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Z KABINY

Parádní vstup do nového roku prožili hokejisté
Pardubic, kteří z úvodních tři utkání v kalendářním roce 2022 vytěžili osm bodů. A to je přitom
čekaly dva těžké zápasy v Hradci a Liberci a nevyzpytatelný soupeř z Karlových Varů.
K derby do Hradce navíc jel tým bez kapitána
Jakuba Nakládala, který z osobních důvodů
v klubu začátkem ledna skončil, a také bez
čtyř nemocných útočníků základní sestavy Davida Ciencialy, Adama Musila, Patrika Poulíčka
a Marka Hecla.

První domácí utkání v novém roce odehráli
naši hokejisté proti Karlovým Varům a opět
museli dotahovat, a to hned dvakrát. Nejprve
v první třetině zareagoval na trefu hostujícího
Redlicha Anthony Camara a ve druhé třetině
poslal Energii znovu do vedení Kohout.
Třetí třetina ale patřila Dynamu, které góly Dennise Robertsona, znovu Camary a Ondřeje Rohlíka
zvrátilo utkání na svou stranu a připsalo si další tři
body. O víkendu pak mělo získat ještě další dva.

Když navíc oslabený tým dostal už na začátku
čtvrté minuty gól do domácího Oksanena, vypadalo to s Dynamem zle nedobře. Jenže ještě
ve čtvrté minutě srovnal na 1:1 Robert Kousal
a dvěma góly během dvou minut druhé třetiny
rozhodli o vítězství Pardubic Honzové Košťálek se Zdráhalem.

V Liberci jsme přitom dlouho tahali za kratší konec, když se Bílí Tygři v každé třetině ujali vedení, ale nám se podařilo vždy srovnat krok. Nejprve díky probuzenému kanadskému střelci
Camarovi, ve druhé třetině srovnal na 2:2 Adam
Musil a v poslední minutě při hře bez brankáře
poslal zápas do prodloužení Juraj Mikuš. V něm
rozhodl svým druhým gólem v utkání Camara.

Třetí třetina nabídla skvělé vyvrcholení dramatického duelu, který definitivně rozhodl trefou
do prázdné branky Matěj Blümel. Dynamo
tak oplatilo svému rivalovi dvě porážky z dosavadního průběhu sezony a přiblížilo se mu
v čele extraligové tabulky.

Novým kapitánem Dynama byl zvolen Patrik
Poulíček, který nahradil Jakuba Nakládala. Jeho
asistenty jsou obránci Jan Kolář a Juraj Mikuš.
V řádu dvou až tří týdnů budou kvůli zranění
trenérům chybět další obránce Michal Hrádek
a po utkání s Libercem také Robert Říčka.
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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

NETRADIČNÍ KANADSKÉ VÁNOCE
MICHAL HRÁDEK
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Předvést co nejlepší výkon a úspěšně završit mládežnickou reprezentační kariéru. To bylo
vánoční přání Michala Hrádka, který v dresu Dynama pravidelně hraje téměř 14 minut za
zápas. V prosinci se ovšem s národním týmem vydal na mistrovství světa juniorů. A místo
cesty do play-off turnaje bohužel brzy cestoval zpět do Česka.
Michal Hrádek odjel z Pardubic na soustředění juniorské reprezentace 12. prosince, o čtyři dny později
už byl s celým týmem v Kanadě. Češi si tam ale moc radosti neužili, hned třikrát jim zrušili zápas a posléze
i celý turnaj. Hrádek navíc odehrál jen jeho úvodní utkání, v dalším totiž chyběl kvůli disciplinárnímu trestu.
Před dvěma lety vám kompletně zrušili
mistrovství světa do osmnácti let. O to víc
teď v českém výběru byla znát touha po
úspěchu, ne?
Jasně, každý se na dvacítky těšil. Je to vrchol mládežnické kariéry, někteří z nás už třeba dres národního týmu nikdy neobléknou. Reprezentovat
Česko je přitom ta největší čest. Chtěli jsme si
to tedy co nejvíce užít a bojovat, abychom došli
v turnaji co nejdál.
Do Kanady jste odletěli 16. prosince, potom
vás čekala dvoudenní karanténa. Zvládl
jste ji v pohodě?
První den nás trenéři nechali vyspat, abychom si
po cestě trochu odpočinuli, protože byla hrozně
náročná. Dostávali jsme jídlo za dveře, vždycky na
nás jen zaklepali, my jsme si to vyzvedli a jídlo jsme
si snědli na pokoji. Odpoledne už jsme pak měli
individuální trénink na pokoji, další den dokonce
dvoufázově. S kondičním trenérem Honzou Jiskrou
jsme se spojili online a na videu nám ukazoval, jak
cviky správně provádět. Řekl nám, co a jak, odpočítával nám počet provedení. Takže tréninky jsme
odmakali, bylo to potřeba. Na ledě jsme se pak cítili lépe, než kdybychom celou dobu jen leželi na
posteli. Po té cestě přišla trocha pohybu vhod.
Nakonec jste si ale nezahráli ani jeden přípravný zápas. Jaká byla reakce kabiny?
Když jsme šli v Kanadě poprvé na led, tak zbývaly
dva dny do prvního přátelského utkání. Už jsme
se na všechno těšili, že to začne. Druhý den nám
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ale oznámili, že se bude hrát jen jeden přípravný
zápas. Tak jsme pořád zůstávali optimističtí – řekli jsme si, že alespoň víc potrénujeme a poctivě
se připravíme na turnaj. V den druhého zápasu
už jsme pak dopoledne byli na rozbruslení, když
nám na konci tréninku přijel trenér oznámit: „Kluci,
dneska nehrajeme, Švýcaři mají pozitivní test, takže to teď dotrénujeme a připravíme se co nejlépe
na turnaj.“ Nic jiného jsme s tím dělat nemohli…
Psalo se o vás, že máte výbornou partu.
Po několika tréninkových dnech jste tak
aspoň mohli oslavit Vánoce. Užili jste si edmontonský večírek?
S klukama jsme měli společnou večeři, sešli jsme
se v našem meeting roomu. Měli jsme speciální
večeři, tedy řízek a bramborový salát. Snažili se
přiblížit české klasice, ale k salátu od maminky
to popravdě mělo hodně daleko. (směje se) Pak
jsme si vzájemně popřáli hezké svátky a rozdali
jsme si dárky. Od svazu jsme dostali hodinky, což
je hodně hezká pozornost. Potom jsme měli takové menší posezení a užili jsme si Vánoce společně.
Zápas jste nakonec hráli až 27. prosince. Jak
těžké pak bylo naskočit do ostrého tempa?
Vy osobně jste byl bez utkání šestnáct dnů.
Nebylo to ideální. První zápas mistrovství zrovna
proti Kanadě. Jsou opravdu dobří, hrát proti nim
bylo hodně těžké. Přišlo mi to rychlejší než extraliga. A protože jsem byl dlouho bez zápasu, prvních pár střídání jsem trochu lapal po dechu. Pak
už to ale bylo zase dobré.
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Jak celkově hodnotíte zápas? Týmový výkon nebyl úplně špatný, chvíli jste i vedli.
Bylo důležité, že jsme získali vedení 3:1. Do konce
první třetiny jsme ale dostali trochu smolné góly,
takže jsme v podstatě začínali zase od nuly. Dlouho jsme hráli vyrovnaně, potom nás jen mrzelo, že
jsme udělali ty zbytečné fauly.
Bylo tím zlomovým momentem vaše vyloučení z 29. minuty?
Já jsem bohužel udělal jeden z těch faulů, celý ten
můj zákrok byl hodně zbytečný. Vyčítal jsem si to
hodně. Vím, že teď už s tím nic neudělám, ale v tu
chvíli to bylo fakt… (hledá slova) Chvílemi jsem
z toho byl hodně špatný. Ale prostě i tohle k hokeji patří, stane se to ještě tolikrát... Škoda, že jsme
pak ještě nedali branku. Zápas mohl vypadat úplně jinak, kdybychom nebyli vyloučení a dokázali
dát ještě nějaký gól.
Myslíte, že za vaším faulem byla trochu
i přemíra snahy? Povahou přece nejste nějaký zákeřný hráč, úmysl za tím asi nebyl,
ne?
Měl jsem v hlavě, že jde prostě o zápas v Kanadě, první zápas mistrovství světa… Možná jsem
byl i trochu přemotivovaný. Ale šlo o to, že soupeř seknul do našeho brankáře. A toho já vždycky bráním, takže jsem po útočníkovi Kanady
vystartoval. Hokejkou jsem mu nechtěl dát tak
vysoko, chtěl jsem mu dát jen do hrudníku, odstrčit ho. Ale tím, jak se sklonil, tak mi hokejka
trochu sjela.
V čem myslíte, že byli kanadští hokejisté
napřed?
Myslím, že proti Kanadě jsme neodehráli špatné
utkání. Problém byl v tom, že zatímco první třetinu
jsme si věřili na puku, druhou třetinu jsme si zase
věřit přestali. Všechno jsme to od sebe odhazovali, a v ten moment nás Kanada hodně přehrávala.
Ale celkově to podle mě nebylo úplně špatné.
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Po zápase přišla zpráva o disciplinárním
trestu, za onen zákrok do obličeje jste dostal stopku na jeden zápas. Co se vám v ten
moment honilo hlavou?
Vyčítal jsem si to, byl jsem z toho špatný. Když
jsem pak seděl na tribuně proti Německu, koukal
na kluky a nemohl jim nijak pomoct… Byl to hodně špatný pocit.
Další zápas jste měli hrát proti Finsku, místo toho jste se ale dozvěděli o pozitivním
testu, který vše překazil. Byl váš postup
stejný, jako před turnajem?
Každý den jsme byli testovaní, ale to ráno nám od
pana manažera Černého přišlo oznámení, že zápas se ruší, že jeden test je pozitivní, ať zůstaneme
na pokojích. A že se bude řešit, co dál. Kdyby byli
ostatní hráči v pohodě, další den jsme mohli hrát
s Rakouskem. Tak jsme se zase individuálně chystali na zápas, každý jsme si na pokoji zacvičili. Po
obědě nám pak ale pan Černý řekl, že proběhla
porada s lidmi s IIHF. A že vedení turnaje rozhodlo
o zrušení turnaje. To pro nás bylo obrovské zklamání, chvíli jsme byli i dost naštvaní. Přeci jen to
byl turnaj, na který jsme se připravovali celý rok,
a teď byl najednou po dvou zápasech konec.
Věříte tomu, že by se mistrovství mohlo dohrát v létě, jak někteří lidé spekulují?
Bude záležet, jaká bude situace s Covidem v létě.
Další věcí jsou finance. Já si teď vůbec neodvážím
tipnout, jestli se bude dohrávat, nebo jaký bude
program.
Jak pečlivě jste byli oddělení od ostatních
hostů na hotelu? Například Slováci si stěžovali, že na jejich hotelu se měla konat
svatba.
My jsme byli ubytovaní v Edmontonu, Slováci
v Red Deeru. Měli jsme celá dvě patra pro sebe,
kam nám nikdo nechodil, měli jsme svůj vlastní
meeting room. Jen když jsme procházeli přes re-

ROZHOVOR

cepci, tak tam byli cizí lidi. Na hotelu byla i restaurace pro ostatní hosty, kde se asi scházelo hodně
lidí. Takže nevím. Ale organizátoři to tak udělali
a my s tím už nic neuděláme.
Měl jste alespoň možnost prohlédnout si
Edmonton?
Na zápasy jsme cestovali autobusem, vždy nás
vyzvedl přímo před hotelem a dovezl nás přímo
na stadion. Bylo to trochu úsměvné, protože jsme
zabočili dvě zatáčky a za 150 metrů jsme byli na
zimáku. Takže z Edmontonu jsem opravdu moc
neviděl. (směje se) Ale když jsme přijeli na zimák
a byl jsem si sednout na střídačce, podívat se na
halu, tak to bylo něco neskutečného. To byla fakt
nádhera. I šatna byla překrásná, celé zázemí bylo
skvělé.
Do zákulisí světa NHL jste tedy nahlédnul.
Je to pro vás motivace do budoucna?
Vždycky je to hezké, když se můžu takhle podívat
do světa a všimnout si, jak dělají hokej v ostatních
zemích, jaké mají haly i zázemí. Kdybych měl ale
porovnávat, tak si myslím, že i v Pardubicích to
máme hodně hezké.

Byl návrat domů jednodušší alespoň v tom,
že jste cestoval i s Tomášem Urbanem? Už
čtvrtého ledna jste oba naskočili do derby
proti Hradci.
Přiletěli jsme 2. ledna večer, domů jsem se dostal
asi v 23:30. Další den už jsem měl být v 9:00 na
zimním stadionu. Po celém dnu cestování, kdy
jsem přijel takhle pozdě, to bylo hodně náročné.
Dostával jsem křeče do nohou, na ledě jsem se
moc dobře necítil, potřeboval jsem kyslíkovou
masku. (směje se) Snažili jsme se ale co nejlépe
přichystat na další zápas. Velkou roli hraje i časový posun, s tím jsme se taky museli vyrovnat.
V derby ale celý tým makal na plné pecky a odvedli jsme parádní výkon.
Vyrovnával jste se s časovým posunem
dlouho?
Vůbec jsem nevěděl, jak s tím bojovat. Nikdo mi
neradil. Když jsme přiletěli do Kanady, tak jsem
vytuhnul už o půl sedmé večer, vzbudil jsem se ve
tři ráno a už mi pak nešlo usnout. Ale když jsem
se vrátil do Česka, tak to bylo ještě složitější, přes
den jsem byl celkem unavený a snažil jsem se co
nejdéle vydržet do večera. Zvládl jsem to však
dobře.

Na chvíli se ještě vraťme k juniorskému MS,
které bylo snad zakleté. Bez komplikací se
neobešel ani návrat domů, že?
Původně nám bylo řečeno, že poletíme 31. prosince večer. Okolo šesté jsme měli odlétat, nakonec
jsme ale letěli až další den… Popravdě ani moc nevím, co se v tom letadle stalo. Byli jsme roztroušení a po hodině sezení v letadle nám řekli, ať jdeme
ven. Za mě to byla taková bizarní situace.
Narušilo vám to novoroční plány?
S panem Králem jsme byli domluvení, že prvního
ledna bychom přiletěli a druhého si dali volno. V klidu bychom si odpočnuli, vybalili si věci, pozdravili
rodinu. A třetího bychom šli na trénink. Protože se
ale přílet posunul, tak jsme šli hned trénovat.
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Účty srovnány, Hradec padl.
Co říká historická bilance?
Už dvakrát v této sezoně Pardubice nedokázaly udržet vedení v derby s úhlavním nepřítelem. V září prohrával Hradec Králové ještě v 39. minutě 0:2, pěti góly však vývoj zápasu zvrátil. V listopadu zase během pěti minut otočil z 1:3 na 4:3 a vyhrál po prodloužení.
Po Novém roce ale jako kdyby čelil jinému soupeři.

Dynamo zvládá derby v druhé polovině sezony
podstatně lépe. Tentokrát přehrálo soupeře pod
Bílou věží 4:1 a stáhlo tak odstup na rivala v tabulce na pouhých pět bodů. V minulých sezonách
přitom nebývalo zvykem, že by východočeská
bitva znamenala souboj druhého celku extraligy
se třetím.

Člověk se toho samozřejmě bojí, v zahraničí to řádí
a odkládají se zápasy. My se tomu těžko vyhneme.
Asi každý s tím bude časem bojovat, tak uvidíme,
jaký to bude mít v Česku průběh,“ přemítal pardubický kouč, který se nicméně na svou sestavu
v Hradci mohl spolehnout.

Letos se ovšem oběma týmům nebývale daří,
a k vidění tak byl velmi kvalitní hokej plný emocí
i skvělé atmosféry. „Něco jsme si řekli k předchozímu utkání, zhlédli jsme videorozbor a v zápase
s Hradcem jsme byli od první minuty koncentrovaní,“ pochvaloval si trenér Richard Král fakt, že
jeho svěřenci dali rychle zapomenout na předchozí debakl s Českými Budějovicemi.

„I kdybychom hráli v plném složení, my v prvních
lajnách bychom za to měli vzít. Teď ještě o to víc,
že jsme v Hradci měli mladé kluky,“ řekl Kousal,
podle něhož měla oslabená sestava vliv i na taktiku. „Věděli jsme, že nám pár kluků chybí, takže
jsme se soustředili víc na defenzivu. Museli jsme
hrát rychle a moc se s tím nedrbat. To jsme plnili
do puntíku,“ liboval si zkušený útočník po svém
bodově nejlepším večeru sezony.

Výhra s Mountfieldem se nerodila lehce, už ve
čtvrté minutě se prosadil domácí Oksanen. Po
jeho trefě hostující střídačku provokoval Radek
Smoleňák, ale tenhle krok se mu nevyplatil. Netrvalo totiž dlouho (přesně čtyřicet vteřin) a Robert
Kousal mu oplatil stejnou mincí, když si vychutnal
povedené zakončení svého úniku – 1:1.

A nezapomněl ocenit ani malé vítězství Mateje
Pauloviče nad Radkem Smoleňákem v bitce po
jedné z mnoha šarvátek u branky. „Zaklepali jsme
mu na střídačce a dostal pochvalu. My jsme té
chvíle pak využili, pomohlo nám to přerušit tlak
Hradce. Bitka asi běžně povzbudí oba mančafty,
ale v tuhle chvíli víc nakopla nás,“ hodnotil Kousal.

Do třetice už ne
Právě Kousal byl v utkání nejvíce vidět. V polovině
utkání přidal ještě dvě asistence na góly Košťálka a Zdráhala a stal se lídrem, kterého omlazená
pardubická sestava potřebovala. Dynamu totiž
chyběla čtveřice útočníků ze základní sestavy –
Cienciala, Musil, Poulíček a Hecl.

Dynamo během dvou minut odskočilo na 3:1
a svůj náskok už si pohlídalo. Chtělo by se říct:
„Konečně se Pardubice poučily!“ Poctivou obranou tentokrát nedovolily Hradci skórovat, minutu
před koncem se naopak do prázdné branky prosadil Blümel a zpečetil tak historicky patnáctou
výhru Pardubic v extraligových derby s Hradcem.

„Měli teplotu, rýmu, kašel. Necítili se dobře, tak zůstali doma,“ vysvětloval Richard Král. Covidem ale zatím nikdo neonemocněl. „Všichni hráči byli negativní.

Manažer i trenér na ledě
První čtyři derby se hrály téměř před třiceti lety
– v sezoně 1993/94. Zajímavostí je, že do úplně
PUK | 11
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prvního extraligového duelu mezi Pardubicemi
a Hradcem (remíza 4:4 po prodloužení) tehdy nastoupil kromě Jiřího Šejby nebo Milana Hejduka
také Richard Král. A startu v brance se proti rivalovi později dočkal i současný sportovní manažer
Dynama Dušan Salfický.
Pro úplnost – Pardubice další tři zápasy v památné
sezoně vyhrály 4:3, 2:0 a 4:2. Pátého duelu mezi
Východočechy se ale fanoušci dočkali až po dvaceti letech, když se do Hradce přesunula extraliga
z Českých Budějovic.
Do utkání, které obnovilo tradici i nesmiřitelnou
rivalitu, tehdy na pardubické straně zasáhla tato
sestava: Salfický – Kočí, Píša, Čáp, Benák, Vašíček,
Gregorc – Sýkora, Marha, Somík – Zohorna, Nosek,
Cetkovský – Radil, Kousal, Starý – Tybor, Číp, Veselý.
Pardubice v září 2013 zvítězily 3:2 v prodloužení
a radovaly se z bilance vzájemných utkání, která
se ovšem postupem času brzy otočila v jejich ne-

prospěch. Novodobých střetnutí s Hradcem totiž
Dynamo dosud vyhrálo 12, zatímco soupeř 23.
Jako kdyby Miloš Říha mladší, tehdy trenér HC
ČSOB Pojišťovna Pardubice, uměl před devíti lety
předpovědět budoucnost: „Mountfield se ukázal
jako velmi kvalitní soupeř, zejména jeho hra v defenzivě nám dělala problémy. Navíc měli hosté
hodně šancí při protiútocích,“ popsal nepříjemnou hru Hradce Králové.
I tak ale bitvy se sousedním klubem, který má tradici již od roku 1925, nabízí jeden z nejlepších extraligových zážitků. Vždyť průměrný počet gólů
na utkání těchto dvou soupeřů je téměř 5,50. Oba
týmy navíc na soupisce mají několik bývalých hráčů rivala.
V pardubické kabině mají zkušenosti z Hradce Jan
Kolář, Jan Zdráhal a Matej Paulovič, za oba kluby si
ale zahráli také Jordann Perret, Petr Koukal, Jakub
Orsava a Zdeněk Čáp.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
Rozvojový fond Pardubice a.s. - 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.

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

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE

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

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

ifortuna.cz
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