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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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Báječný týden za sebou mají hokejisté Pardubic. Ti 

po třech prohrách v  řadě zabrali a ze tří utkání po-

sbírali plný počet devíti bodů. Dvakrát přitom uspěli 

na Moravě, když vyhráli jak v Olomouci, tak ve Zlíně, 

a doma si ve velkém stylu poradili s prvním Třincem.

Nejprve vyrazilo Dynamo v  úterý do Olomouce, 

kde se ujalo už ve čtvrté minutě vedení díky pře-

silovkové trefě Adama Musila. Domácí vyrovnali 

v polovině první třetiny, kdy dostali výhodu dvojná-

sobné přesilovky, kterou využil Jan Káňa.

Utkání bylo následně dlouho nerozhodné, až v závěru 

druhé třetiny využil další přesilovku Anthony Camara 

a nasměroval Pardubice k vítězství. To ve třetí třetině 

potvrdil dvěma trefami Patrik Poulíček, který pečetil 

na konečných 4:1 dokonce ve vlastním oslabení.

V  pátek dorazil do enteria areny vedoucí Třinec. 

Ještě před úvodním buly pokřtil přímo na ledě Ja-

kub Nakládal společně s  dvěma ze čtyř spoluau-

torů Dominikem Dubovčim a  Honzou Faitem kni-

hu Zpátky do sedla, která je nově k dostání jak ve 

fanshopech Dynama v OC Grand nebo enteria are-

ně, tak ve vybraných pardubických knihkupectvích 

nebo v pražské Síni slávy Českého hokeje na Harfě.

Samotné utkání pak nabídlo atraktivní hokej 

a  o  úvodní dvě branky se postaral probuzený ka-

nadský střelec Anthony Camara, který nejprve po-

slal Dynamo do vedení ve 12. minutě a pak hned 39 

vteřin po startu druhé třetiny zvýšil na 2:0. Hosté se 

ale nechtěli vzdát.

Na rozdíl jediného gólu snížil Tomáš Kundrátek, 

a to samé se opakovalo po trefě Roberta Říčky, na 

kterého reagoval Martin Růžička, který se prosadil 

ve 25. vteřině třetí třetiny. Jen sedmnáct vteřin po 

něm ale zvýšil na 4:2 Musil, který o  devět minut 

později upravoval už na 5:2. V samotném závěru se 

ještě prosadil nejprve hostující kapitán Petr Vrána 

a na konečných 6:3 uzavřel David Cienciala.

V  neděli pak Pardubice vyrazily do Zlína, kde se 

do branky postavil po dvou vítězstvích Dominika 

Frodla Milan Klouček, a  také on se mohl radovat 

z výhry. Dynamo vedlo po dvou třetinách díky další 

trefě Camary a  dvěma přesným zásahům Ondřeje 

Rohlíka 3:0. Domácí sice v úvodu třetí třetiny díky 

Pavlu Sedláčkovi snížili, ale konečnou podobu vý-

sledku dal v 57. minutě kapitán Jakub Nakládal.
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Ondřej Rohlík

NESNÁŠÍM HRADEC
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Bylo to play-out v Karlových Varech v březnu 2019, 

to ještě trénoval pan Lubina. Jelo nás tam z juniorky 

víc, a  nakonec jsme s  nimi hráli i  docela vyrovnaný 

zápas, skončilo to 1:2. Pocity jsem měl dobré, hlav-

ně jsem si to moc užil. Byl jsem vděčný za šanci na-

stoupit, dokonce jsem hrál i v  jedné lajně s Filipem 

Kofferem.

Nejsou náhodou Karlovy Vary váš osudový 

soupeř? O  půl roku později jste si tam při-

psal druhý extraligový start, a  to za dost 

bizarní situace.

Měli jsme hrát juniorské derby s Hradcem, ráno jsme 

šli klasicky na rozbruslení, ale najednou nám trenér 

do kabiny přišel říct, že v áčku mají nějakou střevní 

virózu. A že nás jede většina hrát extraligu do Karlo-

vých Varů. Za chvíli přinesl sestavu, všichni jsme byli 

překvapení, ale těšili jsme se. Byl to zajímavý den.

Jak zpětně hodnotíte tehdejší výkon vašeho 

mladého týmu, když jste prohráli 0:8?

Před zápasem jsme si řekli, že s  nimi chceme co 

nejdéle hrát vyrovnaně. To se nám chvílemi i dařilo, 

ale pak jsme dostali první gól a už jsme odpadli. Po-

tom nám to tam začalo padat, ale myslím si, že jsme 

odehráli dobré utkání. Jen škoda, že jsme nedali gól, 

protože šance jsme na to měli.

Do A-týmu Pardubic jste se začal více prosa-

zovat v minulé sezoně, konkrétně až v jejím 

průběhu. Jak jste to všechno prožíval?

Chtěl jsem hlavně hrát co nejlépe v juniorce. A pro-

tože začínala spolupráce Dynama s  Vrchlabím, tak 

jsem si před sezonou říkal, že bych tam třeba mohl 

dostat šanci. Pak se ale kvůli covidu všechny soutěže 

přerušily a trenéři Razým s Mikeskou si mě vytáhli do 

A-týmu. Nejdřív jsem s  nimi jen trénoval, nakonec 

jsem odjel i na soustředění do Polska. Pak jsem do-

konce naskočil do zápasu proti Kometě – konečně 

jiný soupeř, než Karlovy Vary. (směje se) 

Takže jako reálnější možnost jste viděl hos-

tování v Chance lize?

S  bývalým manažerem Pardubic má společné jen 

příjmení, i tak ale Ondřej Rohlík pochází z hokejové 

rodiny. Bratr Miroslav si extraligu zahrál před pěti 

lety, v dresu Dynama naskočil do osmi zápasů. Rodi-

če mohou být spokojení i letos. Co ale na své výkony 

říká přímo Ondřej?

Vzpomínáte si na své hokejové začátky? 

S bruslením jsem začínal ve třech letech v Chrudimi, 

protože hokej hrál i můj brácha, který je o čtyři roky 

starší. Já jsem se na něj chodil dívat a rodiče mi pak 

i koupili brusle, takže jsem to taky zkusil a začalo mě 

to bavit.

Byl pro vás bratr Miroslav hokejovým vzorem?

Vždycky. Už od mala jsem chtěl být jako on. Ze za-

čátku jsem bruslil hlavně s ním, až potom v přípravce 

mě přiřadili k mému ročníku.

Začít s  bruslením ve třech letech je přitom 

docela odvážné. Některé děti začínají třeba 

až v pěti letech.

Je to brzo, ale když mě to bavilo, tak nebylo co řešit. 

Rodiče už věděli, co bude následovat, protože se 

mnou absolvovali to samé, co s bráchou (směje se).

Trénovali jste společně s bratrem i mimo led?

Vždycky jsme spolu chodili i na rybník, když zamrzl. 

Pak nám jednou taťka vyrobil branku – svařil tyčky, 

z  pletiva udělal síť a  vytvořil nám takovou střelnici. 

Tam jsme spolu trénovali už od mala, hráli jsme spolu 

různé soutěže, různě jsme se hecovali...

A  extraligu jste si nakonec zahráli oba. Pa-

matujete si na svoje první utkání za Dynamo?

Ne každému odchovanci se podaří takhle pro-

sadit. Ondřej Rohlík nakoukl do A-týmu Par-

dubic ještě v juniorském věku, během loňska 

si zvykl na vyšší úroveň a  v  této sezoně už 

o sobě dává naplno vědět. „Cítím větší sebe-

vědomí,“ popisuje Rohlík, který popsal i  své 

kamarády a nepřátele v soutěži.
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Krátce po covidové pauze se v Dynamu vyměnili tre-

néři a já jsem pořád dostával šanci, zvyšoval se i můj 

čas na ledě. Hrát extraligu za Pardubice byl sen, ale 

že se mi to povede takhle rychle, jsem nečekal.

Usnadnil vám přechod do seniorského ho-

keje také trenér Richard Král, pod kterým 

jste hrál i v juniorech?

Samozřejmě to bylo jednodušší, věděli jsme a víme, 

co od sebe můžeme navzájem čekat. Hodně nám 

věří, chce abychom hráli hodně s pukem, rychle na-

padali, otáčeli hru. Prostě abychom byli silní na puku 

a hráli co nejvíc v soupeřově pásmu. Líbí se mi, že to 

není žádné nahazování. 

Ve zmíněném Vrchlabí jste už odehrál ně-

kolik zápasů. Dokáže první liga připravit na 

extraligu?

Soutěž je kvalitní, rozdíl tam určitě je, ale pořád v ní 

hraje hodně kvalitních hráčů. Třeba když jsme hráli 

play-off se Vsetínem, tak to mělo extraligové para-

metry. Hokej tam má kvalitu, je to fajn. A  i  pro nás 

mladé hráče je to super možnost, jak získávat zkuše-

nosti v dospělém hokeji. Najdete tam hodně zkuše-

ných hokejistů, máme se od koho učit.

Jak se extraligový hokejista cítí v komplet-

ně novém, prvoligovém prostředí?

Výhodou bylo, že několik spoluhráčů jsem znal 

z  Pardubic. Michal Pochobradský, Michal Ma-

chač, Ondřej Matýs nebo Honza Oliva mi pomoh-

li. Některé další jsem sice neznal, což je ze začátku 

vždycky trochu zvláštní. Ale i  díky klukům, které 

už jsem jmenoval, jsem do týmu zapadnul rychle. 

A znal jsem i trenéry, hlavně pana Malinského z ju-

niorky. 
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I  díky působení ve Vrchlabí jste hokejově 

vyspěl. Cítíte letos na ledě větší pohodu?

Už vím, co jaký tým hraje, co na koho platí. Určitě 

mám víc zkušeností, takže i větší sebevědomí. A vě-

řím si víc na puku.

Jaký soupeř patří mezi vaše oblíbené?

(přemýšlí) Tak třeba proti Liberci se mi hraje dobře. 

A koho naopak nemáte rád?

Nesnáším Hradec. (směje se) Co víc k tomu říct…

Dráždí vás hradecký kapitán Radek Smoleňák?

Spíš obránce Richard Nedomlel, s tím si fakt nerozumím.

A co statistiky? Všímáte si, jaká čísla zdobí 

vaši hru?

Úplně dopodrobna to zase nesleduju. Ale občas se 

podívám, jak si vedu. Třeba v bodování (směje se).

V  rámci pardubického týmu patříte mezi 

časté střelce, navíc máte i poměrně dobrou 

úspěšnost. Je střelba vaší předností?

Petr Sýkora nám na střídačce pořád říká, ať se tlačí-

me do brány a hodně střílíme, tak se to snažím plnit. 

Ale už v juniorce jsem takhle hrál. Přeci jen čím více 

střel, tím větší šance, že dám gól.

Filip Koffer nedávno mluvil o tom, že cílem 

vašeho mladého útoku je udržet se na ko-

touči, dobře bruslit a  poctivě se vracet do 

obrany. Souhlasíte s  ním, nebo byste ještě 

něco doplnil?

Snažíme se být nepříjemní, živí, dostat se do hry po-

mocí malých věcí – blokem, střelou na bránu, nebo 

vytvořeným tlakem. Když dáme gól, tak je to jenom 

plus.

Často navíc nastupujete i do oslabení.

Nejsem takový, že bych zblokoval každou střelu. 

Snažím se to spíše ubrousit, bojovat. Na oslabení je 

největší specialista Kofi. (směje se)

V letošní sezoně hodně cestujete sestavou. 

Začínal jste právě s  Kofferem ve čtvrté laj-

ně, ale trenér Král už vás vyzkoušel i  ve 

všech ostatních útocích. Jaká role vám sedí 

nejvíc?

Neřekl bych, že když mě trenér k  někomu přihodí, 

tak se cítím nějak jinak. Je to asi jedno, soustředím 

se, abych hrál co nejlépe, a  je jedno v  jaké lajně, 

nebo s jakými spoluhráči. Máme kvalitní tým, všichni 

spoluhráči jsou kvalitní, takže je jedno, v  jaké lajně 

jsem. Když se vám daří, je to super všude (směje se).

Dynamo má v  útoku velkou konkurenci. 

Nepřemýšlíte o  tom, že neustále bojujete 

o místo v sestavě?

Jasně, občas se nějaký zápas nepovede. A tlak tam 

samozřejmě je. Ale já se snažím na to nemyslet, pro-

tože by se to jinak mohlo podepsat na mém výkonu.

K  tomu, abyste se cítil dobře, vám navíc 

i  v  Pardubicích pomáhají podobně staří 

spoluhráči. Filipa Koffera už jsme zmínili, 

pak je tu i  Matěj Blümel nebo Michal Hrá-

dek.

Je to dobré v tom, že už se známe opravdu dlouho. 

S Kofim a Blímou se znám už od šesté třídy, kdy jsem 

přišel do Pardubic. S Hradysem se znám od mladší-

ho dorostu. Takže mám se všemi skvělý vztah, jsme 

kamarádi, a to se pak projeví i na ledě. Přechod do 

áčka byl navíc pro nás všechny jednodušší, protože 

jsme tam byli spolu.

Jak se ale vyrovnáváte třeba s  náročnými 

tréninkovými dávkami?

Už v  juniorce byly tréninky na suchu s panem Moc-

kem, takže teď je to trochu podobné. Jinak dospělý 

hokej je samozřejmě fyzičtější, takže se pořád sna-

žím přibrat a  zesílit. Souboje na ledě jsou o  něco 

tvrdší, ale zas tak obrovský rozdíl to není.

Člověk si asi rychle zvykne a přizpůsobí se, že?

První zápasy byly z mé strany takové opatrnější, teď 
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už vím, na které hráče si dát pozor a nepouštět si je 

na tělo. Třeba Gulašiho v Brně. (směje se v narážce 

na srážku, po které zůstal otřesený ležet na ledě)

A co třeba Romana Poláka z Vítkovic?

No, na ledě je obrovskej. Je zážitek hrát proti tako-

vým chlapům. My mladí se od zkušených borců mů-

žeme hodně naučit.

Co vlastně hraje v  souboji větší roli, chyt-

rost, nebo síla?

Jasně, nepatřím mezi největší a nejtěžší hráče. Sou-

peři jsou navíc v extralize nejenom silnější, ale i chyt-

řejší. Takže se snažím být neustále v pohybu, bruslit, 

aby se ke mně nemohli dostat na blízko a nevzali mi 

puk, nebo mě neodstavili od hry.

A  jak zpětně vnímáte, že vás minuly po-

zvánky do mládežnických reprezentací?

To je pravda, nebyl jsem ani na jednom kempu. Re-

prezentace pro mě samozřejmě byla vždycky sen, 

ale nikdy jsem si neříkal, že chci hrát tak, abych 

se dostal do repre. Vždycky jsem chtěl pomoct 

týmu, něco společně vyhrát, prostě aby se nám 

všem dařilo. Jasně, o reprezentaci jsem přemýšlel, 

ale že bych se na ni nějak speciálně soustředil, to 

zas ne. Největší motivace pro mě byla vyhrávat 

s Dynamem.
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České mládežnické soutěže se nacházejí zhruba v polovině sezony. Zatímco junioři a dorost před 

sebou mají jasný cíl v podobě play-off, mladší hokejisty navíc čeká mnoho vánočních turnajů po 

celé republice. Na jednom z turnajů už ale Dynamo uspělo.

TALENTI PRO BUDOUCNOST DYNAMA. 
JAK SE DAŘÍ PARDUBICKÉ MLÁDEŽI?
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Na konci listopadu se mladí hokejisté účastnili prv-

ního kola Sev.en Hockey Cupu v Litvínově. A spe-

ciálně ročník 2012 ukázal, že Pardubice se mají do 

budoucna na co těšit. Kluci ze čtvrté třídy ovládli 

celý turnaj bez ztráty jediného bodu, a to dost su-

verénním způsobem.

V  prvním utkání smetli Litvínov 17:1, poté si poradili 

s  Kladnem 6:0 a  nakonec porazili Zlín vysoko 26:4. 

„Už v autobuse kluci měli velkou chuť do samotného 

turnaje, byla z nich cítit chuť po vítězství a radost z ho-

keje,“ popsal hlavní trenér Pardubic Michal Křečan.

Jeho svěřenci hrají už druhým rokem na velkém hřišti, 

tento turnaj ovšem probíhal ve formě minihokeje. 

„Dobře si s  tím poradili a  prvky z  velkého hokeje 

dokázali přenést na malé hřiště. Musím pochválit 

všechny kluky, jak k zápasům přistoupili,“ řekl tre-

nér Křečan.

Jeho vítězná sestava zní: Pražan – Heller, Pešek, 

Chmelař, Roček, Šťásek, Hejna, Dubovči, Nenadál, 

Pelikán, Rykr, Beneš, Zámečník. 

Každý z klubů přitom pořádá během sezony jeden 

turnaj, druhé kolo tak uvidí v lednu Pardubice. Šan-

ci na odvetu tam budou mít i  hráči ročníku 2013, 

kteří rovněž odehráli první kolo v  Litvínově. Zlín 

rozdrtili 19:2, jenže s  Kladnem i  Litvínovem padli 

rozdílem 5:8 a domů tak vezli bronzové medaile.

Dorost má našlápnuto do play-off

Přesuňme se teď k výsledkům akademie, konkrétně 

její mladší kategorii, kterou je dorost. V její soutěži 

působí hned 30 týmů, které byly na začátku sezo-

ny rozděleny do tří skupin – západ, střed a východ. 

Dorostenci Pardubic hráli ve skupině střed a  v  18 

utkáních získali 29 bodů, což stačilo na páté místo. 

Dynamu tak o sedm bodů uteklo zajištění postupu 

do play-off. Do nadstavby, kde se nyní bude hrát 

pouze o  umístění, postoupili dorostenci Slavie, 

Sparty, Jihlavy i Hradce. Na první pohled zklamání, 

jenže Pardubice nemusí házet flintu do žita.

V  druhé části sezony je čeká skupina „o  účast 

v play-off D,“ do které si týmy přenášejí dosud zís-

kané body. Dynamo má tak momentálně nejlepší 

výchozí pozici pro pozdější postup do play-off. 

A ve svém kádru má také několik budoucích nadějí. 

Lídrem týmového bodování je Tadeáš Pražan s  12 

body v  16 zápasech, výborně se prezentují také 

Adam Fiala (10 zápasů, 10 bodů) a Tadeáš Kalužík, 

který jen v šesti utkáních desetkrát bodoval.

Zapomenout nesmíme také na brankáře Lukáše 

Matěchu, který je s úspěšností zákroků 92.7 % čtvr-

tý nejlepší v  republice. I  díky tomu dostal ve čty-

řech zápasech šanci také mezi juniory, kde se mu 

daří ještě lépe (93.89 %).

Reprezentanti juniorů

Matěcha ale není sám, kdo na sebe v mládeži Par-

dubic strhává velkou pozornost. Vyprávět by o tom 

mohla trojice juniorů František Formánek, Tomáš 

Hebek a  Dominik Pavlata, která dostala pozvánku 

na přípravný kemp U18 před konáním Evropského 

olympijského festivalu mládeže. Mezi náhradníky 

se navíc probojoval i Jakub Koudelka.

Také ve vyšší kategorii národního týmu má Dynamo 

své zástupce – před blížícím MS juniorů obdrželi 

reprezentační nominaci obránce Michal Hrádek 

a útočník Tomáš Urban. Vybojují si oba také účast na 

mistrovství světa, které se koná v Edmontonu? A jak 

si bez všech tahounů poradí zbylí junioři Pardubic?

Vzestup ze dna 

Starší akademie Pardubic totiž před listopadovou 

reprezentační přestávkou prohrála šest utkání 

v řadě a tabulkou postupně padala až na sestupové 

příčky. To se ale nelíbilo vedení Dynama, které se 

rozhodlo situaci změnit.
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M L Á D E Ž

Rozvojový fond Pardubice a.s. - investor a reali-
zátor  rekonstrukcí významných památkových budov 
a sportovišť, majitel historických objektů, enteria are-
ny Pardubice a Machoňovy pasáže, pronajímatel by-
tových  a nebytových prostor v centru města.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

MULTIFUNKČNÍ ARENA PARDUBICE

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ 
A SPOLEČENSKÉ AKCE

Rozvojový fond Pardubice a.s. - majitel a  provo-
zovatel moderní multifunkční arény v  Pardubicích. 
Enteria arena je špičkově vybavená multifunkční hala, 
která patří díky svému zázemí a technickému vybavení 
k vysokému evropskému nadstandardu.

Rozvojový fond Pardubice a.s. - pořadatel, koor-
dinátor a podporovatel akcí pro širokou veřejnost. 
Svou činností významně přispívá ke společenské 
odpovědnosti a podporuje kulturní a sportovní život 
v našem městě.

www.rfppardubice.cz

Do Pardubic stáhlo z  Chance ligy Tomáše Urbana 

a Michala Rouhu, několik utkání odehrál za juniory 

také Michal Hrádek. Ostatní lídři juniorky dosta-

li ultimátum – pokud chtějí nadále sbírat starty ve 

Vrchlabí nebo áčku Dynama, musí rychle zlepšit 

výsledky v juniorech.

A nouzový zásah vyšel. Po sérii proher se junioři vzpa-

matovali a  nastartovali vzestup tabulkou. Zvítězili 

v sedmi zápasech po sobě a dotáhli se až na třinácté 

místo. Na osmou Olomouc nyní ztrácejí jen tři body.

„Asi jsme si všichni mysleli, že to půjde samo. Ni-

kdo z nás neplnil, co měl, což nám dalo facku,“ ohlí-

ží se za nepovedeným vstupem do sezony Daniel 

Herčík.

Útočník, který je s  29 body v  23 zápasech druhý 

v týmovém bodování, popsal také následný obrat: 

„Reprezentační pauza nám pomohla, i když někteří 

kluci byli na akcích s nároďákem. Měli jsme nároč-

né tréninky a s trenéry jsme si toho hodně vyříkali. 

Začali jsme plnit své úkoly, nastartovali jsme sérii 

výher, což je super. Lépe se nám trénuje a více se 

těšíme na zápasy.“

Přidají junioři další výhry? A povede se jim probojo-

vat až do play-off?
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N A Š E  S E S TAVA

BRANKÁŘI

DOMINIK 
FRODL

MICHAL 
HRÁDEK

LUKÁŠ 
ANDĚL

MICHAL 
MACHAČ

ROBERT 
ŘÍČKA

JAKUB 
NAKLÁDAL

MAREK 
HECL

MICHAL
POCHOBRADSKÝ

MILAN 
KLOUČEK

JAN 
KOLÁŘ

MATĚJ 
BLÜMEL

ONDŘEJ 
MATÝS

TOMÁŠ 
ZEMAN

TOMÁŠ 
URBAN

DENNIS 
ROBERTSON

FILIP 
KOFFER

PATRIK 
POULÍČEK

JAKUB 
SOUKUP

JAN 
KOŠŤÁLEK

ANTHONY 
CAMARA

ADAM 
MUSIL

ONDŘEJ 
VÁLA

ROBERT 
KOUSAL

ONDŘEJ 
ROHLÍK

JURAJ 
MIKUŠ

DAVID 
CIENCIALA

MATEJ 
PAULOVIČ

JAN 
ZDRÁHAL

DENIS 
KUSÝ

ONDŘEJ 
ROMAN

#22

#27

#70

#24

#87

#77

#43

#44

#62

#81

#19

#18

#55

#29

#35

#71

#11#22

#25

#90

#36

#14

#33

#46

#23

#67

#88

#81

#34

#2

OBRÁNCI

ÚTOČNÍCI



VYUŽÍVEJTE VÝHODY
SE SVÝM HOKEJOVÝM KLUBEM
HC Dynamo Pardubice pro vás společně s partnery připravili 
program s řadou výhod.

Při založení  
karty online  

bonus  
1 000 Kč

Jak vstoupíte do programu slev a výhod?
Pořiďte si zdarma platební kartu Dynamo, stačí si založit ČSOB Plus Konto  
na pobočce ČSOB nebo Poštovní účet od Poštovní spořitelny na Specializované 
bankovní přepážce České pošty.  

Pro stávající klienty je výměna karty zdarma.  

Kartu si lze také založit on-line na stránkách www.csob.cz  
nebo na www.postovnisporitelna.cz

Aktuální informace o partnerech a slevách naleznete na www.dynamoklub.cz
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S E S TAVA  S O U P E Ř I

BRANKÁŘI

32 MIROSLAV SVOBODA

39 DOMINIK PAVLÁT

OBRÁNCI

4 JAKUB KINDL

5 DAVID JIŘÍČEK

14 PETER ČEREŠŇÁK

16 VLADIMÍR KREMLÁČEK

22 VIKTOR LANG

49 VOJTĚCH BUDÍK

51 DOMINIK GRAŇÁK

65 DAVID KVASNIČKA

75 JAKUB HAMŠÍK

97 LUKÁŠ KAŇÁK

ÚTOČNÍCI

10 DOMINIK SOUKUP

12 GUSTAF THORELL

17 MARTINS DZIERKALS

27 VÁCLAV ADAMEC

42 FILIP SUCHÝ

44 JAN DUFEK

66 FILIP KUŤÁK

67 MARTIN LANG

73 JAN SLANINA

80 MICHAL BULÍŘ

82 SEBASTIÁN MALÁT

84 JAN SCHLEISS

86 TOMÁŠ MERTL

87 FILIP PŘIKRYL

88 PETR KODÝTEK

89 PAVEL MUSIL

95 MARCEL MARCEL

96 LUDWIG BLOMSTRAND

BRANKÁŘI

1 TOMÁŠ KRÁL

29 LANDON BOW

38 DAVID STAHL

OBRÁNCI

3 KYLE WOOD

4 MARTIN KEHAR

22 JAKUB SUCHÁNEK

26 JIŘÍ TICHÁČEK

30 JAKUB ŠTOCHL

44 JAKE DOTCHIN

61 CODY DONAGHEY

63 MAREK BARÁNEK

JAN POHL

ÚTOČNÍCI

8 ONDŘEJ MACHALA

13 LADISLAV ZIKMUND

14 TOMÁŠ PLEKANEC

19 JAKUB HAJNÝ

24 MATYÁŠ FILIP

43 ANTONÍN MELKA

59 ADAM KUBÍK

68 JAROMÍR JÁGR

69 MAREK RAČUK

77 NICOLAS HLAVA

79 DANNY KRISTO

83 VÍTĚZSLAV BÍLEK

88 MATĚJ BERAN

95 MIROSLAV INDRÁK

ONDŘEJ BLÁHA

BRANKÁŘI

1 MAREK STUCHLÍK

33 JAN RŮŽIČKA

37 GAŠPER KROŠELJ

40 MAREK SCHWARZ

OBRÁNCI

3 ADAM JÁNOŠÍK

4 PETR ŠIDLÍK

6 KAREL KŘEPELKA

7 DAVID MORAVEC

8 SEBASTIAN JASEČKO

10 ALEX LINTUNIEMI

12 PAVEL PÝCHA

17 DAVID BERNAD

19 MARTIN PLÁNĚK

20 MITCHELL FILLMAN

55 MARTIN ŠEVC

85 DOMINIK VACÍK

ÚTOČNÍCI

15 JAN EBERLE

21 MILOŠ KELEMEN

22 TOMÁŠ FOŘT

23 PAVEL KOUSAL

24 JAN GRIM

25 TOMÁŠ KNOTEK

27 JAKUB KOTALA

28 VALENTIN CLAIREAUX

29 DAVID ŠŤASTNÝ

36 JAN PŮČEK

46 ONDŘEJ NAJMAN

47 MÁRIO LUNTER

49 JAN ZÁVORA

63 MATYÁŠ KANTNER

69 ADAM RAŠKA

75 TOMÁŠ POSPÍŠIL

91 JAN STRÁNSKÝ

93 VOJTĚCH POLÁK

96 MARIS BIČEVSKIS
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