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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

Další povedený týden za sebou mají v nové sezoně hokejisté Dynama, když z šesti možných bodů ukořistili
pět. V moravskoslezském dvojboji si nejdříve poradili
na domácím ledě s Vítkovicemi hladce 6:0, aby následně v těžkém utkání v Třinci ukořistili výhru 3:2 po samostatných nájezdech.
S Vítkovicemi to podle výsledku vypadá na jasnou záležitost, tak tomu ale v enteria areně úplně nebylo. Stačí
se podívat na poměr střel 32:31, který k šestigólovému
vítězství úplně nesedí. Jenže na naší straně byl ten den
bezchybný Milan Klouček v brance a také větší střelecká
produktivita.
V první třetině nás poslal do vedení zatím nejlepší kanonýr celé extraligy Robert Říčka a na 2:0 zvyšoval Robert
Kousal. Vítkovice následně tlačily, především ve druhé
třetině si vytvořily několik nebezpečných příležitostí,
ale buď ztroskotaly na Kloučkovi, nebo vlastní nemohoucnosti v koncovce.
Další šanci na snížení dostali v závěru druhé části v přesilové hře, ale místo snížení nechali ujet Filipa Koffera,

který byl v úniku faulován. Nařízené trestné střílení sám
proměnil a připsal si svou první extraligovou branku
v kariéře.
Definitivní klid na domácí hokejky přenesly dvěma
slepenými góly v polovině třetí třetiny Ondřej Roman
a Matěj Blümel, skóre uzavřel svou druhou brankou
v utkání a zároveň v extralize Koffer. Milan Klouček se
dočkal čistého konta po dlouhých třech letech.
Do branky se následně postavil také na ledě obhájců titulu z Třince, kde Dynamo po dvou trefách Roberta Říčky z první třetiny dlouho vedlo 2:1. Domácí ale nakonec
ve třetí třetině vyrovnali zásluhou Martina Marinčina
a šlo se do prodloužení. To nerozhodlo a dlouho nepřinesly rozuzlení ani samostatné nájezdy. Až v desáté sérii
rozhodl o vítězství Pardubic Patrik Poulíček.
Do dalšího týdne jde Dynama na marodce s dlouhodobě zraněným Denisem Kusým. Pomalu k bruslení se pak
začíná vracet Marek Hecl, který by se snad co nevidět
mohl vrátit zpět do sestavy. V náročném týdnu, kdy nás
čeká Sparta, Plzeň a Mladá Boleslav, by se jeho rychlé
ruce hodily.
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ROZHOVOR

HESLO ADAMA MUSILA?

DOSTAT ZE SEBE
MAXIMUM

Těžko byste v Česku našli hokejovější rodinu, než je
ta Musilova. Dědeček Jaroslav Holík má kompletní
sbírku medailí z MS, otec František Musil zase stovky zápasů v NHL a strýc Bobby Holík i dva Stanley
Cupy. Čtyřiadvacetiletý Adam se chce k podobné
kariéře odrazit v dresu Pardubic.
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ROZHOVOR

Když jste byl malým klukem, asi neexistovala jiná možnost než hokej, že?
V hokejovém prostředí se pohybuju od narození, to je pravda, taťku jako hráče si ale nepamatuju vůbec. Trochu si vzpomínám na strejdu, ale taťka skončil s hokejem, když mi bylo
pět let. Zážitky z dětství mám každopádně moc hezké.
I z Pardubic?
Měl jsem tady rodinu, babičku se strejdou, strejda tady
pořád žije. Táta tady vyrůstal a k Pardubicím jsem měl
vždycky blízko, i když jsem tu nikdy nebydlel. A prostředí
jsem znal, za rodinou jsme sem jezdili často.
Vy jste se přitom narodil v Kanadě, kde hrál váš otec NHL.
Jsem za to rád, neměnil bych. Ale vyrůstal jsem hlavně
v Jihlavě.
Co pak rodina říkala na to, že jste v sedmnácti oblékl
kanadský národní dres?
Rozhodnutí nechávali na mě. Když se naskytla možnost
reprezentovat Kanadu, tak jsem byl strašně moc rád. Cítil
jsem vděčnost, že se vůbec do takového týmu můžu dostat. Rodina mi to přála a byla pyšná. Na mistrovství světa
juniorů už jsem pak jel za Česko.
Čtyři roky jste hrál juniorskou WHL a pak se posunul
na farmu. Jak těžké bylo prosadit se v AHL?
Je to hodně náročná soutěž, já ji vnímám, jakou druhou
nejlepší ligu na světě. Je tam hodně mladých kluků, kteří
se chtějí dostat nahoru. A soutěž je náročná nejen po fyzické stránce, ale i po mentální. Jen ti nejsilnější to ustojí
a zvládnou to.

Je ve hře, že byste se tam v budoucnu vrátil a bojoval
o NHL?
Ne, momentálně žádné představy nemám. Chci být hlavně v pohodě a mít radost ze života. A co se stane, to se
stane. Momentálně nechci moc přemýšlet nad budoucností, chci brát každý den tak, jak je a chci si ho užít naplno. Vím, že když budu svou každodenní práci dělat dobře,
tak úspěchy přijdou. Nechám to, jak se říká, na hokejovém
bohovi.
Do NHL vás před šesti lety vás ve čtvrtém kole draftovalo St. Louis. Jak jste to prožíval?
Tehdy byl draft v Miami, takže jsme si z toho s rodinou
udělali dovolenou, což bylo krásné. Samozřejmě, být draftovaný je hezká věc, na druhou stranu každý ví, kolik práce je ještě před vámi. Je to hezký pocit, ale nic zázračného.
Pracovat musíte pořád dál.
O úroveň výš jste si nakonec nezahrál, účastnil jste se
alespoň předsezonních kempů?
Jasně, zažil jsem jich několik. V organizaci St. Louis jsem
byl čtyři roky, takže každý rok jsem se účastnil, hrál jsem
i přípravné zápasy. Už jen pobyt v tom prostředí vás jako
člověka i sportovce hrozně obohatí.
Mají v zámoří hokejisté jinou mentalitu?
Záleží na jednotlivcích. Já jsem v Kanadě a Americe hrál
přes deset let, takže jejich mentalita je mi asi přirozená
a snažím se ji mít i tady. V něčem se ty dva světy asi liší, ale
v Pardubicích je hodně kluků, kteří si zámořím prošli a tu
mentalitu mají taky.
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Má na nastavení hokejistů vliv i velká konkurence?
Určitě. Nikomu se nic nemusí říkat, protože každý ví,
že na jeho místo čeká dalších deset vlčáků. A s každým
rokem je to těžší a těžší, od mládeže až po juniorku, draft
a AHL. Konkurence je obrovská a jakmile se člověk dostane do takového prostředí, tak ho to ohromně motivuje,
aby ze sebe dostal maximum.
Vy přitom nevěnujete čas jen hokeji, ale i studiu. Jak se
to dá zvládat?
Vysokou školu ještě hotovou nemám, hokejem mám přeci
jen náročný program a nestíhal bych dělat školu na 100 %.
Takže dělám, co můžu, a doufám, že to budu mít co nejdříve hotové.
Studujete na dálku?
Během Covidu jsme měli výuku online přes Zoom a já
jsem teď požádal o výjimku, jestli bych mohl v tomhle
režimu pokračovat. Jelikož moje škola je hodně mezinárodní, tak půlka studentů je ve třídě a půlka funguje přes
Zoom. Jsem moc rád, že mi to takhle povolili, protože mi
to umožní dělat hokej i školu zároveň.

Dokážete si představit, že byste ve vašem oboru po kariéře našel uplatnění?
Určitě. Studuju byznys, zatím ještě nemám konkrétní zaměření. Hokej naprosto miluju, ale asi bych v hokejovém
prostředí nemusel zůstávat za každou cenu. Bavilo by mě
nějaké podnikání.
Pojďme teď zpět k vaší rodině a hokeji. Jaké to bylo, zahrát si finále extraligy proti bráchovi Davidovi?
Velký zážitek, dali jsme do toho všechno, ale bohužel to
na Třinec nestačilo, takže zaslouženě vyhráli. Byl jsem rád
za naši rodinu, že ten titul získal aspoň jeden z nás.
Po sezoně jste se pak sešli na mistrovství světa, stejně
jako váš dědeček Jaroslav s prastrýcem Jiřím Holíkem.
Zahrát si s bráchou za národní tým bylo moc hezké. Přál
bych si ale ještě jednu věc – abychom si zahráli spolu
v jednom klubu (směje se). Přeci jen je to nepříjemný bek
a podle mě i nejlepší obránce v české extralize. Určitě bych
si radši zahrál s ním než proti němu.

Už máte svůj
Magazín Dynamo? NV PRYONDEJÍI
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ROZHOVOR

Bavíte se spolu o hokeji často, nebo jen okrajově?
Spíše okrajově. Jak už jsem popsal, mimo zimák mám jiné
věci, které řeším, takže hokej nechci mít v hlavě každou
minutu. Samozřejmě, když je možnost, o hokeji se bavíme. Jen to není tak, že bychom si volali po každém zápase.
Co dalšího vás tedy ve volném čase baví?
Baví mě otužování, sleduji trh s nemovitostmi… Mám
plno koníčků a myslím si, že je důležité vypnout i mimo
hokej a dělat věci, co vás do života obohacují.
Rozumíte si v tomhle s ostatními spoluhráči, třeba
i díky tomu, že v kabině je hodně mladých hokejistů?
Myslím, že nikdo nerozlišuje, jestli je někdo starý nebo
mladý. Máme hlavně dobrou partu a kluci mi i dost
usnadnili příchod do Pardubic. Toho si moc vážím a doufám, že to tak půjde i nadále. Když tým stojí při sobě, může
to dotáhnout hodně daleko.
Hodně si ale rozumíte třeba s Matějem Blümelem, po
trénincích si společně přidáváte. Co všechno děláte nad
rámec běžných cvičení?
Záleží na náročnosti tréninku a taky na tom, jestli je zrovna
před zápasem, nebo ne. Snažím se ale dělat něco navíc, abych
se cítil dobře, zkrátka pro svůj pocit. Hokej je teď hlavně o
bruslení, takže si vždycky trochu zabruslíme, pak třeba i potrénujeme střelbu. Musí vás to hlavně bavit. Když vás to baví,
všechno jde snáz. Takže dělám cvičení, o kterých vím, že mi
můžou pomoct v zápase. Abych měl ze sebe dobrý pocit – to
je můj cíl, kterého se snažím dosáhnout.
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Když máte dobře natrénováno, zvýší to i sebevědomí?
Určitě, důležité je už jen to, že máte klidnou hlavu. Protože
víte, že pro úspěch děláte maximum, jak v tréninku, tak
v přípravě mimo něj. V zápasech je to pak znát, nemusíte
o sobě pochybovat, soustředíte se jen na hru. Už jdete jen
ukázat, že jste připravení.
Máte už teď čistou hlavu, když jste proti Zlínu dokázal
dát hattrick a prolomil střeleckou smůlu?
Vždycky to může být lepší, ale soustředím se především
na to, abych odevzdal maximum. Každý den, v tréninku i zápase. Někdy se vám samozřejmě daří více, někdy
méně. Ale jak říkám, chci být hlavně v pohodě, mít radost
z hokeje a ze života a všechno si to užívat. Určitě bych chtěl
svoje výkony ještě zvednout, protože zatím nejsou takové,
jaké bych si představoval. Nicméně věřím, že jdu správným směrem a že se ke svému standardu časem dostanu.
Vnímáte jako tým i vysoká očekávání, která se vám zatím daří plnit?
Určitě, pan Dědek do hokeje dává spoustu peněz a výsledky se od nás očekávají, od toho tu jsme. Na druhou stranu, já se nejvíc zaměřuju na vlastní výkony. To je nejvíc,
co můžu dát týmu – když bude Adam Musil hrát na sto
procent. Nechci znít vůbec sobecky, ale můj cíl a úkol je
být lídrem.
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Minimálně v jednom ohledu jím jste – máte nejvyšší
úspěšnost na buly z celé extraligy – 62 %.
To jsem ani nevěděl, statistiky moc nesleduju. Kouknu se
vždycky na tabulku, jak jsme na tom týmově, ale ostatní
příliš neřeším. Co se týče bodů, vím, že to není ideální.
Když budu pořád dělat správné věci, časem to přijde. Člověk musí zůstat pozitivní a užívat si život.
Od dobře provedených detailů se pak může odvíjet
zbytek. Jsou právě i vhazování tím, na co se speciálně
zaměřujete?
Je to tak, po tréninku si vždy pár buly zkusím. Je to velmi důležitá dovednost, když vyhrajete, začínáte s pukem
a nemusíte hned nahánět protihráče, takže i šetříte síly.
Vybavuju si, že jsme loni v Liberci měli šest bulařů mezi
nejlepší desítkou soutěže. I to byl jeden z důvodů, proč
jsme měli tak úspěšnou sezonu.
Vyhovuje vám tedy centr více než křídlo?
(přemýšlí) Asi ano. Ale chci být komplexním hráčem
a udělat všechno pro týmový úspěch. Pak máte lepší náladu a všechno vám jde lépe. Platí to jak v osobním životě,
tak i v hokeji. A jestli mě trenér potřebuje na křídle, tak
ho budu hrát. Jsem schopný nastoupit kdekoli, hlavně si
přeju, aby tým fungoval.

& skupina KVATRO

11. 12. Pardubice
enteria arena • 19:00 hod.
Předprodej vstupenek v síti Ticketportal.

WINTER HOCKEY GAMES

v

PRODEJNA: ROHOVLÁDOVA BĚLÁ 143, 533 43
TEL. 466 942 142 I MOBIL 603 573 009

WWW.STRNAD-KOBERCE.CZ

VZKAZ

Vážení fanoušci a obchodní partneři
hokejového klubu HC DYNAMO PARDUBICE,
jak jistě mnozí z Vás zaznamenali, v současné době probíhá řada procesů, jejichž účelem
je dosažení jistoty v otázce vlastnické struktury našeho hokejového klubu. Jedním z těchto
procesů, které jsou společně koordinovány se Statutárním městem Pardubice, je řada
soudních řízení v rámci jednoho z nichž bylo včerejšího dne vyhlášeno nepravomocné
rozhodnutí konstatující, že společnost HokejPce 2020 s.r.o. není akcionářem hokejového
klubu HC DYNAMO PARDUBICE.
Rád bych Vás ujistil, že mé působení v našem hokejovém klubu HC DYNAMO
PARDUBICE není tímto rozhodnutím žádným způsobem ovlivněno, neboť se jedná
pouze o jeden z předvídaných kroků, a mé dosavadní snažení a práce za účelem
dosahování nejlepších možných výsledků v rámci klubu tak bude pokračovat i nadále.
Současně si Vás dovoluji ujistit, že ani další fungování hokejového klubu HC DYNAMO
PARDUBICE není a nebude uvedeným rozhodnutím jakkoliv dotčeno.
Ve spolupráci se Statutárním městem Pardubice činíme a budeme činit i další připravené
kroky k dosažení společného řešení vzniklé situace.
V neposlední řadě Vám děkuji za Vaši přízeň, kterou našemu hokejovému klubu
projevujete, a to nejen prostřednictvím své pravidelné účasti na našich zápasech, která
již tradičně patří mezi ty nejvyšší v Extralize ledního hokeje.
Petr Dědek
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S E S TAV Y S O U P E Ř E

BRANKÁŘI
31

JAKUB NEUŽIL

53

ALEXANDER SALÁK

BRANKÁŘI

BRANKÁŘI

32

MIROSLAV SVOBODA

1

MAREK STUCHLÍK

38

DOMINIK FURCH

33

JAN RŮŽIČKA

39

DOMINIK PAVLÁT

37

GAŠPER KROŠELJ

40

MAREK SCHWARZ

3

ADAM JÁNOŠÍK
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7

ONDŘEJ MIKLIŠ

16

ADAM POLÁŠEK

4

JAKUB KINDL

19

TOMÁŠ PAVELKA

5

DAVID JIŘÍČEK
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OBRÁNCI

20

TOMÁŠ DVOŘÁK

6

VLADIMÍR KREMLÁČEK

4

PETR ŠIDLÍK

63

MARTIN JANDUS

14

PETER ČEREŠŇÁK

6

KAREL KŘEPELKA

73
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