
roky. „Pardubice jsou tým s velkými plány a já jsem přišel udělat velký úspěch. Ve spojení s Dynamem mě vždycky jako první
napadnou výborní fanoušci vyhlášení po celé republice,“ řekl
Frodl po svém příchodu. Pro hokejistu s vizáží Rona Weasleyho
ze ságy o Harrym Potterovi bude
pikantní hned první utkání nového ročníku, ve kterém do enteria
arény zavítá Plzeň, tedy předchozí Frodlův klub. „Jo, tak to mě
pobavilo, ale myslím, že je to asi
tak nějak jedno. Pokud ale budu
chytat, tak to pro mě určitě bude
pikantní, budu se chtít předvést
a vychytat je. Psal jsem to panu
Pejcharovi, trenérovi gólmanů
Plzně a ptal jsem se, jestli makají. Odepsal mi: jo jo, makáme,
abychom ti dali v prvním zápase
bůra…,“ těší se na ostrý start mladý gólman, o němž Richard Král

prohlásil, že je jedním z nejlepších
brankářů v extralize.
Velkou posilou do obranných řad
je Jan Košťálek, který přišel ze
Sparty. Šestadvacetiletý obránce
v uplynulé sezoně ve 48 zápasech
základní části nasbíral 26 bodů,
dalších osm bodů pak přidal v 11
utkáních play-off. S Pardubicemi
sice podepsal kontrakt na tři roky,
ovšem ve smlouvě má dodatek, že
ještě do 30. května může za určitých podmínek odejít do zahraničí... Košťálka v roce 2013 draftoval
Winnipeg Jets, aby pak tři roky
nastupoval na jeho farmě Manitoba Moose v AHL. Do zápasu NHL
však nikdy nezasáhl, a tak se v roce
2018 vrátil do svého mateřského
oddílu. „Odmalička jsem se jezdil
dívat s tátou na hokej do Pardubic,
vyrůstal jsem u Kolína. Měli jsme
to kousek. I proto se už těším, že to
zažiji i jako hráč,“ nechala se slyšet
nová akvizice Pardubic. „Jan Košťálek nám pomůže zejména v přesilových hrách,“ má jasno Richard
Král. Spolehlivého beka přivála
do Pardubic dobrá nabídka: „Řešil
jsem ještě nějaké možnosti v Evropě, ale to pak nakonec padlo. Měl
jsem dobrou nabídku z Pardubic,
tak jsem ji rád přijal. Cíle jsou umístit se vysoko, hrát zase o ty nejvyšší příčky a o medaile,“ uvedl pro
klubový web Jan Košťálek, který
ovšem stále ještě nevzdal svůj sen
zahrát si NHL: „Kdybych měl šanci,
tak bych to ještě zkusit šel.“
Nově se v Pardubicích představí
také kanadský bek Dennis Robertson. Ten uplynulý ročník strávil
v dresu italského Bolzana, které
hraje mezinárodní rakouskou soutěž ICEHL (dříve EBEL). Ve 48 zápasech základní části nasbíral 31
bodů a dalších 10 přidal v 16 zá-

Beksa mění hlavního kouče.
Do Pardubic míří Trenér roku
PARDUBICE – Basketbalový
klub BK JIP Pardubice již z pozice hlavního
trenéra nepovede Adam
Konvalink a . Ve d e n í
Beksy se rozhodlo pro
změnu a do Pardubic přivábilo chorvatského kouče
Dina Repeše.
Osmadvacetiletý rodák z Dubrovníku působil na počátku své trenérské dráhy jako asistent trenéra
v euroligové Cedevitě Záhřeb, dále
u mládežnických reprezentací

®

Chorvatska (U17) a Bosny a Hercegoviny (U18). Uplynulé tři sezony
strávil Repeša v české nejvyšší soutěži coby hlavní trenér USK Praha,
přičemž v nynějším ročníku NBL
byl zvolen Trenérem roku! Oceněním Repešovy práce je i nedávné
jmenování hlavním trenérem chorvatské reprezentace U20, kterou
v červenci povede na mistrovství
Evropy. Bývalý mládežnický reprezentant, účastník evropského (U16)
i světového šampionátu (U19) a absolvent sportovní fakulty záhřebské univerzity podepsal v Pardubicích víceletý kontrakt. Dosavadní
hlavní kouč Konvalinka se přesune
do pozice asistenta.
(saf)

Nejlepší sportovci
PARDUBICE – Ve Společenském sále radnice byli v minulém týdnu vyhlášeni nejúspěšnější sportovci Pardubicka za loňský
rok. Desítky sportovců byly oceněny v sedmi kategoriích: jednotlivci mládež, jednotlivci dospělí, družstva dospělí, trenéři,
hendikepovaní, mimořádný výkon a Síň
slávy pardubického sportu. Podrobnosti
přineseme v příštím vydání.
(saf)

pasech play-off. V Bolzanu byl zástupcem kapitána. „Velice se těším
na to, že si zahraji za Dynamo. Doufám, že to bude i s fanoušky na tribunách,“ poslal vzkaz pardubickým příznivcům devětadvacetiletý
bek, který kromě akademické ligy
na prestižní Brownově univerzitě
v americkém Providence hrál šest
let AHL na farmě týmu NHL Carolina Hurricanes. Robertson, kterého
v roce 2011 draftovalo Toronto, působil v sezoně 2015/16 v týmu Charlotte Checkers se současnou hvězdou Dynama Anthony Camarou.
„Spojil jsem se s ním, když jsem
se poohlížel po novém angažmá.
Mluvil o Pardubicích velmi hezky,
říkal, že je moc spokojený. O všem
hovoří to, že už má podepsanou
novou smlouvu,“ dodal bek, který
vystudoval byznys a ekonomiku
a mnoho jeho přátel a spolužáků ze
školy je nyní ve vysokých pozicích
v obchodu či v bankovnictví. Zajímavostí je i to, že Robertson vlastní
dva pasy. „Mám kanadské a irské
občanství. Moje matka se narodila
v Irsku, a když jí bylo asi šest let, tak
se s rodiči přestěhovali do Kanady.
Díky ní jsem tak získal druhý pas
a jsem občanem Evropské unie.“
Dynamo však lovilo rovněž v útočných vodách a i v nich bylo poměrně úspěšné. Jedním ze tří nových
forvardů je 31letý Robert Říčka,
který, stejně jako Košťálek, působil
naposledy v dresu Sparty. Rodák
z Havířova hrál v Praze poslední
čtyři sezony a v uplynulém ročníku
si připsal 25 bodů ve 47 utkáních
základní části. S Pardubicemi se
domluvil rovněž na tříleté spolupráci. „V Dynamu se skládá silný
tým. Klub má nejvyšší ambice. To
mě hodně oslovilo. Po čtyřech letech ve Spartě jsou pro mě Pardu-

bice velkou výzvou. Mají výborné
fanoušky, je to tradiční klub, hokejová bašta v Česku,“ vyjádřil se
ke svému novému působišti Robert
Říčka, který má za sebou tři roky
ve Zlíně a následně čtyři sezony
ve Spartě. A před tím dlóóuhou
kariéru v Havířově. A teď přišla nabídka z Pardubic: „Největší roli hrály ambice. Po vstupu pana Dědka
do pardubického klubu obrovsky
vzrostly cíle. A přestože ještě pár let
zpátky nemělo Dynamo ideální výsledky, už v této sezoně bylo cítit, že
se zvedá. Navíc se teď tým vhodně
doplňuje, budeme silní, můžeme
mít širší kádr a vyrovnané formace. Věřím, že se nám povede vybojovat týmový úspěch,“ věří útočník,
který v mládí hodně sledoval Milana Hejduka a také pardubického
snajpra Petra Sýkoru. „Vzhledem
k tomu, že jsem útočník a mým cílem je dávat góly, tak musím jmenovat i jeho. Měl obrovskou ránu,
kterou dokázal přesně umístit. Navíc své umění prokazoval každou
sezonu,“ nechal se slyšet Říčka.
Z Mladé Boleslavi přišel do Dynama také útočník David Cienciala. Pětadvacetiletý rodák z Třince odehrál poslední dva ročníky
za Bruslařský klub, předtím působil v Třinci, se kterým získal v roce
2019 mistrovský titul. V uplynulé
sezoně posbíral 29 bodů v 46 zápasech základní části, v 11 utkáních
play-off si připsal dalších pět. Také
on podepsal tříletý kontrakt. Dynamu ho však netřeba představovat.
Nejen hráči, ale zejména fanoušci,
zaregistrovali Ciencialu již v březnu 2018. Pardubice hrály sedmé
čtvrtfinále s Třincem, ve kterém
po vyrovnané sérii krutě padly
8:1. Rekordními sedmi asistencemi
se na jejich demolici podílel tehdy

Foto: HCDYNAMO, INTERNET
22letý útočník s polským příjmením, kterých je v republice mimochodem jen 376…
„Pardubice na mě působily
vždycky hodně silně, už jako
malý, když jsem se chodil dívat
na hokej, tak Pardubice patřily
k naprosté špičce, beru je jako
jeden z top týmů v Česku a hrát
za Dynamo je pro mě čest,“ uvedl po podpisu smlouvy Cienciala, který si v minulosti střihl
i juniorskou soutěž ve Finsku.
„David Cienciala je všestranný a rychlý útočník, kterého je
radost sledovat,“ pochvaluje si
svého nového svěřence pardubický kouč Král.
Zatím poslední posilou Dynama je 23letý útočník Marek
Hecl, který přišel z Dukly Trenčín. Reprezentační zkušenosti
sbíral nejen v mládežnických
týmech, ale i v A-týmu Slovenska. V dresu bratislavského
Slovanu si pod Milošem Říhou
zahrál KHL, ale sezonu strávil
například i ve švédské juniorské soutěži. V sezoně 2019/2020
se objevil v české extralize
v dresu Olomouce. V uplynulém
ročníku v dresu Trenčína nasbíral
46 bodů v 50 zápasech základní
části. „Dynamo je klub s bohatou
historií a pěkným městem. Chci se
dále zlepšovat a věřím, že v Pardubicích se mi bude dařit. Bavil
jsem se o týmu s Matejem Paulovičem a ten mi řekl spoustu pozitivních věcí,“ řekl Hecl, který by se
měl po zranění právě dnes zapojit
do tréninku. „Marek Hecl měl výbornou sezonu v Trenčíně, získal
mnoho bodů. Je to mladý šikovný hráč s výborným pohybem,“
je i s touto posilou spokojený Richard Král.
JAN ŠAFÁŘ

V sobotu začíná v Pardubicích dostihová sezona

PARDUBICE – Se čtrnáctidenním posunem proti „normálu“
začne v sobotu na pardubickém
závodišti dostihová sezona.
Vrcholem úvodního mítinku tentokrát bude I. kvalifikace na 131. Velkou
pardubickou se Slavia pojišťovnou.
Propozice prvního dostihového dne
procházely úpravami, aby se nakonec
ustálily na obvyklé kombinaci krosů,
steeplechase a dostihů přes proutěné

překážky. Vrcholem pak bude zmiňovaná první kvalifikace na „Velkou“
následovaná klasickým steeplechase dostihem, který je předzkouškou
červnového Zlatého poháru. Vloni se
první kvalifikace kvůli koronaviru běžela až na začátku července a zvítězil
v ní vítěz předchozí Velké pardubické
Theophilos. Která jména se na startovních listinách úvodního mítinku objeví, bude ale zřejmé až zítra. Dobrou
zprávou je, že se Dostihovému spolku

podařilo získat výjimku pro účast diváků, a to 10% z celkové kapacity míst
k sezení. V hledišti se tak objeví nejen
významní obchodní partneři, ale částečně i veřejnost.
Téměř připravena je už i samotná dráha. Travnaté plochy byly provzdušněny, zapískovány a místy byla doseta tráva. Opravami prošly některé překážky
a odskokové bariéry a zprovozněn je
i zavlažovací systém. Ve finální úpravě
jsou oranice.
(kan, saf)

