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Červenobílá mánie

Dynamu se na začátku nového soutěžního roč-
níku daří a odráží se to také na obrovském zájmu 
fanoušků. Po sedmi kolech jsou hokejisté Pardu-
bic na prvním místě tabulky a v posledních zá-
pasech si připsali významné milníky v týmových 
i individuálních extraligových statistikách.

První přemožitel Olomouce

V pátém extraligovém kole zajíždělo Dynamo 
na led Olomouce, která do té doby neztratila 
ani bod. Všechno je ale jednou poprvé a v tom-
to zápase si „kohouti“ připsali první prohru v se-
zoně. V náročném duelu na Hané letos poprvé 

hájil branku Dynama Dominik Frodl a skvělým 
výkonem přispěl k výhře 2:1. O branky se po-
starali Robert Kousal a Jan Košťálek.

Právě úterní výhra v Olomouci byla historicky 
sedmistým triumfem Dynama v historii základ-
ní části extraligy (1993-2022). Pardubice se sta-
ly šestým týmem, který na metu 700 výher naší 
nejvyšší soutěži dosáhl.

Víkend v enteria areně 

V poslední zářijový den přijela do hockeytownu 
pražská Sparta. Tradiční rival se v enteria areně 
dvakrát ujal vedení, ale Robertové Říčka s Kousa-
lem pokaždé vrátili úder. I třetí domácí zápas v se-
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zoně se musel prodlužovat. V nastaveném čase 
mělo Dynamo převahu, kterou přetavilo v přesilo-
vou hru. Žádná z několika velkých šancí v početní 
výhodě ale neskončila gólem, a rozhodnout tak 
musely až nájezdy. V nich byla šťastnější Sparta, 
Roman Horák byl jediným úspěšným střelcem 
z deseti exekutorů a vystřelil Pražanům bod navíc. 

Hned o dva dny později měli svěřenci Radima 
Rulíka možnost napravit domácí prohru a potě-
šit pardubické fanoušky, kteří znovu potvrzují 
svoji pověst a Dynamo se na začátku sezony těší 
obrovské podpoře. Ve všech dosavadních zápa-
sech hnalo hráče v enteria areně kupředu více 
než 8.000 diváků, po čtyřech zápasech je prů-
měrná domácí návštěvnost 8.664 diváků. Lepší 
návštěvnost má zatím pouze pražská Sparta, na 
kterou přišlo průměrně o 100 lidí více.

V zápase s naším přemožitelem z loňského 
čtvrtfinále, Motorem České Budějovice, pálilo 
Dynamo ostrými. Skóre sice otevřel už ve druhé 
minutě soupeř, ale Robert Kousal brzy vyrovnal. 
Ve druhé třetině už se Východočeši dostali díky 
trefám Mateje Pauloviče a Tomáše Dvořáka do 
dvoubrankového vedení a třetí dvacetiminutovka 
se proměnila v exhibici. Především nově složená 
první formace, ve které Robert Kousal nahradil 
nemocného Tomáše Hyku, byla k nezastavení 
a předváděla hokej jako za starých časů. Tomáš 
Zohorna vstřelil čtvrtou branku Dynama v zápa-
se, o pár minut později jej napodobil Lukáš Radil. 
Všichni tři hráči „blue line“, tedy Tomáš Zohorna, 
Robert Kousal a Lukáš Radil, si v zápase připsali 3 
kanadské body za gól a 2 přihrávky. Sedm minut 
před koncem přidal další pardubický gól kapitán 
Patrik Poulíček, který se po krátké nemoci vrátil 
do sestavy a upravil skóre na konečných 6:1.

Zápas proti Jihočechům rovněž přinesl hned 
několik významných milníků. Ondřej Vála ode-
hrál sté extraligové utkání, přičemž všechny 
byly v dresu Dynama. O tři stovky více zápasů 

v naší nejvyšší soutěži odehrál Robert Říčka, 
jenž také dosáhl jubilea v utkání proti Motoru. 
Třetí pardubická branka v zápase byla význam-
nou v klubové historii. Tomáš Dvořák vstřelil 
5000. gól Dynama v samostatné české extra-
lize. Dostal se tak v jubilejních trefách do spo-
lečnosti Jaroslava Kudrny (1000. gól) a Petra 
Sýkory (autor 2000., 3000. a 4000. trefy).

Dynamo se po vysoké výhře nad Českými Bu-
dějovicemi vrátilo na první místo tabulky, kde 
má nyní náskok jednoho bodu na druhé Vítkovi-
ce. Právě se soupeřem z moravskoslezské me-
tropole se Pardubice utkají ve čtvrtek, půjde 
tak o přímý souboj o první místo extraligové ta-
bulky. V tomto duelu se proti sobě postaví také 
dva nejlépe skórující týmy. Dynamo i Vítkovice 
vstřelily v sedmi zápasech už 25 branek.

Z kabiny „B“ týmu

Pardubická rezerva odehrála v uplynulém týd-
nu další tři prvoligová utkání. Nejprve díky 
špatnému nástupu do zápasu prohrála na ledě 
pražské Slavie 4:0. O dva dny později B-tým 
přivítal v Chrudimi Horáckou Slavii Třebíč. V zá-
pase Dynamo dvakrát dotáhlo náskok soupeře 
a poté mělo několik příležitostí strhnout vedení 
na svou stranu. Bohužel se je nepodařilo využít 
a Třebíč třetím gólem rozhodla o výhře.

Před dalším kláním Chance ligy vedení klubu 
zareagovalo na rozsáhlou marodku v kádru re-
zervy a přivedlo dvě posily. Zatím na čtrnácti-
denní hostování přišel útočník Lukáš Endál a na 
hostování do konce sezony univerzál Tomáš 
Kulhánek.

Oba nastoupili do dalšího zápasu, a právě Lukáš 
Endál pomohl dvěma góly a asistencí k zisku jed-
noho bodu v Přerově. Dynamo dotáhlo dvoubran-
kové manko soupeře a dovedlo zápas do prodlou-
žení, ve kterém byl úspěšnější domácí tým.



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

DD-Real_Inzerce_148x210.indd   1 15.09.2020   9:57



MATEJ PAULOVIČ 6

NA NAŠI FORMACI 
SI NEMŮŽU STĚŽOVAT



Dynamo zvládlo vstup do nové sezony na jedničku, 
ze sedmi zápasů pětkrát odcházelo z ledu jako ví-
těz. Naposledy svěřenci Radima Rulíka porazili na 
domácím ledě Motor České Budějovice vysoko 6:1.

„Já si nemyslím, že by se vítězství rodilo nějak 
lehce. My jsme první třetinu nehráli tak dobře, jak 
bychom chtěli, ty první třetiny nás zatím trápí. 
Dostali jsme gól, naštěstí jsme rychle vyrovnali 
a potom, když nám to tam začalo padat, tak už 
jsme hráli s lehkostí,“ mluvil o uplynulém utkání 
Matej Paulovič.

Sám Matej Paulovič se proti Motoru trefil a jedna-
lo se o jeho první branku v sezoně. Ve dvou před-
chozích sbíral body pravidelně a věří, že letos to 
nebude jinak.

„Trošku se mi ulevilo. Byl jsem za to rád, že jsem 
puk konečně nějak dostal do brány. Uvidíme, jak 
to bude pokračovat, ale doufám, že to tam bude 
padat víc,“ přeje si „Paulo“.

Po sedmi kolech Pardubice vévodí extraligové 
tabulce. Uspokojení ale podle slovenského útoč-
níka nehrozí.

„Je začátek sezony. Nemůžeme se dívat, jak jsme 
na tom v tabulce. My jdeme do každého zápasu 
s tím, že chceme vyhrát nebo urvat nějaké body. Na 
to se chceme soustředit a jdeme zápas od zápasu.“

V dresu Dynama odehrál Matej Paulovič už 135 
extraligových zápasů. Podstatnou část z nich na-
stupoval ve formaci s Patrikem Poulíčkem. Letos 

Matej Paulovič přišel do Dynama na začátku roku 2020 z týmu největšího rivala, Hradce 
Králové. Slovenský útočník se v Pardubicích zabydlel a z původního hostování do konce 
sezony se stala daleko delší štace. 
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tomu není jinak, v posledních zápasech je doplňo-
val Filip Koffer.

„S Patrikem Poulíčkem hraji od doby, co jsem 
přišel do Pardubic, takže si hodně rozumíme. 
Teď s námi hrál Filip Koffer, skvěle tam jezdí, 
napadá, nechá na ledě všechno. Na naši lajnu si 
vůbec nemůžu stěžovat,“ říká spokojeně útoč-
ník Dynama.

Matej Paulovič je součástí také speciální přesilov-
kové formace. Právě početní výhody se ale Dyna-
mu v letošní sezoně zatím nedaří. V sedmi kolech 
vstřelili pardubičtí hokejisté z přesilovek pouze 
tři góly, procentuální využití je na 11.54%. 

„Musíme se víc tlačit do branky a víc střílet. Když 
se nám tam něco odrazí, tak to nějak musíme do-
tlačit do brány. Věřím, že si oddychneme, když 
nám tam něco spadne a přesilovka potom bude 
lepší,“ nepropadá Matej Paulovič panice.

Tým Radima Rulíka se může spoléhat na obrov-
skou diváckou podporu. Ve čtyřech domácích zá-
pasech vytvořila zaplněná enteria arena pokaždé 
hráčům vynikající atmosféru.

„Je to skvělé. Každý zápas přijde přes 8000 lidí, 
což je super. Doufáme, že to takto bude pokra-
čovat a my budeme našimi výkony diváky těšit,“ 
přeje si Matej Paulovič.
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JAN KOLÁŘ

Přes čtyři sta zápasů v extralize, více než sto v národním týmu. Jan 
Kolář je velmi zkušený obránce, který (nejen) s hokejem procestoval 
svět. Když ale v Pardubicích vyrůstal, myslel jen na to, že by chtěl 
jednou nastoupit za místní A-tým před zaplněnou halou. Zde je příběh 
o tom, jak se mu to povedlo i se dvěma extraligovými tituly.

Přes čtyři sta zápasů v extralize, více než sto v národním týmu. Jan 

S DYNAMEM NA CELÝ ŽIVOT
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„První zážitek spojený s hokejem? Malá hala, 
která tehdy ještě nebyla halou,“ usmívá se nej-
zkušenější pardubický srdcař. „Bylo to jenom 
kluziště bez střechy, takže si vybavuju, jak 
byly vidět obrovské stromy a atletický stadion 
s cyklistickým oválem,“ vzpomíná Jan Kolář.

V období kolem sametové revoluce byl hokej 
v Pardubicích fenoménem. Československé ti-
tuly z let 1987 a 1989 nebo finálová jízda v roce 
1994… „Pamatuju si, že jsem začal chodit na 
hokej, když tady hrál ještě Ríša Král. Nevím, co 
to bylo za sezonu, ale je možné, že to bylo to 
finále. Na hokej jsem chodil od malička, ale po-
řádně jsem ho začal vnímat až třeba v jedenácti 
letech,“ ohlíží se zpět Kolář.

Tehdy sportovali snad všichni jeho vrstevníci. 
On sám začal s hokejem a fotbalem, po pár le-
tech se ale rozhodl pro hokejku a led. „Můj taťka 
hrál závodně basketbal, tak jsem potom začal 
hrát i basket, hrál jsem ho asi dva nebo tři roky. 
Ale zůstal jsem u hokeje, protože mě bavil nej-
víc,“ říká důrazný bek, který svého tátu nako-
nec se 190 centimetry přerostl.

A do jisté míry překonal i toho, koho v mládí na 
ledě obdivoval. „Rád jsem sledoval Aleše Píšu. 
S jedním kamarádem jsme spolu hráli od dva-
nácti let v jedné obraně a v áčku tehdy v první 
obraně hráli Píša s Pácalem. Takže já jsem byl 
Píša a on Pácal,“ směje se Honza.

„Na Aleše jsem se chodil dívat, fandil jsem mu 

a pak jsem měl to štěstí, že jsem si s ním mohl 
zahrát. Pár zápasů jsme odehráli dokonce vedle 
sebe,“ připomíná Kolář dobu, kdy si plnil jeden 
sen za druhým.

Trénovat s áčkem se mu třeba poprvé poštěs-
tilo ve výlukové sezoně 2004/05. Bylo mu osm-
náct a chodil ještě na gymnázium, odkud ho 
museli uvolňovat.

„S omluvenkami problém nebyl. Ale je pravda, 
že jsme chyběli docela dost. Hrací dny byly úte-
rý a čtvrtek, takže jsme do školy až tak často 
nechodili,“ přiznává.

Celý text naleznete ve 4. čísle magazínu Dyna-
mo, které seženete v našem oficiálním fansho-
pu, v knihkupectví Amipa v Přelouči a na novino-
vých stáncích v OC Grand a Hlavním vlakovém 
nádraží v Pardubicích. 

Cena jednoho výtisku je 98 korun.
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BRANKÁŘI

OBRÁNCI

ÚTOČNÍCI

SESTAVA DYNAMA 14

DOMINIK 
FRODL

#43

MARTIN 
BUČKO

#65

DAVID 
CIENCIALA

#81

JAN 
KOLÁŘ

#29

ONDŘEJ 
MATÝS

#83

LUKÁŠ 
RADIL

#69

MILAN 
KLOUČEK

#35

TOMÁŠ 
ZOHORNA

#79

PETER 
ČEREŠŇÁK

#41

TOMÁŠ 
HYKA

#38

JAN 
KOŠŤÁLEK

#33

ADAM 
MUSIL

#25

ONDŘEJ 
ROHLÍK

#71

ROMAN 
WILL

#22

TOMÁŠ 
DVOŘÁK

#07

FILIP 
KOFFER

#19

DAVID 
MUSIL

#08

MATEJ 
PAULOVIČ

#67

ROBERT 
ŘÍČKA

#62

MICHAL 
HRÁDEK

#77

ROBERT 
KOUSAL

#90

ONDŘEJ 
VÁLA

#14

PATRIK 
POULÍČEK

#44

TOMÁŠ 
URBAN

#25
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BRANKÁŘI

29 ŠTĚPÁN LUKEŠ

62 ADAM DYBAL

85 VLADISLAV HABAL

OBRÁNCI

6 MATTEO KOČÍ

7 MICHAL PLUTNAR

14 TADEÁŠ TŮMA

17 DAVID BERNAD

22 DALIMIL MIKYSKA

51 LUKÁŠ PULPÁN

72 ONDŘEJ DLAPA

74 TOMÁŠ BARTEJS

77 TOMÁŠ HAVLÍN

90 MARTIN ROHAN

ÚTOČNÍCI

5 TOMÁŠ VONDRÁČEK

8 ONDŘEJ BERÁNEK

10 PETR KOBLASA

12 DÁVID GRÍGER

17 TOMÁŠ REDLICH

20 JAN BOTOŠ

21 JIŘÍ ČERNOCH

23 VÍT JISKRA

24 ROBIN SAPOUŠEK

28 DANIEL KRUŽÍK

30 TOMÁŠ RACHŮNEK

34 JOZEF BALÁŽ

64 MARTIN KOHOUT

67 JAN HLADONIK

76 DAVID KOFROŇ

BRANKÁŘI

30 ALEŠ STEZKA

33 LUKÁŠ KLIMEŠ

35 DAREK BARTOŠÁK

OBRÁNCI

2 JURAJ MIKUŠ

18 LUKÁŠ KOVÁŘ

22 WILLIE RASKOB

24 MATĚJ PRČÍK

32 JAKUB STEHLÍK

44 PETR GEWIESE

64 PATRIK KOCH

77 MARIO GRMAN

81 DANIEL KRENŽELOK

ÚTOČNÍCI

7 TOBIAS LINDBERG

11 MAREK KALUS

12 PETR FRIDRICH

15 PETR CHLÁN

20 JAN BERNOVSKÝ

21 ROMAN PŮČEK

23 VOJTĚCH LEDNICKÝ

25 JOSEF KREJSA

26 PETER KRIEGER

27 RASTISLAV DEJ

28 ROSTISLAV MAROSZ

29 LUKÁŠ KRENŽELOK

31 DOMINIK LAKATOŠ

71 ROBERTS BUKARTS

88 PETER MUELLER



doplnit logo regionálního
prodejce Škoda Auto

BE THE BEST OF YOURSELF

A5_Partner_2022_23_5mmSP_CMYK.indd   1 08.08.2022   13:41:17

Partneři Tipsport extraligy 2021/2022

marketingový partner

NA BOJOVNÍKY.
I MIMO LED!

RAD_Print_320x95mm.indd   2 13.07.2020   12:13

A5_Partner_2021_5mmSP_CMYK.indd   1 09.09.2021   11:13




