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Do pardubické sestavy se zařadily dvě nové 
posily z KHL – Konstantin Barulin a Andrej Kos-
ticyn. Oba odehráli své první zápasy v předcho-
zím domácím utkání s Brnem. První jmenovaný 
si připsal 30 úspěšných zákroků při své extra-
ligové premiéře. Běloruský útočník Andrej Kos-
ticyn dvakrát přesně nahrával, Dynamo však 
s  Kometou padlo v enteria areně 2:3.

Další důležitou zprávu do budoucna je nová 
víceletá smlouva pro slovenského útočníka 
Mateje Pauloviče. Ten se rozehrál v posled-
ních zápasech do slušné formy. „Jsem moc 
rád, že v Pardubicích mohu pokračovat. Sice 
jsem si začátkem ročníku zlomil ruku, během 
té doby jsem ale mohl pracovat na různých vě-
cech s kondičním trenérem, které mi pomohly. 

Až na ten začátek se tato sezona odvíjí dobře 
a doufám, že to udržíme a uděláme dobrý výsle-
dek,“ uvedl po podpisu nového kontraktu útoč-
ník, jenž letos v 32 zápasech nasbíral 21 bodů.

„Podpis Mateje Pauloviče nás velmi těší, proto-
že se jedná o hráče, který nám zapadá do kon-
cepce pro následující sezony. Je typem velice 
důrazného útočníka, který letos prokazuje, že 
je šikovný i v zakončení. Jsme rádi, že ho zraně-
ní ze začátku sezony nezbrzdilo a odvádí práci, 
kterou od něj očekáváme,“ připojil se sportovní 
ředitel Dynama Dušan Salfický. 

Na listině dlouhodobě zraněných zůstávají Mi-
chal Vondrka, Lukáš Anděl a Filip Koffer.  
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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.HCBILITYGRI.CZ

# NÁR. JMÉNO NAROZEN VÝŠKA VÁHA HŮL

BRANKÁŘI

60 CZE PETR KVÁČA 12. 9. 1997 186 cm 78 kg L

31 CZE JAROSLAV PAVELKA 12. 9. 1993 187 cm 91 kg L

OBRÁNCI

17 CZE LUKÁŠ DERNER 24. 8. 1983 185 cm 90 kg L

67 CZE TOMÁŠ HANOUSEK 3. 6. 1998 183 cm 84 kg P

77 CZE TOMÁŠ HAVLÍN 13. 7. 1996 190 cm 102 kg L

3 CZE RONALD KNOT 3. 8. 1994 193 cm 90 kg P

59 CZE PETR KOLMANN 20. 9. 1988 190 cm 98 kg L

55 CZE VRATISLAV KUNST 29. 3. 1999 181 cm 98 kg L

44 SVK MISLAV ROSANDIČ 26. 1. 1995 181 cm 90 kg L

5 CZE LADISLAV ŠMÍD 1. 2. 1986 187 cm 85 kg L

5 CZE JAN ŠTIBINGR 16. 2. 2000 178 cm 80 kg P

43 CZE ONDŘEJ VITÁSEK 4. 9. 1990 193 cm 103 kg L

ÚTOČNÍCI

16 CZE MICHAL BIRNER  2. 3. 1986 183 cm 90 kg L

88 CZE MICHAL BULÍŘ 12. 8. 1991 187 cm 82 kg L

21 CZE ADAM DLOUHÝ 29. 11. 1994 177 cm 86 kg L

41 CZE TOMÁŠ FILIPI 4. 5. 1992 186 cm 94 kg L

12 SVK DÁVID GRÍGER 28. 11. 1994 178 cm 78 kg P

26 CZE PETR JELÍNEK 19. 6. 1984 188 cm 97 kg L

25 CZE RADAN LENC 30. 7. 1991 180 cm 79 kg L

14 CZE ADAM MUSIL 26. 3. 1997 191 cm 92 kg P

71 CZE ADAM NAJMAN 7.  1. 2001 180 cm 84 kg L

69 CZE RADOVAN PAVLÍK 18. 2. 1998 177 cm 74 kg L

15 CZE JIŘÍ PRŮŽEK 14. 9. 1998 176 cm 75 kg L

18 CZE JAKUB RYCHLOVSKÝ  7. 8. 2001 178 cm 82 kg L

28 CZE JAN ŠÍR 26. 1. 2000 187 cm 84 kg P

19 CZE DANIEL ŠPAČEK  9. 1. 1986 180 cm 85 kg P

53 CZE JAROSLAV VLACH  6. 4. 1992 188 cm 101 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

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

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

SOUPISKY MUŽSTEV

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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Běloruský útočník s bohatými zkušenostmi 
ze dvou nejkvalitnějších hokejových soutěží 
světa Andrej Kosticyn posílil před klíčovou 
částí sezony Dynamo Pardubice. „Extraliga 
je rychlá soutěž plná hráčů, kteří jsou velmi 
dobře technicky vybavení,“ říká v rozhovoru 
pro hokejový PUK. 

ANDREJ KOSTICYN: 

    NENÍ MI 
OSMNÁCT LET,
     UŽ NEJSEM 
   PŘED ZÁPASY 
NERVÓZNÍ
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Zjišťoval si u svých bývalých spoluhráčů – 
Čechů – nějaké info o extralize před tvým 
přestupem? 
Nemluvil jsem s nikým. Brzy bych se však měl 
potkat s Janem Bulisem, se kterým jsme spolu 
hráli v Čeljabinsku. Ten mi určitě řekne spous-
tu zajímavostí o Pardubicích. Jak o městu, tak 
o týmu. 

Proč si šel do Pardubic, co rozhodlo zrovna 
pro Dynamo? 
Koncem minulého roku jsem skončil v ruském 
Nižněkamsku a nejdříve jsem hledal nový klub 
právě tam. Ale 27. prosince byla v KHL uzá-
věrka přestupů, tak jsem začal shánět nové 
angažmá jinde po Evropě. Spojil se se mnou 
Dušan Salfický a přesvědčil mě, že mám jít do 
Pardubic. 

Proti Brnu si odehrál svůj první zápas v ex-
tralize. Jaké jsou tvé první dojmy z české nej-
vyšší soutěže? 
Po jednom utkání se to nehodnotí lehce, nic-
méně extraliga je rychlá soutěž plná hráčů, 
kteří jsou velmi dobře technicky vybavení. 
Hraje se hodně nahoru dolů. První dojem u mě 
byl dobrý a moc se těším, jak si tady zahraju 
pořádně. 

Co si říkal na své nové spoluhráče z útoku – 
Anthonyho Camaru a Ondřeje Romana? 
Jedno utkání ještě není tak velký vzorek, po 
deseti dvaceti utkáních bych toho byl schopen 
říct více. Myslím ale, že s každým zápasem, 
který spolu odehrajeme, budeme lepší a lepší. 
Až se trochu víc poznáme a budeme se spolu 
na ledě cítit lépe, budeme předvádět pěkné 
akce a střílet góly. 

ROZHOVOR
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V Pardubicích se od tebe očekává, že budeš 
patřit mezi klíčové hráče. Jak se těšíš na tuto 
roli? 
Je pro mě hodně zajímavé hrát velkou roli v pro 
mě nové lize. Bude to pro mě zajímavá zkuše-
nost. Ale nějaký tlak si nepřipouštím. Není mi 
osmnáct let, už nejsem před zápasy nervózní. 
Naopak, těším se na to. 

Díky společnému působení v Soči a později 
v  Nižněkamsku se znáš dobře s Konstanti-
nem Barulinem, jenž podepsal v Pardubicích 
kontrakt den po tobě. Jak bys ho popsal, jaký 
je brankář? 
Je to výborný brankář a skvělý člověk. Určitě 
nám pomůže vyhrávat zápasy. S Konstanti-
nem se potkáváme už ve třetím mužstvu. Já i 
on jsme jednali s Pardubicemi ve stejnou chvíli, 
přitom jsme ale o tom ani nevěděli. Mimoděk 

ANDREJ KOSTICYN
PŘEDCHOZÍ TÝMY: 
NHL
Montreal Canadiens
Nashville Predators
AHL
Hamilton Bulldogs
KHL
Traktor Čeljabinsk
Superliga
CSKA Moskva
BLR
Polimir Navapolack
Junosť Minsk
HK Vitebsk
VHL
Chimik Voskresensk

NAROZEN: 
3. února 1985 
Navapolack

VÝŠKA:
183 cm

VÁHA:
98 kg

DRAFTOVÁN:
Montreal Canadiens 
(2003 jako 10. celkově)

rfpardubice.cz

 správa budov
 pronájem  

 bytových prostor
 pronájem  

 nebytových prostor

se se mnou spojil a ptal se mě, jestli mám něja-
ké nabídky, kde hrát a zjistili jsme, že oba jed-
náme s Dynamem. Tak jsme si říkali, že by bylo 
fajn, kdybychom mohli přijít oba a opět spojit 
síly v jednom týmu.  

V NHL si odehrál téměř čtyři stovky zápasů. 
Jak na tuto dobu vzpomínáš? 
Byly to krásné časy, obzvlášť v Montrealu, kde 
jsem strávil sedm let. Měli jsme dobrý tým a já 
skvělé spoluhráče. Zajímavým zážitkem byly 
vždy zápasy proti Bostonu, ať už v základní 
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rfpardubice.cz

 správa budov
 pronájem  

 bytových prostor
 pronájem  

 nebytových prostor

části nebo play-off. Pokaždé to bylo intenzivní 
a když jsme se potkali v play-off, tak to bylo 
ještě víc vyšponované o dvě nebo tři úrovně 
výš.

Nemrzí tě, že kvůli tomu, že v současnosti 
nemohou fanoušci na tribuny, že nezažiješ 
pořádnou atmosféru derby Pardubice – Hra-
dec Králové?
Jasně, fanoušci vám vždycky předají svoji ener-
gii, nabijí vás. Nyní bez lidí zápasy ubíhají rych-
leji. Když můžete hrát před diváky, tak je to 
pro nás větší zábava, domácí zápasy jsou pak 
výjimečné. Myslím, že to tak máme všichni ho-
kejisté stejně.   

Z NHL si odcházel po sedmi sezonách, zůstá-
vá však dojem, že možná až příliš brzy. Ne-
mrzí tě to zpětně, zvlášť, když se ti za mořem 
dařilo?
Těžko říct. Jedním z důvodů určitě bude můj 
trejd před uzávěrkou přestupů z Montrealu do 
Nashvillu. Další sezona začala výlukou, tak jsem 
začal hrát v Traktoru Čeljabinsk a sezona se mi 

vcelku vydařila. Asi jsem mohl v NHL hrát del-
ší dobu, ale v Traktoru jsem byl spokojený. Po 
dvou letech po mém návratu do Ruska jsem měl 
nabídky na návrat do NHL, jenže pokaždé mi 
nabízeli pouze zkušební kontrakt a do takového 
rizika se mi jít nechtělo, tak jsem zůstal v KHL.

ROZHOVOR



ONDŘEJ ROHLÍK

DYNAMICKÉ MLÁDÍ
PARDUBIČTÍ ODCHOVANCI 
SE PROSAZUJÍ V A-TÝMU

Hrádek, Rohlík, Koffer, Zeman, Bučko, Blümel. Hned šesti hráčům Dynama ještě nebylo 21 let. 
Ale pod trenérem Richardem Králem přitom všichni jmenovaní dostávají výrazný prostor. 
„Mladí se musí ukázat, makat, rvát o místo,“ říká hlavní kouč Pardubic.

„Naše vize je, že bychom chtěli mít tři dobré lajny, které se postarají o výsledek. Čtvrtá je o mla-
dých hráčích,“ nechal se slyšet Richard Král už v prosinci. A svá slova zatím plní, prostor už na-
bídnul šesti talentovaným hokejistům, o kterých se můžete dozvědět více právě v tomto článku.

překonal. Zda přidá i další starty, závisí na jeho 
výkonnosti. 

„Když se kluci předvedou a zaslouží si pozici, 
tak se po jedné nebo dvou sezonách posunou 
zase výš. Místo nich naskočí další mladí, takhle 
by to mělo fungovat. Od hráčů, kteří jsou teď 
ve čtvrté formaci, bychom měli čekat, že za tři 
roky budou patřit mezi tahouny týmu,“ popsal 
Richard Král svou filozofii s nasazováním mla-
díků, které zná již ze svého působení u junior-
ského mužstva.

Mnoho prostoru dostává pod novým reali-
začním týmem také Ondřej Rohlík. Zástupce 
ročníku 2001 debutoval v extralize už v břez-
nu 2019, jeden zápas si zahrál i loni, když byl 
členem juniorky, která jela na utkání do Karlo-
vých Varů místo pardubického A-týmu.

Nyní Rohlík poprvé dostává větší příležitost, 
aby ukázal své kvality. V juniorech totiž sbí-
ral více než bod na zápas. Nyní má bilanci 3+1 
v 26 extraligových utkáních. Po první vstřelené 
brance v prosinci mluvil Rohlík takto: „Pocity 
jsou nádherné, vždycky jsem o tom snil. Vážím 
si toho hodně, jsem moc rád, že jsem dostal 
šanci mezi dospělými.“

V sezoně 2016-17 dostal podobnou šanci On-
dřejův starší bratr Miroslav. Za Dynamo tehdy 
naskočil do osmi utkání. Ondřej, mezi jehož 
přednosti patří bruslení a čtení hry, už jej tak 

MLÁDEŽ
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FILIP KOFFER

soval Koffer své pocity po návratu do Dynama. 
Počítalo se s ním také do partnerského celku 
ve Vrchlabí, jenže devatenáctiletý odchovanec 
stihl odehrát jen čtyři extraligová utkání.

V zápase s Budějovicemi Koffer zblokoval stře-
lu soupeře, jenže tento zákrok se neobešel bez 
zranění. Kvůli zlomenině ruky je tak nyní obě-
tavý útočník mimo hru.

Vlasatý útočník Koffer si poprvé zahrál extra-
ligu již v říjnu 2018, později v Dynamu přidal 
ještě 14 dalších startů. V sedmnácti letech pů-
sobil nebojácně, na ledě bojoval i provokoval 
soupeře. Nejen tím pak zaujal zástupce klubu 
Prince George Cougars z americké juniorky 
WHL, kam po sezoně 2018-19 zamířil.

Letos se Koffer vrátil do rodné země, na pod-
zim odehrál 10 utkání za Litoměřice a na pře-
lomu roku reprezentoval Česko na MS junio-
rů, kde se mu povedlo dát vítěznou branku 
v zápase s Ruskem. Pardubice si jeho dobrých 
výkonů všimly a s odchovancem podepsaly ví-
celetou smlouvu. 

„Hrát extraligu v Pardubicích byl jeden z mých 
snů. Chci co nejvíce pomoci týmu a odvádět 
dobrou práci v roli, kterou mi trenér určí,“ popi-

TOMÁŠ ZEMAN

se dokázal i bodově prosadit. Po deseti utká-
ních má na svém kontě šest bodů. 

„Překvapilo mě, jak mě kluci hned vzali mezi 
sebe, i když jsem jich většinu vůbec neznal,“ 
posal Zeman svůj příchod do Dynama. A mlu-
vil i o cílech do budoucna: „Chci bojovat o třetí 
nebo čtvrtou lajnu. Rád bych také tvořil hru, 
protože si myslím, že v tom je moje přednost.“

Třetím odchovancem narozeným v roce 2001 
je Tomáš Zeman. Kreativní útočník rovněž pů-
sobil v zahraničí, konkrétně v dresu Mikkelinu 
Jukurit ve finské juniorské soutěži. Po dvou le-
tech, během kterých se prezentoval 51 body, 
se rozhodl pro návrat do Pardubic.

„Chtěl jsem ve své kariéře udělat další krok ku-
předu a hrát mužský hokej. Navíc mě čeká ma-
turita, studuji na gymnáziu, tak jsem chtěl být 
v Česku a všechno si dodělat, abych měl školu 
hotovou,“ uvedl Zeman, který se k A-týmu Dy-
nama připojil během letní přípravy a v kádru se 
následně udržel.

Bývalý mládežnický reprezentant Zeman za-
tím dostal šanci v 18 extraligových utkáních, 
v  průměru odehraje za každý zápas osm mi-
nut. Větší čas pak dostává ve Vrchlabí, kde už 

MLÁDEŽ

MAGAZÍN PARDUBICKÉHO HOKEJE | 11



MATĚJ BLÜMEL

MARTIN BUČKO

bruslení. Snažím se to splácet,“ uvedl Blümel.

Odchovanec Pardubic dostává na ledě průměr-
ný čas 17 minut, je nejčastějším střelcem týmu 
(3  střely na zápas) a ve statistice pravdy mu 
svítí číslo +6. Za povedené výkony byl v pro-
sinci odměněn nominací na Channel One Cup, 
ve své reprezentační premiéře za dospělé hned 
vstřelil branku.

kony v našem partnerském klubu ve Vrchlabí. 
Rozhodli jsme se proto jeho budoucnost spojit 
s naší organizací,“ řekl sportovní ředitel Dyna-
ma Dušan Salfický.

A co na zatím úspěšný rok říká sám Bučko? 
„Své dosavadní působení v Pardubicích hodno-
tím pozitivně. Oblíbil jsem si město, a i hokejo-
vě jsem zde vyrostl. Přál jsem si prodloužit zde 
smlouvu a jsem moc rád, že to vyšlo,“ okomen-
toval svůj podpis vysoký Slovák.

Posledním a zatím nejúspěšnějším hokejistou 
pardubického seznamu mladíků je Matěj Blü-
mel. Dvacetiletý útočník letos prožívá průlo-
movou sezonu, s 24 body (13+11) v 35 zápa-
sech dokonce vede produktivitu Dynama. 

„Matěj hraje dobře dlouhodobě, byl i v repre-
zentaci, což každému mladému hráči hodně 
pomůže, dostane to do vás sebevědomí. Hra-
je dobře na kotouči a vede si opravdu slušně,“ 
řekl trenér Král o Blümelovi, který byl v roce 
2019 draftován Edmontonem z 100. pozice.

Sám hráč přiznává, že NHL je jeho snem, nyní 
se ale plně soustředí na Pardubice, kde tento 
měsíc podepsal novou, tříletou smlouvu. „Urči-
tě jsem moc rád, že mám důvěru klubu. Věří ve 
mě, dávají mi šanci. Je to vidět i na ledě, na mém 

Obránce a rodák ze slovenského města Martin 
přišel do mládežnického systému Pardubic v 
roce 2016. Důležitým milníkem pro něj byl rok 
2019, kdy se dočkal premiéry v A-týmu. Nastu-
poval tehdy i za ještě druholigové Vrchlabí. 

Sezonu 2019-20 ale Bučko strávil na hostová-
ní v Košicích, v nejvyšší slovenské lize sehrál 
31  duelů a během Vánoc reprezentoval svou 
zemi na MS juniorů. Letos už je zpět v Dyna-
mu, kde prožívá svou první opravdovou ex-
traligovou sezonu. Zatím stihl odehrát sedm 
utkání s průměrným časem na ledě 15 minut.

Dvojnásobnou porci zápasů pak Bučko zvládl 
v prvoligovém Vrchlabí, kde dosud získal čty-
ři asistence. Ani Bučkovy výkony nezůstaly 
bez povšimnutí, dvacetiletý zadák si vysloužil 
novou smlouvu na tři roky. „Martin je na svůj 
věk vyspělým bekem, nyní podává skvělé vý-
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MICHAL HRÁDEK

na turnaj vysoké, v přípravě se ale zranil, a tak 
do Kanady nakonec nezamířil. 

Michal má skvělou povahu, má to v hlavě srov-
nané a ví co chce. Je pracovitý, v tréninku i v zá-
pase jde vždy na 100 %. Hraje jednoduše, sluš-
ně bruslí, umí dát rychlé kotouče a je obětavý. 
To jsou jeho největší přednosti. Do budoucna 
určitě budeme pracovat na skluzu a na střelbě. 
Tam má ještě rezervy,“ popsal svého svěřence 
Richard Král. 

Nejmladším členem A-týmu Dynama je osm-
náctiletý obránce Michal Hrádek. Odchovanec 
Pardubic zažil svou extraligovou premiéru již v 
dubnu 2019, mezi stabilnější členy kádru se ale 
probojoval právě během letošní sezony. Dosud 
v ní naskočil do 22 zápasů, ve kterých odehrál 
průměrně téměř 15 minut na zápas. 

„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. To jsou jeho největší atri-
buty,“ popsal svého svěřence Richard Král.

Hrádek je také stěžejním členem reprezentač-
ních výběrů ročníku 2002, v prosinci dokonce 
bojoval o nominaci na MS juniorů. Navzdory 
konkurenci starších obránců byly jeho šance 
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Další díl našeho ohlédnutí za dresy, které visí 
pod stropem našeho hokejového svatostán-
ku, věnujeme prvnímu dvojcifernému číslu 
v řadě pardubických legend. Zároveň se jedná 
o  jediné číslo, které se pod stropem enteria 
arény objevuje dvakrát. Číslo deset oblékali 
Jiří Šejba a Josef Paleček. My se dnes podí-
váme na desítku, kterou na zádech nosil pan 
Josef Paleček.

JOSEF
PALEČEK

Pátého května 1949 se ve Starém Kolíně naro-
dil hokejista, který většinu své hokejové karié-
ry spojil s Pardubicemi. První hokejové krůčky 
však Josef Paleček činil v Kolíně. V tehdejší Tatře 
Kolín hrál do roku 1967 a až poté se vydal do 
Pardubic, kde s výjimkou sezony 1977-1978 pů-
sobil až do roku 1980.

V sezoně 1972/1973 si Josef Paleček připsal 
s Pardubicemi svůj první a nakonec i jediný ex-
traligový titul coby hráč. Celkem v nejvyšší sou-
těži odehrál 451 zápasů, ve kterých zaznamenal 
171 branek. Další starty i góly přidával v repre-
zentačním dresu.
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V roce 1972 na slavném pražském šampionátu 
společně s legandami, jako byl Ivan Hlinka, Jiří 
Holeček nebo Václav Nedomanský, dokráčel 
k zisku titulu mistra světa. Mistrovství světa si 
zahrál i v následujících dvou letech, ve kterých 
se reprezentace umístila třetí a druhá. Josef 
Paleček tak má doma kompletní sbírku medailí 
z mistrovství světa.

Po konci hráčské kariéry působil Josef Paleček 
dlouho jako trenér. V Pardubicích si jeho umu 
cenili a po letech strávených u žáků a dorostu 
se dostal na lavičku extraligového A-týmu. Dal-
šími jeho trenérskými působišti v Česku byly 
Liberec a také Karlovy Vary, se kterými vyhrál 
titul v sezoně 2008/2009. Kromě toho trénoval 
Josef Paleček také v Dánsku a objevil se také 
u národních týmů.

Jako hlavní trenér vedl reprezentaci do 19 let. 
Seniorskou reprezentaci měl Paleček pod pal-
cem jako asistent trénera Hadamczika v letech 
2005-2008, a také v sezoně 2011-2012, kdy ná-
rodní tým získal zatím poslední medaili z mist-
rovství světa.

V současné době je Josef Paleček členem do-
zorčí rady pardubického Dynama a aktivně sle-
duje všechny zápasy A-týmu. Jeho vnuk, Adam 
Paleček, za Dynamo hraje v mládežnických ka-
tegoriích, a je tak pod drobnohledem svého dě-
dečka, který mu zajisté může udělovat spoustu 
dobrých rad.

V roce 2016 se Josef Paleček stal členem Síně 
slávy českého hokeje a jeho desítka vystoupala 
pod strop enteria areny 6. ledna 2017.
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