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JE TO VŠECHNO
JEDNODUŠŠÍ
ŽIVÉ PŘENOSY

z Tipsport extraligy a Chance ligy

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

Jeden týden, dva zápasy, čtyři body. Celkové
skóre 5:2. Tak dopadl uplynulý týden v podání
pardubického Dynama, které se v jednu chvíli
posunulo dokonce na první příčku extraligové
tabulky. A to díky vítězství 5:1 nad Zlínem, po
kterém následovala domácí prohra 0:1 po prodloužení s Olomoucí.

Deset zápasů marně čekal na svůj první extraligový gól v dresu Dynama. V tom jedenáctém se
ale Adam Musil blýskl čistým hattrickem, kterým
sestřelil zlínské Berany. Ti se přitom ujali v enteria
areně vedení, když se už ve třetí minutě prosadil
Bedřich Köhler. Byla to však jejich jediná radost.
Ještě v první třetině totiž vyrovnal svou první trefou v novém dresu Musil, který ve druhé třetině
dvěma góly vývoj zápasu otočil. Ve třetí třetině
pak navázal na své předchozí dvougólové představení proti Kladnu stejným počtem přesných zásahů Anthony Camara a Dynamo vyhráli 5:1.
Díky vítězství a faktu, že v úterý se hrály jen dva
zápasy, jsme se dokonce dostali na první místo extraligové tabulky, kde jsme vydrželi do pátku, kdy
jsme naopak měli volno my.
Ve vítězné sérii, která čítala čtyři zápasy, jsme
chtěli pokračovat v neděli, kdy jsme opět na domácím ledě přivítali Olomouc i s Davidem Krejčím
v sestavě. Utkání ale kralovali oba gólmani, když
jak Dominik Frodl, tak Jakub Sedláček nepustili
za svá záda v 60 minutách ani jednu střelu.
Rozhodnutí tak přineslo až prodloužení, ve kterém se prosadil hostující Petr Kolouch a vystřelil
Hanákům bod navíc. Vítězný návrat do sestavy si
tak nemohl užívat útočník Ondřej Roman, který
se do pardubické sestavy vrátil přesně po měsíci.
Mezi dlouhodobě zraněnými tak zůstává už pouze Denis Kusý, na marodce Dynama je také další
útočník Marek Hecl, který doufá v návrat na led
každým dnem.
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JAK SE CÍTÍ
KANAĎAN
V ČESKÉ
PARTĚ?
DENNIS
ROBERTSON

Na ledě vypadá jako drsňák, je schopný přitvrdit a ukázat soupeři, že si má
dát pozor. Bez výstroje ale působí mile,
je hodně komunikativní a přátelský.
Happy Canadian guy. Přesně takový je
Dennis Robertson, třicetiletý obránce,
který zamířil do Pardubic s cílem vyhrát
extraligu.
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Jak si užíváte život v Pardubicích?
Zatím se mi tady moc líbí. Oproti Bolzanu je to však trochu jiné, nemluví tady tolik lidí anglicky. To je pro mě
trochu výzva, protože musím častěji sahat po telefonu
a používat překladač. Časem se snad naučím i trochu česky. (smích)
A jak se vám komunikuje se spoluhráči? Umí všichni
anglicky?
V kabině je to dost dobré. Trenéři sice používají spíše češtinu, ale trenér brankářů František Brázdil umí anglicky
perfektně a všechno nám překládá. Taky většina spoluhráčů umí dobře anglicky, což vnímám jako velkou výhodu a pomoc. Navíc jsou přátelští a v týmu mě přijali bez
problémů. Díky nim je pro mě všechno lehčí.
Jak vlastně v létě probíhala vyjednávání s vedením Dynama?
V kontaktu jsme byli už během sezony. V Bolzanu jsme
měli silný tým, zahráli jsme si finále a Pardubice se o mně
nejspíš dozvěděly právě díky tomu. Když pak přišla konkrétní nabídka, rozhodl jsem se, že ji přijmu. Není to
o tom, že bych chtěl po Evropě střídat týmy, to ne. Dynamo zaujalo ze sportovního hlediska – udělalo se více přestupů, tým má vysoké ambice, a také já jsem chtěl udělat
krok do lepší ligy. Takže jsem využil příležitosti, která se
mi nabídla.

Jak velkou roli ve vašem rozhodování sehrál Anthony
Camara?
Na konci loňské sezony jsem se ho ptal na detaily, jak se
mu tady líbí. Říkal mi, že je to tady hezké a že je tady spokojený. To mi jen potvrdilo můj názor, v tu dobu už jsem
byl vesměs rozhodnutý, protože jsem znal kvalitu české
soutěže a věděl jsem, že to chci zkusit, že mě to zase obohatí a posune.
Z hlediska toho, co máte v kariéře za sebou, patříte mezi
nejvíce zkušené hráče týmu. Jak se v Pardubicích cítíte?
Velmi dobře. Samozřejmě vnímám, že jsem trochu starší a zkušenější než ostatní. Ale na druhou stranu jsem
tady taky nejnovější, takže se musím trochu spoléhat na
znalosti a rady ostatních kluků, kteří hrají extraligu delší
dobu. Vědí, jakým stylem se tu hraje, na co si dát pozor,
v čem jsou ostatní týmy silné. Takže se na ně spoléhám
a učím se od nich. A cítím se podobně, jako když jsem byl
mladý nováček. (usměje se)
Přesto, necítíte se trochu pod tlakem?
Ani ne. Obecně bych řekl, že tlak je na nás všechny, jsou
tady vysoká očekávání. Ale myslím si, že to je fér. Vysoká
očekávání bychom mít měli, protože máme kvalitní tým.
Zároveň to v šatně není o tlaku nebo očekáváních. Prostě
poctivě makáme, hrajeme hokej, jak nejlépe umíme. Bavíme se tím a neděláme si zbytečně těžkou hlavu.

55

#

PUK | 5

ROZHOVOR

S kým jste si v kabině sednul nejvíce?
Nejvíce času trávím s Anthonym, jsme jediní dva Kanaďani v týmu, takže si logicky rozumíme nejvíce. A také jsme
spolu rok hráli v Charlotte, už se dobře známe. Co se týče
ostatních kluků, hodně z nich dříve hrálo v Americe, díky
čemuž se dokážeme navzájem chápat a vycházet spolu.
Máme se o čem bavit, podobné zkušenosti vás více propojí. A třeba Adam Musil vyrůstal v Britské Kolumbii, stejně
jako já. Máme dost věcí společných, hráli jsme proti sobě
v AHL… V kabině se opravdu cítím velmi dobře.
Znal jste z dřívějšího působení i Jakuba Nakládala?
Vím, že působil v organizaci Caroliny, ale neznali jsme se.
Kuba tam nebyl příliš dlouho, delší dobu strávil v Calgary.
Byli jsme spolu na tréninkovém kempu, nicméně víc jsme
se seznámit nestihli, protože on se o Vánocích vrátil do
Evropy. Tehdy to v Carolině moc nefungovalo. Ale s Kubou jsme se o tomhle bavili, samozřejmě tam máme několik společných přátel, což je vždycky zajímavé.
Myslíte, že je v šatně Pardubic hodně přítomná severoamerická mentalita?
Řekl bych, že kabina je hodně česká. Na druhou stranu
spousta věcí je stejných nebo podobných, jako v Severní Americe. Možná styl tréninku je trochu jiný, ale pracovitost a čas strávený na ledě jsou stejné. Víte, ani tolik
6 | PUK

nezáleží na tom, odkud pocházíte. Všichni hokejisté mají
hodně společného, jsme ze stejného těsta. Ale působení
v Dynamu je pro mě jakožto Kanaďana skvělá zkušenost.
V Evropě jste navíc hrál už dříve. Zvyknul jste si během
dvou let v Bolzanu na evropský styl?
Samozřejmě. Nicméně každá země a soutěž má svůj vlastní styl. Český styl hokeje je hodně odlišný od ICEHL (dří-

ROZHOVOR

vější EBEL – pozn. red.). Extraliga je lepší, rychlejší, hrají
zde zkušenější hokejisté. To všechno má vliv. Ale líbí se mi
to, přesně tohle jsem od angažmá v Pardubicích očekával.
A jsem moc rád, že jsem v tak dobrém týmu. Díky výhrám se cítím daleko lépe.
Ani široké hřiště pro vás není problém?
To je v pohodě. Navíc aréna je super a fanoušci jsou úžasní – to je jedna z věcí, které na Evropě miluju. V Americe
a Kanadě jsou taky blázniví fanoušci, ale tady je to jiný
level. Chorály, zpívání, emoce… Pardubické fanoušky si
moc užívám a rád bych jim vzkázal, že jsou perfektní.
V deseti zápasech jste si zatím připsal čtyři asistence.
Sledujete své osobní statistiky?
Abych řekl pravdu, tak nijak speciálně. Svoji hru hodnotím podle jiných faktorů. Je sice vždycky příjemné zapsat
se mezi střelce, a moc se těším na moment, až se mi to
povede a vstřelím gól v enteria areně před všemi fanoušky.
Ale jinak mi na bodech příliš nezáleží, jsou pro mě důležité jiné věci – svůj osobní úspěch chci postavit na úspěchu
týmovém.
Produktivní ale jste, v AHL jste bodoval v každém třetím zápase, v Bolzanu v každém druhém.
Popsal bych se spíše jako všestranný obránce. Nehod-

notím se podle bodů, soustředím se na detaily své hry.
A když se mi daří, tak je právě tahle poctivá práce to, na
co jsem nejvíce pyšný. Ať už je to v ofenzivě, nebo defenzivě. Pokud se to pak projeví na bodech – jako v minulých
letech, kdy mi k tomu hodně pomohli i skvělí spoluhráči
– tak budu jedině šťastný. Ale nejvíce toužím po týmovém
úspěchu.
Ten se vám zatím povedl jen v AHL, když jste s farmou
Caroliny vyhrál Calder Cup. Ještě předtím jste však
působil v univerzitní NCAA. Jak vás tahle zkušenost
obohatila?
Univerzita byla skvělá. Doporučil bych ji každému, klidně
i lidem z Česka. Dala mi možnost vyrůst, dospět a získat
nové příležitosti. A to jak z hokejového, tak životního hlediska. Poznal jsem, jaké to je žít sám, být závislý jen na
sobě. Každý jednou musí najít svoji cestu, a já jsem si právě na univerzitě naplno ujasnil, čeho chci v životě dosáhnout. Takže si myslím, že to pro mě bylo hodně důležité
období. A moc jsem si ho užil.
Studoval jste na prestižní Brownově univerzitě, plánujete získané znalosti a dovednosti uplatnit po sportovní
kariéře?
Strávil jsem na univerzitě čtyři roky, studoval jsem obor
byznys a ekonomika. S takovým titulem máte široký záPUK | 7
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běr, rozhodně mi to otevírá zajímavé možnosti. Lidi, kteří
se mnou studovali, teď pracují ve Facebooku nebo Googlu, jiní zase v bankách nebo finančnictví. Ale nevím, co
mi budoucnost přinese. Tahle otázka bude aktuální až po
kariéře, teď se soustředím na hraní hokeje.
Proč jste se pak po pěti letech v AHL rozhodl pro angažmá v Bolzanu?
Vždycky jsem si chtěl zkusit hrát v Evropě. Myslím, že je
to výjimečná příležitost jak v rámci hokeje, tak i v rámci
cestování a poznávání jiných kultur. Nemyslím si, že je
hodně jiných prací, při kterých můžete cestovat a taky poznávat nové lidi. AHL je navíc hodně mladá soutěž, není
v ní moc starších hráčů. Je tam dokonce pravidlo, že do
zápasu může nastoupit jen šest hráčů, kteří odehráli přes
260 utkání v profesionální soutěži. Tohle číslo už bych letos přesáhl, takže bych se mohl stát nepotřebným.

Navíc je to hodně náročná soutěž, hlavně co se týče cestování, ne?
Ano, cestování je složité. V Evropě je to o dost jednodušší, protože každý výjezd na zápas je pouze jednodenní.
V Americe jsou větší vzdálenosti, létali jsme letadlem po
celé zemi a přespávali v hotelech. Navíc se tam hraje více
zápasů, skoro osmdesát. V tomto směru je to tady pohodovější.
Všiml jsem si ale, že na WhatsAppu máte fotku z Alp.
Máte rád cestování za přírodou a památkami?
Jasně, doufám, že využiju volný čas a budu moct prozkoumat Česko. Snad se mi pak po sezoně podaří užít si i jinou
evropskou zemi, s mojí snoubenkou se určitě někam podíváme. Třeba konkrétně v Bolzanu bylo nádherně, moc
se mi tam líbilo žít.

Už máte svůj
Magazín Dynamo? NV PRYONDEJÍI
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www.dbc-ag.cz
Rozvojový fond Pardubice a.s. významně
přispěl k rekonstrukci krásných sklepních prostor Machoňovy pasáže, které se nyní stanou domovem amatérského divadla Exil.
Provoz divadla byl zahájen 1.10. 2021 a historická Machoňova pasáž se tak opět stane
centrem kulturního dění.

rfpardubice.cz

WINTER HOCKEY GAMES

CENY DO SOUTĚŽE

VSTUPENKA DO ŠPINDLU
NABÍZÍ ŠANCI VYHRÁT
LUXUSNÍ CENY
Hraje se o pořádně lákavé ceny! Projekt D+D REAL Winter Hockey Games rozjel velkou soutěž, jež nabízí třeba
sezonní permanentku na lyžování ve Špindlerově Mlýně,
víkendové ubytování na horách pro dvě osoby, Stříbrný
tarif O2 TV na rok zdarma i se set top boxem, podepsané
dresy Jaromíra Jágra a Lubomíra Višňovského nebo stylový merch na zimu. Pravidla jsou jednoduchá: stačí si koupit vstupenku na zápas Dynama s Kladnem. Hokejový
svátek pod širým nebem vypukne v prosinci, registrace
do soutěže končí 22. října.
Šanci na výhru mají všichni fanoušci, kteří si zakoupí
vstupenku na jeden z hlavních hrací dnů od 9. do 11. 12.
2021. Právo registrace mají automaticky i všichni dosavadní držitelé vstupenek.
Účast v soutěži není vůbec složitá. Stačí splnit jednoduché
podmínky, vyplnit jednoduchý soutěžní formulář pomocí
jakékoliv čtečky QR kódu na webu www.winterhockeygames.com a pak už jen čekat na štěstí ve slosování, které
proběhne do 27. října. Ve hře toho není málo.

1.

sezonní permanentka na lyžování ve Špindlu, roční
tarif Sport Plus od 02 TV + O2 TV set-top box,
podepsaný dres Jaromíra Jágra, kulich + šála + puk
D+D REAL Winter Hockey Games

2.

týdenní permanentka na lyžování ve Špindlu, tarif
Sport Plus od 02 TV na 3 měsíce, podepsaný dres
Jaromíra Jágra, kulich + šála + puk D+D REAL Winter
Hockey Games

3.

týdenní permanentka na lyžování ve Špindlu, tarif
Sport Plus od 02 TV na 1 měsíc, podepsaný dres
Lubomíra Višňovského, kulich + šála + puk D+D REAL
Winter Hockey Games

4.

týdenní permanentka na lyžování ve Špindlu, kulich
+ šála + puk D+D REAL Winter Hockey Games

5.

ubytování ve Špindlu pro 2 osoby na 2 noci, kulich
+ šála + puk D+D REAL Winter Hockey Games

6.

denní permanentka na lyžování ve Špindlu, kulich
+ puk D+D REAL Winter Hockey Games

7.

denní permanentka na lyžování ve Špindlu, šála + puk
D+D REAL Winter Hockey Games

8.

denní permanentka na lyžování ve Špindlu, kulich
+ puk D+D REAL Winter Hockey Games

9.

denní permanentka na lyžování ve Špindlu, šála + puk
D+D REAL Winter Hockey Games

10. denní permanentka na lyžování ve Špindlu, kulich
+ šála + puk D+D REAL Winter Hockey Games

Čím více máte vstupenek, tím spíš zvyšujete svoji šanci na
vítězství – ve formuláři totiž můžete zadat číselný kód každé zakoupené vstupenky. Pak už jen stačí sledovat facebookový a instagramový účet Winter Hockey Games, kde
se dozvíte, zda jste byli mezi šťastlivci.
Kromě šance na výhru v soutěži by však byla ze všeho
nejvíc škoda nechat si ujít jedinečný zážitek v předvánočním čase, kdy Dynamo nastoupí v unikátním prostředí
pod sjezdovkou Svatý Petr k ostrému utkání proti Kladnu
s Jaromírem Jágrem. Tohle bude opravdový svátek hokeje!
Neváhejte a zapojte se do D+D REAL Winter Hockey
Games. Už samotný slogan celého projektu zcela jasně
naznačuje: #budetovelky.

PODMÍNKY SOUTĚŽE
Zzakupte alespoň jednu vstupenku na D+D REAL Winter Hockey Games do 22. 10. 2021, nebo buďte již držitelem vstupenky na hrací dny 9. 12. nebo 10.
12. nebo 11. 12. 2021. Účast v soutěži je třeba potvrdit registrací na www.winterhockeygames.com (sekce Soutěž), kde ve formuláři vyplníte jméno a příjmení,
emailovou adresu a číslo QR kódu na vaší vstupence. Registrace do soutěže probíhá do 22. 10. 2021. K vylosování výherců dojde nejpozději do 27. 10. 2021 na
sociálních sítích Winter Hockey Games. Sledujte sociální sítě Winter Hockey Games (Facebook + Instagram), kde budou výherci soutěže vyhlášeni. Organizátor
soutěže si vyhrazuje právo na úpravu pravidel, budou-li to okolnosti vyžadovat.
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retia.cz

VOJENSKÉ A BEZPEČNOSTNÍ
SYSTÉMY
ZÁZNAMOVÉ SYSTÉMY
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