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UŽÍVÁM SI KAŽDOU CHVÍLI
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CIZINCI V DYNAMU

ŽIVÉ PŘENOSY

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

Po nucených pěti dnech karanténního volna
se Dynamo vrátilo do kolotoče extraligových
zápasů nedělním domácím utkáním se Zlínem.
A opět jsme si potvrdili, že na aktuálně poslední tým tabulky se hráčům Pardubic daří.
Předešlá dvě střetnutí jsme vyhráli 5:1 a 4:1,
když více než jednu branku jsme nedostali
od Beranů ani tentokrát. Navíc už nic neřešila, když Antonín Honejsek deset minut před
koncem pouze snižoval na 1:4 z pohledů hostů a sebral Dominiku Frodlovi další vychytanou nulu.
Důležité ale byly v boji o čelo tabulky tři získané body, které vystřelili dvěma góly kanadský kanonýr Anthony Camara a nový kapitán
týmu Patrik Poulíček. Skóre zápasu otevřel už
v 67 vteřině Camara, který přidal také druhý
gól v čase 31:45.

O čtyři minuty později zvýšil už na 3:0 svým
prvním přesným zásahem v zápase Poulíček,
který se trefil také po pěti minutách třetí třetiny. Díky vítězství se Dynamo přiblížilo v tabulce druhému rivalovi z Hradce na pouhé tři
body, oproti Mountfieldu máme navíc k dobru jedno utkání.
Ještě před duelem se Zlínem podepsal novou
dvouletou smlouvu s klubem střelec Camara,
který tak vyslyšel prosby fanoušků Dynama
a rozhodl se zůstat v týmu i v dalších letech.
Podpis nové smlouvy navíc hned v prvním
utkání oslavil dvěma góly.
„Město, tým, možnost vyhrát extraligu… Touha po vítězství je pro mě důležitá, chceme
být nejlepším týmem v Česku,“ řekl Camara
mimo jiné po podpisu smlouvy v obsáhlém
rozhovoru pro klubový web.
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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

UŽÍVÁM SI KAŽDOU CHVÍLI
TO M ÁŠ U R B A N
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ROZHOVOR

V juniorské soutěži sbírá více než dva body na zápas a od Vánoc se výrazněji prosazuje
i v A-týmu. Tomáš Urban byl sice jednou z pardubických posil před začátkem sezony, o tom
ale většina fanoušků neměla tušení. Z Litoměřic jej totiž Dynamo povolalo až v listopadu.
Během měsíce na východě Čech Urban významně pomohl juniorům a díky dobrým výkonům
si vysloužil i místo na mistrovství světa do dvaceti let v Edmontonu.
Mistrovství světa juniorů se nakonec nedohrálo. Věříte, že by se mohlo zopakovat
v létě?
Doufám, že ano. Bylo by to hezké, protože našemu
ročníku už toho zrušili docela dost. Přišli jsme o MS
osmnáctiletých, velký turnaj v devatenáctce, teď
předběžně zrušené MS dvacítek. Moc rád bych si
ještě na mládežnickém mistrovství zahrál, každý
takový zápas mě posouvá dál.
Byly dobrou zkušeností i dva odehrané
duely v prosinci?
Zápas s Kanadou jsme odehráli velmi slušně a nemáme se za co stydět. S Německem jsme měli
střeleckou smůlu, po zápase nás to hodně mrzelo.
Počítali jsme s tím, že vyhrajeme, tým jsme měli
kvalitní, takže prohra po prodloužení byla určitě
zklamáním.
Michal Hrádek prohlásil, že tempo hry na
MS juniorů bylo rychlejší než to extraligové.
Jak to vidíte vy?
Co se týče rychlosti mi to asi přišlo dost podobné.
Protihráči na mistrovství byli neskutečně vyspělí,
šikovní na puku, perfektně si přihrávali. Nebylo to
ale tak silové, jako extraliga. Ta je hodně o soubojích, o krytí kotouče, a také o zkušenostech.
Vy osobně máte poslední dobou náročný
program. Po návratu z Kanady jste za pardubické áčko a juniorku odehrál pět utkání
v osmi dnech…
Jsem rád za každý zápas, může mi to dát víc než trénink. Baví mě hrát a užívám si to. Navíc příští rok už
těch zápasů asi tolik nebude. Jsem za to současné
nastavení rád.
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Nedoléhá na vás přesto únava? Neříkáte si
občas, že byste si potřeboval od hokeje odpočinout?
Je pravda, že když jsem měl po dvou týdnech v zápřahu den volna, tak jsem byl hodně rád. Občas musím hokej na chvíli pustit z hlavy. Ale jinak… Když se
daří, jde všechno lépe a žádná pauza skoro ani není
potřeba. Když se nedaří, je to těžší. Není pak jednouché, připravit se tak, aby člověk podal stoprocentní výkon. Ale hokej mě baví a hraju ho moc rád!
Nedávno jste nastoupil proti „svému“ Kladnu. To dříve hrálo podobným stylem jako
Pardubice, vyznávalo útočný hokej plný
kombinací. Vyhovuje vám právě taková hra?
Kladno teď i kvůli Kanaďanům hraje spíš zámořským stylem, vyznávají důrazný a silový hokej. Na
druhou stranu tam nejsou tak rychlí hráči, jako tady
v Pardubicích, kde mi to sedí trochu víc. Hrajeme
hodně ofenzivně, všechno cpeme do brány, snažíme se hrát jednoduchý a hezký hokej, dávat góly.
Nesmíme ale zapomínat ani na obranu, sám si teď
vybavuju několik chyb, které jsem v defenzivě udělal. (usmívá se)
Je pro vás extraliga jako pro devatenáctiletého hokejistu náročnější na taktiku? Necítíte se pod tlakem?
Řekl bych, že jsem při hře celkem zodpovědný,
občas je to až na škodu. Někdy bych to mohl pustit
z hlavy. (směje se) Ale taktických pokynů máme od
trenéra tak akorát, takže si nemyslím, že by to pro
nás mladé hráče bylo nějak těžké.
Styl Richarda Krále vám tedy vyhovuje?
Určitě, výborný. Nemám si na co stěžovat.
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ROZHOVOR

Právě trenér Král na podzim říkal, že až se
vrátíte z dvacítek, tak se rozhodne o vašem
případném setrvání v A-týmu. Vidíte své
šance optimisticky?
Soustředím se hlavně na sebe, abych pořádně odmakal každý trénink. Abych se zlepšoval, podával
výkon, který se ode mě čeká, a pořád se zlepšoval
a nezastavil se. Motivací určitě je i střílení gólů,
chtěl bych týmu co nejvíce pomáhat k dobrým výsledkům.
První extraligový gól přišel právě proti
Kladnu. Cítil jste se v tu chvíli výjimečně?
Byl to hezký pocit, navíc jsem se prosadil proti bývalému klubu. Na ten zápas jsem se hodně připravoval a věřil jsem, že mi to tam padne. Byl jsem nadšený, trefil jsem se ve svém šestém zápase, takže
to byla i trochu úleva. Pár šancí už jsem měl v prvních zápasech, ale ty jsem nedal. Teď jsem nad tím
nepřemýšlel, prostě jsem vypálil na branku a ono
to tam propadlo.
Pocházíte z Prahy, ale s hokejem jste začínal právě na Kladně. Proč jste si tak vybral?
Mám to celkem dost zamotané. (směje se) Začínal
jsem na Kladně, protože jsme bydleli u pražského
letiště a Kladno je z téhle strany hlavního města
asi nejblíže. Rodiče mě tam vzali a začali se mnou
bruslit. V mládežnických kategoriích jsem odešel
na Spartu kvůli jednomu trenérovi, který mi v té
době hodně pomáhal.
Tím ale vaše cestování neskončilo, že?
Potom jsme se přestěhovali do Havlíčkova Brodu,
takže jsem jednu sezonu odehrál i tam. Přes Spartu
jsem se pak ještě v osmé třídě vrátil zpátky na Kladno. Vzdálenost z domova i podmínky tam tehdy
byly nejlepší.
Po dvou letech v dorostu Kladna jste zamířil
do Ameriky, konkrétně na Floridu. Jak na ni
vzpomínáte?
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Myslím, že mi to dalo hodně. Jak z hlediska angličtiny, tak hokeje. Původně jsem tam byl už o rok dřív
na zkoušce a vlastně jsem se tam nevydal právě
kvůli angličtině – bál jsem se, že neumím anglicky.
Byla to asi trošku chyba, měl jsem tam jít už tehdy.
Byli tam super trenéři, Olli Jokinen nebo Tomáš
Vokoun mi strašně pomohli. Byl to pro mě dobrý
rok, který jsem určitě nepromarnil, jedině jsem se
zvednul.
Po sezoně 2018/2019 jste se vrátil zpět do
Česka, a to do kladenské juniorky. Člověk
už si pak asi zvykne, že neustále poznává
nové spoluhráče, nové trenéry, nová prostředí, nebo ne?
Z juniorky jsem nakoukl do kladenského áčka, hrál
jsem v Sokolově, Litoměřicích, teď v Pardubicích…
Je to fakt hodně cestování, ale nelituju toho. Na
druhou stranu, vždycky mi trvá určitou chvíli, než
se v tom klubu přizpůsobím, než se do toho dostanu, zvyknu si na nové lidi, a než přestanu být
nervózní. Ale jsem mladý, nemám rodinu nebo nějaké závazky, takže mi to cestování nevadí. Do budoucna bych se ale rád usadil a hrál delší dobu na
jednom místě, ve kterém budu nejvíce spokojený.
Díky působení za mořem jste se naučil perfektně anglicky – využijete tuhle znalost
i v pardubické kabině?
Určitě, zrovna dnes jsem se hodně bavil s Dennisem Robertsonem, se kterým si celkově mám co
říct. Ze začátku jsem se přitom trochu styděl, ale
teď už spolu normálně mluvíme. Jsem rád, že si
můžu občas s někým anglicky pokecat a trochu si
to osvěžit.
Zmiňujete nervozitu, tak jak to s ní bylo po
příchodu do Pardubic?
Na prvním tréninku jsem byl hodně nervózní, protože
jsem byl poprvé v extraligovém týmu. Možná to
byl asi nejhorší trénink, který jsem kdy předvedl.
(směje se) Nebyl jsem to já, zbytečně jsem odhazoval

ROZHOVOR

fajn. Občas chodím bruslit navíc s Adamem Musilem nebo pilovat střelbu s Matějem Blümelem
a oba mi taky dávají nějaké rady. Jinak se snažím
být v klidu, nestresovat se, nebát se hrát a makat.
Asi tak, jako Matěj s Adamem, kteří mají k hokeji super přístup a já se je snažím napodobit. Ale
všichni kluci jsou na tom hokejově výborně, snažím se od nich inspirovat, často rozebíráme i detaily, ptám se jich. Každý ze spoluhráčů mi nějakým způsobem pomohl.
Podmínky pro rozvoj v Dynamu vám tedy
vyhovují?
Prostředí se mi líbí, mám hodně prostoru pro to,
abych se mohl zlepšovat. Jsou tady fajn lidi, trenéři
a spoluhráči. Se vším jsou mi ochotní pomoct, nic
není problém. Moc si toho vážím.

puky. To, co mě zdobí, jsem vůbec nedělal. Trenéři
s tím ale počítali a byli na mě hodní. Teď už jsem úplně
v pohodě, zvyknul jsem si a každou chvíli si užívám.
Ta prvotní nervozita nakonec byla úplně zbytečná.
Ještě na začátku loňské sezony jste přitom
trénoval s kladenským A-týmem a Jaromírem Jágrem. To byla asi nepopsatelná zkušenost, že?
Předsezonní přípravu jsem s prvním mužstvem
odehrál celou. Byl to super pocit, trénovat s takovým hráčem… Co všechno dokázal a co všechno
zná je neskutečné. Byl výborný a vážím si všech
rad, které mi kdy dal. Jsem rád, že jsem ho potkal,
že jsem s ním mohl být na ledě a pokecat si s ním.
S kým si nejvíce rozumíte v Pardubicích?
Nejvíce se bavím s Michalem Hrádkem, jsme stejně staří a známe se už z mládežnických reprezentací.
Ale bavím se s každým spoluhráčem, všichni jsou

Do dospělého hokeje jste naskočil už před
třemi lety. Zvládl jste přechod do seniorů
v pohodě?
Hraní v první lize mi dalo strašně moc. Musím poděkovat panu Soukupovi a panu Mlejnkovi, že mi
tehdy působení v Sokolově umožnili. Kluci mě vzali
do party a snažili se mi pomoct, bylo to super a ve
vývoji mě to hodně posunulo.
Nerozešel jste se pak s Kladnem trochu ve
zlém?
Určitě ne, jen jsme se prostě nedohodli na pokračování. Když pak přišla nabídka z Pardubic, neváhal jsem.
Jak teď v Pardubicích trávíte volný čas?
Během sezony ho moc není. Jinak mě baví všechny
sporty, takže třeba v létě je to pro mě skvělý aktivní
odpočinek. Pokud tedy nejedeme zrovna k moři,
kde se snažím úplně vypnout. To je pro mě ale trochu nereálné, nedokážu moc být na jednom místě,
musím pořád něco dělat. (směje se) Na kole toho
najezdím spoustu, hraju i tenis, nedávno jsem začal
i s golfem. Na vodě pak jezdím na wakeboardu.
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Při založení
karty online
bonus

1 000 Kč

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

Cizinci v Dynamu, díl první
Padesát Slováků, devatenáct Kanaďanů, třináct Rusů nebo třeba osm Američanů. Tolik
hokejistů cizí národnosti z hokejově významných destinací si dosud zahrálo za Dynamo. V pardubickém dresu se ale v průběhu let ukázali i zástupci menších, nebo méně
úspěšných hokejových národů. Pojďte si je s námi připomenout v prvním dílu o historii
„pardubických“ cizinců.
Pokud bychom nepočítali pár startů, které mají na
svědomí Slováci (jen čtyři hokejisté s méně než
stovkou zápasů dohromady), mohli bychom říci, že
dějiny cizinců na ledě v Pardubicích se psaly až od
roku 1996.

Všechno to v na podzim 1999 začal Čech, a sice
trenér Milan Chalupa. Z předchozího působení
v Třebíči znal moc dobře Patrika Eliáše, a když vázlo útočníkovo vyjednávání o nové smlouvě s New
Jersey Devils, Chalupa jej zlanařil do Pardubic.

Prvním „opravdovým“ cizincem se tehdy stal Bělorus Alexander Cyplakov, devětadvacetiletý obránce, který předtím působil v týmu Dinama Minsk. Za
svoji rodnou zem si zahrál dokonce i na olympijské
kvalifikaci nebo mistrovství světa nižší divize.

Eliáš navíc domluvil i svého spoluhráče Brendana
Morrisona, tehdy čtyřiadvacetiletou hvězdu NHL.
Právě Morrison se tak stal prvním Kanaďanem
v pardubickém dresu. Eliáš je pro změnu prvním
hokejistou, který hrál za Pardubice a získal Stanley
Cup. Povedlo se mu to v roce 2000, předstihl tedy
Milana Hejduka (2001) i Dominika Haška (2002).

Poměrně se mu ale dařilo i v Pardubicích, kde vydržel tři sezony, během kterých pravidelně nastupoval v defenzivních řadách. Na svého krajana loni
navázal Andrej Kosticyn, vítěz Calder Cupu (AHL)
a držitel 447 startů v NHL.

Od přelomu tisíciletí každopádně za Dynamo nastoupilo
téměř sto hokejistů-cizinců. Někteří přitom byli výjimeční nejen svými hokejovými schopnostmi, ale i původem.

Pětatřicetiletý Bělorus dorazil do Dynama jako
zvučná posila z KHL v polovině ledna a ve zbytku
sezony se vyznamenal, svými kousky na ledě bavil
fanoušky i spoluhráče. Přestože mu trochu chyběla
rychlost a kondice, hokejový um prokázal a hodně
platný byl především na přesilové hře. Ve dvaceti
zápasech za Pardubice bodoval patnáctkrát.

Zaujal na mistrovství světa
Například Tomaž Razingar, Slovinec, který do
Moelleru Pardubice zamířil v sezoně 2003/2004.
Rodák z Jesenice a ve své době největší talent slovinského hokeje působil dvě sezony v americké
East Coast Hockey League (ECHL), aby se následně
vrátil na Slovinsko, kde dominoval.

Kosticyn kromě toho upoutal pozornost i jiným způsobem. Hned dvakrát jej trestala disciplinární komise, poprvé stopkou na tři zápasy, posléze na dva.
O Andrejovi a Dynamu zkrátka bylo hodně slyšet, od
kritických ohlasů hokejových expertů po příchodu až
po vyjádření olomouckého manažera Erika Fürsta,
který Kosticyna nazval „obtloustlým Bolševikem.“

Díky tomu ho nominace do národního týmu neminula, a Razingar se tak účastnil mistrovství světa
2002 i 2003. Ve dvanácti zápasech desetkrát bodoval, takže upoutal i pozornost Pardubic, kde byl
už před sezonou 2002/2003 na zkoušce.

Bizarní přesun
Zajímavou kapitolou v historii cizinců na východě Čech je i působení jednoho velkého talentu
ze zámoří.

Následující sezonu už si smlouvu vybojoval, a přestože si nevedl špatně, v nabitém kádru Pardubic
pro něj moc místa nebylo. Do roku 2006 tak odehrál jen 55 zápasů, ve kterých bodoval sedmnáctkrát. Později pak Razingar působil v soutěži EBEL
a Slovinsko na pěti MS vedl také jako kapitán.
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Opomenout nemůžeme ani dalšího bývalého hráče
EBEL, tentokrát brankáře. Robert Kristan přišel do
Pardubic před sezonou 2014/2015 jako náhrada za
Júliuse Hudáčka. Slovinec vyloženě nezklamal (průměr 91,3 %), talentovaného Slováka ale zastoupit
naplno nedokázal. Přesto zůstává společně s Brandonem Maxwellem jediným pardubickým brankářem, který se nenarodil v Česku nebo na Slovensku.

Na východě Čech zůstal i poté, ovšem v dresu rivala z Hradce Králové, kde hrál dvě další sezony.
Následně vystřídal ještě Spartu a Vítkovice, od
roku 2020 působí v ICEHL (dříve známá jako EBEL),
kde loni jeho Klagenfurt ve finále porazil Bolzano
Dennise Robertsona.

Gregorc je kromě toho úspěšný i na mezinárodní
scéně, zahrál si na čtyřech MS elitní divize nebo na
Slovinská líheň talentů
dvou olympijských hrách v letech 2014 a 2018, což
www.spolunapalube.cz
www.spolunapalube.cz
Razingarova a Kristanova rodná Jesenice je každobyly
vůbec první
olympiády, na které se Slovinsko
www.spolunapalube.cz
pádně velmi hokejovým
městem,
kromě
Anžeho
kvalifikovalo.
Po
odchodu
Gregorce Dynamu žádwww.spolunapalube.cz
www.spolunapalube.cz
www.spolunapalube.cz
Kopitara z ní totiž pochází i v pořádí druhý Slovi- www.spolunapalube.cz
ný reprezentant „hokejově malé země“ nezbyl, ale
www.spolunapalube.cz
nec, který prošel Dynamem. Blaž Gregorc v něm
netrvalo dlouho, a po roce přišli do klubu hned dva.
také vydržel tři sezony, přesněji v letech 2013 až
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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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3

ADAM JÁNOŠÍK
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44
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19

LUKÁŠ NAHODIL

66
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23
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67

MARTIN LANG
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25
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41

PETR STRAPÁČ
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27

JAKUB KOTALA

46

DAVID KREJČÍ
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29
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57
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