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Kvůli početné marodce v útočných řadách sáhlo
vedení Dynama k hráčské výměně. Za zkušeného kanadského obránce Rhetta Hollanda putuje
do Pardubic z Brna útočník Luboš Horký.
„Bohužel jsme si z Budějovic přivezli dalšího zraněného útočníka. Proto jsme hledali možnost pro
doplnění útoku. Domluvili jsme se s Kometou na
hostování Luboše Horkého výměnou za Rhetta
Hollanda, kterému u nás po sezóně končí smlouva. Luboš u nás už působil, takže nejde do neznámého prostředí a věříme, že nám pomůže jako při
jeho prvním působení v naší organizaci,“ okomentoval novou akvizici pardubických sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický.
Luboš Horký už v sezoně 2018/2019 na východě Čech působil. Tehdy jednadvacetiletý útočník
pomohl v baráži udržet extraligovou příslušnost
sedmi góly a čtyřmi nahrávkami. Někdejší kapitán
juniorského výběru Komety slavil titul v juniorech
i s A-týmem Brna. V Pardubicích bude působit do
konce stávajícího ročníku.
Na listinu zraněných hráčů nově přibyl mladý
útočník Filip Koffer, jenž si zlomil ruku. V rekonvalescenci po otřesu mozku pokračuje útočník
Radoslav Tybor. Po zranění v dolní části těla se
k tréninku vrací obránce Jan Zdráhal.
Fanoušci, kteří si zakoupili permanentní vstupenky do 30. června a dosud si své dárky nevyzvedli,
si mohou v příštím týdnu převzít své dárky (škrabku na led, klíčenku a vak na záda) ve výdejovém
okénku oficiálního fanshopu Dynama v enteria areně.

Výdej dárků bude možný pouze za poukaz,
který permanentkáři obdrželi při převzetí plastových karet.
Pro dárky si do výdejového okénka můžete přijít
ve středu 20. 1. a ve čtvrtek 21. 1. vždy od 10:00 do 16:00 hodin.
O dalších termínech, kdy bude možné si dárky vyzvednout, vás budeme informovat.
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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

37

CZE DANIEL DOLEJŠ

4. 7. 1994

178 cm

82 kg

L

35

CZE MILAN KLOUČEK

30. 4. 1998

191 cm

93 kg

L

95

CZE MIROSLAV SVOBODA

7. 3. 1995

190 cm

87 kg

L

1

CZE VOJTĚCH NEČAS

22. 2. 2001 185 cm

74 kg

L

18. 12. 2003 182 cm

70 kg

L

15

SVK MARTIN BUČKO

13. 5. 2000 189 cm

79 kg

P

P

8

SVK MAREK ĎALOGA

10. 3. 1989 194 cm

96 kg

L

77

CZE MICHAL HRÁDEK

6. 2. 2002

185 cm

84 kg

P

29

CZE JAN KOLÁŘ

22. 11. 1986 190 cm

92 kg

L

2

SVK JURAJ MIKUŠ

30. 11. 1988 194 cm

95 kg

L

87

CZE JAKUB NAKLÁDAL

30. 12. 1987 187 cm

90 kg

P

14

CZE ONDŘEJ VÁLA

13. 4. 1998

193 cm

90 kg

34

CZE JAN ZDRÁHAL

26. 5. 1991

186 cm

96 kg

CZE DAREK BARTOŠÁK

OBRÁNCI

OBRÁNCI
CZE ROBERT ČERNÝ

24. 7. 1995

183 cm

72 kg

CZE LUKÁŠ DOUDERA

3. 1. 1998

179 cm

80 kg

L

CAN JESSE DUDAS

31. 3. 1988 188 cm

98 kg

P

58

LAT GUNTIS GALVINŠ

25. 1. 1986

187 cm

98 kg

L

42

CZE PETR GEWIESE

11. 3. 1993

185 cm

87 kg

L

64

SVK PATRIK KOCH

8. 12. 1996 186 cm

86 kg

L

L

18

CZE LUKÁŠ KOVÁŘ

10. 1. 1992

199 cm

94 kg

L

L

32

CZE JAKUB KUBEŠ

19. 10. 1996 194 cm

100 kg

P

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

22
7

15

CZE TOMÁŠ MACHŮ

192 cm

86 kg

P

46

CZE ROMAN POLÁK

28. 4. 1986 188 cm

2. 3. 2003

107 kg

P

43

CZE FILIP PYROCHTA

24. 6. 1996 189 cm

87 kg

L

ÚTOČNÍCI

36 CAN ANTHONY CAMARA

4. 9. 1993

183 cm

87 kg

L

81

CZE LUBOŠ HORKÝ

14.11. 1997 188 cm

84 kg

P

10

SVK JOZEF BALÁŽ

26. 9. 1999

174 cm

75 kg

L

19

CZE FILIP KOFFER

3. 4. 2001

177 cm

74 kg

L

20

CZE JAN BERNOVSKÝ

24. 5. 2001

181 cm

73 kg

L

96

CZE MATOUŠ KRATOCHVIL

2. 12. 1994

199 cm

92 kg

L

27

SVK RASTISLAV DEJ

12. 9. 1988

179 cm

89 kg

L

90

CZE ROBERT KOUSAL

7. 10. 1990

185 cm

90 kg

L

90

CZE MARTIN DOČEKAL

7. 12. 1990

192 cm

99 kg

L

88

CZE DENIS KUSÝ

8. 8. 1997

177 cm

81 kg

P

12

CZE PETR FRIDRICH

29. 5. 2000 186 cm

88 kg

L

27

CZE MICHAL MACHAČ

16. 2. 1999

192 cm

81 kg

L

57

CZE JAN HRUŠKA

20. 1. 1986 183 cm

93 kg

L

71

CZE ONDŘEJ MACHALA

11. 1. 1999

180 cm

81 kg

L

24

CZE ZBYNĚK IRGL

29. 11. 1980 182 cm

88 kg

P

95

CZE JAN MANDÁT

18. 11. 1995 183 cm

96 kg

L

CZE IVAN IVAN

20. 8. 2002 180 cm

80 kg

L

67

SVK MATEJ PAULOVIČ

13. 1. 1995

188 cm

95 kg

P

23

CZE MAREK KALUS

22. 6. 1993 188 cm

93 kg

L

22

CZE MICHAL POCHOBRADSKÝ

1. 4. 1999

195 cm

101 kg

L

29

CZE LUKÁŠ KRENŽELOK

30. 6. 1983

187 cm

98 kg

L

44

CZE PATRIK POULÍČEK

10. 6. 1993 184 cm

86 kg

L

31

CZE DOMINIK LAKATOŠ

8. 4. 1997

184 cm

88 kg

L

15

CZE ONDŘEJ ROHLÍK

17. 6. 2001

183 cm

67 kg

L

5

CZE VOJTĚCH LEDNICKÝ

30. 5. 2001 176 cm

78 kg

P

23

CZE ONDŘEJ ROMAN

8. 2. 1989

182 cm

83 kg

L

21

CAN ALEXANDRE MALLET

22. 5. 1992

185 cm

93 kg

P

12

SVK RADOSLAV TYBOR

23. 11. 1989 182 cm

83 kg

L

25

CZE JOSEF MIKYSKA

12. 7. 1994

178 cm

88 kg

L

82

CZE MICHAL VONDRKA

17. 5. 1982

185 cm

86 kg

L

26

CZE MARTIN RYŠAVÝ

6. 3. 2003

186 cm

84 kg

L

11

CZE TOMÁŠ ZEMAN

27. 4. 2001 187 cm

74 kg

P

84 CZE JAN SCHLEISS

1. 9. 1994

176 cm

81 kg

P

28. 4. 1987 180 cm

85 kg

P

9. 10. 1997 191 cm

88 kg

P

13

CZE VLADIMÍR SVAČINA

49 CZE NICOLAS WERBIK

WWW.HCDYNAMO.CZ

WWW.HC-VITKOVICE.CZ

ROZHOVOR

RODINA
JE MOJE ŽIVOTNÍ
RADOST,
ŘÍKÁ JAN ZDRÁHAL
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ROZHOVOR

Jan Zdráhal je bojovník na ledě i
mimo něj. Aby si zahrál extraligu,
obětoval hokeji mnoho času a úsilí.
Vytoužený úspěch se dostavil,
v loňské sezoně měl z Dynama
nejlepší bilanci ve statistice pravdy
(+13). Letos v létě si ale prošel
nepříjemným zraněním obličeje,
o kterém se nyní nebojí mluvit
otevřeně. Stejně tak jako o svém
osobním životě a plánech do
budoucna.

Narodil se v roce 1991 a jeho vrstevníky byli
například Lukáš Nahodil a Tomáš Zohorna (oba
narozeni 1988), Lukáš Radil, Jan Buchtele, Robert Kousal (všichni 1990) nebo Tomáš Nosek
(1992). Cesta Jana Zdráhala mezi elitu byla ale
složitější, hned 315 utkání odehrál v první lize,
kde postupně prošel šesti kluby. Jak hodnotí
svůj hokejový vývoj? A věděli jste, že studoval
na pardubické univerzitě?
V pardubické mládeži jste hokejově vyrůstal,
ve statistikách ale máte docela raritu. Za juniory jste nastoupil hned v pěti po sobě jdoucích sezonách, poprvé v 17 letech. Byl jste
tehdy o tolik vyspělejší, než vaši vrstevníci?
Poprvé jsem mezi juniory naskočil o rok dříve,
než jsem tam věkově patřil. Juniorku trénoval
pan Rohlík, který si k postaršení vybral několik
dorostenců, nakonec jsme v juniorech zůstali
jen asi tři. Další sezonu jsem byl v juniorech
jako člen mladšího ročníku, a potom došlo ke
změně soutěží, díky které jsem byl znovu ten
mladší. Takže za to mohla změna věkové hranice pro juniorskou soutěž.

Současně s juniorskou soutěží jste také hostoval ve Žďáře, Chrudimi a Hradci Králové.
Jak zpětně hodnotíte první roky v seniorském hokeji?
Žďár nad Sázavou pro mě znamenal seznámení s dospělým hokejem, na to vzpomínám moc
rád, dařilo se mi tam a dostával jsem hodně
prostoru. V Chrudimi už jsem pak (2010/11)
hrál první ligu, to bylo také super. Tím, že
jsem hrál i za juniory, jsem byl hodně vytížený
a odehrál spoustu zápasů. Bohužel Chrudim
následně nesehnala dostatek financí na další
prvoligovou sezonu. A v Hradci jsem hrál jen
pár zápasů.
Spolupráce s Chrudimí ale tehdy byla na docela dobré úrovni, že?
Ano, byl to partnerský klub Pardubic a hrálo
tam mnoho juniorů a mladších hráčů z A-týmu, třeba Jan Buchtele, Tomáš Zohorna nebo
Robert Kousal. Bylo to pro nás známé prostředí a určitě nám všem pomohlo, že jsme hráli
mužský hokej.
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ROZHOVOR
REPORTÁŽ

V sezoně 2011/12 jste nastoupil ke svému
prvnímu extraligovému utkání, vzpomínáte?
Popravdě už si na premiéru ani moc nepamatuji. Myslím, že to bylo proti Karlovým Varům,
zápas jsme prohráli, takže nic moc. (směje se)
Ale byl jsem samozřejmě rád za šanci, i když
určitá nervozita tam byla…
Časté změny angažmá v důsledku různých
hostování předznamenaly vaši pozdější kariéru – Třebíč, Šumperk, Jihlava, Prostějov…
Kde se vám líbilo nejvíce?
Nejspokojenější jsem byl jednoznačně v Třebíči. Šel jsem tam jako mladý hráč z juniorky,
měli jsme skvělou partu v kabině a byla tam
fajn atmosféra, takový rodinný klub. I lidé okolo hokeje tam byli super, dostal jsem hodně
prostoru a získal cenné zkušenosti.
Jak těžké bylo zvládat časté změny působiště?
Pro osobní život to po pravdě není nic moc,
hodně mi to vzalo. Když už ale takhle cestujete
několik let, tak si postupně zvyknete.
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Nejvíce bodů (28 ve 42 utkáních) jste posbíral předloni v Prostějově, kde jste byl asi také
hodně spokojený…
Určitě jedna z mých nejlepších sezon, společně s Třebíčí bych to zařadil mezi to nejlepší, co
jsem zažil. Bylo fajn mít vedoucí úlohu v týmu,
hrál jsem ve všech situacích. Taková zodpovědnost vás pak posouvá dopředu.
Na koho ze spoluhráčů v obraně vzpomínáte nejraději? Kdo vám nejvíc sednul lidsky
a hokejově?
Kdybych měl někoho vyzdvihnout, tak z Třebíče by to byl Rostislav Malena, se kterým
jsem tam působil. Šlo o zkušeného beka, který mě toho hodně naučil. V Třebíči pak ještě
můj dobrý kamarád Václav Čejka. Z Pardubic
bych uvedl Petra Čáslavu, se kterým jsem
odehrál playoff proti Litvínovu, které mně
zase dalo mnoho zkušeností. A určitě Václav
Benák.

ROZHOVOR
REPORTÁŽ
S kým se vám nejlépe hraje v obranné dvojici
ze současných spoluhráčů?
Juraj Mikuš, toho nelze nezmínit. Odehráli
jsme spolu loňskou sezonu a oběma se nám
dařilo.
V létě jste zažil nepříjemné zranění v obličeji, způsobené zásahem puku. Co vám v těžké
době pomáhalo k lepším myšlenkám? Předpokládám, že trénovat se s takovým zraněním moc nedalo.
Moc mě mrzelo, že jsem se zranil. Myslím, že
po minulé sezoně, kterou jsem měl z osobního
hlediska velmi dobrou, to přišlo v nevhodnou
chvíli. Uzdravil jsem se v pořádku, ale bylo to
těžké psychicky. Nejistota ohledně toho, kdy
už budu v pořádku a jestli vůbec budu moci
hrát, mě srážela. Naštěstí mám rodinu a malé
dítě, díky čemuž jsem na nepříjemné věci tolik
nemyslel. V nemocnici mi ale myšlenky v hlavě
běhaly pořád. Bál jsem se, že mi tohle zranění
ukončí kariéru. Nebylo to příjemné a trochu se
s tím vyrovnávám ještě teď.

správa budov
pronájem
bytových prostor
pronájem
nebytových prostor

rfpardubice.cz
arena.pardubice.cz

pronájem
ledových ploch
veřejné bruslení
kulturní akce
sportovní akce

ROZHOVOR

Patrik Poulíček nedávno v rozhovoru pro
Český rozhlas Pardubice říkal, že má občas
problém na hokej vůbec nemyslet. Máte to
podobně?
Nevím, jestli to tak mají všichni, ale většina
hráčů asi ano. Především když se nedaří, tak
nejde vypnout hlavu, pořád o tom přemýšlíte.
Po zápasech kolikrát nemohu usnout, chodím
spát třeba ve dvě, ve tři. Přehrávám si celý
zápas, povedené i nepovedené věci. Hokej je
v tomhle asi specifický, protože nikdy nemáte
jistotu toho, co bude dál.

trikem Lenochem. Přijeli jsme ze zápasu třeba
v 11 večer, vzali si skripta a začalo učení.

Ve vašich hokejových statistikách se píše
také o účasti na Akademickém mistrovství
ČR. Studoval jste nějaký obor?
Studoval jsem na Univerzitě Pardubice, Fakultu chemicko-technologickou. Bakalářský
obor se jmenoval Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů. Inženýrský, se
zaměřením na ochranné nátěry, na bakaláře
navazoval.

Budete po konci kariéry chtít pracovat v oboru, nebo zůstanete spíše u hokeje?
Ze svého zaměření už si toho moc nepamatuji,
přestože jsem neměl úplně špatné výsledky.
Jakmile se člověk v oboru nepohybuje, tak pak
hrozně rychle zapomíná. Ale alespoň jsem se
doma osvědčil, když jsem něco potřeboval.
Teď už ale nevím skoro vůbec nic. Přitom můj
původní plán byl pokračovat ve studiu, protože mě to moc bavilo. Takže záleží, jak se bude
vyvíjet moje hokejová kariéra. Rád bych se pak
ještě přihlásil na navazující studium.

Jak těžké bylo skloubit studium a hokej?
Bylo to hodně náročné a velký dík patří všem
mým spolužákům. Na univerzitu jsem šel ze
sportovního gymnázia a o chemii jsem toho
moc nevěděl, takže jsem se zpočátku cítil jak
Alenka v říši divů. Mám ale v povaze, že se nikdy nevzdávám, a tak jsem si řekl, že sám od
sebe se školou neskončím. Hrál jsem ještě za
juniorku a studoval se svým spoluhráčem Pa-
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Co bylo nejtěžší?
Určitě laboratoře, protože na ty musel člověk
přijít připravený a naučený. Do dvou hodin
do rána jsme vypočítávali úlohy, abychom si
v sedm ráno mohli sednout do lavice. Takhle
to šlo celý prvák, spoluhráč se pak učení začal
věnovat víc a ve zbývajících letech mi hodně
pomohl, za což mu patří velký dík, protože
i díky němu jsem zvládl dostudovat.

Jaké máte zájmy mimo hokej? Jak trávíte svůj
volný čas?
Rád si zacvičím nebo mě baví vařit. Jinak všechen můj soukromý čas si bere rodina. A jsem
za to rád, protože si s ní vždycky výborně odpočinu. Rodina je moje životní radost.

HISTORIE

„KANAĎAN“
NAROZENÝ
V PARDUBICÍCH

V druhém díle našeho vzpomínání na ty,
jejichž dresy visí pod
stropem enteria arény,
se podíváme na číslo 6,
které oblékal Stanislav
Prýl. Stanislav Prýl si
na vyřazení svého dresu musel počkat až do
13. prosince 2015. Bohužel, dres s číslem šest byl vyvěšen až devět
měsíců po jeho smrti. Prýl sám ale podobné
pocty ve svém životě nepotřeboval.
„Na nějaké pocty jsem nikdy nebyl. Opravdu ne.
Po slávě jsem nepásl, ani na medaile moc nekoukám. Mám takovou malou vitrínu, kam jsem
si je vystavil. Když přijdou vnuci, občas nějakou
méně cennou placku vezmu a pověsím jim ji
na krk. Na staré časy občas zavzpomínám, ale
hlavně tehdy, když někdo přijde a sám začne,
jak to bývávalo,“ vyprávěl Stanislav Prýl.
Stanislav Prýl se narodil 23. listopadu 1942
v Pardubicích. Svému městu hokejově zasvětil
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celý svůj život, když odešel pouze na dva roky
do Jihlavy, aby splnil svou vojenskou povinnost. Stanislav Prýl odehrál v nejvyšší soutěži
424 zápasů a vstřelil neuvěřitelných 223 gólů.
V reprezentačním dresu nastoupil k 97 střetnutím a nastřílel 49 branek. Díky těmto číslům
patří do elitního Klubu střelců.
Prýl nikdy nebyl typickým pardubickým útočníkem tehdejší doby. Pardubice se prezentovaly
kombinační hrou, Prýl ale přinášel na pravém
křídle rychlost, důraz a přímočarost, která zdobila zejména kanadské útočníky tehdejší doby.

ÚSPĚCHY:
Olympijský bronz
(Innsbruck 1964)
Medaile mistrovství světa
(2x bronz, 2x stříbro)
Mistrovský titul
(1972/1973 Tesla Pardubice)

HISTORIE
hokejového svazu Andršt nám řekl: Soudruzi,
bohužel. Něco takového se neslučuje s československou zahraniční politikou,“ vyprávěl pro
hokej.cz Stanislav Prýl.
Prýl tak zůstal v Pardubicích do konce své hráčské kariéry. Poté se dlouho věnoval trénování

Proto jediným důvodem, proč nikdy neodešel
do ciziny, byla politika.
„Říkal jsem si, že bych mohl na závěr odejít
někam do ciziny. Ale bohužel. Pamatuji si, jak
jsme šli na ÚV ČSTV, které tehdy řídil Dušek.
Byla to legrace. Sešlo se nás tam víc sportovců.
Házenkáři jako Brůna, Konečný, za lyžaře Zdeněk Remsa a pár nás hokejistů. Požádali jsme
o možnost odchodu do ciziny, jenže tehdejší šéf

a svým vnoučatům. Stanislav Prýl se o hokej
zajímal až do své smrti. Často komentoval hokejové výsledky české reprezentace. Do Síně
slávy českého hokeje byl in memoriam uveden
13. prosince 2017.
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