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Naše Dynamo v prosinci nabralo mimořádnou
formu, která přinesla 29 bodů z 12 zápasů a
posun vzhůru tabulkou o pět míst. Sérii osmi
vítězných utkání v řadě utnula až nešťastná
porážka o jeden gól s hradeckým Mountfield
HK.
Skvělou zprávou z řad našeho klubu je podpis
dvojice mladých hráčů – Jana Mandáta a Matěje Blümela. Oba podepsali víceleté kontrakty
s Dynamem. Útočníci Mandát a Blümel letos
zažili reprezentační debuty. Matěj Blümel
v dosavadním průběhu TELH v 26 utkáních
posbíral 16 bodů, Jan Mandát ve stejném počtu
utkání bodů 12.
Do sestavy Dynama se už pro zápas s Hradcem
vrátil obránce Marek Ďaloga, který laboroval s
lehčím zraněním v dolní části těla. Lukáš Anděl

se po zranění hlavy opět zapojil do tréninku,
dnešní utkání s Mladou Boleslaví ještě vynechá, ale pro páteční start v Třinci již dostal
od lékařů zelenou.
Po posledním zápase loňského kalendářního
roku se Spartou rozšířil marodku Pardubic zadák Jan Zdráhal, jenž si poranil třísla. Nejasná
je zatím prognóza u útočníka Radoslava Tybora, který nehraje od prosincového utkání
s Třincem.
„Radovo zranění si bohužel vyžádalo delší
dobu, než jsme si přáli. V současné chvíli ještě není schopen trénovat. Jeho zdravotní stav
pravidelně konzultujeme s doktory a doufáme,
že se brzy opět zapojí do tréninku,“ nechal se
slyšet sportovní manažer HC Dynamo Pardubice Dušan Salfický.
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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

30

CZE RADEK HAAS

5. 2. 2000

190 cm

80 kg

P

35

CZE MILAN KLOUČEK

30. 4. 1998

191 cm

93 kg

L

37

SLO GAŠPER KROŠELJ

9. 2. 1987

188 cm

88 kg

L

1

CZE VOJTĚCH NEČAS

22. 2. 2001 185 cm

74 kg

L

33

CZE JAN RŮŽIČKA

23. 2. 1997

185 cm

86 kg

L

40 CZE MAREK SCHWARZ

1. 4. 1986

180 cm

86 kg

P

178 cm

76 kg

L

12. 11. 1991 192 cm

102 kg

L

93 kg

P

OBRÁNCI
OBRÁNCI

15

SVK MARTIN BUČKO

13. 5. 2000 189 cm

79 kg

P

8

SVK MAREK ĎALOGA

10. 3. 1989 194 cm

96 kg

L

17

CZE DAVID BERNAD

26 CAN RHETT HOLLAND

25. 9. 1993

188 cm

98 kg

P

72

CZE ONDŘEJ DLAPA

23

CZE MICHAL HRÁDEK

6. 2. 2002

185 cm

84 kg

P

20 CAN MITCHELL FILLMAN

29

CZE JAN KOLÁŘ

22. 11. 1986 190 cm

92 kg

L

13

CZE MAREK HRBAS

2

SVK JURAJ MIKUŠ

30. 11. 1988 194 cm

95 kg

L

3

CZE KAREL KLIKORA

87

CZE JAKUB NAKLÁDAL

30. 12. 1987 187 cm

90 kg

P

7

CZE DAVID MORAVEC

18. 9. 2003

182 cm

81 kg

L

14

CZE ONDŘEJ VÁLA

13. 4. 1998

193 cm

90 kg

L

19

CZE MARTIN PLÁNĚK

12. 7. 1991

179 cm

84 kg

P

34

CZE JAN ZDRÁHAL

26. 5. 1991

186 cm

96 kg

L

55

CZE MARTIN ŠEVC

23. 9. 1981

183 cm

87 kg

L

4

CZE PETR ŠIDLÍK

18. 1. 1994

183 cm

91 kg

L

85

CZE DOMINIK VACÍK

18. 5. 2002 178 cm

80 kg

P

ÚTOČNÍCI

2. 5. 1994
5. 6. 1990

191 cm

4. 3. 1993

183 cm

88 kg

L

30. 11. 2001 186 cm

90 kg

L

24

CZE LUKÁŠ ANDĚL

24. 9. 1997

175 cm

81 kg

L

18

CZE MATĚJ BLÜMEL

31. 5. 2000 183 cm

90 kg

L

36 CAN ANTHONY CAMARA

4. 9. 1993

183 cm

87 kg

L

64 CAN BRANDON ALDERSON

22. 1. 1992

193 cm

92 kg

P

96

CZE MATOUŠ KRATOCHVIL

2. 12. 1994

199 cm

92 kg

L

96

LAT MARIS BIČEVSKIS

3. 8. 1991

180 cm

79 kg

L

88

CZE DENIS KUSÝ

8. 8. 1997

177 cm

81 kg

P

81

CZE DAVID CIENCIALA

1. 12. 1995

182 cm

91 kg

L

27

CZE MICHAL MACHAČ

16. 2. 1999

192 cm

81 kg

L

FRA VALENTIN CLAIREAUX

5. 4. 1991

180 cm

90 kg

P
L

ÚTOČNÍCI

71

CZE ONDŘEJ MACHALA

11. 1. 1999

180 cm

81 kg

L

88

CZE OSCAR FLYNN

19. 4. 1999

174 cm

71 kg

95

CZE JAN MANDÁT

18. 11. 1995 183 cm

96 kg

L

24

CZE JAN GRIM

2. 3. 2000

177 cm

80 kg

L

90

CZE ROBERT KOUSAL

7. 10. 1990

185 cm

90 kg

L

74

CZE VLADIMÍR HOUŠKA

24. 5. 2000 193 cm

84 kg

P

67

SVK MATEJ PAULOVIČ

13. 1. 1995

188 cm

95 kg

P

48

FIN JOONA JÄÄSKELÄINEN

5. 9. 1996

178 cm

80 kg

P

44

CZE PATRIK POULÍČEK

10. 6. 1993 184 cm

86 kg

L

27

CZE JAKUB KOTALA

15. 6. 1996

188 cm

88 kg

L

15

CZE ONDŘEJ ROHLÍK

17. 6. 2001

183 cm

67 kg

L

23

CZE PAVEL KOUSAL

14. 11. 1998 179 cm

83 kg

L

19

CZE ONDŘEJ ROMAN

8. 2. 1989

182 cm

83 kg

L

47

SVK MÁRIO LUNTER

20. 6. 1994 182 cm

82 kg

L

33

CZE VLADIMÍR SVAČINA

28. 4. 1987 178 cm

85 kg

P

46

CZE ONDŘEJ NAJMAN

30. 1. 1998 185 cm

95 kg

P

12

SVK RADOSLAV TYBOR

23. 11. 1989 182 cm

83 kg

L

91

CZE JAN STRÁNSKÝ

16. 4. 1990 178 cm

88 kg

P

82

CZE MICHAL VONDRKA

17. 5. 1982

185 cm

86 kg

L

92

CZE JAKUB STRNAD

16. 2. 1992

180 cm

85 kg

L

11

CZE TOMÁŠ ZEMAN

27. 4. 2001 187 cm

74 kg

P

10

CZE GABRIEL SZTURC

24. 9. 2003

179 cm

78 kg

L

29

CZE DAVID ŠŤASTNÝ

23. 3. 1993

186 cm

93 kg

L

18

CZE ADAM ZBOŘIL

28. 8. 1995 171 cm

86 kg

L

WWW.HCDYNAMO.CZ

WWW.BKBOLESLAV.CZ

ROZHOVOR

USA
RUSKO
FINSKO
ONDŘEJ ROMAN
PROCESTOVAL SVĚT,
TEĎ SI ZVYKÁ
NA PARDUBICE
Zatím poslední zahraniční štací
jednatřicetiletého útočníka byl finský klub
Ilves Tampere. Po dvanácti odehraných
zápasech se však Ondřej Roman vrátil
do Česka a jako své působiště si vybral
Pardubice, kde podepsal víceletou smlouvu.
O svých cílech i důvodech pro návrat
se čerstvá posila Dynama rozpovídala
v obsáhlém rozhovoru.
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ROZHOVOR
Hráli roli v přestupu i vaši bývalí spoluhráči
z Vítkovic, Radoslav Tybor a Vladimír Svačina?
Určitě to byl jeden z rozhodujících faktorů.
S oběma jsem si volal, Pardubice mi doporučovali a na můj příchod se těšili. Je super, že můžeme oprášit dřívější spolupráci, s kluky jsem
zažil nejlepší léta v dospělém hokeji, s Vláďou
jsem dokonce hrál už v dorostu v Porubě.
Co vás na Pardubicích zaujalo po hokejové
stránce?
Pardubice jsou na dobré cestě do budoucna,
něco se tu buduje a tvoří. Už teď je tu kvalitní
tým, který může v příštích letech dosáhnout
nějakého úspěchu. Vždy mi také seděl styl,
kterým se tady hraje, současní trenéři navíc
hru příliš nesvazují systémem. I početná fanouškovská základna je skvělá věc, snad si
před plnými tribunami brzy zahrajeme.
Ondřej Roman je odchovancem Poruby a za
sebou má mnoho zkušeností nejen z mezinárodní úrovně, ale také z americké juniorky,
z AHL, KHL nebo finské Liigy. Právě ze severu
zamířil zkušený forvard před Vánoci zpět do
Česka, a ačkoli svou celou extraligovou kariéru strávil ve Vítkovicích, nyní bude nastupovat
za Dynamo. „Pardubice jsou na dobré cestě do
budoucna, něco se tu buduje a tvoří,“ popsal
Roman.
Proč jste se rozhodl pro návrat do Česka?
Chtěl jsem se ve Finsku hokejově posunout, ale
bohužel to nevyšlo kvůli tomu, že hráči z NHL
neměli kde hrát. IIlves má hodně odchovanců,
kteří se chtěli rozehrát. Doplatil jsem na to,
moc jsem nehrál. Prvních pět zápasů jsem hrál
normálně, ale potom to šlo dolů. Bohužel jsem
neměl vytížení, které jsem si představoval a jenom trénovat se mi tam nechtělo. Potom jsem
se dozvěděl, že Pardubice o mě mají zájem. Bavil jsem se o tom s agenty a byl jsem moc rád,
že ta nabídka přišla, takže jsem na ni kývnul.
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ROZHOVOR
REPORTÁŽ
Po pěti odehraných zápasech a dvou týdnech
v Dynamu už je prostor na první hodnocení.
Splňují zatím Pardubice vaši představu?
Přesun z Finska byl hektický, ale kluci mě tu
dobře přijali a pomohli mi v aklimatizaci. Z posledních zápasů je vidět, že všechno dobře
funguje. Týmu se daří a já doufám, že to tak
bude pokračovat. Příjemným bonusem je i široké zázemí stadionu pro domácí hráče, to je
určitě jedna z dalších předností Dynama.
Jaké si v Pardubicích kladete osobní cíle?
Chtěl bych být jeden z klíčových hráčů celého
týmu. Myslím si, že z tohohle důvodu mě přivedli. Je velká šance, že by to mohlo jít. Mám
tu dva bývalé spoluhráče, se kterými jsem si
náramně rozuměl. Doufám, že budu prospěšný
týmu, budeme vyhrávat zápasy a bude dobrá
atmosféra.
Jak by šlo porovnat úroveň extraligy s finskou soutěží?
Finská Liiga je mnohem rychlejší. Celkově je
tam více pohybu. Moc se nelpí na zápasové
strategii, spíše kluky nechávají hrát. Někomu
jsem přihrával, podíval jsem se kolem sebe
a oba moji beci mě přebruslili do útočného
pásma. Hraje se hodně nahoru – dolů. To je asi
největší změna oproti Česku, kde je styl hry takový „zkušenější.“
Před pěti lety jste působil v Jekatěrinburgu.
V čem se po hokejové stránce liší od ostatních soutěží ruská KHL? A jaké jsou hlavní
rozdíly oproti extralize?
KHL je také rychlejší než extraliga. Hráči jsou
na tom silově a bruslařsky velmi dobře. Zažil
jsem tam hodně kvalitních hráčů, přeci jen je
to druhá nejlepší soutěž světa.
Působení na místě vzdáleném více než tři
tisíce kilometrů od domova má jistě svá specifika, navíc jde o historkami proslulé Rusko.
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ROZHOVOR
REPORTÁŽ
Máte nějakou zajímavou vzpomínku na život
v největší zemi světa?
Měl jsem štěstí na město, Jekatěrinburg je hezké místo, kde se člověk nenudí, pokud zrovna
není třicet stupňů pod nulou. Bonusem byli
i dva čeští spoluhráči, Jakub Kovář a Petr Koukal. Ti už v Rusku měli pár sezon odehraných,
což mi hodně pomohlo. KHL pro mě určitě byla
dobrá zkušenost.
Jak moc jste jako hokejista vnímal kulturní
rozdíly mezi Českem a Ruskem?
Ani jsem jich příliš nevnímal, Rusové se jen občas zvláštně chovají, Češi jsou oproti nim trochu slušnější. Jekatěrinburg se mi každopádně
moc líbil, je tam hodně památek z carských
dob, byl jsem tam spokojený.
V další světové velmoci, v USA, jste hrál v juniorské lize a následně v AHL a ECHL. Co vám
dala tahle zkušenost?
Juniorka mi dala nejvíc do seniorského hokeje,
protože jsem hrál WHL, která byla v té době
defenzivní. Říkalo se, že nejlépe připraví hráče

na NHL. Po příchodu z Česka, kde jsem si na
ledě mohl dělat, co jsem chtěl, jsem musel dodržovat pravidla. Trenérem byl tehdy Bill Peters, který měl teď problémy s chováním k hráčům v NHL. Byl podobný už v té době, jen se
to neřešilo v médiích. Takže jsem si taky něco
zažil, ale určitě mě to hodně posunulo v hokejovém i osobním životě. Člověk se odstřihne
od rodičů a trošku se osamostatní. Na farmě to
pak bylo taky fajn, ale moc prostoru jsem nedostával. Šanci v NHL jsem nedostal, nicméně
na čtyři roky v Americe vzpomínám v dobrém.
Jaké bylo v tomto ohledu angažmá ve Finsku?
O Finech se říká, že v tréninku nic neošidí, a já
to mohu jedině potvrdit. Ani je nenapadne
něco vypustit, tréninky jsou v tom nejvyšším
tempu, a to se pak přenáší do zápasů. Zázemí
jsme ale určitě měli menší. V Tampere je nejstarší zimní stadion ve Finsku a kromě Ilvesu
tam navíc hraje i Tappara, takže tam je pro hráče o dost méně prostoru. Vše potřebné jsme
nicméně měli, včetně sauny, na kterou jsem za
půl roku hodně zvyknul.

správa budov
pronájem
bytových prostor
pronájem
nebytových prostor

rfpardubice.cz
arena.pardubice.cz

pronájem
ledových ploch
veřejné bruslení
kulturní akce
sportovní akce

ROZHOVOR

Na co se naopak asi těžce zvyká, je život na
dalekém severu…
I když vyšlo sluníčko, tak ani moc nesvítilo.
Dny byly opravdu krátké, před Vánoci bylo
světlo až od půl desáté a západ Slunce byl před
třetí hodinou… Zbytek dne už pak jen tma, což
bylo nepříjemné. Příroda je ale ve Finsku krásná, kolem Tampere je mnoho rozlehlých jezer.
Největší část kariéry jste strávil ve Vítkovicích. V roce 2010 jste byl členem mužstva,
které ve finále extraligy podlehlo právě Pardubicím. Jak vzpomínáte na tuto sezonu?
V Česku jsem ten rok odehrál jen něco přes
dvacet zápasů, příliš prostoru jsem nedostával. Do playoff jsem nenaskočil a po sezoně
jsem se vracel zpět do Ameriky, tím pádem nemám ani moc výrazné vzpomínky. Dallas, který mě draftoval, totiž chtěl, abych hrál v USA.
Chtěli mě mít víc na očích a podepsat se mnou
smlouvu.
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Je něco, co vám v Pardubicích oproti Ostravě
schází?
Zatím především prostředí vlastního bytu,
protože jsem dosud bydlel na penzionu. Do
Pardubic jsem se totiž přesouval narychlo. Už
mám ale domluvený byt, takže vše bude v pohodě. Jsem přizpůsobivý a s novým prostředím
nemám problém, těším se, až více poznám
spoluhráče i město. V kabině jsou všichni super, takže jsem opravdu spokojený.
Láká vás ještě cizina? Máte nějaké vysněné
zahraniční působení?
Momentálně ani moc ne, ale samozřejmě se
to ještě může změnit, kariéra má různé etapy
a nikdo neví, co mu osud přinese. Teď jsem ale
moc rád za angažmá v Pardubicích, snad pro
ně dokážu odevzdat maximum.

YOUR CAR / OUR CARE

T E S T O VÁ N Í V O Z Ů
P Ř Í P R AVA N A V Ý S TAV Y
D E TA I L I N G

ACR.CZ

ROK 2020

2020
PŘELOMOVÝ ROK

S TURBULENTNÍM
ZÁVĚREM
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ROK 2020
Pro pardubické Dynamo byl rok 2020 plný
velkých změn. Nejprve se Pardubice dokázaly udržet v extralize po neuvěřitelné stíhací
jízdě v závěru základní části loňského sezony. Po vstupu nového majitele Petra Dědka
se pak v Pardubicích začalo blýskat na lepší
časy.

dem Králem, Davidem Havířem a svým velkým
kamarádem Petrem Sýkorou brzy postavil na
střídačku týmu, kterému věnoval značnou část
své hokejové kariéry.
A jak pardubičtí fanoušci Tomáše Rolinka znají
z ledu, tak stejně se projevuje i na střídačce,
odkud sleduje výkony svých svěřenců, se kterými ještě v loňské sezoně uhájil extraligovou
příslušnost.
Před sezonou se do Dynama vrátil z KHL Jakub Nakládal, který byl ihned pasován do role
kapitána a je základním stavebním kamenem
pardubické defenzivy, která se zápas od zápasu výrazně zlepšuje.
Během podzimu trápící se Dynamo nejprve
přivedlo dvě zvučné posily. Marka Ďalogu, který Pardubice dobře zná, a Anthonyho Camaru.
Oba velmi rychle zapadli do mozaiky trenérů
a svými výkony výrazně přispívají k dobrým
výsledkům.
Dynamu také vypomohl brankář, jehož budeme pravděpodobně velmi brzy sledovat v NHL.
Daniel Vladař pomohl nakopnout Dynamo
v těžké době a je pro Pardubice pouze na ško-

Dorazil svěží vítr, jehož pozitivní vliv se začal
na ledě projevovat nejprve v létě během Generali Česká Cupu, a později v závěru roku 2020.
Pardubice ho zakončily s bilancí osmi výher v
řadě, když si osmé vítězství připsaly po krásném zápase, kdy dokázaly přetlačit pražskou
Spartu.
Pardubice však během turbulentního podzimu
2020 přišly o jednoho velkého srdcaře Tomáše Rolinka, který ukončil svou profesionální
hráčskou kariéru. Avšak cesty osudu jsou nevyzpytatelné a „Rolas“ se společně s Richar-
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orské reprezentace, kde hned v prvním utkání
vyšperkoval svůj výkon vstřelenou brankou.
V seniorské reprezentaci se premiérově objevil také Jan Mandát. Začátek nové sezony ho
sice nezastihl v optimální formě, což ho ale
neodradilo v systematické práci pro tým, která
se začíná vyplácet. Mandát se probouzí jako
medvěd po tuhé zimě a pomalu se opět stává
postrachem pro celou extraligu, když dává gól
za gólem.
„Jsem rád, to nebudu lhát. Nemyslím si, že
jsem něco změnil. Hraji stejně, akorát mi to
tam teď padá. Reprezentace mě ohromně nakopla. Mnohem více si věřím a dostávám se do
dobrých pozic, ze kterých se dávají góly,“ nezastírá Honza Mandát.
du, že se musel brzy vrátit do zámoří před blížícím se startem NHL. A naposledy doplnil tým
zkušený Ondřej Roman.
Do vynikající formy se rozehrává Patrik Poulíček, z něhož se stává elitní centr a je jen dobře,
že si svou pozici vybudoval svou vlastní předvedenou hrou a bojovností, kterou prokazuje
v každém zápase. Patrik je pardubickým odchovancem, který jako by symbolický přebral v
tomto směru žezlo od Tomáše Rolinka.
„V kabině je úžasná atmosféra. My, kteří pamatujeme ty bídné roky, o to víc oceňujeme
momentální formu a výsledky, které nás ženou
dopředu a podporují nás v naší práci v téhle
době, kdy nejsou diváci na stadionu a je to ponuré. Tohle všechno nás žene dopředu a dává
nám to obrovskou motivaci,“ řekl Poulíček po
prosincové výhře nad Zlínem.
Vedle něho momentálně zraje v ofenzivní eso
také mladičký Matěj Blümel, jehož výkonů si
všímají i v Edmontonu, který Matěje draftoval.
Blümel dostal premiérovou pozvánku do seni-
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Jedinou kaňkou na povedeném závěru roku tak
byl fakt, že jsme ho nemohli společně prožívat
na stadionu. Série výher zakončená předsilvestrovským senzačním obratem proti Spartě by
si bouřlivou atmosféru v enteria areně určitě
zasloužila. Nezbývá než doufat, že se v ní znovu potkáme všichni co nejdříve.

Spolehlivá energie

pro pardubický hokej

ELEKTRÁRNA
CHVALETICE
Strategický zdroj elektrické
energie v Pardubickém kraji.
Jako jediná elektrárna v kraji
je schopna zajistit dodávky
elektřiny do strategických
míst Pardubického kraje
(nemocnice, podniky, úřady)
v případě blackoutu – je
certifikována na „start ze
tmy“ a ostrovní provoz.
Certifikována pro
poskytování podpůrných
služeb pro přenosovou
soustavu.
Patří mezi nejvýznamnější
zaměstnavatele na
Přeloučsku.

VÁNOCE

JAK TRÁVILI VÁNOČNÍ SVÁTKY
HRÁČI DYNAMA?
ONDŘEJ

VÁLA

Šlo v tom zápasově nabitém programu vůbec načerpat atmosféru Vánoc?
Šlo. Nebyl jsem na Vánoce doma posledních pět let, takže to
bylo pro mě speciální a moc jsem si to všechno užil – zvyky,
cukroví, vánoční jídla. Ty zápasy už k tomu patří, bylo to v pohodě.
Co dárky, dostal si nějaký originální?
Dostal jsem hlavně různé drobnosti. Z těch zajímavějších třeba
zahradní rýč. Pořídil jsem si totiž nedávno pozemek, tak abych
měl kvalitní nářadí. To asi nikdo další z kluků v kabině nedostal.
(smích)
A jak s životosprávou – bramborový salát, cukroví – uhlídal
ses?
Něco jsem si samozřejmě dal, bylo toho všude moc, jak u přítelkyně, u rodičů nebo u babičky s dědou. Občas jsem si něco
zobnul.

MILAN

KLOUČEK

Jak sis letos užil Vánoce? Šlo v tom rychlém zápasovém sledu
mít vánoční náladu?
Ano, Vánoce sice vždycky bývají nabité, ale měli jsme den a půl
volna, tak to šlo. Začali jsme slavit už 23. prosince u rodičů mé
přítelkyně, 24. už jsme byli spolu a poté ještě s mými rodiči.
Takže jsme vlastně měli troje Vánoce. A ještě jsme se pak sešli
celá rodina u babičky. Ale dalo se to stihnout. Už 25. jsme se
opět sešli na zimáku a zase se soustředili na hokej.
Co si dostal letos za dárky?
Spíše takové maličkosti a také hodně praktických věcí. Budeme
se totiž s přítelkyní stěhovat do nového bytu. Dostali jsme třeba matrace, věci do kuchyně a podobně. Za to jsme rádi.
K Vánocům neodmyslitelně patří cukroví, bramborový salát
a další dobroty. Jak sis hlídal životosprávu?
Salát s řízkem i cukroví si dám rád, ale vždy v omezené míře.
Měl jsem to na Vánoce, ale 25. už jsem měl maso s bramborami
a 26. jsme hráli v Olomouci, takže to už jsem přešel na normální
jídelníček.
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VÁNOCE

DENIS

KUSÝ

Letošní Vánoce měli, co se týče zápasů, bohatý program. Dokázal si v tom shonu načerpat vánoční náladu?
Úplně dobře to nešlo, ale jsme zvyklí na to, že se o svátcích
hraje každý druhý den. Akorát 24. jsme si užili Ježíška.
Co dárky, dostal jsi letos něco zajímavého?
Dostal jsem hezké dárky jak od přítelkyně, tak od rodiny.
No a co životospráva během svátků? Cukroví a bramborový
salát, udržel ses?
Sem tam jsem si něco dal. Mamka i přítelkyně pekly, takže by
asi byly naštvané, kdybych si nic nedal. Ale nebylo to tak, že
bych si doma lehnul a jen se cpal. Snažil jsem se co nejvíce dodržovat životosprávu.

D A V I D

K L E M E N T

REALIZACE LITÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PODLAH
PROFI – MALBY, NÁTĚRY (PORADENSTVÍ)
REKONSTRUKCE A NÁVRHY INTERIÉRŮ A EXTERIÉRŮ
PRÁCE – ZEDNICKÉ, SÁDROKARTONY, POKLÁDKA PODLAH
REVITALIZACE BUDOV

David Klement
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tel.: 777 687 353
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