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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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Z  KAB INY

lec svého prvního gólu v novém ročníku Robert Kousal. 
Radost z vítězství kalilo jen zranění Dominika Frodla, 
kterého už v 16. minutě musel nahradil Milan Klouček, 
který vychytal vítězství.

Klouček následně nastoupil také do nedělního utkání 
s Kladnem, ve kterém sice kapituloval hned z první stře-
ly, a v závěru byl jedním z hrdinů utkání. Díky brankám 
Matěje Blümela, Říčky a Camary jsme vedli po dvou 
třetinách 3:2, hosté však v závěrečném dějství srovnali 
a zápas dospěl do nájezdů.

V nich už Klouček ani jednou nekapituloval, za nás se 
naopak prosadili Camara s Matejem Paulovičem a mohli 
jsme slavit už sedmé vítězství v sezoně z deseti odehraných 
utkání. Také v dalším týdnu, ve kterém nás čekají domácí 
zápasy se Zlínem a Olomoucí, nám budou chybět dlouho-
době zranění Ondřej Roman s Denisem Kusým. Dominik 
Frodl by naopak už měl být k dispozici.

Nejprve doma s Karlovými Vary, které poslal do vedení 
hned v úvodu zápasu Jan Hladonik. Poté oba brankáři 
na dlouhou dobu začarovali svá brankoviště, obrat tak 
přinesl až začátek třetí třetiny.

Během dvou minut jsme zaznamenali dvě branky, když 
se nejprve v oslabení prosadil Ondřej Rohlík a tři body 
nám poté vystřelil Robert Říčka.

Ve zbylých dvou našich zápasech z minulého týdne už 
padalo více branek, když jsme v obou případech vyhráli 
4:3. Nejprve v Liberci, kde jsme sice vedli po dvou tře-
tinách díky brankám Říčky a premiérové trefě v nové 
sezoně Anthonyho Camary 2:1, ve třetí třetině nicméně 
domácí vývoj skóre otočili, a ještě šest minut před kon-
cem o gól vedli.

Pak ale vyrovnal Marek Hecl a dvanáct vteřin před kon-
cem rozhodl o našem vítězství v přesilové hře další stře-

Povedený týden za sebou má pardubické 
Dynamo. Z devíti možných bodů získa-
lo osm, když třikrát vyhrálo a v tabulce 
se posunulo do horních pater. Nejprve 
jsme na domácím ledě porazili Karlovy 
Vary 2:1, poté jsme vyhráli těžké utkání 
v Liberci a nakonec v nájezdech přetlači-
li v enteria areně Kladno. Ve všech třech 
zápasech jsme přitom prohrávali.



4  | PUK

ROZHOVOR

MÁM RADOST 
Z KONKURENCE 
I SVÉ ROLE 
V TÝMU
LUKÁŠ ANDĚL



PUK | 5

ROZHOVOR

to byla do dalšího života dobrá škola. Další věcí pak byl 
jazyk, bavili jsme se anglicky a běžela tam také němči-
na. To byla další oblast, ve které jsem se zlepšil.

A co se týče hokeje?
Tréninky byly na výborné úrovni, měli jsme i kvalitní 
zázemí a podmínky. Takové prostředí všechny hrá-
če posune, takže já to zpětně hodnotím velmi kladně 
a doporučuji to vyzkoušet každému, kdo by měl šanci 
tam jít. Vzpomínám na to dodneška a rozhodně nelitu-
ju toho, že jsem tam hrál.

Jak jste se k takovému angažmá v zahraničí vůbec 
dostal?
Tehdy jsem měl docela dobrou sezonu v jihlavském do-
rostu a díky agentovi a tomu, že jsem byl i v mládežnic-
ké reprezentaci, si mě vyhlídli. Byl jsem tam sice jen rok, 
protože jsem se pak vrátil do Jihlavy, do A-týmu. Ale celá 
sezona v Rakousku byla parádní a užil jsem si ji.

V Jihlavě jste poté odehrál šest sezon v řadě. Do pár 
zápasů jste ale nastoupil také na hostováních v Haví-
řově a Zlíně. Jak vzpomínáte na tyto krátké epizody?
Do Havířova jsem šel před mistrovstvím světa juniorů, 
protože jsem tehdy v Jihlavě neměl takové vytížení. Potře-

Jaké jsou vaše první vzpomínky na začátky v hokeji? 
Pocházím ze sportovní rodiny, hokej hráli můj taťka i star-
ší brácha. Takže bylo jasné, jaký sport budu dělat. Vzpo-
mínám si, že jsem se chodil dívat na bráchu a na áčko 
Dukly, kde byl pak mým vzorem Tomáš Čachotský.

Snil jste vůbec o tom, že byste si někdy zahrál extraligu?
Můj sen byl, abych si zahrál za Duklu. A když už se mi 
to splnilo, tak jsem za ni chtěl nastoupit i v extralize. To 
se mi také povedlo, takže v Dukle jsem si splnil všechny 
cíle a jsem rád, že mi to tam tak vyšlo. Byl jsem tam 
opravdu spokojený, ale před loňskou sezonou už jsem 
se chtěl zase posunout dál.

Už v šestnácti letech jste přitom z Jihlavy zamířil na 
rok do Salcburku. Co vám tahle zkušenost přinesla?
Poprvé jsem bydlel bez rodičů a musel jsem se osa-
mostatnit. S klukama jsme bydleli na internátu, takže 

Nepatří k nejznámějším hráčům pardubic-
ké kabiny. Na ledě se ale ukázat umí a jeho 
jméno je v poslední době slyšet čím dál 
častěji. Lukáši Andělovi je teprve 24 let, 
dospělý hokej však hraje už osm let a jako 
průbojný centr šéfuje čtvrtému útoku Dy-
nama. „Jsem moc vděčný, že můžu být sou-
částí takového týmu,“ říká skromně.
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boval jsem víc hrát a v Havířově jsem dostal větší prostor. 
O dva roky později už byla jiná situace – v Jihlavě se mi 
dařilo, měl jsem povedený rok a ve Zlíně měli několik zra-
něných, tak si mě vyžádali na střídavé starty. Vzpomínám 
na to dobře, ale byl jsem tam opravdu jen krátce. 

Jak už jste zmiňoval, před sezonou 2020/21 jste si 
pro svůj další rozvoj vybral Pardubice. Proč zrovna 
Dynamo?
Potřeboval jsem nové cíle a motivaci, chtěl jsem zkrát-
ka změnu. Hledal jsem varianty, jak dál. A naskytly se 
Pardubice, což jsem viděl jako nejlepší možnost. Měl 
jsem to blízko, navíc šlo o extraligový tým s parádním 
stadionem, zázemím a fanoušky. Žije to tady hokejem 
a já jsem nesmírně vděčný, že mi Pardubice daly šanci. 
Snažím se jim to vracet.

Jak se vám líbí žít na východě Čech?
V Pardubicích jsem nadmíru spokojený, moc se mi líbí 
město. Během roku jsem si to tady hodně oblíbil.

Jak často jezdíte z Pardubic domů do Jihlavy?
V létě jsem jezdil častěji, ale momentálně jdou už zá-
pasy rychle za sebou a prostoru moc není. Domů se 
podívám tak jednou, dvakrát do měsíce. Jsem rád, že to 
mám docela kousek, vnímám to jako výhodu.

Patříte mezi mladší hráče Dynama, berete jako vý-
hodu i fakt, že věkový průměr týmu je docela nízký?
Už když jsem přicházel, tak jsem pár kluků znal, což 
vám vždycky pomůže, když jdete do nového prostředí. 
V kabině to ale většinou funguje podobně – nerozli-
šujete, jestli jsou tam staří nebo mladí. Důležitější je, 
aby mezi hráči byly dobré vztahy. Myslím, že to se nám 
daří, každý se baví s každým a máme v partě takovou 
pohodu. To je základ toho, aby mužstvo dobře fungo-
valo i na ledě a mohlo udělat nějaký úspěch.

Koho z Pardubic už jste znal dříve?
Znal jsem Honzu Mandáta, protože je také z Jihlavy. 
Potom taky Ondru Válu a Denise Kusého z reprezen-
tací, Ondra Machala byl zase v Jihlavě na hostování, 
stejně jako Honza Zdráhal. 

Možná i díky dobré spolupráci se starými známými 
se vám loňská sezona povedla. V lednu jste si nicmé-
ně poranil rameno a do zbytku sezony už jste nezasá-
hl. Jak jste se s tím vyrovnával?
Abych pravdu řekl, tak to bylo opravdu těžké. Výko-
ny jsem měl docela dobré, ale sezonu mi dost ovlivnila 
zranění. Měl jsem i otřes mozku, pak jsem se dostal 
zpátky do formy a po čtyřech zápasech přišlo zranění 
ramene. Vyřadilo mě to na čtyři měsíce, což je hodně 
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3. 10. 
ZAČÍNÁME 
VEŘEJNÉ 

BRUSLENÍ

arena.rfpardubice.cz

dlouhá doba, takže jsem měl i pomalejší návrat. Ale 
dobře jsem zrehabilitoval, rameno drží a jsem teď moc 
rád, že můžu být zpátky. A že mi Pardubice daly šanci 
pokračovat a porvat se o místo v sestavě.

Jak vnímáte nárůst konkurence v útoku Dynama?
Je to logické, jelikož ambice jsou vysoké. Konkurence 
je ale všude a spolu s ní jde nahoru i výkonnost. Takže 
já si to pochvaluju, nutí nás to makat co nejvíce napl-
no a potvrzovat svoji kvalitu. Což nás může posunout 
jedině dopředu.

Co považujete za svoji největší přednost na ledě?
Tím, že jsem menšího vzrůstu (175 cm), tak musím 
hledat přednosti jinde než ve hře do těla. Například 
v bruslení, střelbě a přehledu ve hře.

Jak vám vyhovuje role bojovníka ve čtvrté lajně?
Abych pravdu řekl, tak já si roli nevybírám. Záleží to 
na trenérovi a na tom, jak to pak hráč vezme. Já se sna-
žím plnit jakoukoli roli, kterou dostanu.  A je mi jedno, 
v  jaké je to lajně. Pro mě je důležité, abych odevzdal 
maximum, aby byl trenér spokojený a abych týmu po-
mohl co nejvíce, abychom co nejvíce vyhrávali.

A jak byste zhodnotil dosavadní výsledky Pardubic?
Myslím, že jsme neodehráli špatné zápasy. Ale bohužel 
se tam objevují zbytečné chyby, nějakou třetinu vždy 
vypadneme z tempa. Na tom musíme zapracovat, aby-
chom vydrželi hrát koncentrovaně celý zápas. Jinak si 
myslím, že tým funguje a pokud zapracujeme na nedo-
statcích, můžeme být ještě silnější.

Vnímáte i svoji roli zkušenějšího a o čtyři roky star-
šího hokejisty oproti vašim spoluhráčům ze čtvrté 
lajny?
Tak Filip Koffer i Ondřej Rohlík už v extralize také ode-
hráli několik zápasů a vědí, co mají hrát. Ale určitě spo-
lu o hře mluvíme. Komunikace je důležitá, abychom 
byli při sobě a pomáhali si navzájem. Myslím, že jsme 
si s klukama sedli a také na ledě plníme to, co máme. 

Navíc máte čas a důvěru trenéra, abyste se vzájemně 
sehráli…
Jasně, hrajeme spolu už od přípravy, takže se známe 
a víme, co od sebe čekat. Naše hra je založená na tom, 
že musíme na ledě lítat. Jsme mladší hráči a nejsme 
velkého vzrůstu, takže na ledě vždycky děláme vítr. 
V dnešním hokeji je bruslení hodně důležité.

A co říkáte na nové posily Pardubic a jejich výkony?
Řekl bych, že všichni kluci parádně zapadli do týmu. 
Ať  už hokejově, nebo i lidsky jsou skvělí, i díky nim 
máme dobrou partu. Snad se to odráží i na ledě, já jen 
doufám, že to takhle bude pokračovat a společně udě-
láme úspěch.

NYNÍ 
V PRODEJI

Už máte svůj 
Magazín Dynamo?
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Podcast vedou Pavel Poulíček a Lukáš Zitka, kteří si po-
stupně budou zvát hosty v rámci zajímavých a někdy i ne-
tradičních témat. Vždy se přitom bude jednat o více hostů, 
kteří mají k danému tématu co říct.

„Chceme fanouškům nabídnout zase jiný pohled na dění 
v a okolo pardubického hokejového klubu. Máme to po-
stavené na tématech, která nebudou jen s hráči, trenéry 
a lidmi zevnitř, ale chceme si povídat víc než o hokeji. Je to 
diskuze, do které občas zapojíme nečekané hosty. Nechce-
me dělat klasické rozhovory,“ říká ke vzniku podcastu 
Pavel Poulíček.

Ten si je vědom, že se kolem pardubického Dynama jed-
ná už o druhý podcast, případné duplikace se ale nebo-
jí: „Jsme rádi, že máme fanoušky, kteří sami spustili svůj 
podcast Dynamo Talks. Už ze samé podstaty věci se ale 
jedná o jinou formu, spíše z pohledu fanouška. My bude-
me nabízet vždy více respondentů na širší témata.“

Hned první díl s podtitulem „Jak se trénuje Dynamo“ to 
potvrdil. K mikrofonům zasedla hned trojice mužů z ak-
tuálního trenérského štábu A-týmu. Vedle hlavního kou-
če Richarda Krále to byl trenér gólmanů František Brázdil 
a manažer týmu Tomáš Rolinek.

Na přetřes přešla řada témat, ať už poklidných, nebo ně-
kdy i trochu ožehavých. Fanoušci se mohli dozvědět, kdo 
má u týmu jakou roli, kdo se podepisuje pod jaká rozhod-

nutí a na co všechno se musí během trénování pardubic-
kého Dynama myslet.

„Na složení útoků se snažíme přijít během přípravy. Po-
znat hráče, i proto jsme hodně točili sestavou, abychom 
měli určité vazby, kdo s kým může a nemůže hrát. Pak 
přijde sezona a my chceme mít lajny nějak postavené, ale 
když se nám něco nelíbí, tak to třeba hned po první třetině 
změníme. Dostane to nějaký impuls, hráči zbystří a hra 
vypadá jinak. Snad lépe, i když to někdy nepomůže,“ říká 
třeba k chemii skládání útoků Richard Král.

Jak se pak třeba připravují gólmani na jednotlivé zápasy 
prozradil František Brázdil: „Hodně koukáme na videu na 
to, odkud chodí střely. Jestli je to většinou ze slotu, nebo ze 
stran. Také se před zápasem připravujeme na přesilovky, 
a především jednotlivé hráče – jestli více střílejí, nebo jestli 
to někdo přehrává… Třeba Liberec hraje hodně u tyčky. 
Tomu pak uzpůsobujeme tréninky, ale ne už v den zápasu, 
kdy potřebujeme, aby si spíše sáhly na puk a dostali se do 
pohody, než abychom je drtili tím, že budou dostávat góly. 
V den zápasu je nechceme dostat pod tlak tímto způso-
bem.“

Nejen první, ale i všechny následující díly nového pod-
castu Povolené uvolnění si můžete poslechnout zatím na 
našem oficiálním Youtube kanále a poté i v rámci aplikací 
Spotify, Google podcast a Podbean. Brzy by se pak měly 
naše podcasty objevit také na platformě Apple podcasts.

TOHLE UVOLNĚNÍ 
JE POVOLENÉ
Další novinkou, kterou si Dynamo připravilo s novou 
sezonou pro své fanoušky, je zbrusu nový podcast 
Povolené uvolnění. Na ten se můžete těšit dvakrát 
do měsíce a vždy se v něm dozvíte něco zajímavého 
z prostředí klubu nebo života kolem něj. Prvními hosty 
byli koncem září trenéři Richard Král a František Brázdil 
a manažer A-týmu Tomáš Rolinek.

POCAST
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PRODEJNA: ROHOVLÁDOVA BĚLÁ 143, 533 43
TEL. 466 942 142 I MOBIL 603 573 009
WWW.STRNAD-KOBERCE.CZ

v

YOUTUBE SPOT I F Y GOOGLE PODBEAN

POSLECHNĚTE S I  1 .  D Í L  PODCASTU  POVOLENÉ UVOLNĚN Í :
 „ JAK SE  TRÉNUJE  DYNAMO? “ 
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ONDŘEJ 
ROMAN
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OBRÁNCI

ÚTOČNÍCI



14  | PUK

SESTAVY  SOUPEŘE

BRANKÁŘI

34 MICHAL KOŘÉNEK

39 LIBOR KAŠÍK

57 DANIEL HUF

OBRÁNCI

3 JAN DLUHOŠ

5 TOMÁŠ ŽIŽKA

18 MARTIN NOVOTNÝ

24 JIŘÍ SUHRADA

40 MATYÁŠ HAMRLÍK

43 DANIEL GAZDA

61 PETER TRŠKA

63 ONDŘEJ NĚMEC

89 JAKUB FERENC

ÚTOČNÍCI

8 ŠTĚPÁN FRYŠARA

9 BEDŘICH KÖHLER

11 MATĚJ SEBERA

15 LUKÁŠ CHLUDIL

23 TOMÁŠ MIKÚŠ

25 PAVEL KUBIŠ

27 ANTONÍN HONEJSEK

51 JAKUB ŠLAHAŘ

65 PAVEL SEDLÁČEK

70 ADAM ZBOŘIL

72 DAREK HEJCMAN

76 OSCAR FLYNN

77 JIŘÍ KARAFIÁT

81 VOJTĚCH DOBIÁŠ

82 ŠIMON FRÖMEL

88 ZDENĚK OKÁL

90 LUKÁŠ VOPELKA

92 DOMINIK LUŽA

BRANKÁŘI

29 JAN LUKÁŠ

31 JAN ŠPUNAR

36 JAKUB SEDLÁČEK

42 BRANISLAV KONRÁD

OBRÁNCI

3 DAVID ŠKŮREK

4 ADAM RUTAR

6 TOMÁŠ DUJSÍK

14 DALIBOR ŘEZNÍČEK

23 JIŘÍ ONDRUŠEK

27 ALEX RAŠNER

48 TOMÁŠ ČERNÝ

51 JAN ŠVRČEK

66 LUKÁŠ MAREŠ

92 TOMÁŠ VALENTA

ÚTOČNÍCI

7 DANIEL MINISTR

9 JAN KÁŇA

12 JAN KNOTEK

15 MATĚJ TOMAJKO

17 TOBIÁŠ HANDL

18 VOJTĚCH TOMEČEK

19 LUKÁŠ NAHODIL

22 MICHAL KUNC

24 VILÉM BURIAN

41 PETR STRAPÁČ

44 DAVID OSTŘÍŽEK

46 DAVID KREJČÍ

57 ROSTISLAV OLESZ

61 LUKÁŠ KLIMEK

71 LUKÁŠ KUCSERA

72 JAN BAMBULA

73 JOSHUA JAMES MÁCHA

81 PETR KOLOUCH

88 JAKUB NAVRÁTIL
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