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POSÍLENÍ 
Z VÝCHODU

Před přestupovou uzávěrkou a rozhodující 
částí základní části Dynamo dále posilovalo 
kádr. Pro nejdůležitější část sezony jsme při-
vedli dva velmi zkušené borce z Ruska. První 
dorazil někdejší útočník Montrealu Canadi-
ens či Nashville Predators, Andrej Kosticyn. 
Majitel téměř čtyř stovek startů v nejslav-
nější lize světa přiletěl ve středu 20. ledna 
a hned druhý den se zapojil do tréninku. 

„Jsem nadšený, že si mohu vyzkoušet českou 
ligu. Moc se těším, až se zítra potkám s novými 
spoluhráči. V Česku jsem byl mnohokrát, ale 
v Pardubicích ještě ne. Těším se na novou vý-
zvu,“ řekl po příchodu do Pardubic dlouholetý 
běloruský reprezentant. 

Druhou posilou se stal brankář Konstantin 
Barulin, sedminásobný účastník All-Star KHL, 
majitel kompletní sady medailí z mistrovství 
světa. V sezoně 2010/2011 byl vyhlášen neju-
žitečnějším hráčem play-off KHL, když s Atlant 
Mytišči vedeným Milošem Říhou a spoluhrá-
čem Janem Bulisem dokráčeli až do finále, kde 
však hokejisté Ufy byli nad jejich síly. 

„Hledali jsme, kým bychom doplnili brankář-
ský post pro závěr sezony. Když se naskytla 
možnost angažovat tak kvalitního gólmana, ja-
kým Konstantin je, tak jsme neváhali. Jednání 
byla rychlá a jsme potěšení, že nám Konstantin 
přijel pomoci k úspěchu v play-off,“ uvedl po 
podpisu sportovní ředitel HC Dynamo Pardu-
bice Dušan Salfický. 

Na marodce Pardubic stále zůstávají Michal 
Vondrka, Filip Koffer, Lukáš Anděl i Radoslav 
Tybor.
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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.

VÝZNAMNÉ MILNÍKY 
V HISTORII D+D REAL:

2000
založení společnosti

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.)

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

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 

Divadelního klubu ve Vrchlabí. V roce 2020 se stává D+D REAL generálním 

partnerem hokejového klubu Dynamo Pardubice. 

www.ddreal.cz
+420 499 624 543 ddreal@ddreal.cz

D+D REAL, s.r.o., Lánovská 1690, 543 01 Vrchlabí
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WWW.HC-KOMETA.CZ

# NÁR. JMÉNO NAROZEN VÝŠKA VÁHA HŮL

BRANKÁŘI

30 CZE PAVEL JEKEL 4. 7. 1995 184 cm 87 kg L

33 CZE LUKÁŠ KLIMEŠ 14. 7. 1994 184 cm 90 kg L

50 CZE KAREL VEJMELKA 25. 5. 1996 192 cm 98 kg P

OBRÁNCI

91 CZE MICHAL BARINKA 12. 6. 1984 192 cm 102 kg L

7 CZE TOMÁŠ BARTEJS 4. 9. 1992 180 cm 87 kg L

29 LAT RALFS FREIBERGS 17. 5. 1991 181 cm 84 kg L

24 CZE MICHAL GULAŠI 18. 7. 1986 182 cm 93 kg L

93 CAN RHETT HOLLAND 25. 9. 1993 188 cm 98 kg P

80 CZE DANIEL KOWALCZYK 23. 6. 2000 190 cm 92 kg L

18 CZE FILIP KRÁL 20.10.1999 185 cm 78 kg L

94 CZE RADEK KUČEŘÍK 21. 12. 2001 184 cm 95 kg L

95 CZE JAN MLČÁK 22. 8. 2001 181 cm 77 kg L

63 CZE ONDŘEJ NĚMEC 18.04.1984 182 cm 90 kg P

11 CZE STANISLAV SVOZIL 17.01.2003 183 cm 78 kg L

25 CZE PETR ZÁMORSKÝ 3. 8. 1992 180 cm 86 kg P

ÚTOČNÍCI

10 SVK DÁVID BONDRA 26. 8. 1992 180 cm 88 kg L

27 CZE JAKUB BRABENEC 11.09.2003 185 cm 75 kg L

77 CZE FILIP DVOŘÁK 9. 3. 1997 186 cm 85 kg P

92 CZE PETR HOLÍK 03.03.1992 172 cm 76 kg L

21 CZE JAKUB KLEPIŠ 05.06.1984 186 cm 89 kg P

20 CZE MICHAL KUNC 31.10.2000 182 cm 77 kg L

19 SVK SILVESTR KUSKO 02.05.1995 182 cm 88 kg L

88 USA PETER MUELLER 14.04.1988 189 cm 90 kg P

53 CZE VOJTĚCH NĚMEC 9. 12. 1985 177 cm 81 kg P

23 CZE KAREL PLÁŠEK 28.07.2000 181 cm 83 kg L

61 CZE DANIEL RÁKOS 25.05.1987 188 cm 92 kg L

3 AUT PETER SCHNEIDER 04.04.1991 183 cm 91 kg P

17 CZE VOJTĚCH STŘONDALA 17.12.2000 170 cm 70 kg L

22 CZE JAN SÜSS 05.01.1999 185 cm 80 kg L

28 CZE MATĚJ SVOBODA 12.07.2000 182 cm 82 kg L

23 CZE TOMÁŠ SVOBODA 24.02.1987 182 cm 84 kg P

66 CZE TOMÁŠ ŠOUSTAL 15. 2. 1997 188 cm 88 kg P

22 CZE JAKUB VALSKÝ 07.09.1988 187 cm 90 kg L

81 CZE TOMÁŠ VINCOUR 19.11.1990 191 cm 97 kg P

26 CZE MARTIN ZAŤOVIČ 25.01.1985 180 cm 89 kg L

WWW.HCDYNAMO.CZ

# NÁR. JMÉNO NAROZEN VÝŠKA VÁHA HŮL

BRANKÁŘI

30 RUS KONSTANTIN BARULIN 4. 9. 1984 186 cm 93 kg L

41 CZE PAVEL KANTOR 17. 8. 1991 185 cm 75 kg L

35 CZE MILAN KLOUČEK 30. 4. 1998 191 cm 93 kg L

1 CZE VOJTĚCH NEČAS 22. 2. 2001 185 cm 74 kg L

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

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 L

34 CZE JAN ZDRÁHAL 26. 5. 1991 186 cm 96 kg L

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

36 CAN ANTHONY CAMARA 4. 9. 1993 183 cm 87 kg L

81 CZE LUBOŠ HORKÝ 14. 11. 1997 188 cm 84 kg P

19 CZE FILIP KOFFER 3. 4. 2001 177 cm 74 kg L

46 BLR ANDREJ KOSTICYN 3. 2. 1985 183 cm 97 kg L

90 CZE ROBERT KOUSAL 7. 10. 1990 185 cm 90 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 L

71 CZE ONDŘEJ MACHALA 11. 1. 1999 180 cm 81 kg L

95 CZE JAN MANDÁT 18. 11. 1995 183 cm 96 kg L

81 CZE ONDŘEJ MATÝS 28. 5. 1999 186 cm 77 kg L

67 SVK MATEJ PAULOVIČ 13. 1. 1995 188 cm 95 kg P

22 CZE MICHAL POCHOBRADSKÝ 1. 4. 1999 195 cm 101 kg L

44 CZE PATRIK POULÍČEK 10. 6. 1993 184 cm 86 kg L

15 CZE ONDŘEJ ROHLÍK 17. 6. 2001 183 cm 67 kg L

23 CZE ONDŘEJ ROMAN 8. 2. 1989 182 cm 83 kg L

12 SVK RADOSLAV TYBOR 23. 11. 1989 182 cm 83 kg L

82 CZE MICHAL VONDRKA 17. 5. 1982 185 cm 86 kg L

11 CZE TOMÁŠ ZEMAN 27. 4. 2001 187 cm 74 kg P

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.

VÝZNAMNÉ MILNÍKY 
V HISTORII D+D REAL:

2000
založení společnosti

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.)

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

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 

Divadelního klubu ve Vrchlabí. V roce 2020 se stává D+D REAL generálním 

partnerem hokejového klubu Dynamo Pardubice. 

www.ddreal.cz
+420 499 624 543 ddreal@ddreal.cz

D+D REAL, s.r.o., Lánovská 1690, 543 01 Vrchlabí
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HESLO 
MARTINA MANDYSE:

KDYŽ MÁTE 
RÁDI SVOU PRÁCI,

NEMŮŽE VÁS 
NIC PŘEKVAPIT
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přišel pan Seidl s nabídkou, zda bych nechtěl 
dělat kustoda u juniorského týmu. Bez váhá-
ní jsem nabídku přijal, u juniorů jsem se nau-
čil různé věci spojené s hokejem, od broušení 
bruslí až po individuální potřeby hráčů. Tím 
začala moje kariéra, načež po několika letech 
přišla nabídka od A-týmu, kdy mě oslovil pan 
Kusý. Tahle možnost pro mě byla velkou vý-
zvou, která nešla odmítnout. Od roku 2000 
tak působím v  profesionálním hokeji u týmu 
mužů.

A celou tu dobu je vaším kolegou Libor Ho-
vorka…
Libor tady působí asi o tři roky déle než já. 
Poté, co skončil s hokejovou kariérou, za-
čal dělat kustoda, tehdy ještě v prvoligovém 
Hradci Králové. Stejně jako já, ani on neváhal, 
když dostal nabídku od áčka Pardubic, takže 
jsme se tu potkali vlastně náhodou.

Jako kdyby byla kabina jeho hotelem, 
a hráči jeho hostem. Martin Mandys 
tráví na zimním stadionu nepřeberné 
množství času a společně s kolegy 
zajišťuje pro hokejisty Dynama veškerý 
potřebný servis. Co všechno tato práce 
obnáší? Po 21 letech u týmu už má 
Mandys dostatek zkušeností, aby mohl 
vyprávět…

Realizační tým Pardubic se skládá ze třinác-
ti lidí, a to včetně trenérů. Nejen oni se však 
podílí na chodu hokejového mužstva. V poza-
dí kabiny totiž fungují také tři kustodi, jejichž 
snahu už oko běžného fanouška tolik nevidí.

A právě Martin Mandys je jedním z těch, kteří 
pro pohodlí hráčů A-týmu obětují mnoho času 
a úsilí. „Dobře odvedená práce a spokojenost 
hráčů je pro mě to nejdůležitější,“ říká.

Oficiálně působíte u A-týmu jako masér, fa-
noušci vás ale znají především ze střídačky. 
Co všechno tedy u týmu děláte? 
V Pardubicích jsem začal jako kustod, takže 
jsem brousil brusle, upravoval výstroj, zajiš-
ťoval technický servis. Postupem času jsem si 
udělal masérský kurz, takže teď kromě jiného 
i masíruji. Obecně řečeno – máme na starost 
chod mužstva po technické stránce.

Jak se rodily vaše začátky u týmu? Jak dlouho 
již v Pardubicích působíte?
Od roku 1994 jsem pracoval jako brigádník 
na zimním stadionu, pomáhal jsem ledařům 
a  opravoval, co bylo potřeba. Pak za mnou 

ROZHOVOR
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Když jsme v létě zpovídali Libora (rozhovor 
najdete na webu Dynama), tak vás dva po-
pisoval jako extraligovou raritu. Podle něj už 
dnes není obvyklé, že někdo tak dlouho pra-
cuje společně v jednom klubu.
Jsem za to obrovsky šťastný, protože jsme 
spolu nikdy neměli žádný problém, vždy jsme 
si vyhověli. O všem spolu mluvíme a táhneme 
za jeden provaz. Tím, kolik času tady trávíme, 
je pro nás zimní stadion druhým domovem. 
A  tak je hodně důležité mít parťáka jako je 
Libor, se kterým si navzájem rozumíme. Díky 
tomu jsme schopní řešit situace i problémy 
daleko rychleji. Navíc máme mnoho úžasných 
společných zážitků.

Pojďme do zákulisí extraligového týmu. Co 
všechno obnáší vaše příprava před soutěž-
ním utkáním?
Každý z nás má rozdělené úkoly. Dříve jsme 
s Liborem pracovali ve dvou, teď je nás v re-
alizačním týmu víc, třetím do party je Lukáš 
Myška. Požadavky hráčů jsou dnes totiž o něco 
jiné než třeba před deseti lety. Proto máme 
rozdělené funkce, od ranního rozbruslení přes 

 správa budov
 pronájem 

 bytových prostor
 pronájem 

 nebytových prostor

 pronájem 
 ledových ploch
 veřejné bruslení
 kulturní akce
 sportovní akce

rfpardubice.cz

arena.pardubice.cz

praní prádla, opravy až po masáže. Já mám na 
starost brusle, jejich broušení a kontrolování. 
Také během hracího dne kluci občas přijdou 
na masáž, když mají nějaký problém. Během 
utkání se pak starám o střídačku a brusle, Lu-
káš zase o pití a ručníky.

Je dnes v něčem vaše práce jiná, nebo se 
v průběhu let nezměnila?
Dřív jsem na venkovní zápasy jezdil s jednou 
taškou, kde bylo pět ručníků, deset lahví, jeden 
barel na pití a bruska. Dnes je to všechno jinak, 
na zápas vozím sedm beden i sušáky, přitom 
dřív si během utkání nikdo rukavice nesušil. 
Bereme si s sebou i nýtovačky, kdyby se sta-
lo něco s bruslemi. Ačkoli kustodi z ostatních 
týmů často rádi pomůžou, ne vždy na nás mají 
čas, takže je ideální nečekat a vyhovět si sám. 
Zařídili jsme se tak, abychom nemuseli být na 
nikom závislí a předešli problémům. 

Co na své práci nejvíce milujete?
Nejradši mám dobře odvedený výkon a spoko-
jenost našich hráčů. A samozřejmě vítězství, 
protože to nic nenahradí.
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Pozice kustoda s sebou ale nese také časté 
cestování a stres. Co dalšího je na vaší práci 
specifické?
Jako kustodi máme vůči hráčům velkou zodpo-
vědnost, během zápasů nesmíme na nic zapo-
menout a musíme být téměř neustále k dispo-
zici. Když máte ale rád svou práci, a zajímáte se 
o ni, tak vás nemůže nic překvapit. Samozřej-
mě jsou situace, kdy člověk jedná rychle, aby 
problém vyřešil, pravidla nám během hry ne-
dávají moc času. Rozhodujeme se pak ve vte-
řinách, improvizujeme, aby bylo vše v pořádku. 

Jaký bývalý hráč vám uvízne v paměti, když 
vezmete v potaz nároky na vás, kustody? 
Každý hráč je trochu jiný a vyžaduje něco ji-
ného. My se snažíme jim vyjít vstříc a zajistit 
vše potřebné. Vzpomínám si třeba na Milana 
Hejduka, Honzu Bulise, Davida Krejčího, Aleše 
Hemského. Je to vždy o vzájemné komunikaci 
s hráči…

ROZHOVOR



S kým z kabiny, kromě vás, je největší zábava?
Momentálně je to náš realizační tým. Kluci 
mají rádi srandu a nebojí se házet vtipné po-
známky. Myslím, že v kabině máme parádní 
partu. Každý nový hráč dobře zapadne do 
mužstva, ať už to jsou cizinci nebo mladí hráči, 
kteří přišli z juniorky. Takže to není o jednotliv-
cích, zábava je v celém týmu.

V Pardubicích jste zažil už více než dvě de-
sítky sezon. Kterou z nich jste si nejvíce užil?
Nejhezčí vzpomínku mám na první titul, kte-
rý jsem s Pardubicemi vyhrál. Jde o sezonu 
2004/05, měli jsme tu neskutečné mužstvo, 
které hodně drželo při sobě. Ta parta byla 
skvělá. Podobné vzpomínky mám i na tým 
okolo Dominika Haška ze sezony 2009/10. 
Člověk jezdil domů šťastný z výsledků. Dobře 
se nám spalo, protože jsme věděli, že příští zá-
pas bude zase vítězný.

Když nejste na zimním stadionu, jak trávíte 
svůj volný čas? Jaké jsou vaše zájmy, co vás 
baví kromě hokeje?
Volného času moc není, od mala jsem ale vel-
kým kutilem, takže doma se nikdy nenudím. 
Taky rád modelařím, občas chodím létat s RC 
modely. Díky Tomáši Rolinkovi jsem se asi po 
dvaceti letech vrátil k rybaření. U vody se vždy 
dobře odreaguji. Ale nejvíc je pro mě samozřej-
mě rodina. Děti se do některých aktivit pouští 
se mnou, jezdíme na kolech, máme také psy. 
Takže je fajn, když se najde čas i na nějaký výlet.

PŘIHLAŠ SE DO LETNÍ DYNAMO HOKEJOVÉ ŠKOLY
11.–16. ČERVENCE 2021

Více informací na našem webu v sekci mládež.

ROZHOVOR



CHCEŠ MÍT JEDNOU 
TAKÉ TAKOVOU?

PŘIHLAŠ SE DO LETNÍ DYNAMO HOKEJOVÉ ŠKOLY
11.–16. ČERVENCE 2021

Více informací na našem webu v sekci mládež.



DODO
MIMI
NÁNÁ
TORTOR
V dalším díle našeho ohlédnutí za čísly zdo-
bícími enteria arénu se dostáváme ke konci 
první desítky. Číslo devět, visící pod stropem 
enteria arény, nosil na svých zádech pravdě-
podobně nejlepší český brankář všech dob, 
který se ale ve světě proslavil s jiným číslem. 

Dominik Hašek úspěchy v reprezentaci a NHL 
udělal s číslovkou 39. Když se však v roce 2009 
vracel do Pardubic, znovu oblékl dres s číslem 9.
O Dominiku Haškovi toho bylo napsáno mnoho. 
Dominátor se k hokeji dostal v rodných Pardu-
bicích ještě pod jménem Kaštánek. Kdyby neby-

lo povinného roku na vojně v Jihlavě, celou svou 
domácí kariéru by Dominik Hašek odchytal v 
Pardubicích.

V NHL chytal Dominik Hašek za Chicago 
Blackhawks, Buffalo Sabres a Detroit Red 
Wings. Neortodoxní styl chytání zpočátku byl 
Haškovi spíše překážkou, poté si ho právě díky 
jeho stylu a výkonům zamilovali fanoušci po 
celém světě. My si nyní připomeneme jeho in-
dividuální a týmové úspěchy, na které Dominik 
Hašek dosáhl. A že jich tedy bylo!
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REPREZENTACE: 
1982 – Mistrovství Evropy juniorů – 2 místo
1983 – Mistrovství světa juniorů – 2. místo
1983 – Mistrovství světa – 2. místo
1985 – Mistrovství světa juniorů – 2. místo
1987 – Mistrovství světa – 3. místo
1989 – Mistrovství světa – 3. místo
1990 – Mistrovství světa – 3. místo
1998 – Olympijské hry v Naganu – 1. místo
2006 – Olympijské hry v Turíně – 3. místo

NHL – STANLEY CUP: 
1991/1992 – finále SC – Chicago Blackhawks
1998/1999 – finále SC – Buffalo Sabres
2001/2002 – vítěz SC – Detroit Red Wings
2007/2008 – vítěz SC – Detroit Red Wings

NHL – INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ: 
Vezina trophy (trofej pro nejlepšího brankáře):
1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001

Hart memorial trophy (trofej pro nejužitečnější-
ho hráče soutěže podle výběru manažerů):
1997, 1998

Ted Lindsay award (trofej pro nejlepšího a neju-
žitečnějšího hráče, kterého vyberou sami hráči):
1997, 1998

William M. Jennings trophy (trofej pro bran-
káře, kteří odehrají za tým s nejnižším počtem 
obdržených branek alespoň 25 zápasů):
1994, 2001, 2008

PARDUBICE: 
1986/1987 – Mistr ligy – Tesla Pardubice
1988/1989 – Mistr ligy – Tesla Pardubice
2009/2010 – Mistr ligy – HC Eaton Pardubice, 
nejlepší hráč Play-off, nejlepší brankář sezony, 
nejlepší hráč sezony

HISTORIE
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ROZDÁVÁME
SE STARÝM LOGEM

hledej označení:

FANSHOP.HCDYNAMO.CZ

PRODUKTY



DĚDEK

PETR
„GOODWILL“
I díky podpoře fanoušků Dynama se stal Petr Dědek ohodnoceným 
v rámci 8. ročníku prestižního ocenění podnikatelům a firmám, 

kterých si lidé váží, Český Goodwill 2020. Petr Dědek byl do soutěže 
nominován právě za loňskou záchranu pardubického hokejového 

klubu, kterému hrozil historicky první sestup z nejvyšší soutěž. Místo 
toho nyní, jen rok poté, je Dynamo na vzestupu.
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Původní český projekt s tradicí od roku 2013 
oceňuje podnikatele a firmy, kterých si lidé váží, 
pro jejich odpovědný přístup k podnikání, mo-
rální kvality a poctivou práci. 

Ocenění Český Goodwill je primárně založeno 
na nominacích veřejnosti, přičemž už samotná 
nominace je tím největším oceněním. Veřejnost 
také rozhoduje o nositeli titulu Osobnost.

Petr Dědek, majitel developerské společnosti 
D+D REAL, začal v lednu roku 2020 uvažovat 
o svém vstupu do pardubického hokejového 
klubu, kterému reálně hrozil sestup z extraligy. 
Klub začal finančně podporovat a díky tomu se 
skoro až zázrakem Dynamo v extralize udrželo. 
V létě se pak stal novým majoritním vlastníkem 
klubu, který se začíná vracet na špici českého 
hokeje.

S ohledem na stále trvající protiepidemická 
opatření se předávání konalo v neformální at-
mosféře venkovního autokina v těsné blízkosti 
Strahovského stadionu. I tak ve svých vozech 
dorazilo na 200 hostů z celé republiky.

Z celkového počtu 101 platných nominací, které 
organizátor projektu, česká poradenská skupi-
na HPCG, letos od veřejnosti obdržela, do finále 
postoupilo 62 podnikatelů a společností, kte-
rých si lidé váží. V hlavní kategorii „Firmových 
oscarů“ skončil Petr Dědek na skvělém třetím 
místě.

„Velmi si vážím této podpory od fanoušků Dy-
nama. Je to pro mě další motivace, že změny, 
které jsme nastartovali v loňském roce, přiná-
šejí efekt a příznivci Dynama z nich mají radost. 
Teď jsme o rok dál a vidím, jaký jsme odvedli kus 
práce. Přibližujeme se našim cílům, aby Dyna-
mo patřilo k nejlepším týmům extraligy,“ řekl 
Petr Dědek po převzetí bronzového ocenění.
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Velmi si vážím této podpory 
od fanoušků Dynama. Je to pro 
mě další motivace, že změny, 
které jsme nastartovali v loň-
ském roce, přinášejí efekt...
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