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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

V jednom zápase se Dynamu v minulém týdnu podařilo obrat z 0:2 dokonat, ve druhém nikoliv. Řečí bodů
to znamená, že jsme získali ze dvou zápasů dva body
díky domácímu vítězství 3:2 po prodloužení nad Kometou. V neděli jsme nestačili na Vítkovice na jejich
ledě a prohráli 1:4.

Nejprve jsme doma v enteria areně přivítali v pátek
brněnskou Kometu, kterou poslal v desáté minutě do
vedení Luboš Horký, který v minulé sezoně oblékal náš
dres. Na 2:0 pro hosty pak na začátku druhé třetiny zvyšoval Martin Zaťovič a se šancemi Dynama na bodový
zisk to nevypadalo nikterak růžově.
Gól naděje na zvrat ale vystřelil minutu a půl před koncem
druhé části hry v přesilové hře tvrdou ranou od modré
obránce Jan Košťálek a ve třetí třetině srovnal stav utkání
na 2:2 nejlepší střelec nejen Pardubic, ale také celé extraligy
Robert Říčka. Pro kanonýra Dynama se jednalo už o patnáctou trefu v novém extraligovém ročníku.

Zápas tak opět dospěl do prodloužení, které si Dynamo
zahrálo také ve třech z předešlých čtyř zápasů, když vždy
slavilo následně vítězství. Dvakrát v nájezdech a jednou
v prodloužení, což byl i případ zápasu s Kometou, který
už po osmi vteřinách nastavení rozhodl Patrik Poulíček.
Prakticky totožný průběh mělo také nedělní utkání
ve Vítkovicích, tentokrát ale bohužel se smutným koncem pro červenobílé barvy. Domácí se v první třetině
ujali vedení díky Marku Kalusovi a ve druhé třetině
zvýšil na 2:0 Jan Bernovský.
Dynamo opět snížilo na rozdíl jediné branky díky využité přesilovce v závěru druhé třetiny, když se jen vteřinu
před klaksonem prosadil Matěj Blümel. Obrat ve třetí
třetině se ale nedostavil, místo toho si domácí pojistili
vítězství dalšími dvěma góly Rastislava Deje a Kaluse.
Do dalšího extraligového týdne, ve kterém nás čekají
zápasy s Litvínovem, v Českých Budějovicích a domácí
derby s Hradcem Králové, tak vstupuje Dynamo z třetího místa v extraligové tabulce. Po návratu Marka Hecla
do sestavy je jediným i nadále dlouhodobě zraněným
útočník Denis Kusý.
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ROZHOVOR

PRVNÍ GÓL V EXTRALIZE?

NEJHEZČÍ
HOKEJOVÝ
ZÁŽITEK,
září Koffer
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Dvacetiletý odchovanec Dynama si plní sen. Ve
čtvrtém útoku si Filip Koffer našel svoje místo, role
bojovníka a obětavého dříče mu sedí. Díky souhře
s Lukášem Andělem a Ondřejem Rohlíkem se navíc
prezentuje nejen jako hráč na oslabení, ale také jako
svěží vítr do útoku. V půlce října si tak v jednom zápase připsal hned dvě branky – první extraligové.

Letos se poprvé stabilně držíte v sestavě Dynama. První
starty za pardubické áčko už jste si ale připsal před třemi
lety. Jak jste to tehdy prožíval?
V 17 letech vám to ani nějak nedojde, přitom to bylo něco, po
čem jsem toužil od malička… Prostě jsem hrál, jak nejlépe
jsem uměl. Byl jsem moc rád za šanci a snažil jsem se odvést
co nejlepší práci.

Naskytla se vám možnost angažmá v zámoří díky agentovi?
Ani ne, tušil jsem, že bych do CHL mohl být draftovaný, takže jsme pak s rodinou koukali na draft. A nakonec se to povedlo, šel jsem z desátého místa, takže mi volal generální manažer Prince George, jestli bych za ně chtěl hrát. Hned jsem
odpověděl, že určitě ano. Měl jsem tam i českého spoluhráče
Matěje Tomana, takže o to víc jsem se tam těšil.
Pokud si fanoušci zadají Prince George do mapy, možná
je překvapí, jak moc na severu se tohle kanadské město
nachází. Jak se vám tam žilo?
Je to malé městečko, co se týče počtu obyvatel, tak je to podobné Pardubicím. Nic moc tam ale není, byla tam jen jedna
hezká restaurace. Já jsem tam jel v podstatě jen kvůli hokeji,
svůj život bych si tam určitě nepředstavoval.

Tehdy za Pardubice ještě hráli Tomáš Rolinek i Petr Sýkora. Jak na vás působili?
Oni se nezměnili, jsou pořád stejní. Takoví pohodáři, jsou
to super parťáci. Jako hráči byli velkými lídry a teď nám zase
z pozice trenérů předávají hodně zkušeností a znalostí ze
svých kariér. Je parádní mít je oba v realizačním týmu.
V sezoně 2018-19 jste nastupoval i ve druhé lize, to byla
vlastně vaše úplně první zkušenost mezi seniory. Pomohlo
vám to v kariéře?
Jelikož jsem byl hodně mladý, tak jsem tohle angažmá nebral nijak speciálně. Byl jsem hlavně rád, že si můžu vyzkoušet dospělý
hokej. Odehrál jsem osm zápasů, ukázalo mi to zase něco nového a ano, přechod do extraligy byl pak pro mě lehčí.
V létě 2019 jste pak odešel do WHL, konkrétně do Prince
George. Co vás k tomu vedlo?
Rozhodl jsem se tak, protože je to nejlepší juniorská soutěž
na světě. Takže jsem si to chtěl zkusit, mít novou zkušenost,
naučit se jazyk. Byl jsem tam sám, musel jsem se o sebe
postarat a jsem za to jedině rád, že jsem takové rozhodnutí
udělal. Kdybych se neodhodlal, tak toho lituju. Naučil jsem
se dobře anglicky, sám jsem si pral i vařil, musel jsem se osamostatnit. Dalo mi to spoustu pozitivních věcí.
Jak jste si zvykal na jiný styl hokeje?
Úroveň soutěže byla vysoká, protože spousta hráčů z té ligy
bývá draftovaná do NHL, často i v prvním kole. Byla radost
proti takovým hokejistům hrát, navíc se tam hodně bruslí, je
to nahoru-dolu, soupeři jsou tvrdí. Takže mi trvalo tak měsíc
až dva, než jsem se adaptoval. Ale pak už to bylo dobré.
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Jak náročné byly tamní podmínky?
Zima tam byla fakt velká, dokonce až -30 stupňů Celsia. To
pro mě byl šok, když jsem vyšel ven, tak mi ten mráz dal
úplnou facku. No a co se týče cestování, nejbližší venkovní
zápas jsme měli šest hodin jízdy. I v tomhle mi trvalo, než
jsem si zvyknul. Ale časem jsem se přizpůsobil, v autobuse
jsem koukal na seriály a ležel v uličce.
Jaký „hokejový výlet“ byl nejdelší?
Nejdéle jsme jeli do Winnipegu, asi 25 hodin… To byla hrůza, vyráželi jsme o dva dny dřív a přespávali blízko Edmontonu, abychom si tu cestu rozdělili. Pak jsme zase přespali na
místě, další den odehráli zápas a jeli zase někam jinam. Takže
na tripu po venkovních zápasech jsme byli třeba týden.
Neměl jste chvilku, kdy byste si říkal, že se z toho zblázníte?
Ani ne, já takový nejsem, přizpůsobím se všemu. Navíc jsem
cítil, že mě WHL hokejově hodně posouvá.
A jak jste současně s hraním v Kanadě zvládal školu?
Jednou za půl roku jsem vždy udělal zkoušku ze všech před-
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mětů, naučil jsem se probíranou látku a splnil si, co bylo potřeba. Po návratu do Česka jsem pak na Anglickém gymnáziu dokončil i maturitu. Velký dík ale patří mamce, která mě
k tomu trochu dokopala. (směje se)
Jste ještě v kontaktu s bývalými kanadskými spoluhráči?
Určitě, s některými si občas i volám, nebo si píšeme. Do NHL
se z nich zatím nikdo nedostal, někteří ale hrají AHL. Pamatuju si taky, že ve WHL jsem hrál proti několika klukům, co
teď v NHL nastupují. Na reprezentační úrovni byl stejný ročník třeba Jack Hughes, který už teď třetím rokem hraje v New
Jersey. Potkávat takové soupeře je velký zážitek.
Za mládežnické výběry Česka jste celkem odehrál 99 zápasů. Jak vnímáte národní tým?
Každá pozvánka mě moc potěšila, v reprezentaci jsem byl už
od šestnácti a každý sraz byl skvělý. Užili jsme si tam spoustu
srandy, měli jsme výbornou partu. A hlavně jsem získal nové
zkušenosti, zahrál si kvalitní mezinárodní turnaje. To mi
v hokejovém vývoji hodně pomohlo.

ROZHOVOR

K jednomu zápasu jste nastoupil i v reprezentaci dospělé,
na turnaji Euro Hockey Tour.
To bylo v podstatě díky tomu, že Rusové na Karjalu vzali
výběr do dvaceti let. Pan Pešán tedy taky nominoval několik
juniorů. Nastoupit za dospělou reprezentaci, to je sen. Byla
paráda vidět hrát zkušenější kluky, sledovat, jak se chovají na
ledě i mimo něj, jak se o sebe starají.
Zpět k vaší klubové kariéře – z WHL jste se po jedné sezoně vrátil zpátky do Česka. Proč?
Do Prince George už jsem se nemohl vrátit kvůli Covidu,
takže jsem řešil jiné možnosti, kde bych mohl hrát. Jediným
týmem, který se nabízel v extralize, pro mě byly Pardubice,
protože jsem tady vyrůstal. To byla hlavní možnost.
Nejdříve jste ale zamířil do Litoměřic.
Nevědělo se, jak to bude, jestli se do Kanady nakonec nevrátím, proto to v Pardubicích nevyšlo. Před juniorským mistrovstvím světa jsem ale neměl kde hrát, takže si mně trenér

Karel Mlejnek vzal do Litoměřic. Bylo nás tam více, sehrávali
jsme se, protože do té doby většina kluků hrála právě v kanadských juniorkách.
Po Novém roce už to pak v Dynamu vyšlo. Jak probíhala
jednání?
Jsem moc rád, že to tak dopadlo. Po mistrovství už jsem věděl, že za Litoměřice hrát nechci, chtěl jsem se posunout výš.
Takže jsem podepsal v Pardubicích, ale bohužel jsem si po
čtyřech zápasech zlomil záprstní kůstku, šel jsem na operaci
a byl měsíc a půl mimo. To se stalo těsně před play-off, já už
jsem se pak těžko dostával do zápasového tempa a klub mě
poslal do Vrchlabí, kde jsem sezonu dohrál. I ve Vrchlabí je
skvělá parta kluků, navíc se nám i docela dařilo. Se Vsetínem
to byla hodně náročná série, škoda, že jsme nepostoupili. Čekali jsme, že se dostaneme dál, bohužel to nevyšlo.
Co je váš největší hokejový zážitek?
Určitě musím zmínit gól proti Rusku na MS juniorů, to bylo
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parádní, obrovská euforie. Ale první extraligová trefa z nájezdu proti Vítkovicím, na tu taky nikdy nezapomenu. Takže
tyhle dva zápasy.
Jak vnímáte svojí roli v týmu Dynama?
Moc si tohle období užívám, dostávám prostor, vyhráváme,
nálada je super. A co se týče role v týmu – jsem hráč čtvrté
lajny, takže moje práce je hlavně v oslabeních, snažím se blokovat střely, v útočném pásmu se chci zase hodně držet na
kotouči. A když to jde, tak i vytvářet šance. Chci být hlavně
platný pro tým.
Nemáte pocit, že trochu jdete ve stopách Tomáše Rolinka?
Těžko říct, ale je pravda, že oslabení hrál taky často, byl to velký bojovník, blokoval střely a vynikal v soubojích.
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Kdo je vaším hokejovým vzorem?
Hodně se mi líbí, jak hraje Mats Zuccarello v Minnesottě.
Jinak to asi neberu tak, že bych chtěl hrát jako někdo jiný.
Hraju za Filipa Koffera a nejsem žádný Ovečkin. (směje se)
Jaké máte hokejové cíle do budoucna?
Makat co nejvíc naplno a být každým dnem lepší a lepší. Pak
uvidíme, co přijde. Nedávám si žádné cíle v podobě lepší soutěže, chci se soustředit na sebe a zlepšovat se.
A co říkáte na souhru ve vaší čtvrté lajně?
Spolu s Lukášem Andělem a Ondřejem Rohlíkem hrajeme
už od přípravy a musím říct, že si hodně rozumíme jak na
ledě, tak i mimo něj. I díky tomu se nám zatím daří. Musíme
v tom ale pokračovat, abychom přesvědčili trenéra, že takhle
spolu můžeme hrát. A že nám může věřit.

ESPORT

DZOUVI
KONEČNĚ
DOMA
Velkou posilu v cestě za obhajobou vítězství
v Enyaq Hockey League hlásí pardubické Dynamo, potažmo tým Dynamo Eclot (DNE).
Ten na startu nové sezony herní série NHL
od EA Sports posílil Adam „Dzouvi“ Menšík,
česká jednička na virtuálních ledových kluzištích z posledních dvou let.

Dzouvi až do léta tohoto roku reprezentoval esportovou organizaci eKoVy, v rámci Enyaq Hockey League pak nastupoval
v úvodních dvou sezonách v barvách Bílých Tygrů z Liberce.
Nyní se ale jako rodilý Pardubák a velký fanoušek Dynama dostává do její organizace v rámci posílení DNE.
„Jasně, že jsem strašně rád. Zkoušel jsem to už před rokem po
první sezoně, ale tehdy mě Liberec ještě nepustil a já to chápal.
Teď už to ale nová pravidla umožňovala a jsem velmi rád, že
to dopadlo a konečně si za Pardubice zahraju,“ vzkazuje Adam
Menšík po svém příchodu do týmu Dynamo Eclot.
V něm se zařadí po bok trojice Michal „hcpce1996“ Vaněk,
Adam „CallMePablo“ Čejka a Jaroslav „Jarin“ Řehoř. Tým v tomto složení vyhrál pro pardubické Dynamo v loňské sezoně titul
v rámci nejvyšší domácí soutěže Enyaq Hockey League a po příchodu Dzouviho by tak měl být papírově ještě silnější a automaticky se stává jedním z hlavních favoritů soutěže.
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„Je to pro mě obrovská motivace. S Libercem jsme
nikdy nepřešli přes čtvrtfinále, tak to chci konečně
prolomit a vyhrát samozřejmě celou ligu. Na nic
jiného ani nechci myslet, protože tým budeme mít
skutečně silný. Vždyť kluci to loni sami vyhráli, tak
snad budeme společně ještě silnější,“ přeje si 20letý
gamer, který v posledních dvou letech platí za největší hvězdu domácí scény.
Kromě Enyaq Hockey League se bude v barvách
DNE účastnit také dalších online i off-line turnajů,
kterých během své zatím krátké kariéry nespočet
vyhrál. A podle vlastních slov by rád pochytil nějaké to zkušenosti také v jiné hře, ve které patří tým
Dynamo Eclot k užší domácí špičce.
„Hodně hraju CSko, teď jsem skoro na desátém levelu ve FaceIT, ale je to hodně těžký. Přeci jenom
hraji převážně NHL. Určitě bych si ale někdy rád
zahrál s klukama z týmu, kteří jsou v tom jedni
z nejlepších u nás,“ těší se Adam Menšík na působení v květnu vzniklé nové ambiciózní organizaci.

Kompletní rekonstrukce domu na třídě
Míru č.p. 86, pro kterou se v loňském roce
rozhodl Rozvojový fond Pardubice a.s.,
přinesla ovoce. Z původních čtyř dlouhodobě neobývaných bytových jednotek,
vzniklo sedm nových moderních bytů.

TEXT
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