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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

Z KABINY

Pardubické Dynamo čeká úterý pravdy. Nepovedené období s osmi porážkami v řadě
přeci jen ještě může ukončit tříbodovou výhrou ve Zlíně a posunem na čtvrté místo v tabulce zajišťující přímý postup do čtvrtfinále.
Je k tomu ale ještě potřeba, aby rival z Hradce
Králové doma porazil za tři body České Budějovice. Pokud jedna z těchto podmínek nevyjde, čeká nás předkolo.
V minulém týdnu jsme totiž ze tří utkání vytěžili jediný bod, a to až v neděli doma proti
Třinci. Ještě předtím jsme prohráli dvakrát na
ledě soupeře, nejprve v Českých Budějovicích a poté i smolně v Olomouci.
Na jihu Čech se nám utkání vůbec nevydařilo.
Po první třetině jsme sice ztráceli na Motor jedinou branku, ve druhé nám ale soupeř čtyřmi góly odskočil. Naším jediným úspěšným
střelcem byl v této části hry Honza Košťálek
a před třetí třetinou jsme tak prohrávali 1:5.
V závěrečném dějství se navíc domácí prosadili ještě dvakrát.

V Olomouci jsme to měli rozehrané mnohem
lépe. Po první třetině jsme díky brance Davida
Ciencialy vedli, domácí však vývoj zápasu otočili dvěma góly Kunce s Lichanecem. Tři minuty
před koncem jsme sice srovnali díky navrátilci
do sestavy Janu Kolářovi, ale domácím přeci jen
vystřelil výhru pět vteřin před koncem Škůrek.
Sérii sedmi proher v řadě jsme chtěli ukončit
doma proti Třinci, ve velmi vyrovnaném utkání
jsme ale většinu zápasu museli dotahovat náskok soupeře. Na branku Romana odpověděl
na konci druhé třetiny Cienciala, ve třetí třetině
pak zareagoval na trefu Doudery Košťálek.
Zápas nakonec dospěl až do samostatných
nájezdů, ve kterých byli šťastnější hosté
z Třince. V extraligové tabulce jsme se tak
propadli na šesté místo, když na čtvrté Budějovice ztrácíme dva body a na pátou Plzeň
jeden. Západočeši ale už mají odehráno 56
zápasů a v úterý nehrají. Čtvrté místo nám tak
zajistí výhra za tři body ve Zlíně a nulový zisk
Motoru na ledě Mountfieldu.
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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
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ROZHOVOR

Obránce Matt Petgrave sbíral na Slovensku skoro bod za zápas, v závěru sezony ale přesto
změnil působiště. Pardubice totiž i kvůli několika zraněním potřebovaly rozšířit kádr, a do
Dynama tak přišel dvacátý Kanaďan v historii klubu. A také první hokejista tmavé pleti.
Je vám třicet let, ale hrál jste v šesti soutěžích a mnoha klubech. To je pak člověk asi
hodně zvyklý na cestování, že?
Souhlasím, hlavně po Severní Americe jsem se
toho nacestoval opravdu hodně. Ve Spojených
státech mám navíc polovinu rodiny, protože matka je Američanka. A hrál jsem v Kanadě i USA…
Cestování mi nedělá problém. Rodiče tedy letos
zatím neměli možnost přiletět a vidět mě hrát
v Evropě, ale určitě to někdy napraví.
Jak se vám zatím líbí ve střední Evropě?
Je to super. Abych byl upřímný, moc jsem si užíval hokej na Slovensku. Teď jsem už měsíc tady,
a i když se nám výsledkově nedařilo, tak se pořád cítím lépe a lépe. Hrát za Dynamo je skvělá
zkušenost.
Do extraligy jste přišel ze Slovenska. Vnímáte nějaké rozdíly mezi Českem a Slovenskem?
V Česku jsou trochu větší města, ale jídlo i životní
styl jsou celkem podobné. Přechod tak pro mě byl
o dost jednodušší, ani jsem si moc nemusel zvykat.
A jak je tomu z hokejového hlediska?
Slovenská liga má dobrou úroveň, ale pardubický tým je na vyspělejší a hra je o něco rychlejší.
Co říkáte na mentalitu místních lidí?
Jejich přístup mě moc potěšil, cítím se tu komfortně, opravdu fajn. Zatím jsem nenarazil na
žádný problém.
Zvládl jste se naučit nějaká česká slovíčka?
Ještě ne, sotva jsem začal se slovenštinou. Ale
vím, že jsou to dost podobné jazyky. Slovensky
umím říct třeba: „Ako sa máš? Dobrý. Ďakujem.“
A pamatuju si i pár číslovek.
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Pomáhají vám k pohodě i kanadští spoluhráči Dennis Robertson a Anthony Camara?
Přechod do Pardubic mi určitě usnadnili, díky
nim jsem to měl lehčí. Je výhoda, že tu nejsem
jediný Kanaďan. Ale abych byl upřímný, většina
kluků mluví opravdu dobrou, plynulou angličtinou. Což nám hodně pomáhá.
Už vám někdo řekl, že jste dvacátým hokejistou z Kanady v dějinách klubu?
To jsem netušil. Ale dobré vědět. (směje se)
Znáte naopak nějaké slavné české odchovance z Pardubic?
Jasně, Dominika Haška!
Do třetice ještě jedna kvízová otázka. Už
jste se s Anthonym Camarou bavili o Torontu, kde jste se oba narodili?
Jasně, víme o tom. Zatímco on v něm i vyrůstal,
já se tam jenom narodil a žil jsem na předměstí
v Bramptonu. Takže si myslím, že Anthony má
k městu ještě silnější vztah než já. Ale fandím
snad všem týmům z Toronta: Maple Leafs v NHL,
Raptors v basketbalové NBA, Blue Jays v baseballové MLB, nebo i fotbalovému FC Toronto.
Vyzkoušel jste si nějaký z dalších populárních sportů v Severní Americe?
Jasně, snad úplně všechny, rodiče mě vždycky vedli
ke sportu a pohybu. V některých sportech jsem ale
nebyl moc úspěšný, tak o nich radši nebudu mluvit
(směje se). Ale jo, hrál jsem i fotbal (chvíli i ten americký), basketbal, volejbal, lakros nebo baseball.
Zajímá nějaký z těchto sportů i spoluhráče v kabině Dynama?
Poznal jsem, že Češi mají rádi hlavně hokej a fotbal. Ostatní sporty tu moc populární nejsou, ale

ROZHOVOR

rozumím tomu. Akorát si myslím, že když lidé
milují hokej, je pak velmi jednoduché zamilovat
si i lakros. To byl jediný sport, který mě bavil tak
moc, jako hokej. Podstata hry je totiž dost podobná, jen se nehraje na ledě.
Kromě sportu jste stíhal i studovat, čtyři
roky jste hrál kanadskou univerzitní soutěž.
Ano, vybral jsem si účetnictví a byznys. Ve studiu
ještě pořád pokračuji, protože jsem ho předtím
přerušil kvůli hokeji. Doufám, že do dvou let
všechny zbývající předměty úspěšně dokončím,
čeká mě jich ještě pět. Hned v létě začnu.
V hokejové kariéře jste pak pokračoval
v East Coast Hockey League, třetí nejvyšší
soutěži v Severní Americe. Je to opravdu
tak náročná soutěž, jak se o ní říká?
Určitě je to divoká liga, nedivím se, že se o ní
vyprávějí historky. Ale pro vývoj a získání zkušeností je to perfektní soutěž. V ECHL jsem dostal
hodně prostoru na ledě, získal jsem herní sebevědomí a díky této zkušenosti jsem jako hráč
mohl vyrůst na současnou úroveň.
Celkem 36 zápasů jste odehrál i v AHL,
z toho třetinu v dresu Laval Rocket. To je farma Montrealu Canadiens, největšího rivala
Toronta. Bylo to pro vás speciální angažmá?
Ani ne, takhle jsem to nebral. Byl jsem rád, že
o mě mají zájem, a že si mohu zahrát kvalitní
hokej. Určitě rozumím rivalitě, která je mezi Canadiens a Maple Leafs. Ale když jsme se o tom
bavili, tak mi i táta říkal, že kdyby měl fandit jinému kanadskému týmu, tak by to byl nejspíš právě
Montreal – kvůli tradici, skvělým hráčům a úspěchům. I když, Stanley Cup už taky nevyhráli pěkně dlouho… (směje se)
Když už jsme naťukli téma cestování, neplánujete vyrazit po sezoně na nějakou
cestu po Evropě?

Je pravda, že letos jsem toho zatím moc nestihl.
Trochu jsem se podíval po Slovensku, minulý týden jsem byl v Praze. Léto bych chtěl určitě využít aktivně, podívat se i domů, navštívit rodinu
v USA… Ale nejdříve cestovat po Evropě, jak jen
to půjde.
Takže angažmá v zahraničí je pro vás lákadlem i z tohoto pohledu?
Zatím nemám domluvené žádné konkrétní plány,
musím to ještě doladit se spoluhráči ze Slovenska. Říkali mi totiž, že bychom společně mohli
něco podniknout. A taky by chtěl přijet můj brácha, pronajmout si byt a strávit léto v Evropě,
pracovat tady a užívat si. Takže zatím čekám, až
se domluvíme. Ale kdybych si měl vybrat, kam
pojedu, tak bych musel říct Itálii, Španělsko, a Vídeň. A popravdě bych taky potřeboval víc času
na Prahu.
Není pro vás těžké zvyknout si na život
v mnohem menším městě, než je Toronto?
V juniorech jsem hrál ve městě, které bylo opravdu malé. Na škole pak taky. Jsem na to docela
zvyklý. Mám rád města, líbí se mi bydlet v centru, ale umím si užít i maloměsta. Líbí se mi, že je
v nich taková komunita lidí, kteří si jsou navzájem
blízcí. A je to vidět i na fanoušcích.
Právě na ně jsem se chtěl zeptat. Jak se
vám líbí evropský styl fandění?
Je to úžasné. Diváci byli výborní už ve Spišské
Nové Vsi, ale když pak přijdete sem a vidíte
všechny ty fanoušky, jak podporují Dynamo…
Je to až bláznivé. Posílali mi video, kde mi vzkazovali: „Vítej u nejlepších fanoušků v Česku.“
Říkal jsem si: „Wow, mám fakt štěstí, že tady
můžu hrát.“ Jsem proto dost zklamaný, že jsme
teď měli sérii proher. Chtěli bychom vyhrávat
už jen kvůli lidem, kteří nás tak skvěle podporují. Moc se těším na play-off, snad jim uděláme radost.
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ROZHOVOR

Zažil jste podobnou atmosféru i v zámoří?
V mém Bramptonu jsme neměli tak početnou
fanouškovskou základnu, nebylo to úplně jako
tady. Ale v Utica Comets v AHL se to Evropě
dost blížilo. Skoro pokaždé jsme měli vyprodáno a fanoušci byli hluční a povzbuzovali nás po
celý zápas.
V rozhovoru pro klubový web Dynama jste
říkal, že se těšíte, až navštívíte místní kavárny. Už jste do nějaké z nich zašel?
Už jsem byl v Galerii a Bakla Café, ale zatím jsem
ještě neměl čas vyzkoušet Café Bajer. Byl jsem
i v několika restauracích, ty byly taky moc fajn.
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Nejste závislý na kávě?
Kávu si rád dám hlavně ráno, ale to míváme tréninky, takže na kavárny to úplně není. Chodím do
nich spíš během volných dnů – nechci to s kávou
přehánět odpoledne nebo v den zápasu. Ale jo,
kavárny i kávu mám moc rád.
Plány ohledně cestování i kaváren máte.
Ale co ty hokejové? Líbilo by se vám tu zůstat i na příští sezonu?
Myslím si, že hrát v extralize za pardubický tým je
opravdu skvělá příležitost. Uvidíme, jak dopadne sezona, teď zatím nevím, co bude dál. Moc
bych si ale přál uspět v play-off.

ROZHOVOR

Mgr. Petr Pel
10.01.2020 13:21

ZMĚNA
TERMÍNU

enteria arena

’22 Pardubice • enteria arena
. 4.12.
21
11.

Speciální hosté: VERONA, DJ Andrea POMEJE, YesBrothers

Předprodej vstupenek v síti Ticketportal.

Předprodej vstupenek v síti Ticketportal.
MD Vanoce BB 1ku10 2_2022 Pardubice.indd 1
Výtažková azurováVýtažková
azurováVýtažková purpurováVýtažková
purpurováVýtažková žlutáVýtažková
žlutáVýtažková černá

Ke každé vstupence CD Michala Davida ZDARMA

21.02.2022 13:16

DEN s DNE
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DY N A M O E C L O T

Na utkání s Třincem dorazili do enteria areny také čerství šampioni Enyaq Hockey League (EHL) v barvách Dynama společně s velkou částí esportové organizace Dynamo Eclot (DNE). Pro diváky v hale byla
připravena spousta akcí, přímo na ledě se pak slavil zisk mistrovského titulu v EHL.

Hlavními esportovými hvězdami pardubického
večera tak byli Michal „hcpce1996“ Vaněk, Adam
„Dzouvi“ Menšík, Jaroslav „Jarin“ Řehoř a Adam
„CallmePablo“ Čejka. Právě oni čtyři společně
obhájili titul ve virtuální extralize. Přímo na led
pak přivezli ukázat pohár, fanouškům se pak během speciálního programu podepisovali a s některými si i zahráli NHL na Playstationu.
„Bylo to moc fajn. Dorazila za námi spousta lidí.
Jasně, hlavně šlo o mladší lidi, často děti, kteří nás
sledují a fandí nám. Bylo to moc příjemné,“ přiznal
Michal Vaněk, který si tak se svými parťáky užíval
ovací od takřka zaplněné enteria areny, do které si
našlo cestu přes osm a půl tisíce fanoušků.
Kromě možnosti potkat se s našimi šampiony a zahrát si s nimi NHL byla pro všechny připravena
možnost vyzkoušet si svůj postřeh ve hře CounterStrike: Global Offensive. Ti nejlepší v obou

hrách si mohli přijít na dárky od DNE, ale také Dynama, když byly ve hře dres, šály nebo klíčenky.
„Zájem o nás stánek nás moc potěšil. Jelikož se
jednalo o naši první přítomnost v hale od spojení
s Dynamem, tak jsme nevěděli, co můžeme čekat.
Byla to ale především velká podpora a pozitivní
reakce. Když pak hala skandovala Eclot během
ceremoniálu na ledě, měl jsem husí kůži,“ nezastíral Martin Novotný, CEO Dynamo Eclot, který se
svým týmem do enteria areny také dorazil.
DNE v tomto týdnu vstupuje ve hře League of
Legends, jejíž hráči byli na utkání s Třincem také
přítomni, do play-off jarního splitu Hitpoint Masters utkáním proti Sinners. Ve hře CS:GO je pak
v nejbližších dnech čeká řada utkání v soutěžích
ESEA Advanced nebo PinnacleWinterSeries. Fandit našim gamerům můžete na třeba Twitchi, jejich
výsledky sledujte na sociálních sítích.

SLEDUJ DYNAMO ECLOT
NA INSTAGRAMU →

TEXT
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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
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S E S TAV Y S O U P E Ř E

BRANKÁŘI
34

MICHAL KOŘÉNEK
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DANIEL HUF

5
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25

PAVEL KUBIŠ

27

ANTONÍN HONEJSEK

65

PAVEL SEDLÁČEK

70

JAKUB ČECHMÁNEK

71

JAN SVOBODA

72

DAREK HEJCMAN

81

PAVEL MAKARENKO

82

ŠIMON FRÖMEL

83

RADEK VESELÝ

88

ZDENĚK OKÁL

90

LUKÁŠ VOPELKA

92

DOMINIK LUŽA

98

PATRIKS ZABUSOVS

99

VLADIMIR MIKHASENOK
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