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PŘEDPLATNÉ JIŽ V PRODEJI!

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

Z KABINY

Povedený vstup prožilo pardubické Dynamo do minulého týdne, když nejprve porazilo v úterý Litvínov
vysoko na jeho ledě 7:4. Zápas to byl výjimečný především pro obránce Jana Koláře, pro kterého se jednalo
o jubilejní 400. utkání v extralize a tudíž i v dresu Dynama, protože za jiný tým v kariéře v extralize nehrál.
Do utkání sice lépe vstoupila Cheza, když se po první
třetině ujala vedení 1:0. V té druhé ale spustilo Dynamo
dokonalou kanonádu, během šesti minut dalo pět branek
a nakonec vedlo po čtyřiceti odehraných minutách 6:1.
Na konečném výsledku se podíleli dvěma góly Matěj Blümel a Marek Hecl, po jednom zásahu přidali Jan Košťálek,
Patrik Poulíček a Ondřej Rohlík.
O poznání dramatičtější podívaná byla k vidění v pátek
v Pardubicích, kam dorazil jihočeský Motor. Po bezbran-

kové první třetině se v té druhé prosadily oba týmy v oslabení. Nejprve expardubický Michal Vondrka a po něm
v poslední vteřině třetiny Blümel. Ve třetí třetině se sice
ujali znovu vedení hosté z Českých Budějovic, ale obrat na
3:2 zařídili Robert Říčka a pět a půl minuty před koncem
v přesilové hře důrazný Matej Paulovič.
Povedený týden bohužel Pardubice nezakončily vítězstvím v prvním východočeském derby sezony. V Hradci Králové sice vedli po brankách Poulíčka a Davida
Ciencialy ve druhé třetině už 2:0, pak jsme ale dostali
gól v poslední minutě druhé třetiny tentokrát my a domácí zápas v závěrečné periody čtyřmi góly překlopili
na svou stranu.
Do sestavy Dynama se už vrátili po kratších trestech
obránci Dennis Robertson a Ondřej Vála, na listině
dlouhodobě zraněných zůstávají jen Ondřej Roman
a Denis Kusý.
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Přestože je jedním z nejmladších hráčů
Pardubic, zkušeností má na rozdávání. Slovenský útočník Marek Hecl vletěl do sezony jako uragán, v pěti zápasech dal tři góly.
Jeho třetí formace předvádí parádní výkony, které ale Hecl nepřeceňuje. „Musíme
podávat vyrovnanější výkony a nemít v zápase výpadky,“ říká.

Loni zářil Marek Hecl v dresu Dukly Trenčín, sbíral
téměř bod na zápas. Po sezoně ale cítil, že potřebuje
změnu. Že potřebuje růst, posunout se v kariéře zase
dál. A tak si vybral Pardubice, nyní jednu z nejprestižnějších adres v extralize.
Jak se vlastně zrodil váš přesun do Dynama?
V Trenčíně se mi loni bodově i výkonnostně dařilo, tak
jsem si řekl, že je čas udělat krok do lepší ligy. Měl jsem
nějaké nabídky, ale největší zájem projevily Pardubice,
což mi udělalo velkou radost. S agentem jsme tedy vyřešili formality a podepsal jsem smlouvu.
Jaká byla vaše očekávání, když jste do Pardubic
v létě přišel?
Viděl jsem jasnou vizi a věděl jsem, že Dynamo má
kvalitní tým, zkušené a šikovné hráče. To pro mě byla
velká motivace, chtěl jsem být součástí takového muž-

stva. Taky jsem se těšil, až budu moci sledovat ostatní,
jak trénují. Společně s nimi se chci neustále zlepšovat.
Jak jste tu tedy zatím spokojený?
Zatím je to super, podmínky v klubu jsou vynikající,
zázemí také. Zatím se mi tady hodně líbí.
A jak byste zhodnotil svou dosavadní hru na ledě?
Hned v prvním zápase se mi povedlo dát gól, což bylo
úplně skvělé. Samozřejmě mám ale ve svém výkonu
ještě nějaké rezervy, především jde o to, že mám takové
malé výkyvy. Pracuju však na tom, abych hrál co nejvyrovnaněji. Tým máme solidní, já bych v něm chtěl mít
co největší roli a tu si musím vybojovat. Ideálně právě
tím svým vysokým standardem.
A co je potřeba zlepšit z týmového hlediska?
Míváme výpadky, kdy se trochu přestaneme soustředit
a nehrajeme příliš dobře. Potom to musíme dohánět,
což nám bere síly navíc. Přestože se nám podařilo otočit zápas třeba v Boleslavi, tak si nemůžeme myslet,
že to tak půjde pořád. Musíme se v tomhle poučit.
Jaký máte pocit z atmosféry a fanoušků v Pardubicích?
Zatím je to super, hráli jsme zatím jen pár domácích
zápasů, ale atmosféra byla ve všech úžasná. Moc si to
užívám, po minulé sezoně můžeme mít konečně diváky
na tribuně. V Pardubicích to je navíc velký zážitek.
Dá se to přirovnat k Trenčínu? Také vaše rodné město je totiž hodně hokejové…
I Trenčín je samozřejmě úplně nadšený do hokeje a návštěvy na zápasech jsou tam vysoké. Myslím si ale, že
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v Pardubicích chodí na hokej více lidí. Navíc česká soutěž je kvalitnější, pardubický stadion větší, takže atmosféra je ještě o trochu lepší. Nicméně nechtěl bych nijak
urazit Trenčín, také tam jsou skvělí fanoušci.
Jaký to byl pocit, vstřelit hned v prvním zápase
za Pardubice gól – a to jak v přípravě, tak v extralize?
Je to příjemné hlavně pro nás útočníky. První vstřelený
gól je skvělý na sebevědomí, a jak vám to tam padne
hned v prvním utkání, daleko líp se vám pak hraje.
Naopak když ta branka dlouho nepřichází, tak jsem takový nervóznější. Za úvod v Dynamu jsem proto moc
vděčný.
Na východě Čech se tedy cítíte dobře. Je to tak i díky
dvěma slovenským spoluhráčům, Jurajovi Mikušovi
a Mateji Paulovičovi?
Určitě, Juraj je z Trenčína, Matej z nedalekých Topolčan. S oběma jsem se už dříve potkal v reprezentaci,

takže jsme se znali. Hlavně teď v létě, když jsem tu začínal, mi hodně pomohli. Oba jsou super a můžu se na
ně s čímkoli obrátit.
Patříte mezi mladší hráče Pardubic, s kým si tedy
v kabině nejvíce rozumíte?
Ani bych neřekl, že si s někým rozumím nejvíc. Máme
velmi dobrý kolektiv a bavíme se každý s každým. Já
osobně vycházím se všemi dobře a ani vůbec nerozlišuji, kdo je jak starý. Není pro mě rozdíl, jestli se bavím
s Ondrou Rohlíkem a Filipem Kofferem, nebo s Kubou
Nakládalem. Všichni jsou moc fajn a já mám z toho
radost, protože dobrý kolektiv je také potřebná věc
k úspěchu.
Se spoluhráči jste se seznamoval už v průběhu léta,
k týmu jste se připojil už před letní přípravou.
Jak vám vyhovovala?
Bylo to náročné, ale dřina je potřebná. Petr Mocek je
navíc výborný kondiční trenér, ví přesně, co každý hráč
potřebuje. Dobře zvládá přípravu tréninků a všem nám
pomáhá. Myslím, že i s ohledem na budoucnost nás
společná práce hodně posouvá.
Byla pardubická letní příprava nějak odlišná od toho,
na co jste byl zvyklý z předchozích sezon?
Každý má svou filozofii, kterou se snaží dodržovat.
Každý klub a kondiční trenér má taky přípravu trochu
jinou, v Pardubicích jsme více běhali, v minulých letech
jsme byli o něco více v posilovně. Největší fanoušek
běhání sice nejsem, ale celkový dojem z přípravy jsem
měl dobrý, sedlo mi to a cítil jsem se suprově.
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Loňska sezona pro vás přitom skončila zraněním,
o co šlo?
Měl jsem zlomenou holenní kost. Stalo se to už na začátku play-off, což mě hodně mrzelo. Ale nakonec jsem
měl štěstí v neštěstí, nemusel jsem totiž jít na operaci,
to by bylo o dost horší. Takhle jsem měl nohu měsíc
v sádře a potom jsem ji začal pomalu zatěžovat. Rehabilitaci jsem nepodcenil a tím pádem jsem stoprocentně
zdravý a nic mě nebolí.
Jaké jsou teď vaše cíle do budoucna?
Chci se soustředit hlavně na letošní sezonu, takže bych
si moc přál týmový úspěch. A co se týče individuálních

výkonů, rád bych se dostal do reprezentace. Dost to
spolu souvisí, úspěšné týmy jsou více na očích a individuality pak více vyniknou.
Jakou roli v týmu vlastně máte nejradši? V Trenčíně jste loni byl už ve 22 letech asistentem kapitána,
takže vlastně lídr. Teď je vaše pozice trochu odlišná.
To ano, v Pardubicích jsou vůdčí osobnosti kabiny naprosto jasné. Jsem za to rád, můžu se od nich učit. Postupem času bych se ale do takové pozice chtěl dostat také.

NV PRYONDEJÍI
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3. 10.
ZAČÍNÁME
VEŘEJNÉ
BRUSLENÍ
arena.rfpardubice.cz

VÝROČÍ

JAN KOLÁŘ ODEHRÁL
400. ZÁPAS V DRESU
DYNAMA!
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Náš obránce Jan Kolář v úterý 21. září v Litvínově překonal další kariérní milník. Někdejší
reprezentační bek odehrál utkání číslo 400
v české extralize (v součtu základní část +
play-off). Všechny zápasy v nejvyšší soutěži
navíc odehrál v dresu Dynama.

Ke svému prvnímu zápasu v pardubickém dresu nastoupil
Honza Kolář 24. listopadu 2006 proti Litvínovu. Tedy proti stejnému soupeři, proti kterému odehrál ten 400.
„Pamatuji si, že jsem hrál ve dvojici s Vaškem Lesákem,
mým spolužákem ze střední školy. Pro něj to byl taky jeden z prvních zápasů a hned nás dali k sobě, což nás oba
trochu překvapilo. Přeci jen běžně se nestávalo, že by dva
mlaďáky bez zkušeností dali k sobě. Přímo ze zápasu ale si
nepamatuju nic,“ po letech vzpomínal Kolář.
Nezkušenost tehdy nevadila, Pardubice si poradily
s Litvínovem díky hattricku Jana Čalouna a brankám
Petra Sýkory a Miroslava Hlinky 5:3. Kolářovu premiéru tehdy sledovalo 9 103 diváků.
„Od malička jsem chodil fandit na hokej, občas i do
kotle. Když jsem se dostal do áčka, chtěl jsem se zde
především udržet. Je pro mě čest hrát za Pardubice,
jsem za to vděčný. Myslím, že pro každého hokejistu je
skvělý pocit, hrát doma, kde vyrostl a má rodinu a kde
to má rád,“ doplnil pardubický rodák, který v součtu
zápasů v základní části a play-off načíná pátou stovku
startů.
„Nejvíce si vzpomenu na zápasy z před osmi deseti let,
kdy jsme měli velké úspěchy. Z té nejbližší historie asi
na poslední zápas sezony 19/20 v Brně, takový zápas je
také nezapomenutelný,“ přiblížil zkušený obránce.

V sezoně 2013-2014 Jan Kolář odešel do KHL do celku
Donbass Doněck. V KHL nakonec odehrál sedm sezon,
kromě zmiňovaného Doněcku hrál také za Vladivostok
a Chabarovsk. V dresu české reprezentace se zúčastnil
čtyř světových šampionátů a jedněch olympijských her.
Do Dynama se vrátil před sezonou 2019/2020.
„Nepřemýšlel jsem, že bych se vracel jinam. Chtěl jsem
zpátky domů, před naše fanoušky. Když se naskytla
možnost, neváhal jsem. Někomu se třeba může stát,
že se vrátit nemůže, nedovolí mu to okolnosti. Jsem
vděčný, že já tu možnost dostal a vážím si jí,“ popsal
čtyřiatřicetiletý obránce.
V minulém PUKu Jana Koláře zmínil mladý obránce
A-týmu Michal Hrádek jako svého mentora. Jak vnímá
tuto svoji roli hokejového vzoru?
„Hraji letos s Michalem Hrádkem nebo Ondrou Válou, střídáme se spolu. Beru to tak, že mám vedle sebe
mladé kluky, co občas potřebují poradit. Když jsem byl
mladý, tak jsem také hrál se zkušenými obránci a hodně se jich ptal. Vzpomínám na to, co mě tenkrát pomohlo a snažím se to předat dál,“ vysvětluje.
A jeho rada mladým bekům, aby měli také tak úspěšnou a dlouhou kariéru jako on? „Makejte a buďte sebevědomí,“ poradil Honza Kolář.
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