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Z KABINY 3

Z kabiny „„ A“ týmu

Naše Dynamo vstoupilo do nového ročníku ví-
tězně, když v prvním zápase sezony uspělo na 
nově zrekonstruovaném ČEZ Stadionu v Klad-
ně. Rytíři se před vyprodanou halou chtěli před-
vést a v zápase vedli dokonce o dvě branky, 
pardubičtí hokejisté ale nepříznivý vývoj otočili 
a zvítězili 5:4 v prodloužení.

Nejvýraznější stopu v zápase zanechal útoč-
ník Tomáš Zohorna. Pardubický odchovanec, 
který se do Dynama vrátil před začátkem 
sezony, zkompletoval proti Kladnu hattrick. 
Právě jeho třetí gól minutu a pět vteřin před 
závěrečnou sirénou poslal zápas do prodlou-
žení. V něm rozhodl o výhře pardubického 
týmu Robert Říčka.

Skvěle se v zápase uvedly i další předsezonní 
akvizice – spoluhráči z jedné formace Tomáš 
Hyka s Lukášem Radilem asistovali Tomáši 
Zohornovi u branek, asistenci si připsal také 
obránce Tomáš Dvořák a první soutěžní zápas 
za Dynamo odchytal Roman Will.

O dva dny později sehráli svěřenci Radima Ru-
líka druhý extraligový zápas, poprvé se před-
stavili na domácí půdě. Natěšení fanoušci viděli 
po předzápasovém Fortuna FanFestu atraktiv-
ní utkání proti úřadujícímu mistrovi z Třince. 
Oceláři v Pardubicích třikrát vedli, ale Dynamo 
pokaždé dokázalo vyrovnat. Zápas dospěl až 
do prodloužení, ve kterém o výhře 4:3 rozhodl 
svým prvním gólem v pardubickém dresu To-
máš Dvořák. Dalším novým hráčem, který proti 
Třinci zaznamenal první trefu v Dynamu, byl 
Peter Čerešňák. Výborným výkonem v brance 
se pod výhrou podepsal Roman Will.

Z kabiny „„ b“ týmu

Historicky svou první sezonu zahájil také par-
dubický B tým. Svěřenci Davida Havíře a Jana 
Starého se v Chance lize uvedli výhrou. Na ledě 
Sokolova otočili nepříznivý vývoj utkání a zví-
tězili 5:2. Ve druhém kole druhé nejvyšší tuzem-
ské soutěže přivítala pardubická rezerva na do-
mácím stadionu v Chrudimi Litoměřice. Tento 
zápas B týmu nevyšel podle představ, Litoměři-
ce si po výhře 5:2 odvezly všechny 3 body.



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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FORTUNA FANFEST A ZÁPAS 
S TŘINCEM ODŠPUNTOVALY NOVOU 

SEZONU V ENTERIA ARENĚ!



Odpoledne plné aktivit

Fortuna FanFest začínal před enteria arenou ve 14 
hodin a hned od začátku začaly přicházet davy lidí. 
Vyzkoušet si zde mohli několik aktivit. Ve spolu-
práci s esportovým týmem Dynamo Eclot zde byly 
připravené tři konzole Playstation 5 se hrou NHL 
22, kterou si mohli vyzkoušet všichni zájemci.

Fanoušci se také mohli zapojit do soutěže 
v rychlosti střelby s Petrem Sýkorou. Několik 
střelců soutěžilo o podepsanou hokejku Petra 
Sýkory a také bonus 2 000 Kč na sázení od For-
tuny, generálního partnera klubu. Vítězným 
pokusem byla střela s rychlostí 95 km/h.

Další aktivitou, která se těšila velkému zájmu, 
byl Stiga hokej. V této napodobenině nejrych-
lejší kolektivní hry na světě mezi sebou soupe-
řili členové rodiny, kamarádi i partneři a užili si 
spoustu legrace.

Oblíbeným zpestřením, zejména dětí, pak bylo 
malování na obličej. 

Hudba “přímo z klubu“

Pro návštěvníky byl na Fortuna FanFestu připra-
ven také hudební doprovod. Postarali se o něj tvá-
ře, které každý pardubický fanoušek dobře zná. 
Nejprve to byl DJ a moderátor Jirka Vondra, jehož 

První zápas sezony odehráli pardubičtí hokejisté v Kladně, kde po obratu zvítězili 
5:4 v prodloužení. V neděli 18. září pak naplno odstartovala extraligová sezona 
také v Pardubicích, kam přijel úřadující mistr z Třince. Ještě před samotným zá-
pasem si fanoušci před halou užili nabitý Fortuna FanFest.

2. 10. 
ZAČÍNÁME 
VEŘEJNÉ 

BRUSLENÍ

arena.rfpardubice.cz
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hlas doprovází nejen éter Radia Kiss, ale také do-
mácí zápasy Dynama. V průběhu jeho vystoupení 
se také soutěžilo o ceny, výherci si odnesli napří-
klad knihu Zpátky do sedla nebo Magazín Dynamo.

Druhým interpretem spojeným s Dynamem 
byla na FanFestu kapela Kevin. Jejím frontma-
nem je totiž odchovanec klubu a v současnosti 
trenér mládeže, Michal Křečan.

Autogramiáda legend

Možná nejžádanějším prvkem FanFestu byla 
autogramiáda legend pardubického klubu. Fa-
nouškům se podepisovali Vladimír Martinec, Jiří 
Novák, Bohuslav Šťastný a Josef Paleček. Na 
podpisy dohromady několikanásobných mistrů 
tuzemské nejvyšší soutěže i světových šampio-
nů se stála dlouhá fronta.

FORTUNA FANFEST 7
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Zápas, který musel bavit

Nejdůležitější část dne odstartovala v 16:30. 
Dynamo v rámci druhého kola extraligy přivíta-
lo v enteria areně úřadujícího mistra, klub HC 
Oceláři Třinec. Zápas dvou silných týmů přine-
sl atraktivní hokej. Diváci viděli 7 gólů, spous-
tu dalších šancí, bojovnost i výborné zákroky 

brankářů. Základní hrací doba o vítězi neroz-
hodla, a tak se muselo prodlužovat. Celý zápas 
vládla v enteria areně skvělá atmosféra, kterou 
tvořilo více než 9 tisíc fanoušků. Ti odcházeli 
z valné většiny spokojenější, v prodloužení se 
trefil Tomáš Dvořák a rozhodl o výhře Dynama 
4:3 v prodloužení. Povedená neděle skončila 
první letošní domácí děkovačkou. 





100 LET

B JAKO DYNAMO
Třeba ve fotbale běžná věc, ale v hokeji spíše raritní. B-tým. Par-
dubické Dynamo se ale rozhodlo od nové sezony odklonit od tradič-
ní cesty v podobě farem, tedy partnerských klubů, a vytvořit své 
vlastní béčko, které bude hrát v nedaleké Chrudimi.
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V posledních dvou letech spolupracoval pardu-
bický hokejový klub s Vrchlabím. Právě v něm 
dostávali v druhé nejvyšší Chance lize šanci 
mladí hráči, kteří se ještě nedostali do A-týmu, 
nebo ti, kteří byli na jeho hraně a potřebovali 
mít zápasové zatížení.

Cesta ke změně započala právy na II. ligu, tedy 
třetí nejvyšší domácí soutěž, které Dynamo 
získalo od Dvora Králové. V létě následně došlo 
k dalším škatulatům, když si právě tuto licen-
ci vyměnilo s Vrchlabím za tu prvoligovou na 
Chance ligu.

„Z dlouhodobého hlediska je to nejlepší řešení 
pro oba kluby. První ligu budeme mít pár kilo-
metrů od Pardubic, ve Vrchlabí dostanou ve 
druhé lize prostor odchovanci,“ nechal se po 
dokončení celého procesu slyšet Petr Dědek, 
majitel Dynama.

Ten věří, že nově nastavený koncept přinese 
Dynamu do budoucna spoustu výhod pro-
ti ostatním extraligovým týmům: „Sportovní 
úsek Dynama se výrazně posune. Už teď, při 
diskusích s realizačními týmy ohledně skládání 
kádrů, se nám nabízí mnoho možností. Spous-
ta mladých hráčů využije starty v Chance lize 
jako potřebný mezistupeň na cestě do velkého 
hokeje. Postupem času by právě tato skupina 
hráčů mohla tvořit jádro budoucího A týmu.“

V červnu tak oficiální vznikl tým Dynamo Par-
dubice B, který dostal manažersky na starosti 
Tomáš Rolinek. Do trenérského štábu byli za 
Dynamo nominováni jako hlavní kouč David 
Havíř, kterému bude dělat asistenta Jan Starý. 
A okamžitě se začalo pracovat na tvorbě kádru.

„Stejnou pozici jsem si vyzkoušel již minulou 
sezonu ve Vrchlabí, nic se tak pro mě nemě-
ní. Budeme pracovat na dalším růstu a rozvoji 
hráčů ať už z juniorů nebo mladých hráčů, kteří 
hráli už v minulé sezoně ve Vrchlabí. Abychom 
jim pomohli v hokejovém i životním růstu při 
přechodu z mládežnických kategorií do senior-
ských,“ říká Jan Starý.

Vše půjde výrazně snáz s ohledem na vzdále-
nost mezi oběma stadiony, kterou autem zvlád-
nete za 20 minut. Hráči tak budou mnohem více 
flexibilní než v posledních dvou letech, kdy jste 
na přejezd do 85 kilometrů vzdáleného Vrchlabí 
potřebovali hodinu a půl.

Celý text ve 4. čísle magazínu Dynamo
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úsek Dynama se výrazně posune. Už teď, při 
realizačními týmy ohledně skládání 

kádrů, se nám nabízí mnoho možností. Spous-
ta mladých hráčů využije starty v Chance lize 
jako potřebný mezistupeň na cestě do velkého 
hokeje. Postupem času by právě tato skupina 
hráčů mohla tvořit jádro budoucího A týmu.“

více se dozvíte 
v aktuálním čísle 
magazínu dynamo!



OSLAV 100 LET DYNAMA 

NOVÝM DRESEM

SOUTĚŽÍME O 100 DRESŮ

Více informací na
ifortuna.cz
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BRANKÁŘI

OBRÁNCI

ÚTOČNÍCI

SESTAVA DYNAMA 13

DOMINIK 
FRODL

#43

MARTIN 
BUČKO

#65

DAVID 
CIENCIALA

#81

JAN 
KOLÁŘ

#29

ONDŘEJ 
MATÝS

#83

LUKÁŠ 
RADIL

#69

MILAN 
KLOUČEK

#35

TOMÁŠ 
ZOHORNA

#79

PETER 
ČEREŠŇÁK

#41

TOMÁŠ 
HYKA

#38

JAN 
KOŠŤÁLEK

#33

ADAM 
MUSIL

#25

ONDŘEJ 
ROHLÍK

#71

ROMAN 
WILL

#22

TOMÁŠ 
DVOŘÁK

#07

FILIP 
KOFFER

#19

DAVID 
MUSIL

#08

MATEJ 
PAULOVIČ

#67

ROBERT 
ŘÍČKA

#62

MICHAL 
HRÁDEK

#77

ROBERT 
KOUSAL

#90

ONDŘEJ 
VÁLA

#14

PATRIK 
POULÍČEK

#44

TOMÁŠ 
URBAN

#25



Přijďte si užít
dostihy

www.zavodistepardubice.cz
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BRANKÁŘI

32 MIROSLAV SVOBODA

39 DOMINIK PAVLÁT

OBRÁNCI

3 MICHAL HOUDEK

16 VLADIMÍR KREMLÁČEK

17 MARTIN VITALOŠ

20 PETR ZÁMORSKÝ

49 VOJTĚCH BUDÍK

63 MAREK BARÁNEK

65 DAVID KVASNIČKA

75 JAN PISKÁČEK

ÚTOČNÍCI

11 KRYŠTOF HRABÍK

13 ADAM DVOŘÁK

18 ALEKSI REKONEN

23 ZDENĚK SEDLÁK

27 VÁCLAV ADAMEC

34 SAMUEL BITTEN

42 FILIP SUCHÝ

67 MARTIN LANG

72 NICOLAI MEYER

82 SEBASTIÁN MALÁT

84 JAN SCHLEISS

86 TOMÁŠ MERTL

88 PETR KODÝTEK

96 LUDWIG BLOMSTRAND

SESTAVY SOUPEŘŮ 15

BRANKÁŘI

1 MAREK STUCHLÍK

35 FILIP NOVOTNÝ

37 GAŠPER KROŠELJ

OBRÁNCI

3 ADAM JÁNOŠÍK

6 KAREL KŘEPELKA

10 ALEX LINTUNIEMI

11 MATĚJ STŘÍTESKÝ

14 PAVEL PÝCHA

18 SEBASTIAN JASEČKO

19 MARTIN PLÁNĚK

67 TOMÁŠ HANOUSEK

72 RADEK JEŘÁBEK

77 DAVID ŠTICH

ÚTOČNÍCI

8 MICHAL SIMON

12 TOMÁŠ FOŘT

15 JAN EBERLE

16 RÓBERT LANTOŠI

23 PAVEL KOUSAL

24 JAN PŮČEK

27 JAKUB KOTALA

29 DAVID ŠŤASTNÝ

46 ONDŘEJ NAJMAN

47 MÁRIO LUNTER

49 JAN ZÁVORA

55 TOMÁŠ ŠMERHA

56 MARTIN BERÁNEK

69 PONTUS ABERG

76 VOJTĚCH POLÁK

91 JAN STRÁNSKÝ

93 MATYÁŠ KANTNER

96 MARIS BIČEVSKIS



jhv.czhr@jhv.cz

JHV-ENGINEERING s.r.o.
Nádražní 641 
533 51 Pardubice

JHV-ENGINEERING s.r.o.
Thámova 137/16
186 00 Praha 8

Vývoj – Konstrukce – Výroba

OTEVŘENÉ POZICE PRO

   Konstruktéry

   Programátory

   Obsluhu CNC strojů

   Vývojáře

Naše společnost JHV-ENGINEERING s.r.o, 
se sídlem v Pardubicích a pobočkou v Praze, byla založena 
v roce 1999 jako konstrukční kancelář. Od roku 2002 se firma 
začala zabývat také dodávkou jednoúčelových strojů a výrobních 
linek především pro automobilový průmysl. Aktuálně zaměstnáváme 
téměř 200 lidí, z nichž pracuje 120 lidí ve vývoji.
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