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Z KABINY

REPREZENTACE
I REKONVALESCENCE
Skvělou novinu slyšel začátkem prosince
mladý obránce Dynama Michal Hrádek. Jeho
jméno se objevilo v nominaci na přípravný
kemp českého výběru hokejistů do 20 let. Na
něm se bude skládat výběr, který bude Českou
republiku reprezentovat na Mistrovství světa
juniorů 2021 v Kanadě.
„Konkurence v mužstvu je obrovská. Všichni
kluci už pravidelně nastupují mezi dospělými
a někteří hráli i v zahraničí. Udělám vše pro
to, abych se do konečné nominace vešel,“
nechal se slyšet osmnáctiletý obránce, který
v posledních zápasech Dynama nastupoval ve
dvojici se zkušeným Jurajem Mikušem.
„Michal má skvělou povahu, má to v hlavě
srovnané. Je pracovitý v tréninku i v zápase.
Hraje jednoduše, dobře bruslí, umí dát rychlé
kotouče a je obětavý,“ charakterizoval slibného
beka hlavní trenér mužstva Richard Král.
Ondřej Machala, který od domácího zápasu
s Plzní chyběl kvůli zranění ramene, se
v uplynulém týdnu znovu naplno vrátil do

sestavy A-týmu. Po svém zářijovém zranění
poprvé nastoupil do utkání s Madeta Motor
České Budějovice jako 13. útočník.
Naopak zkušený forvard Michal Vondrka stále
rehabilituje po operaci vyhřezlých plotének.
„Byl jsem ve strašných bolestech a prakticky
jsem nemohl ani chodit, ani sedět. Jen jsem
ležel. Nikomu bych nepřál zažít takovou bolest,“
popisoval nám, čím vším si musel projít.
Přiznal také, že mu hokej velmi chybí a že jej
svrbí ruce, když se dívá na zápasy v televizi.
„Chodím několikrát týdně k fyzioterapeutovi
a pomalu začínám trénovat. Začínám zvedat
tréninkovou zátěž, abych se co nejdříve
dostal zpátky,“ řekl o své současné rutině
osmatřicetiletý bývalý reprezentant.

DRAŽBADRESŮ
Z GENERALI ČESKÁ CUP 2020

www.sportovniaukce.cz
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D+D REAL je jedna z nejvýznamnějších
developerských společností na českém
trhu. Vznikla na přelomu milénia na základě
nových podnikatelských aktivit Petra
Dědka. Jejím hlavním oborem podnikání je
developerská a investiční činnost v oblasti
komerčních i bytových nemovitostí.

D+D REAL zajišťuje výstavbu výrobních a skladových prostor, prodejních ploch, hotelů,
bytových domů a rekreačních zařízení. Je spolehlivým dodavatelem služeb spojených
se správou a údržbou nemovitostí. Významně podporuje kulturu a sport. V roce 2012
se stala titulárním sponzorem jednoho z nejvýznamnějších profesionálních golfových
turnajů v rámci European Challenge Tour a v roce 2014 rozšířila sponzoring o turnaj
D+D REAL Czech Masters ze série European Tour. Je také hlavním partnerem

VÝZNAMNÉ MILNÍKY
V HISTORII D+D REAL:
2000

založení společnosti

Divadelního klubu ve Vrchlabí. V roce 2020 se stává D+D REAL generálním
partnerem hokejového klubu Dynamo Pardubice.

2001 - 2004

pořízení lukrativních nemovitostí
v regionu sídla společnosti, nájemní
prostory pro renomované banky
a pojišťovny (nájemci: ČSOB, Česká
spořitelna, GE Money Bank, Komerční
banka, Česká pojišťovna, Kooperativa
pojišťovna)

2005

výstavba a pronájem logistické haly: Rezervní
sklad náhradních dílů Škoda Parts Centrum
ve východní průmyslové zóně Plazy - Mladá
Boleslav, počátek obchodního partnerství
se ŠKODA AUTO a.s.

2007

výstavba bytových domů ve Vrchlabí s následným
prodejem bytů do osobního vlastnictví

2008 – 2016

výstavba a pronájem 5 hal logistického areálu D+D PARK
PARDUBICE v průmyslové zóně Zelená louka Pardubice Semtín (developerský projekt pro D+D Park Pardubice a.s.)

2012 – 2014

výstavba a pronájem 4 hal logistického areálu D+D PARK
KOSMONOSY (developerský projekt pro D+D Park Kosmonosy a.s.)

www.ddreal.cz
+420 499 624 543

ddreal@ddreal.cz

D+D REAL, s.r.o., Lánovská 1690, 543 01 Vrchlabí

2017

výstavba a pronájem 2 hal logistického areálu D+D PARK BRODCE
(developerský projekt pro D+D Park Brodce s.r.o.)

2019 – 2020

výstavba nového sídla společností DD GROUP ve Vrchlabí

SOUPISKY MUŽSTEV

#

NÁR. JMÉNO

NAROZEN VÝŠKA

VÁHA

HŮL

#

NÁR. JMÉNO

BRANKÁŘI

NAROZEN

VÝŠKA

VÁHA HŮL

BRANKÁŘI

41

CZE PAVEL KANTOR

17. 8. 1991

185 cm

75 kg

L

1

CZE JAN BEDNÁŘ

26. 8. 2002

194 cm

85 kg

L

35

CZE MILAN KLOUČEK

30. 4. 1998

191 cm

93 kg

L

37

CZE PATRIK HAMRLA

21. 5. 2003

190 cm

88 kg

L

1

CZE VOJTĚCH NEČAS

22. 2. 2001 185 cm

74 kg

L

31

CZE ADAM HORÁK

21. 11. 2001

183 cm

78 kg

L

30

CZE DANIEL VLADAŘ

20. 8. 1997 196 cm

84 kg

L

35

CZE FILIP NOVOTNÝ

6. 5. 1991

184 cm

89 kg

L

15

SVK MARTIN BUČKO

13. 5. 2000 189 cm

79 kg

P

51 SVK

DOMINIK GRAŇÁK

11. 6. 1983

181 cm

80 kg

L

8

SVK MAREK ĎALOGA

10. 3. 1989 194 cm

96 kg

L

59 SVK

OLDŘICH KOTVAN

20. 7. 1990

192 cm

99 kg

L

26 CAN RHETT HOLLAND

25. 9. 1993

188 cm

98 kg

P

73 CZE

DANIEL KOWALCZYK

23. 6. 2000

190 cm

97 kg

L

23

CZE MICHAL HRÁDEK

6. 2. 2002

185 cm

84 kg

P

22 CZE

DALIMIL MIKYSKA

16. 8. 1999

185 cm

93 kg

L

29

CZE JAN KOLÁŘ

22. 11. 1986 190 cm

92 kg

L

7 CZE

MICHAL PLUTNAR

21. 2. 1994

190 cm

83 kg

P

OBRÁNCI

OBRÁNCI

2

SVK JURAJ MIKUŠ

30. 11. 1988 194 cm

95 kg

L

55 CZE

LUKÁŠ PULPÁN

23. 6. 1985

173 cm

82 kg

L

87

CZE JAKUB NAKLÁDAL

30. 12. 1987 187 cm

90 kg

P

90 CZE

MARTIN ROHAN

26. 6. 1990

178 cm

84 kg

L

14

CZE ONDŘEJ VÁLA

13. 4. 1998

193 cm

90 kg

L

44 CZE

PETR ŠENKEŘÍK

13. 3. 1991

182 cm

88 kg

L

34

CZE JAN ZDRÁHAL

26. 5. 1991

186 cm

96 kg

L

58 CZE

MARTIN WEINHOLD

22. 2. 1997

179 cm

83 kg

P

88 CZE

LIBOR ZÁBRANSKÝ

26. 5. 2000

185 cm

86 kg

P

ÚTOČNÍCI
ÚTOČNÍCI

24

CZE LUKÁŠ ANDĚL

24. 9. 1997

175 cm

81 kg

L

18

CZE MATĚJ BLÜMEL

31. 5. 2000 183 cm

90 kg

L

8

CZE ONDŘEJ BERÁNEK

36 CAN ANTHONY CAMARA

4. 9. 1993

183 cm

87 kg

L

21

CZE JIŘÍ ČERNOCH

28

FRA VALENTIN CLAIREAUX

5. 4. 1991

180 cm

90 kg

P

9

96

CZE MATOUŠ KRATOCHVIL

2. 12. 1994

199 cm

92 kg

L

88

CZE DENIS KUSÝ

8. 8. 1997

177 cm

81 kg

P

27

CZE MICHAL MACHAČ

16. 2. 1999

192 cm

81 kg

71

CZE ONDŘEJ MACHALA

11. 1. 1999

180 cm

81 kg

21. 12. 1995

182 cm

87 kg

L

1. 9. 1996

179 cm

85 kg

L

CZE JAKUB FLEK

4. 12. 1992

172 cm

74 kg

L

67

CZE JAN HLADONIK

18. 8. 1999

176 cm

78 kg

L

19

CZE MARTIN KADLEC

5. 12. 1988

180 cm

73 kg

P

L

25

CZE DAVID KAŠE

28. 1. 1997

180 cm

77 kg

L

L

10

CZE PETR KOBLASA

7. 11. 1993

185 cm

90 kg

P

95

CZE JAN MANDÁT

18. 11. 1995 183 cm

96 kg

L

64

CZE MARTIN KOHOUT

17. 1. 1995

185 cm

95 kg

L

90

CZE ROBERT KOUSAL

7. 10. 1990

185 cm

90 kg

L

13

CZE JAKUB LAUKO

28. 3. 2000

184 cm

89 kg

L

67

SVK MATEJ PAULOVIČ

13. 1. 1995

188 cm

95 kg

P

23

SVK TOMÁŠ MIKÚŠ

1. 7. 1993

184 cm

86 kg

L

44

CZE PATRIK POULÍČEK

10. 6. 1993 184 cm

86 kg

L

17

CZE TOMÁŠ REDLICH

12. 2. 1993

186 cm

84 kg

L

15

CZE ONDŘEJ ROHLÍK

17. 6. 2001

183 cm

67 kg

L

34

CZE VÁCLAV SKUHRAVÝ

16. 1. 1979

192 cm

119 kg

L

33

CZE VLADIMÍR SVAČINA

28. 4. 1987 178 cm

85 kg

P

77

CZE TOMÁŠ VILDUMETZ

27. 9. 1998

173 cm

76 kg

L

12

SVK RADOSLAV TYBOR

23. 11. 1989 182 cm

83 kg

L

5

CZE TOMÁŠ VONDRÁČEK

16. 2. 1991

190 cm

95 kg

L

82

CZE MICHAL VONDRKA

17. 5. 1982

185 cm

86 kg

L

91

CZE MATĚJ ZABLOUDIL

23. 12. 1998 180 cm

83 kg

L

11

CZE TOMÁŠ ZEMAN

27. 4. 2001 187 cm

74 kg

P

WWW.HCDYNAMO.CZ

WWW.HOKEJKV.CZ

ROZHOVOR

Práce
v Dynamu
je obrovská
výzva,
říká Petr Sýkora

V listopadu se u pardubického
A-týmu vyměnil realizační tým a
novým hlavním trenérem se stal
Richard Král. Bývalý skvělý střelec si k sobě jako trenéra individuálních dovedností vybral dalšího někdejšího kanonýra, Petra
Sýkoru. Společně chtějí Dynamu
předat své bohaté zkušenosti.
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ROZHOVOR

Ačkoli již v klubu působil jako skaut, Petr Sýkora neváhal a nabídku trenéra Krále přijal s nadšením. V Pardubicích tak nyní Sýkora pracuje
také jako trenér dovedností u A mužstva, kde
se snaží individuálně zlepšovat všechny hráče.
„Chci přispět k tomu, aby Dynamo fungovalo
tak, jako dříve,“ popsal Sýkora svou motivaci.
Nedávno jste nastoupil k týmu Dynama jako
trenér dovedností. Mohl byste popsat, jak se
vše seběhlo?
Na dovednostech jsem pracoval už loni u mužstev dorostu a juniorů. Když si nyní Richard
Král vybíral realizační tým, tak mně tuto pozici
nabídnul u A-týmu. Pro mě to je obrovská výzva a Richardovi jsem vděčný za příležitost.
Přemýšlel jste po konci hokejové kariéry
i o jiné variantě, než jakou je působení v Dynamu?
Letos mi ještě před sezonou Dušan Salfický
nabídl roli skauta, což je pro mě také velmi
zajímavá práce. Učím se díky ní hodně nových
věcí. Touhle formou bych chtěl Pardubicím pomoct.
Co všechno obnáší role skauta?
U mládeže je potřeba objíždět zápasy mladých

hráčů a všímat si talentů. Pokračuje to pak u
dospělých, kde také jezdím na zápasy, i když to
je v dnešní době složitější. Společně s trenéry
a Dušanem Salfickým sledujeme a vybíráme
hráče, kteří by byli vhodní pro Pardubice.
Hráčskou kariéru jste ukončil teprve nedávno, byl váš přechod na pozici trenéra obtížný?
Dovednosti mě baví a jsem rád, když vidím, jak
se kluci zlepšují. Moc rád s nimi trénuji, i když
je to určitě něco jiného, vnímat hokej z pozice
trenéra. Chci ale předávat své zkušenosti tady
v Pardubicích.
Co je momentálně vaší největší motivací?
Dělat svoji práci co nejlépe a dostat klub zpátky tam, kam patří. Už jen tím, že pomůžu vychovávat a vyhledávat hokejisty. Chci přispět
k tomu, aby Dynamo fungovalo tak, jako dříve.
S Tomášem Rolinkem i Davidem Havířem jste
společně odehráli mnoho sezon v jednom
mužstvu. Změnil se nějak váš vztah, když
jste teď kolegové v realizačním týmu?
Nezměnil, všichni kluci jsou skvělí a spolupracuje se mi s nimi úžasně. Jsem rád za možnost
s nimi působit.
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ROZHOVOR

Také s některými současnými hráči jste byl
už dříve v jednom týmu. Berete to jako velkou výhodu?
To je otázka. My chceme mužstvo hlavně povzbudit a pomoct jim k lepším výkonům, takže
v tomhle případě je výhodou, že se známe. S
mnoha dalšími kluky jsem sice nehrál, rychle
je však poznávám a v tomhle směru tedy není
žádný problém.
Jak probíhá vaše komunikace s hlavním trenérem, popřípadě s vedením?
Probíhá standardně, vídáme se každý den a o
všem spolu mluvíme. Ať už s Richardem, nebo
Davidem a Tomášem. S vedením máme pravidelné schůzky. Vše běží tak, jak má.
Jak momentálně funguje spolupráce s Vrchlabím?
Myslím, že je dobře nastavená. Mladí kluci hrají ve Vrchlabí, dostávají dost prostoru na ledě.
Je pro ně přínosem, když dostanou šanci v prv-
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ní lize, kde získají zkušenosti. Hrají i přesilovky, dávají góly. Je vidět, že svoji příležitost vzali
perfektně. Ve Vrchlabí je navíc skvělý tým i lidé
okolo něj, od majitele až po trenéry. Doufám,
že spolupráce bude dlouho pokračovat minimálně na stejné úrovni.
Pojďme na chvíli zpět do minulosti. Do extraligy jste naskočil už jako sedmnáctiletý. Jak
jste se tehdy v mužstvu cítil?
Člověk je nervózní a těší se na premiéru. Najednou jste v týmu s hráči, kterým jste fandil,
na které jste se chodil dívat. Je to trochu jiné,
být s nimi pak v kabině. Myslím si ale, že je
to všude podobné – starší hráči vás poměrně
rychle vezmou mezi sebe a všechno funguje
dobře.
V týmu Dynama v současnosti nastupuje
také několik mladých hráčů. Jaké jsou rozdíly
mezi vámi a jejich generací?
Rozdíly jsou velké, především možnosti jsou

ROZHOVOR
dnes jiné. Pozitiva i negativa s sebou ale přináší každá doba, myslím, že jde o normální věc.
Kluci se snaží a hokej milují, což je to nejdůležitější. Chceme, aby poctivě trénovali a hokej
je bavil.
Co byste poradil mladým hráčům Pardubic?
Všichni jsou tu díky nějakým dobrým vlastnostem a schopnostem, na základě kterých jsme
si je vybrali do A-týmu. Právě na nich by měli
pracovat. Chceme, aby rozvíjeli své přednosti. Poradil bych jim, ať si váží každého času na
ledě, a neřeší zbytečnosti okolo.
Hokej se od vaší extraligové premiéry neuvěřitelně proměnil. Vnímáte nové trendy v
něm?
Náš sport se postupně mění a už když jsem
končil kariéru, tak byl hokej daleko rychlejší
než dříve. Více se bruslí a nikdo už nevymýšlí
akce na místě. Všechno se odehrává ve velké

rychlosti a hráči se tomu přizpůsobují. Jsou na
tom čím dál tím lépe. Myslím, že český hokej
se zase vrátí tam, kde byl.
Sledujete i jiné kluby a země? Čerpáte od
nich inspiraci?
Názorů na hru je mnoho, ale od toho jsou tu
hlavní trenéři, aby nastolili svoji taktiku. V
dnešní době je především potřeba na sobě
hodně pracovat. Rozvíjet věci, které jsou pro
dnešní hokej důležité, jako například bruslení,
střelba a práce s pukem.
Stýská se vám po aktivním působení v hokeji? Před sezonou se spekulovalo o vašem dalším působení v dresu Dvora Králové, posléze
v Hlinsku…
Momentálně, když se skoro nikde nehraje, tak
se nedá ani přemýšlet o nějakém angažmá. Vážím si šance, kterou jsem dostal v Pardubicích
a jsem rád, že můžu v klubu takto pracovat

HISTORIE

JAK ŠEL ČAS
s enteria arenou

Extraligové zápasy se momentálně hrají bez diváků. V žádné jiné hokejové hale v
České republice přitom není všudypřítomné ticho při zápasech tak hmatatelné,
jako v pardubické enteria aréně. Za normálních okolností nejbouřlivější zimní
svatostánek ve střední Evropě nyní nemůže vítat věrné pardubické fanoušky.
Alespoň pár informacemi a fotkami se tedy
přesuňme do haly, kterou nejeden pardubický
patriot považuje za svůj druhý domov, do kterého chodí podporovat své milované hokejové
Dynamo.
První krytá hala se v Pardubicích objevila v
roce 1960, kdy se zastřešila uměle vytvořená
ledová plocha z roku 1947. Hala věrně sloužila po dlouhých 41 let, po kterých se Magistrát
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města Pardubic rozhodl halu modernizovat
a vytvořit nejen sportovní, ale i kulturní zázemí pro lidi z Pardubic a okolí.
Dne 17. 5. 2001 tak začala přestavba haly, jejíž
celková cena se přehoupla přes 340 milionů
korun. Přestavbě předcházelo zastřešení druhé ledové plochy tzv. „Malé haly“. Po neuvěřitelných šesti měsících a jedenácti dnech byla
stavba ukončena a kapacita haly se zastavila

HISTORIE
BÝVALÉ NÁZVY ENTERIA ARÉNY:
Zimní stadion Pardubice (1958–1998)
Zimní stadion města Pardubic (1998–2001)
Arena Pardubice (2001–2003)
Duhová aréna (2003–2005)
ČEZ Arena (2005–2014)
Tipsport arena (2014–2018)
ČSOB Pojišťovna ARENA (2018–2019)
enteria Arena (2019–dosud)
na čísle 9300. Hala se tedy začala používat
s kapacitou, která dnes ale neplatí.
Před sezonou 2007/2008 se totiž dokončil
původní projekt naplánovaný v roce 2001. Dostavba západní tribuny znamenala navýšení
kapacity na hokejová utkání na 10 194 míst.
Pardubice se tak mohou chlubit třetí největší
multifunkční halou v České republice, ve které
si může sednout až 8 704 diváků.

pronájem
ledových ploch
veřejné bruslení
kulturní akce
sportovní akce
správa budov
pronájem
bytových prostor
pronájem
nebytových prostor

rfpardubice.cz
arena.pardubice.cz

info@kabelecentrum.cz
+420 606 057 311

Revize komínů
Frézování
Stavba zděných komínů
Rekonstrukce komínů
Kontroly a čištění komínů
Vložkování
Stavba třísložkových nerezových
komínů
Výpočty spalinových cest

www.kabelecentrum.cz

REPORTÁŽ

RIDERS
VĚŘILI V NOVÁČKOVSKOU JÍZDU

DOČKAJÍ SE
RESTARTU SEZONY
PO NOVÉM ROCE?
Pardubice jsou vyhlášené jako město sportu, především hokeje. A právě nový hokejový klub byl na východě Čech představen na začátku letošní sezony
– vysokoškolský tým Riders Univerzita Pardubice.
Nováček Univerzitní ligy ledního hokeje vstoupil
do druhého ročníku soutěže s nadšením, očekáváním, a také s podporou Dynama. Jenže současná
nucená pauza zničila veškeré plány.

Na východě Čech působí již
čtvrtým měsícem nový hokejový klub Riders. Mužstvo
Univerzity Pardubice je desátým přírůstkem v Univerzitní
lize ledního hokeje (ULLH), do
druhého ročníku soutěže ale
zatím příliš nezasáhlo. Pandemie
koronaviru dovolila hokejistům
odehrát pouhá dvě utkání a návrat
na ledovou plochu je – stejně jako
u mládežníků Dynama – nejistý.
Situace celého amatérského a mládežnického hokeje je teď totiž v rukou Vlády ČR. Pro neprofesionální
sportovce momentálně platí pravidlo
povolující maximálně deset osob ve
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vnitřních sportovištích, navíc s povinností nosit roušky. Český hokej tedy vyjednává s politiky o prosazení výjimky, aby se alespoň v roce
2021 rozběhly mládežnické soutěže, včetně té
univerzitní.

věřím, že zápasy spojí všech našich 7 tisíc studentů v jeden tým fanoušků,“ nechala se slyšet prorektorka Univerzity Pardubice Tatiana
Molková. Optimistický byl před sezonou také
trenér mužstva Martin Šejba. „Ze společných
tréninků jsem měl dobrý pocit, mohli bychom
být černým koněm soutěže,“ řekl tehdy kouč
Riders.
Mužstvo společně se Šejbou vedou asistenti
Petr Filip a Otakar Janecký mladší. K dispozici mají 25 hráčů, což je v rámci ULLH poměrně široký kádr. „Máme tu mnoho kluků, kteří
hrají druhou ligu, krajské a juniorské soutěže.
V týmu bylo vidět velké nadšení, velká vášeň,“
popsal Šejba. Soupiska Riders je také jednou
z nejmladších v lize – 6 hokejistů studuje ještě
na střední škole a 13 dalších letos bude v prvním ročníku vysoké školy.

Z pozice nováčka chtěl v ULLH pardubický celek překvapit. „Doufám, že v této soutěži uspěje. Jsme univerzita v hokejovém městě, proto
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Nelze však říci, že by tým byl bez zkušeností.
Za Riders již nastoupili odchovanci Dynama
a současní druholigoví hráči Dominik Dušek,
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Jakub Mert nebo Vojtěch Faltys. V brance jste
mohli vidět Tomáše Vlka, v obraně pak Václava
Ledera a Daniela Klineckého. Kádr také doplnilo několik juniorů Dynama.
Realizační tým Riders navíc tvoří již zmínění
synové pardubických legend Šejby a Janeckého. A další taková persona je patriotem týmu –
univerzitní hokej podporuje člen hokejové síně
slávy IIHF Vladimír Martinec.
„Prosadit se v dnešním hokeji není jednoduché, proto doporučuji mladým hráčům, aby vše
nesázeli jen na jednu kartu a spolu s tréninkem
se věnovali také studiu. Pokud se univerzitní liga bude i nadále rozvíjet, věřím, že může
k hokeji přilákat další kluky i jejich rodiče,“ řekl
Martinec.
Potenciál v soutěži vidí i šéftrenér mládeže Dynama Petr Hemský. „S Univerzitou Pardubice
a jejich týmem Riders spolupracujeme, takže
pro hráče, kteří se nedostanou do extraligy
nebo první ligy, je tu možnost hrát dále hokej
na dobré úrovni,“ uvítal v létě Hemský vznik
nového celku.

O spojení studia a sportu se trenéři Pardubic
snaží již v mládežnických kategoriích, vyso-

koškolský tým na tuto snahu navazuje. „Velmi rádi jsme navázali spolupráci a doufáme,
že se týmu v budoucnu bude dařit,“ uvedl sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický.
Nový klub byl za jeho účasti oficiálně představen 2. září. Univerzitní hokejový tým měl
ale na východě Čech delší tradici, v minulých
letech se několikrát odehrálo univerzitní derby se sousedním Hradcem Králové. Letos už
Pardubice chtěly hrát na vyšší úrovni. „Chceme
se probojovat do play-off a správně reprezentovat jak pardubický hokej, tak univerzitu,“
přiblížil cíle týmu Riders trenér Šejba, který
s mužstvem na podzim začal první sezonu.
V ligové premiéře na ledě pražských Enginners
tehdy Riders podlehli 2:4, druhý zápas proti
Univerzitě Palackého v Olomouci pak Pardubice prohrály 1:5. Po případném restartu soutěže nicméně může být vše jinak. Hokejistům
ale momentálně nezbývá nic jiného, než věřit
ve zlepšení situace a uvolnění opatření.
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NOVÝ
FANSHOP
DYNAMA V OC GRAND!
Udělejte si radost, nebo se připravte na ty
správné Dynamo Vánoce! Až do konce roku
2020 si budete moci pořídit nejen vánoční
dárky v novém Fanshopu HC Dynamo Pardubice v Obchodním centru GRAND v Pardubicích. Zároveň si budete moci vyzvednout
dárky pro permanentkáře.

Nový dočasný fanshop naleznete v přízemí Obchodního centra Grand v Pardubicích.
K dostání bude kalendář Dynama na rok 2021,
výběr z nové kolekce s novým logem a také vybrané upomínkové předměty.
Dostane se také na dárky pro naše permanentkáře, kteří si budou moci vyzvednout vak,
škrabku na auto a klíčenku na stejném místě.
A to od pondělí do soboty od 9:00 do 19:00,
nebo v neděli od 10:00 do 18:00.
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I
ENTKÁŘ
PERMAN OHOU
SI ZDE M

NOUT
VYZVED Y
DÁRK

Pokud ještě stále hledáte jedinečný dárek
k Vánocům pro skutečného fanouška Dynama,
můžete mu také pořídit originální podepsaný
hraný dres z letošního Generali Česká Cupu, ve
kterém skončily Pardubice na skvělém druhém
místě.

Více informací naleznete na www.sportovniaukce.cz a POZOR – aukce končí už v neděli
6. prosince večer!
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