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z Tipsport extraligy a Chance ligy

PŘEDPLATNÉ JIŽ V PRODEJI!

HRDÝ PARTNER HC DYNAMO PARDUBICE

Ministerstvo ﬁnancí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

ifortuna.cz

HRDÍ PARTNEŘI DYNAMA PARDUBICE

ČLEN SKUPINY ENTERIA

Z KABINY

Čtyři body ze tří zápasů získali kolem Vánoc hokejisté Pardubic, rozehráno to přitom měli možná i na plný počet. Zatímco se Spartou se jim ale
podařil obrat ve skóre, v Brně a doma s Vítkovicemi nadějně rozehraná utkání nakonec ztratili.
Se Spartou to byl pro Dynamo velký den. Klub totiž právě 21. prosince oznámil nového generálního partnera, kterým se stala společnost Fortuna.
A hned v prvním společném utkání z toho byly
po skvělém utkání s pražskou Spartou tři body!
Hosty sice poslal do vedení Řepík, ale ještě
v první třetině vyrovnal parádní trefou do pravého horního růžku Anthony Camara a v úvodu
druhé třetiny se během necelé minuty prosadili
David Cienciala a Adam Musil. Za hosty sice
v polovině zápasu snížil Chlapík, více branek už
ale v utkání nepadlo a Dynamo tak zvítězilo 3:2.
Jen o den později se Dynamo představilo na ledě
brněnské Komety, kde už po šesti minutách vedlo

díky brankám Roberta Kousala a Lukáše Anděla
2:0. Domácí však ve druhé třetině třemi góly skóre otočili, na 3:3 ještě ale vyrovnal tři a půl minuty
před druhou přestávkou Matej Paulovič.
Ve třetí třetině se dlouho žádný z týmů nemohl
prosadit, a když už to vypadalo, že zápas dojde do prodloužení, rozhodl o výhře Komety
4:3 tři minuty před koncem Holík.
Po Vánocích dorazily do enteria areny na Štěpána 26. prosince Vítkovice. A také v tomto utkání
Dynamo vedlo po první třetině 2:0, když se trefili znovu Kousal a Patrik Poulíček. Hosté ale následně zavřeli svou branku a dvěma góly Poláka
s Plášilem dovedli zápas do prodloužení.
V něm se o vítězi nerozhodlo, a tak přišly na
řadu samostatné nájezdy. V nich se Dynamo
prosadilo díky Paulovičovi jedinkrát, hosté naopak překonali Milana Kloučka třikrát a byli to
oni, kdo si domů odvezl druhý bonusový bod.
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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.

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

ROZHOVOR

VÁNOCE MILANA KLOUČKA:
V PYŽAMU A S BRUSLEMI
U STROMEČKU
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ROZHOVOR

Už pátou sezonu chytá v extralize. Nejde
tedy o první Vánoce, které Milan Klouček
tráví v kolektivu pardubických hokejistů,
ve kterém bude po podpisu nové smlouvy
působit i v dalších letech. Jak tyto svátky
mladý brankář prožívá? A co jeho rituály
nebo vzpomínky na mládí?
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Co pro vás znamenají Vánoce?
Především čas strávený s rodinou. Extraliga se sice hraje
i přes svátky a moc volna nemáme, ale snažím se vždy
od hokeje na chvíli vypnout. Sejdeme se s rodinou, jedeme k babičce… Je to hlavně o tom být pohromadě
a mít vánoční pohodu. Patří k tomu samozřejmě i pohádky. (směje se) Každý rok si to chci co nejvíce užít.

ROZHOVOR

Takže na konci roku si nejvíce vážíte rodinné pohody?
Určitě, jen je škoda, že nebývají bílé Vánoce. Ani si
nepamatuji, kdy naposledy sněžilo. Jako malý kluk
jsem měl sníh hrozně rád.

Toho 25. už se snažím hlídat. (směje se) Na Štědrý den si ale salát dám, k Vánocům to patří a já to
mám rád. Dopřeju si i řízek nebo kapra. U babičky
si pak místo salátu dávám jen brambory, abych se
potom na tréninku mohl hýbat.

Jaký je váš obvyklý program přes vánoční
svátky?
Když jsem byl menší, tak jsme se na Štědrý den vždycky chodili projít do města. Teď už je to trochu jiné, protože už bydlím s přítelkyní. Takže plán na 24. prosince
je jasný – jedeme navštívit naše rodiny. O den později
se pak celá naše rodina schází u babičky. Jsem rád, že
25. prosince máme trénink až odpoledne. Díky tomu
mám dost času na oběd i příbuzné.

Takže na hokej myslíte i přes Vánoce?
Snažím se fakt úplně vypnout, i když mi to moc
nejde. Hokej miluju a myslím na něj skoro pořád.
Ale o Vánocích se snažím věnovat rodině a co nejvíc si to užít. Mám vždycky velkou radost, že jsme
všichni pospolu.

Může se vůbec profesionální sportovec pustit do cukroví nebo bramborového salátu?

Je vůbec v nabitém extraligovém programu
čas na nějaký srandovní vánoční trénink?
Když jsme byli mladší, bývala to tradice. Celý trénink se hrál hokej, brankáři šli do pole a někteří
hráči do branky. Teď už na to ale není moc prostor,
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ROZHOVOR

před Vánocemi jsme hráli dokonce dva zápasy ve
dvou dnech. A to jsme měli přeložený zápas, takže 23. následoval jen dopolední trénink. Dali jsme
si nějaké nájezdy, zahráli si dřeváka, takže sranda
byla taky. Ale jinak jsme to odmakali a po dvou
dnech volna jedeme zase dál.
Oslavili jste Vánoce v kabině společně?
Dáváme si dárky navzájem, říká se tomu Secret Santa. Každý si vylosuje jednoho spoluhráče, kterému
pak dává nějaký vtipný dárek. Ostatní o tom ale
neví, je to tajemství. A dárky jsou spíše srandovní.
Máme takový svůj humor a celé je to hlavně o pobavení. V kabině máme taky malý vánoční stromeček.
Mezi svátky si pak dárky předáme, termín se ještě
musí doladit, aby to bylo mezi zápasy.
Jsou vánoční svátky velkým tématem diskusí v kabině?
Jasně, specifická atmosféra je v kabině před Vánoci vždycky cítit. Měli jsme i vánoční besídku. Pouštíme si i koledy nebo vánoční písničky, uprostřed
šatny je stromeček. Ale soustředíme se pořád
hlavně na hokej. Zápasy jsou nahuštěné, takže od
25. už se zase chystáme na ledě.
Stihne si hokejista během dvou dnů volna
pořádně odpočinout?
I když je to krátká doba, na odpočinek to stačí.
Mám ale výhodu, že nemusím nikam cestovat,
protože jsem Pardubák. Pro kluky ze Slovenska je
to třeba těžší.
A co vaši spoluhráči z Kanady? Jak budou
prožívat české Vánoce?
Myslím, že se i s jejich blízkými sejdou a budou
spolu. Mají to usnadněné alespoň tím, že jich je tu
víc a nejsou úplně sami. Myslím, že jak Dennis, tak
Anthony si Vánoce užijí.
Vzpomínáte si naopak na vaše Vánoce za mořem, když jste před čtyřmi lety reprezentoval
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Česko na mistrovství světa juniorů v Buffalu?
Bylo to zajímavé, možná i trochu zvláštní. Každý
rok jsem totiž s rodinou, teď jsem byl najednou
s týmem v USA. To už se mi možná nikdy nestane.
Ale byly to taky hezké Vánoce, i tam jsme si předávali dárky, takže byla zábava. S klukama jsme měli
i klasickou štědrovečerní večeři. Určitě jsem rád,
že jsem to mohl zažít.
Je právě mistrovství světa tvým největším
vánočním zážitkem?
Zážitky z dětství byly ještě intenzivnější, na Vánoce jsem se ohromně těšil. Jako děti jsme byli
napnutí a zvědaví, co nám Ježíšek přinese. Odpočítávali jsme dny, které zbývaly do Vánoc. Když
jsme pak přišli z procházky a dárky už byly pod
stromečkem, byli jsme se ségrou úplně nadšení.
To na tom bylo nejhezčí. Rozzářené dětské oči
a radost ze splněného přání.
Na jaký dárek vzpomínáte nejradši?
Jednou jsem pod stromeček dostal parádní brusle.
Pamatuji si, že s nimi mám i fotku. Bylo už tak deset
hodin večer a já jsem v pyžamu blbnul s bruslemi,
helmou a rukavicemi. Z takových hokejových dárků
jsem býval nadšený. Jindy jsem zase dostal takový
šlapací traktor, ve kterém jsem snad i usnul. (směje
se) Jako malý kluk jsem měl z dárků ohromnou radost a strašně jsem si těch věcí vážil. Jako dítě prostě Vánoce vnímáte jinak. Jsou to krásné svátky.
Abyste si je mohl užít naplno, nebudu už
vás dlouho zdržovat a dám vám poslední
otázku. Přemýšlíte o dárcích včas, nebo až
na poslední chvíli?
Tento rok jsem to zvládl dobře, kromě maličkostí jsem měl všechno už pár dnů dopředu. A když
jsem dnes (23. prosince – pozn. red.) jel ze zimáku a viděl jsem, kolik lidí bylo u nákupního centra,
tak jsem fakt rád, že jsem to vyřešil s předstihem.
(směje se)
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ŠŤASTNÉ A HOKEJOVÉ
Dynamo v prosinci nemá úplně pohodový program. Pardubice v tomto měsíci musí sehrát
deset extraligových zápasů, z toho hned pět v závěru roku. Pohodu pod stromečkem si ale
hokejisté ujít nenechají.
„Úplně miluju štědrovečerní večeři, kapr se salátem
je jedno z mých nejoblíbenějších jídel, takže na to se
každý rok těším nejvíc,“ směje se Matěj Blümel, když
začíná své vyprávění o tom, jak tráví Vánoce.
Tedy, pokud zrovna není na zimním stadionu. Vždyť
Dynamo má přes svátky opravdu náročný program,
zápasy hraje 21., 22., 26., 28. i 30. prosince. Není tak
divu, že si hokejisté na Vánocích váží především odpočinku s rodinou.
„Na tomhle období mám nejradši, že jsme všichni
pohromadě. A na bramborový salát s kaprem jsem se
taky hodně těšil,“ přiznává Ondřej Rohlík, který Vánoce prožívá docela aktivně. „Jezdíme vždy s rodiči
navštívit babičky a dědu. Potom zajedeme i na hřbitov a 25. prosince chodíme do kostela.“
Každý po svém
To Filip Koffer má na Štědrý den trochu jinou tradici.
„Většinou koukáme na pohádky. K večeru si dáme
sváteční večeři a pak už jen čekáme, než přijde Ježíšek,“ popisuje mladý útočník. A dodává: „Minulé Vánoce byly specifické v tom, že jsem byl na mistrovství
světa juniorů v Edmontonu. Takže to bylo trochu jiné,
slavili jsme společně s týmem.“

oklikou, když popisoval svoji štědrovečerní tradici. „Já
vlastně ani nevím, co obvykle dělám,“ zasmál se. „Před
třemi lety jsem byl na poslední chvíli vyřazený z kádru
dvacítek, takže jsem Štědrý den strávil na letišti ve Vancouveru. O rok později už jsem na MS juniorů v Ostravě
hrál, takže jsem s rodinou zase moc nepobyl.“
Vánoce nicméně Blümel miluje, i když jsou hodně
hokejové. „Atmosféra Vánoc a všechno okolo nich je
úplně skvělé. Možná si nějaký rituál vytvořím letos,“
přemýšlí. „Máme ale tradici, že se vždycky se sousedy sejdeme 24. prosince odpoledne pod barákem
a dáme si svařák. Je to takové hezké naladění na večer, moc se mi to líbí.“
Dárky pod stromečkem i ve vzpomínkách
Ke Štědrému dnu ovšem patří také dárky. Z pohledu
dětí jsou přeci jen Vánoce hlavně o nich. A tak jsme se
pardubických hokejistů zeptali, na které dárky vzpomínají nejradši.
„Největší radost jsem jednou měl z brankářské hokejové výstroje. Odmala jsem chtěl chytat, ale rodiče
mě do brány nechtěli pustit, tak jsem se stal obráncem. Když jsem pak jako dárek dostal brankářské
rukavice, mohl jsem být brankář alespoň při hokeji
s kamarády,“ popsal Michal Hrádek.

Takové kanadské Vánoce letos měli i Michal Hrádek
a Tomáš Urban, kteří jsou součástí letošního českého
výběru. „O svátcích vždycky chodíme hrát takové vánoční hokeje a původně mě trochu mrzelo, že jsem
o to přišel. Také jsem chyběl u stromečku s rodinou,
ale mistrovství za to rozhodně stojí,“ myslí si Urban.

Trochu jinak to má Blümel: „Každý dárek mě vždycky potěší, mám radost vždycky ze všeho. Ale musím
říct, že větší radost mi udělá, když někoho obdaruji já
a ten dotyčný je šťastný.“

S Hrádkem navíc na dálku budou mít podporu z Pardubic. „Když to stihnu, na nějaké jejich zápasy bych
se chtěl podívat. Budu fandit našim klukům, kterým
držím palce, aby udělali úspěch,“ plánuje Rohlík.

A zatímco Koffer s nadšením vzpomíná na hokejku,
kterou pod stromečkem našel jako malý, Rohlík kromě tohoto klasického hokejového Ježíška vzpomíná
ještě na jeden dárek: „Hokejku si pamatuju taky. Ale
velkou radost jsem měl i tehdy, když jsem dostal lego.
To jsem měl jako malý kluk hodně rád.“

Svůj zážitek z Kanady má přitom kromě Hrádka
s Urbnanem i Matěj Blümel. Vzpomněl si na něj trochu

Protože jsou však už všichni tři útočníci Dynama starší
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dvaceti let, dárky také rozdávají. Jak jsou v tomto
ohledu mladíci zodpovědní?
„Letos jsem sehnal všechny dárky dopředu, ale byly
i roky, kdy jsem sháněl dárek těsně před Štědrým
dnem,“ přiznává Rohlík. Také Kofferovi se letos zadařilo. „Ale léta zpátky jsem dárky vždy sháněl na
poslední chvíli,“ přiznává. A Blümel? „Loni jsem měl
všechno připravené ještě předtím, než jsem odjel na
Channel One Cup. Letos jsem měl před odjezdem jen
dva dárky,“ směje se.
Vánoční zážitky
Co dalšího k Vánocům patří, a ještě to nebylo zmíněno? Pelíšky, cukroví, nebo sníh? „Vánoční hokejové
turnaje, když jsme ještě byli na základní škole,“ vypálí Rohlík, kterému utkvěla v paměti ještě jedna věc.
„Vzpomínám si na den, kdy jsem jel poprvé s rodiči
lyžovat do Mladých Buků. To mi byly asi 3 roky,“ pře-

Srdečně vás zve
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kvapil mladý útočník.
Koffer zase zmíní mistrovství světa, na kterém se loni
proti Rusku prosadil i gólově, což pro něj byl jeden
z největších hokejových zážitků.
„Jinak se ale vždycky nejvíc těším na čas strávený s rodinou a na reakce z dárků, které Ježíšek (Kofi) přinesl,“
směje se.
Když tuhle debatu slyší Blümel, reaguje: „Určitě bylo
skvělé, když jsme hráli na MS přes Vánoce. Má to super atmosféru, je to taková vánoční klasika. V Ostravě
navíc přišlo hodně lidí, byl jsem tehdy nadšený.“
Pak se ovšem vrací do přítomnosti. „Na Štědrý sen se
hokej snažím vůbec neřešit, abych si alespoň ten jeden den odpočnul. Ale vím, že máme hodně zápasů,
na což se právě hodně těším. Hrát zápasy je na hokeji
úplně to nejlepší,“ říká Blümel.

TEXT
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FORTUNA – NOVÝ GENERÁLNÍ PARTNER DYNAMA
Novým generální partnerem hokejového klubu Dynamo Pardubice se stala
sázková kancelář Fortuna. Dosud byla
Fortuna spojená především s fotbalem,
v poslední době ale o sobě dává čím dál
více vědět i v hokejovém prostředí.
Spolupráce našeho klubu a Fortuny je uzavřená
na více let, po dohodě obou stran nebudou zveřejněny finanční ani jiné detaily smlouvy. Fortuna
zaujala pozici generálního partnera HC Dynamo
Pardubice. Jedná se o další krok, kterým se chce
společnost etablovat v hokejovém prostředí.
„Jsme velmi rádi, že jsme získali silného generálního partnera. Je to pro nás další impuls a zároveň
splnění jednoho z cílů, který jsme si dali: Dělat
svou práci tak, aby zaujala silné sponzory. Spojení se značkou Fortuna posouvá Dynamo Pardubice do nejvyšších obchodních a marketingových
pater českého sportu. Naše hokejové ambice
jsou teď jasné. Bojovat o extraligový titul,“ říká
Petr Dědek, majitel HC Dynamo Pardubice.
Na co se mohou těšit fanoušci? Připravená je
spousta soutěží o klubové předměty, různé
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výhody pro pravidelné sázející a také speciální akce přímo v enteria areně, které se uskuteční hned, jak budeme moci pustit divákly na
tribuny. Spolupráce s Fortunou také přinese
nový unikátní obsah na naše sociální sítě.
„Fortuna je českou společností s více než třicetiletou historií. Proto se snažíme její jméno
spojovat hlavně s tradičními kluby, které byly
a nadále jsou srdcovou záležitostí pro celé
generace fanoušků. Chceme být součástí
úspěchu obrozeného Dynama, které v probíhajícím ročníku atakuje nejvyšší příčky.
Věříme, že se brzy vrátí doba, kdy se hokej
v Pardubicích díky vítěznému tažení tak jako
v minulosti znovu stane doslova náboženstvím,“ říká David Vaněk, generální ředitel
sázkové kanceláře Fortuna.
Hokejisté Dynama vyjeli na led v dresech
s novým generálním partnerem v zápase
se Spartou Praha, který vyhráli 21. prosince
v enteria areně 3:2. Na začátku letošní sezony bylo Dynamo v očích bookmakerů Fortuny šestým největším favoritem na zisk titulu
s kursem 13:1.

N A Š E S E S TAVA

BRANKÁŘI
43

35

46

#

#

#

DOMINIK
FRODL

MILAN
KLOUČEK

JAKUB
SOUKUP

OBRÁNCI
#

77

#

29

#

JAN
KOLÁŘ

33

#

MICHAL
HRÁDEK

JAN
KOŠŤÁLEK

JURAJ
MIKUŠ

2

#

87

#

55

#

DENNIS
ROBERTSON

14

#

JAKUB
NAKLÁDAL

ONDŘEJ
VÁLA

JAN
ZDRÁHAL

36

34

ÚTOČNÍCI
24

18

81

#

#

#

#

LUKÁŠ
ANDĚL

MATĚJ
BLÜMEL

ANTHONY
CAMARA

DAVID
CIENCIALA

70

19

90

88

#

#

#

#

MAREK
HECL

FILIP
KOFFER

ROBERT
KOUSAL

DENIS
KUSÝ

27

81

25

67

#

#

#

#

MICHAL
MACHAČ

ONDŘEJ
MATÝS

ADAM
MUSIL

MATEJ
PAULOVIČ

22

44

71

23

#

#

#

#

MICHAL
POCHOBRADSKÝ

PATRIK
POULÍČEK

ONDŘEJ
ROHLÍK

ONDŘEJ
ROMAN

62

22

11

#

#

#

ROBERT
ŘÍČKA

TOMÁŠ
URBAN

TOMÁŠ
ZEMAN

PUK | 14

S E S TAV Y S O U P E Ř E

BRANKÁŘI

BRANKÁŘI
30

DENIS GODLA

2

JAN STRMEŇ

31

DAVID ČERMÁK

36

ŠTĚPÁN MALEČEK

34

ŠIMON ZAJÍČEK

49

DOMINIK HRACHOVINA

35

JAKUB NEUŽIL

4

KRISTOFERS BINDULIS

7

JAN ŠTENCEL

OBRÁNCI
OBRÁNCI
3

PATRIK DEMEL

4

DANIEL KOLÁŘ

17

DAVID ŠTICH

8

UVIS JANIS BALINSKIS

25

IVAN LYTVYNOV

10

JAN STREJČEK

27

STUART THOMAS PERCY

11

MATĚJ STŘÍTESKÝ

35

ONDŘEJ KACHYŇA

13

MAREK HRBAS

44

PETR ŠENKEŘÍK

20

DENIS ZEMAN

65

MARTIN BUČKO

21

ONDŘEJ BALÁŽ

75

JAN PISKÁČEK

44

AARON IRVING

90

ROMAN VRÁBLÍK

12

PAWEL ZYGMUNT

8

VÁCLAV KARABÁČEK

16

FRANTIŠEK LUKEŠ

10

TOMÁŠ CHLUBNA

17

ANDREJ KUDRNA

11

MIROSLAV HOLEC

18

FRANTIŠEK GERHÁT

12

JIŘÍ NOVOTNÝ

23

PETR STRAKA

19

MATOUŠ VENKRBEC

25

PATRIK ZDRÁHAL

20

MATĚJ TOMAN

26

VIKTOR HÜBL

22

JAKUB VALSKÝ

29

MARTIN HAVELKA

23

LUKÁŠ PECH

67

MATĚJ CHALUPA

24

JINDŘICH ABDUL

78

LUKÁŠ STEHLÍK

33

JIŘÍ ONDRÁČEK

88

GIORGIO ESTEPHAN

35

MATOUŠ MASOPUST

ÚTOČNÍCI

15 | PUK

ÚTOČNÍCI

91

MATÚŠ SUKEĽ

56

MARTIN BERÁNEK

96

RICHARD JARŮŠEK

77

MILAN GULAŠ

97

PŘEMYSL SVOBODA

79

MARTIN HANZL

82

MICHAL VONDRKA

Partneři Tipsport extraligy 2021/2022

NA BOJOVNÍKY.
I MIMO LED!
RAD_Print_320x95mm.indd 2

marketingový partner

13.07.2020 12:13

