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WWW.HCMOTOR.CZ

# NÁR. JMÉNO NAROZEN VÝŠKA VÁHA HŮL

BRANKÁŘI

1 SVK MAREK ČILIAK 2. 4.1980 183 cm 89 kg L

CZE MAREK DVOŘÁK 11. 7. 2001 179 cm 92 kg L

2 CZE JAN STRMEŇ 26. 12. 1991 195 cm 81 kg L

OBRÁNCI

98 CZE ONDŘEJ KACHYŇA 30 4. 1998 195 cm 92 kg L

CZE ŠIMON KUBÍČEK 19. 12. 2001 185 cm 82 kg P

23 CZE IVAN LYTVYNOV 12. 7. 2000 178 cm 75 kg L

5 CZE KAREL PLÁŠIL 25. 4. 1994 190 cm 90 kg L

12 CZE PAVEL PÝCHA  2. 2. 1996 185 cm 81 kg L

26 CZE ONDŘEJ SLOVÁČEK 14. 9. 1994 182 cm 75 kg L

7 CZE VÁCLAV SVACH 5. 7. 2002 183 cm 80 kg L

77 CZE JAN ŠTENCEL 26. 2. 1995 177 cm 83 kg L

81 SVK RENÉ VYDARENÝ 6. 5. 1981 188 cm 97 kg L

ÚTOČNÍCI

21 CAN BRANDON ALDERSON 22. 1. 1992 193 cm 88 kg P

56 CZE MARTIN BERÁNEK 14. 4. 2001 185 cm 77 kg L

CZE JAKUB ČÍŽEK 11. 8. 2001 183 cm 87 kg L

93 CZE ZDENĚK DOLEŽAL 7. 5. 1993 181 cm 90 kg P

67 CAN DAVID GILBERT 9. 2. 1991 188 cm 84 kg L

17 CZE MIROSLAV HOLEC 8. 11. 1987 183 cm 86 kg L

86 CZE VÍT CHRISTOV 30. 8. 1996 183 cm 79 kg L

28 CZE VÍT JONÁK 17. 7. 1991 183 cm 84 kg L

8 CZE VÁCLAV KARABÁČEK 2. 5. 1996 183 cm 90 kg P

85 CZE MARTIN NOVÁK 2. 11. 1988 178 cm 79 kg P

95 CZE PAVEL NOVÁK 16. 4. 2002 174 cm 75 kg P

70 CZE RADEK PROKEŠ 22. 1. 1995 186 cm 81 kg L

10 CZE ROMAN PŘIKRYL 11. 2. 1995 184 cm 83 kg L

20 CZE MATĚJ TOMAN 15. 1. 2001 177 cm 76 kg L

19 CZE MATOUŠ VENKRBEC 11. 5. 1989 193 cm 90 kg L

41 FRA GABIN VILLE 25. 9. 1997 186 cm 85 kg L

96 CZE DANIEL VOŽENÍLEK 10. 2. 1996 188 cm 91 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

25 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

19 CZE JAN  OLIVA 7. 6. 2000 191 cm 84 kg L

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

AUS KALE COSTA 14. 6. 2002 172 cm 75 kg L

28 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

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

27 SVK PAVOL ŠTETKA 2. 10. 2003 194 cm 81 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

79 CZE TOMÁŠ ZOHORNA 3. 1. 1988 185 cm 95 kg L

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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VYHRÁT POHÁR 
NA DOMÁCÍM LEDĚ
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Stane se se jednou váš syn čtvrtým Zohornou 
– hokejistou v pořadí?
Brusle i hokejku do ruky dostane, ale pak už 
to bude záležet na něm. Když bude mít vášeň 
i nadšení, tak ho jednoznačně podpořím. Ne-
budu ho však za každou cenu tlačit do hokeje, 
bude mít určitě možnost si vybrat.

Vy sám jste předtím, než jste naskočil do do-
spělého hokeje, působil v kanadské QMJHL. 
Co vám to dalo do života? 
Byly to nádherné dva roky. Myslím, že to ze mě 
udělalo chlapa. Odcházel jsem ještě jako mladý 
kluk, hodně jsem tam ale vyrostl. Domů jsem se 
pak vracel daleko vyzrálejší.

Blížící se play-off už netrpělivě vyhlíží, v minu-
lých týdnech měl však Tomáš Zohorna i jiné sta-
rosti. Rodičovské. „Je to nádherný, neuvěřitelný 
zážitek,“ zářil nadšením a jako správný otec do-
dal, že syn brzy dostane do ruky hokejku. Lídr 
Pardubic však v rozhovoru pro PUK vyprávěl 
nejen o narození potomka, ale také o svých bra-
trech, štaci v Chabarovsku nebo pocitech z ná-
vratu do Dynama.

Jaké to je, chodit na tréninky a zápasy jako 
otec?
Je to něco nádherného, v porodnici jsem byl ce-
lou dobu s manželkou, byl to neuvěřitelný záži-
tek. Jako otec se cítím krásně.

Do Pardubic se v únoru vrátila velká 
osobnost – vítěz dvou extraligových 
titulů a dlouholetá opora celku Amur 
Chabarovsk v KHL. Tomáš Zohorna 
přitom zamířil domů nejen kvůli 
očekávanému narození syna, ale 
také s cílem zažít hokejový úspěch. 
„Kvalitní tým na to máme,“ věří.
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Jak vzpomínáte na pozdější úspěšnou éru 
v Pardubicích?
Momenty jako první gól a první zápas v extra-
lize, to se nezapomíná. Nejhezčí vzpomínky 
jsou ale určitě na oba tituly. Ten z roku 2010 byl 
speciální, s Dominikem Haškem v bráně, tehdy 
mu bylo 45 a pořád podával neuvěřitelné výko-
ny, které nám hodně pomohly. V prvním zlatém 
úspěchu bývají vždy největší emoce a já jsem to 
tak asi měl. I když titul z roku 2012 byl zase o to 
silnější díky tomu, že nám tehdy nevěřilo tolik 
lidí. Ale můj sen je vyhrát pohár v Pardubicích, 
oslavit ho na domácím ledě hned po posledním 
vyhraném zápase. Protože vím, že fanoušci jsou 
tu skvělí a stoprocentně by si to zasloužili.

Do Dynama se vracíte z ruského Chabarovsku. 
Jak se vám žilo na hranicích s Čínou?
Žilo se tam krásně, bylo tam hezké podnebí, 
které mi jako milovníkovi sluníčka vyhovova-
lo. Bylo to příjemné i navzdory teplotním ex-
trémům, které tam jsou jak v zimě, tak v létě. 

V zimě občas bylo i 40 stupňů pod nulou. Osob-
ně však hodnotím Chabarovsk jako příjemné 
město k hraní hokeje. Jediným minusem bylo 
časté létání přes mnoho časových pásem.

Jak těžké bylo udržet se v KHL po celých šest 
let?
Určitě potřebujete štěstí na manažery a trené-
ry, aby vám věřili. Ale primárně si klub z KHL 
cizince bere proto, aby tým táhl, dělal body 
a pomohl k výsledkům. Když pár zápasů nebo-
dujete, ptají se, co se děje. Že tým na váš pří-
spěvek čeká. To je rozhodně nejtěžší věc, ne 
se tam dostat, ale bodovat, táhnout svůj tým, 
potvrzovat svoji pozici. Nemůže se vám neda-
řit. Na druhou stranu už to zase není takové, jak 
vyprávěli třeba kluci, co zažili Rusko třeba před 
deseti lety, kdy se cizinci týden nedařilo a oni jej 
klidně vyhodili.

Co všechno jste za ty roky v zahraničí získal?
Hodně, hodně zkušeností. Také jsem dostával 
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mnoho pozvánek do národního týmu, za což 
jsem velmi vděčný, reprezentovat jezdím moc 
rád. Spolu s Chabarovskem to mou kariéru ještě 
více posunulo dopředu. Když jsem totiž v roce 
2015 odcházel, byl jsem ještě hráč bez zkuše-
ností. Teprve jsem začínal dostávat více prosto-
ru, zatímco nyní už mám v týmu velkou roli. 

Jak se s touto rolí vyrovnáváte? Vnímáte tlak, 
který na vás spočívá?
Asi mi v tomhle hodně pomohly právě sezony 
v Chabarovsku, kde jsem se nacházel v té samé 
pozici. Byl jsem tam od toho, abych patřil mezi 
nejlepší hráče a pomáhal týmu k vítězstvím. 
Takže si myslím, že to teď pro mě není až taková 
změna. Samozřejmě vím, že tlak je na mě větší, 
protože jsem zpátky doma. Ale nepřipouštím si 
to a hraji v klidu. Podařily se nám první zápa-
sy, takže nervozita a stres odešly a teď už si to 
užívám.

Vašeho bratra Radima vloni podepsal Pitts-
burgh. Měl jste někdy i vy podobnou nabídku 
z NHL? 
Neměl, nicméně kdyby ano, tak bych na ni rád 
kývnul. Ale jsem za bráchu moc rád, vlastnos-
ti na NHL má, navíc hodně poctivě trénuje. 
Jsem rád, že udělal další krok. Teď je na farmě, 
ale daří se mu, věřím, že si ho zavolají nahoru. 
Já Radima podporuji na dálku, když můžu, tak 
sleduji zápasy. 

Vztahy s bratry zřejmě máte na skvělé úrovni 
už od dětství…
Ano, Hynek i já jsme určitě rádi za to, jak jsme 
si jako malí byli blízko. Byl mi zároveň brá-
chou i kamarádem, pak k nám ještě přibyl tře-
tí Radim. Vždycky jsme spolu hodně soupeřili, 
a přestože to občas byly souboje, které končily 
zraněními, tak na to moc rád na to vzpomínám.
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TOMÁŠ 
ZOHORNA

PŘEDCHOZÍ TÝMY: 
HC Moeller Pardubice

Drummondville 
Voltigeurs

HC Eaton Pardubice

HC ČSOB Pojišťovna 
Pardubice

Amur Chabarovsk

NAROZEN: 
3. ledna 1988
Havlíčkův Brod

VÝŠKA:
185 cm

VÁHA:
95 kg



Velkou pohádkou bylo vaše setkání v jednom 
reprezentačním útoku. Čím si to vysvětlujete, 
že jste všichni tři tak úspěšní? 
Asi je to dobou, kdy jsme vyrůstali. Hokej nás 
ohromně bavil, bylo to naše dětství. Obrovský 
dík patří našim rodičům, kteří investovali čas, 
sílu a hlavně peníze. To, že všichni tři hrajeme 
hokej vrcholově, je nádherné. 

Je reálné, že byste se někdy potkal se svými 
bratry také v dresu Dynama? Hynek už pro-
středí Pardubic zná, před čtyřmi lety tu ode-
hrál na hostování sedm zápasů.
To by bylo samozřejmě hezké. Už jen zahrát si 
spolu bude úspěch, Radim je o osm let mladší 
a pokud bude hrát v zahraničí, tak v tom bude 
trochu problém. Ale určitě je naším snem se ješ-
tě sejít, protože jsme spolu hráli „jen“ v národ-
ním týmu. Moc se nám to líbilo a hodně bychom 
si přáli zopakovat to i na klubové úrovni. Snad 
se to ještě podaří.

V rozhovorech často mluvíte nejen o svých 
bratrech, ale také o hokejových začátcích 
v Chotěboři. Jak moc bylo tohle přirozené pro-
středí důležité pro váš rozvoj? 
Byly to krásné roky, venku jsme vždy něco hráli 

od rána až do večera. Ať už na tehdy odkrytém 
stadionu, nebo na rybníku či asfaltu. Bez téhle 
vášně k hokeji by asi naše kariéry takhle nevy-
padaly. Zrovna teď v zimě jsem tu viděl hrozně 
moc dětí na rybnících, to pro mě byl krásný po-
hled. Doufám, že děti se víc vrátí na ulice, kde 
budou často hrát. Snad i díky tomu bude vyrůs-
tat více hráčů jako je třeba Jaromír Jágr. 

Jak si myslíte, že si ve světě stojí český hokej? 
O extralize jste se nedávno zmiňoval, že se 
svojí kvalitou zvládne srovnání i s KHL…
Extraliga je určitě rychlejší než před šesti lety, 
taky tu hraje mnoho mladých kluků, kteří uka-
zují, že hokej umí. Každá soutěž je ale specific-
ká, ta ruská obzvlášť, a tak je těžké porovnávat. 

Jaké jsou podle vás šance Dynama na úspěch 
v letošní sezoně? 
Bylo by krásné, kdybychom se dostali co nej-
výše. Nicméně zůstávám pořád pokorný, tým 
je sice silný a máme dobré předpoklady, ale 
všechno se rozhoduje v play-off. Tam se uvidí…

Co říkáte na postupnou přestavbu pardubic-
kého týmu?
Dění okolo Dynama jsem sledoval už dříve, 
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jsem rád, že se to tu začalo měnit. A myslím, že 
nejsem sám. Vypadá to, že pan Dědek je člověk 
na správném místě. Má vizi, chce pomoct týmu 
a dostat ho mezi nejlepší v extralize. Doufám, 
že to tak bude pokračovat, staví se tu dobrá 
kostra týmu. Já osobně jsem byl moc rád za na-
bídku pomoct klukům v téhle sezoně. Navíc 
znám většinu týmu i trenéry, takže návrat do 
Pardubic pro mě nebyl zas takovou změnou. 

Cítíte v rámci mužstva a klubu nastupující ví-
těznou atmosféru? Takovou, kterou jste znal, 
když jste v Pardubicích působil dříve?
Není to úplně jako tenkrát. Tým měl za sebou 
tituly a byl spolu několik let. Věděli jsme o vnitř-
ní síle. Teď se mužstvo skládá, hodně se to mě-
nilo, ale jsme na dobrém začátku. Jde o to, aby 
se tým udržel a případně posiloval. Věřím tomu, 
že Pardubice budou co nejdříve mezi top týmy.

Dovést by je tam mohla právě vaše elitní for-
mace, kterou jste vytvořil s Robertem Kousa-
lem a Anthonym Camarou. Co říkáte na sou-
hru s nimi?
S „Kousym“ se známe roky, hráli jsme spolu 
už dříve v Pardubicích a potom i v reprezentaci. 
Jsme na sebe zvyklí a víme, co od sebe čekat. 
Hraje se mi s ním dobře. „Cam“ je zase střelec, 
v přesilovce dával góly. Myslím, že spolupráce 
nám zatím funguje hezky.

 pronájem ledových ploch
 veřejné bruslení
 kulturní akce
 sportovní akce

arena.rfpardubice.cz

ROZHOVOR



BOGASBOGAS
PARDUBICKÝ 
PATRIOT
Od šestnáctky Karla Macha se v našem 
připomínání hráčů, jejichž dresy visí pod 
stropem enteria arény, posuneme pouze 
o jedinou číslici výše. A to na číslo 17, které 
nosil na zádech Bohuslav Šťastný, člen le-
gendárního tria Martinec, Novák, Šťastný.  
Bohuslav Šťastný jako bránicí levé křídlo 
doplnil už tak výbornou dvojici a společně 
se všichni tři stali velkou zbraní nejen Par-
dubic, ale také národního týmu.

HISTORIE
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Bohuslav Šťastný se narodil v Chotěboři v roce 1943. 
V pardubickém dresu nastoupil k 769 zápasům. Kariéru 
pak zakončil v německém ESV Kaufbeuren, když pověsil 
brusle na hřebík v roce 1985.

V reprezentačním dresu odehrál Šťastný 188 zápasů 
a  vstřelil 73 branek. Stal se také Zasloužilým mistrem 
sportu a nositelem titulu Za vynikající práci. V roce 1976 
obdržel vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, veřejného 
uznání I. Stupně Za zásluhy o rozvoj československé tě-
lesné výchovy.

BOHUSLAV 

ŠŤASTNÝ
BRONZ z MS 1973
STŘÍBRO z MS 1971, 1974, 1975
MISTR SVĚTA 1972, 1976
BRONZ ZE ZOH 1972
STŘÍBRO ZE ZOH 1976

S Pardubicemi získal Bohuslav Šťastný, 
zvaný „Bogas“, dvě zlaté medaile. Jednu 
jako hráč v roce 1973 a jednu jako asis-
tent trenéra v roce 1989. Člen síně slávy 
se v současné době věnuje prodeji zmrz-
liny. Také ho baví kutit a na pardubický 
hokej nikdy nezanevřel a nezanevře. 

Bohuslav Šťastný se snaží nevynechat, 
alespoň za normálních podmínek, jedi-
ný domácí zápas. Na hokeji se dle svých 
slov potkává s Vladimírem Martincem, 
se kterým poté diskutují o zápase. 

Bogas je zkrátka pardubickým patrio-
tem, který za celou svou kariéru v Čes-
ku nikdy nehrál jinde než v Pardubicích. 
Poctivý útočník, který vynikal na obou 
stranách ledové plochy, je také členem 
Síně slávy českého hokeje a člen Elitního 
klubu střelců se 341 brankami.
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Pardubická enteria arena doznala během února 
velkých změn. V hledišti nově září LED prstenec, 
který nahradil staré deskové reklamy pod 
ochozem. 

Fanoušci, až budou moci konečně na hokej vy-
razit, se tak mohou těšit na úplně nový vizuální 
zážitek.
Samotní hráči si pak užívají novou podobu šatny 
A-týmu, která reflektuje nové logo Dynama, 
ale tu a tam nechává vzpomenout i na loga 
předešlá.

NOVÁ PODOBA
ENTERIA ARENY
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marketingový partner

NA BOJOVNÍKY.
I MIMO LED!
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