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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

Pořádně dramatický týden prožili hokejisté pardubického Dynama, kteří odehráli během pěti dnů tři utkání, ze kterých jedno došlo do prodloužení a další až
do samostatných nájezdů. Výsledkem byly čtyři body
do tabulky a skalpy pražské Sparty a neoblíbeného
soupeře z Mladé Boleslavi.
Jako první čekal na hráče Pardubic v minulém týdnu
prestižní souboj v O2 Aréně, který byl dlouho bezbrankový. Až osm minut před koncem poslal domácí
do vedení v přesilové hře Filip Chlapík. Dynamo se ale
nevzdalo, když v závěru dostalo výhodu dvojnásobné
přesilovky, kterou minutu a půl před koncem základní
hrací doby využil Juraj Mikuš.
Zápas tak dospěl za stavu 1:1 do prodloužení, které však
rozuzlení nepřineslo, a také v následných samostatných
nájezdech dlouho oba gólmani převyšovali střelce. Až
v páté sérii rozhodl o vítězství Dynama povedeným blafákem do bekhendu jediný úspěšný exekutor nájezdu
Robert Kousal, a jelikož Dominik Frodl vychytal všechny sparťanské střelce, připsaly si bod navíc Pardubice.
Díky skvělém výkonu Dominika Frodla sahalo Dynamo po bodech také v pátek na ledě Plzně, kde byl stejně
jako na Spartě stav zápasu po dvou třetinách bezbranko-

vý. Poté nás poslal do vedení kanonýr Robert Říčka, ale
domácí třemi góly během pěti minut skóre otočili a gól
Mateje Pauloviče ze závěru utkání už pouze korigoval
na konečné skóre 2:3.
Další hokejové drama pak bylo k vidění v neděli v enteria areně, kde jsme díky dalším dvěma přesilovkovým
trefám Říčky a zásahu Ondřeje Rohlíka v oslabení vedli
po dvou třetinách 3:2. To platilo ještě v poslední minutě, kdy hosté z Mladé Boleslavi odvolali svého gólmana
a zkusili štěstí se šesti hráči na ledě. A to se pět vteřin
před koncem přiklonilo na jejich stranu.
Dynamo tedy zamířilo potřetí z posledních čtyř utkání
do prodloužení, které však tentokrát netrvalo plných pět
minut. V čase 63:47 totiž rozhodl o výhře domácích jejich kapitán Jakub Nakládal. Další dva body do tabulky
znamenaly, že po sedmnácti odehraných zápasech jich
měly Pardubice na svém kontě 33, což po neděli stačilo
na druhé místo o dva body za vedoucím Třincem.
Do kádru Dynama se vrací Marek Hecl, který už po
problémech se zády v minulém týdnu bruslil a trénoval s týmem a o jeho případném zařazení na soupisku
pro nejbližší zápasy rozhodnou trenéři a jeho aktuální
zdravotní stav. Dlouhodobě zraněný tak zůstává pouze
Denis Kusý.

PUK | 3

ROZHOVOR

V ČESKU
SE CÍTÍM
JAKO DOMA
JURAJ MIKUŠ

4 | PUK

ROZHOVOR

Jakub Nakládal, Jan Kolář a Juraj Mikuš. Tihle tři jsou už druhým rokem symbolem a základními kameny nové
pardubické obrany. Ta stará přitom v předchozích letech nezažívala nejlepší chvilky. Letos ale defenziva
Dynama exceluje, a kromě spolehlivých výkonů vzadu podporuje taky útok. Jeden příklad za všechny – slovenský matador Mikuš.
59 zápasů, 30 bodů. Taková je bilance Juraje Mikuše z loňského ročníku. V ofenzivním stylu pokračuje vysoký Slovák
i letos, spoluhráči i trenéři se na něj mohou spolehnout. Díky
svému přehledu a zkušenostem se totiž v důležitou chvíli
rychle rozhoduje, správně řeší herní situace. Jako třeba tu ze
závěru zápasu na Spartě…
Svoji výšku i váhu přitom využívá také v obranném pásmu.
Jeho práce je pro tým nesmírně důležitá, přesně takového
lídra úspěšný tým potřebuje. Když se k němu přidá i zbytek
týmu, fanoušek má radost, že se na takovou souhru s lehkostí
může dívat.
V Pardubicích začínáte už čtvrtou sezonu, smlouvu navíc
máte také na další ročník. Jste v Dynamu tolik spokojený?
Ano, líbí se mi tam moc. Navíc jsme se už doufám vyhrabali
z toho dna, na kterém jsme byli v předchozích sezonách. O to
víc je to teď lepší. V Pardubicích se cítím dobře, ať už beru
v potaz běžný život, nebo i hokejovou stránku.
Na východě Čech navíc tradičně působí nejeden slovenský
hokejista. Momentálně kromě vás i Matej Paulovič a Marek Hecl.
Určitě je vždycky lepší, když je tým trochu pestřejší. Hrál
jsem dlouho na Spartě, kde taky bylo více Slováků a jiných
cizinců. Jsem za to rád, je pro mě výhoda, když každý den

slyším slovenštinu. A díky tomu, že máme Kanaďany, člověk
zase nezapomene angličtinu. Líbí se mi, že máme v kabině
více národností.
Právě v Kanadě jste hrál mezi lety 2009 a 2012. Jak vzpomínáte na AHL a tým Toronto Marlies?
Je to už hodně dlouho, nicméně vzpomínky mám hezké.
Byla to super zkušenost, jen mě mrzí, že jsem se neprobojoval ani k jednomu zápasu v NHL. Ale nelituju toho. Jsem rád,
že jsem do zámoří odešel. A kdybych se měl dnes rozhodnout znovu, určitě bych si to rád zopakoval.
Proč myslíte, že jste nedostal šanci o úroveň výš?
Asi jsem nebyl ve správný čas na správném místě. Toronto
v tu dobu mělo hodně podepsaných obránců, navíc s jednocestnými kontrakty. Možná by mi to vyšlo v jiném mužstvu,
ale to jsou jen kdyby. Možná bych zase v jiném týmu nedostal tolik prostoru na farmě. Zato v Torontu Marlies jsem hrál
hodně, trenér mi důvěřoval a měl jsem možnost se tam vyhrát. Myslím, že mi to tam určitě prospělo.
Ve své první kanadské sezoně jste i hodně bodoval, v 68 zápasech jste si připsal 23 bodů. Díky čemu se vám nováčkovský rok tak povedl?
Podle mě to bylo tím, že jsem v Trenčíně nikdy nedostal šanci hrát přesilovky a být ofenzivnějším obráncem. V juniorce

PUK | 5

ROZHOVOR

jsem přitom v takových věcech vynikal, v áčku jsem pak ale
musel dělat maximum pro to, abych hlavně nedostával góly.
V AHL jsem potom dostával prostor ve všech herních situacích, a to se projevilo i na mých bodech.
V roce 2012 jste zamířil do KHL, paradoxně však do Česka. Jak hodnotíte angažmá ve Lvu Praha?
Je mi líto, že celý projekt skončil. Měl jsem ještě smlouvu na další
sezonu a konec přišel nečekaně, dozvěděli jsme se o něm měsíc
před startem nového ročníku. Dvě sezony ve Lvu ale byly super,
potkal jsem se tam s mnoha velmi dobrými českými a slovenskými hráči. Tehdy jsem ještě patřil mezi mladší a všechno to pro
mě byla velká škola. Zázemí bylo skvělé a vzpomínám na to jako
na jedno z nejhezčích období kariéry.
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Jaký byl rozdíl oproti AHL?
AHL byla mnohem náročnější, zápasů se hrálo o třicet víc.
V KHL se navíc létalo letadlem, kde má člověk lepší možnost
odpočinku, můžete se natáhnout a neletíte zas tak dlouho.
V AHL jsme někdy hráli i tři dny po sobě. pozdě v noci pak
jedete do dalšího města autobusem. Jako mladý se přizpůsobíte, ale neumím si představit, že by to zvládalo hodně starších hokejistů.
Měl jste pak i jiné možnosti, než zůstat v Česku? V podstatě jste si jen přesunul věci do jiné kabiny, protože po vás
sáhla Sparta.
Ano, měl jsem nabídky z KHL i z Finska. V tu dobu se nám
ale narodilo naše první dítě, takže jsem nechtěl jít pryč. Ne-

ROZHOVOR

lituju toho, hlavně první tři roky ve Spartě byly super, měli
jsme silné mužstvo. Poslední rok (2017/18) nám pak z týmového hlediska nevyšel, a mě ani z toho osobního, takže jsem
cítil, že potřebuju změnu.
V Česku hrajete hokej už devět let. Vnímáte ho vůbec jako
zahraničí?
Čím jsem tu déle, tím víc se cítím jako doma. Česko se mi
moc líbí, kdyby ne, tak už tady nehraju. Několikrát jsem měl
možnost odejít, vždycky jsem ale radši zůstal. Líbí se mi i soutěž, extraliga je kvalitní a na zápasy chodí super diváci. Praha
i Pardubice jsou navíc moc hezká města. Ani se mi nechce
věřit, že už je to tak dlouho, co jsem se z Kanady vrátil. Uteklo
to jako voda.

Více než sto startů máte taky za slovenskou reprezentaci,
jeden zápas jste odehrál i na olympijských hrách v roce
2018. Jaký to byl zážitek?
Byl jsem z toho docela nešťastný, protože zrovna během turnaje jsem po mnoha letech onemocněl a první zápasy jsem
musel vynechat. Moc jsem si ale vážil toho, že jsem alespoň
jeden zápas stihnul. Většinu olympiády jsem nicméně proležel na pokoji, takže to bylo takové hořkosladké.
Vidíte do budoucna ještě šanci, že byste znovu oblékl slovenský reprezentační dres?
Kdyby byla možnost, určitě bych neváhal a zabojoval třeba
i o účast na nějakém turnaji. Soustředím se však především
na práci v Dynamu.
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V Pardubicích jste nejproduktivnějším obráncem, jen pár
útočníků je v tomhle ohledu lepších než vy. Považujete se
za ofenzivního obránce?
Dnešní hokej takový je, když chcete zaujmout v kvalitním
mužstvu, tak musíte hrát i dopředu. Nejde spoléhat jen na
jednu kartu a soustředit se jen na defenzivu. Obránci se musí
projevovat i v útočné třetině, spolupracovat s útočníky, měnit
si pozice. Já navíc dostávám i hodně prostoru na přesilovkách, díky čemuž se body sbírají lehčeji. Nemyslím si ale, že
bych byl nějak ofenzivnější než ostatní.
Kouknete se občas, kolik máte na svém kontě kanadských
bodů?
Ani ne, je to pro mě vedlejší. Soustředím se jen na to, abych
8 | PUK

neměl záporná čísla ve statistice plus-minus. A hlavně jsem
teď nadšený z toho, jak se nám týmově daří. I kdybych měl
nula bodů, tak bych byl spokojený, protože vyhráváme.
Zmiňoval jste, že Pardubice máte rád i z hlediska osobního života. Co máte na městě nejradši?
Líbí se mi, jak je město udržované a čisté. Není ani moc velké,
ani malé, je tady hodně hezkých parků i hřišť pro děti. Takže s rodinou trávíme podstatnou část volného času venku.
Výhodou je i to, že téměř nemusíme používat auto, všude se
dostaneme pěšky. Život v Pardubicích nám moc vyhovuje.

Investor a realizátor rekonstrukcí významných památkových budov a sportovišť, majitel
historických objektů, enteria areny Pardubice
a Machoňovy pasáže, pronajímatel bytových
a nebytových prostor v centru města.
To vše je Rozvojový fond Pardubice a.s.

rfpardubice.cz

VÍC NEŽ HOKEJ

DVACET PYTLŮ ODPADKŮ
Dynamo není jen hokej. Chceme také jít příkladem při
chování se k našemu prostředí. A tak jsme společně
s organizací Bordel z lesa a skupinkou našich fanoušků
v pondělí 18. října vyrazili uklidit povodí Labe u enteria
areny. Protože Dynamo je #vícnežhokej.
Společně s našimi fanoušky nám s úklidem pomohli i pardubičtí hokejisté Matěj Blümel, Juraj Mikuš, Robert Kousal, Dennis Robertson, Filip Koffer a Lukáš Anděl. Ruku
k dílu přidal také zakladatel organizace Bordel z Lesa Jan
Cafourek, který poskytl ochranné rukavice a pytle na odpad.
„Je dobře, že jsme se pustili do podobné akce. Uděláme
něco pro sebe, projdeme se v přírodě a zároveň trošku
zlepšíme Pardubice. Máme ale velmi čisté město, tak jsme
neměli tolik práce,“ řekl o akci Matěj Blümel.
Naší snahou nebylo jednorázově uklidit část lesa, ale
především ukázat lidem, že k přírodě se musíme chovat
hezky a neměli bychom v ní nechávat odpadky. „Nasbírali
jsme zde ledacos. Je vidět, že tohle je zrovna oblast, kde se
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setkávají mladí a popíjejí, takže jsme našli spoustu odpadků po alkoholu,“ nechal se slyšet Juraj Mikuš.
„Myslím, že by úplně stačilo, kdyby si každý zametl před
svým prahem. Aby se snažil v okolí, ve kterém žije, udržovat pořádek. Jsem moc rád, že se podobná akce organizovala a můžu svým dětem ukázat, že smetí patří do koše.
A že pokud se neuklízí, tak pak příroda vypadá smutně,“
doplnil Juraj Mikuš.

VÍC NEŽ HOKEJ

Mezi klasickými nálezy jako lahve od alkoholu či pytlíky
od svačin se objevila také elektrická koloběžka. Na konci
akce jsme odváželi přes 20 plných pytlů odpadků. Kanadský obránce Dennis Robertson, který působí v Dynamu
první sezonu, kvitoval, že se Dynamo zapojuje do aktivit
ve svém okolí.
„Je to skvělá iniciativa. Podobné akce jsme pořádali nebo
se jich účastnili, když jsem hrál v Americe. Je důležité
ukázat, že chceme být součástí místní komunity,“ myslí si
Dennis Robertson.

Jednou z fanynek Dynama, které se do naší akce Ukliďme
bordel z lesa zúčastnili, byla i Martina Křivková. „Jsem
fanynkou Dynama, chodíme často do sektoru, kde jsou
rodiny s dětmi. Uvítali jsme, že se přišli zapojit i hokejisté.
Bydlíme tady poblíž, takže víme, jak je to v okolí špinavé,“
vysvětlila Martina Křivková. A zároveň dodala: „Je super,
že se podobné akce pořádají. Už pěknou reklamou je, že
spousta lidí, která se nezapojila, nás viděla tady jít s pytli
a sbírat odpadky.“

®

spol. s r. o.
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