
BAVTE SE SPOLEČNĚ S NÁMI
JUBILEJNÍ EXTRALIGOVOU SEZÓNOU

1993 – 2022

@telhcz #telhcz

ALL_Format.indd   1ALL_Format.indd   1 09.08.2022   12:45:1909.08.2022   12:45:19

30. 10. 2022
17:00 hodin

27. 10. 2022
17:00 hodin

M A G A Z Í N  P A R D U B I C K É H O  H O K E J E

KRÁLOVÉ VÝCHODU
SILNOPROUDAŘ OD MODRÉ - JIŘÍ ANDRT

2022-2023 / 7

TENTO TÝDEN 
HRAJEME:



ifortuna.cz

HRDÝ PARTNER HC DYNAMO PARDUBICE

inzerce_PARDUBICE_A5.indd   1inzerce_PARDUBICE_A5.indd   1 9/14/2022   12:35:07 PM9/14/2022   12:35:07 PM



Z KABINY 3

Z kabiny „A“ týmu

Hokejisté Dynama mají za sebou povedený tý-
den. Zvítězili ve všech třech zápasech a nadále 
jsou na prvním místě vyrovnané extraligové ta-
bulky.

Zápas v Litvínově přinesl pokračování předcho-
zího duelu s Libercem. V něm Dynamo zvítězilo 
1:0 v prodloužení a ani na zimním stadionu Ivana 
Hlinky diváci v 60 minutách gól neviděli. Par-
dubice byly sice vstřelené brance blízko hned 
v úvodu zápasu, kdy získaly výhodu pětiminuto-
vé přesilové hry. Využít se ji ovšem nepodařilo 
a ani tlak ve druhé třetině branku nepřinesl. Ve 
třetí části byli naopak díky přesilovkám lepší do-
mácí hráči, ale Dominik Frodl v brance podruhé 
za sebou v základní hrací době neinkasoval. Gól 
tentokrát nepadl ani v prodloužení a rozhodova-
ly tak samostatné nájezdy. O dvou bodech pro 
Dynamo rozhodla až osmá série a úspěšný exe-
kutor Tomáš Zohorna.

V pátek se v enteria areně odehrálo první vý-
chodočeské derby v letošní sezoně. Vyprodaná 
hala podporovala Dynamo ještě před začátkem 
zápasu a celých šedesát minut doprovázela 
skvělá atmosféra. Jako první se ovšem prosadil 
rival, na konci čtvrté minuty využil přesilovou 
hru Smoleňák. Na vyrovnání se nečekalo dlouho 
a fanoušky poprvé rozjásal Robert Kousal. Od 
té doby převzali pardubičtí hokejisté iniciativu 
a diktovali tempo hry. Tlak přetavil ve vedoucí 
branku už o minutu později Peter Čerešňák. Na 
prahu druhé dvacetiminutovky přidal třetí gól 
Jan Košťálek a o chvíli později úspěšně zakončil 
exhibiční kombinaci Lukáš Radil. Dynamo poté 
kontrolovalo tříbrankový náskok, Hradec si sice 
vytvořil několik šancí, ale dlouho nemohl najít 
recept na Romana Willa. Až čtyři a půl minuty 
před koncem hosté snížili na 4:2, ale naděje na 
drama soupeři dlouho netrvala. V přesilové hře 

totiž upravil na konečných 5:2 druhým gólem 
v zápase Robert Kousal.

Na závěr týdne vstoupili svěřenci Radima Ru-
líka do druhé čtvrtiny základní části extraligy 
a na domácím ledě přivítali Kladno. Na gól diváci 
dlouho nečekali, už ve třetí minutě otevřel skóre 
Jan Košťálek. Hosté sice následně vyrovnali, ale 
Pardubicím vrátil vedení devatenáctiletý obrán-
ce Ondřej Chabada, který ve svém druhém ex-
traligovém startu zaznamenal první trefu. Ještě 
před přestávkou přidal třetí gól Dynama Ond-
řej Matýs. Další branka padla až ve třetí třetině 
a znovu to bylo do kladenské sítě. Jediné vylou-
čení soupeře v zápase potrestal kapitán Patrik 
Poulíček. Rytíři si také připsali využití početní 
výhody a v 57. minutě snížili na rozdíl dvou bra-
nek. Návrat do zápasu se ale nekonal, už o devět 
vteřin později potrestal zaváhání obrany Lukáš 
Radil. Za další minutu zakončil pěknou kombinaci 
gólem Robert Říčka a potvrdil tak výhru 6:2. Dy-
namo zvítězilo počtvrté v řadě a potvrdilo první 
příčku v tabulce.

Z kabiny B týmu

Pardubický B-tým sehrál v uplynulém týdnu dva 
zápasy. Na závěr první čtvrtiny základní části 
se svěřenci Davida Havíře na chrudimském ledě 
střetli se Šumperkem. Po třízápasové šňůře 
nezdarů se rezerva Dynama konečně dočkala 
a Draky porazila 3:2 po nájezdech, které rozhodl 
Tomáš Urban. 

Prodlužovat se muselo také v sobotním domá-
cím utkání se Sokolovem. Dynamo v zápase 
prohrávalo dokonce o dvě branky, ale dokázalo 
srovnat a po šedesáti minutách byl stav utkání 
3:3. Nastavení ale tentokrát pardubické rezervě 
nevyšlo, v prodloužení se trefili hosté a získali 
tak bod navíc.



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
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KRÁLOVÉ VÝCHODU 5

VÍTĚZNÉ DERBY ZAKONČILO PRVNÍ 
ČTVRTINU ZÁKLADNÍ ČÁSTI



Vyprodáno den před zápasem

O východočeské derby hrané v Pardubicích 
byl tradičně velký zájem, od začátku týdne se 
schylovalo k naplnění maximální kapacity haly. 
To se nakonec skutečně stalo, více než 24 ho-
din před úvodním buly ohlásily pokladny poprvé 
v sezoně „vyprodáno“!

Demolice rivala

Samotný zápas začal lépe pro Hradec. Ve čtvr-
té minutě využil přesilovou hru kapitán Smole-
ňák a Dynamo na chvíli vypadlo z role. Rychle 
se do ní ale vrátilo a v deváté minutě srovnal 
Robert Kousal. Následně převzali pardubič-
tí hráči otěže zápasu a na ledě udávali tempo 
hry. Už o minutu později otočil skóre na domácí 
stranu Peter Čerešňák. Festival krásných gólo-
vých akcí si Dynamo přichystalo na první polo-
vinu druhé dvacetiminutovky. Nejprve vyřešil 
po přihrávce Roberta Kousala samostatný únik 
na brankáře Jan Košťálek rychlou stahovačkou 
a zakončením do šibenice. Chvíli po něm pak 
dvojice Lukáš Radil – Tomáš Zohorna předvedla 
svůj um, když se nejlepší střelec týmu proměnil 
v nahrávače a parťákovi z útoku naservíroval 
přihrávku před prázdnou branku – 4:1. Ve třetí 
třetině hradečtí snížili na rozdíl dvou branek, 
ale žádné drama se nekonalo. Chvíli na to vyu-
žil přesilovou hru Robert Kousal a upravil skóre 
na konečných 5:2. Vyprodanou arenou obíhaly 
v poslední minutě mexické vlny a hráči si po 
závěrečné siréně užili s fanoušky zaslouženou 
děkovačku.

První derby pro Willdu

Brankář Roman Will odchytal v pardubickém 
dresu své první derby. Jistým výkonem podpořil 
hráče před sebou a nedovolil soupeři návrat do 
zápasu.

„O vítězství rozhodl náš týmový výkon, hráli jsme 
výborně a plnili jsme to, co po nás trenéři chtěli,“ 
zhodnotil výhru pardubický brankář.

„Willda“ je v Dynamu krátce a vyprodanou arénu 
tak zažil vůbec poprvé.

KRÁLOVÉ VÝCHODU 6

V pátek 21. října se ve vyprodané enteria areně odehrálo první východočeské 
derby v sezoně. Svěřenci Radima Rulíka zápas úspěšně zvládli, Hradec Králové 
porazili 5:2 a vychutnali si děkovačku plného stadionu. Zápas s rivalem završil 
první čtvrtinu základní části a Dynamo je v extraligové tabulce zatím první.
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„Myslel jsem si, že vím, co od toho čekat, ale 
všechna moje očekávání to předčilo. Je neskuteč-
né, jak tím lidé žijí a jakou vytvořili atmosféru. Ze 
všech těchto důvodů jsem chtěl prostě jen vyhrát 
zápas za každou cenu, protože vím, jak je to důleži-
té. Derby je derby,“ usmíval se po zápase.

Po první čtvrtině na špici

Zápas s Hradcem Králové byl posledním zápasem 
první čtvrtiny základní části Tipsport extraligy. 
Dynamo ji zakončilo na prvním místě tabulky, 
které potvrdilo i na úvod druhé části s Kladnem. 
Momentálně mají Pardubice 29 bodů, druhé Vít-
kovice jsou o pouhý bod zpět a na dostřel je také 
brněnská Kometa s 26 body. 

„Jdeme zápas od zápasu, chceme se zlepšovat 
a víme v čem. Před sezonou jsem říkal, že začne-
me první čtvrtinu a chceme se zlepšit do dru-
hé, do třetí i čtvrté. Mám na mysli herní projev 

a všechny speciální týmy, buly a situace po nich, 
je toho moře. Jsme samozřejmě rádi, že nejsme 
dole, ale zároveň nejsme nijak ovlivňovaní tím, že 
se nám první čtvrtina celkem podařila. Před se-
bou vidíme cestu, abychom se zlepšovali a jako 
tým byli jenom silnější,“ zhodnotil první část se-
zony hlavní trenér Radim Rulík. 

Lídři i v individuálních statistikách

Úspěšný týmový vstup do sezony je rovněž pod-
pořen skvělými individualitami. Obránce Tomáš 
Dvořák je lídrem Radegast Indexu, tedy statistiky 
hokejových bojovníků, která oceňuje hity, zblo-
kované střely a plusové body v účasti na ledě. 
Tomáš Zohorna dlouho okupoval první místo 
extraligových střelců, v současnosti je s devíti 
góly druhý, na prvního Luboše Horkého z Komety 
ztrácí jednu trefu. Lukáš Radil je na děleném prv-
ním místě v kanadském bodování celé soutěže, 
ve 14 zápasech nastřádal už 16 bodů (6+10).



8  | PUK

TEXT

220416_Dobra_kantyna_inzerce_148x210_PUK_OK.indd   1220416_Dobra_kantyna_inzerce_148x210_PUK_OK.indd   1 13.10.2022   15:2413.10.2022   15:24



220416_Dobra_kantyna_inzerce_148x210_PUK_OK.indd   1220416_Dobra_kantyna_inzerce_148x210_PUK_OK.indd   1 13.10.2022   15:2413.10.2022   15:24



JIŘÍ ANDRT

Kapitán prvních pardubických šampionů, obránce Jiří Andrt, mohl být stejně dobře špič-
kovým volejbalistou jako hokejistou. A své obranné kvality mohl během největší části 

své kariéry prezentovat i jinde než v Pardubicích. Ale osud ho nakonec do východočeské-
ho města v klíčovou chvíli zavál a on se tak mohl stát jednou z legend Dynama.

SILNOPROUDAŘ 
OD MODRÉ
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Deník Sport ho před dvěma lety zařadil dokon-
ce do pardubické sestavy snů, do které mohli 
být vybráni všichni hráči už skoro stoleté par-
dubické hokejové historie. Jiří Andrt se zde 
objevil ve třetí obranné dvojici s Vladimírem 
Kobranovem a doprovázela hodoplněn charak-
teristika „pravý lídr a pracant, kterého v sesta-
vě každý trenér chce mít“.

Do imaginární sestavy snů to ale mohl dotáh-
nout v mnoha klubech, ve kterých se buď obje-
vil, nebo mohl objevit. Jde především o Chomu-
tov, Brno, Liberec nebo Budějovice. On se ale 
v roce 1964 rozhodl tehdy pro Teslu, ve které 
následně strávil deset sezon.

To bylo ale třiadvacet let poté, co se narodil 
v Praze. „Do mých pěti let jsme bydleli na Vi-
nohradech, v Lucemburské. Pak jsme se s rodi-
či přestěhovali do Chomutova, kam šel taťka za 
prací,“ popisuje důvod, proč se stal odchovan-
cem chomutovského hokeje.

Prožíval klasické dětství tehdejší doby. S rodi-
či bydlel na kraji města u Kamencového jeze-
ra. A jak sám vzpomíná, na jezeře strávil prak-
ticky celé dětství. A to jak v létě, tak v zimě. 
„Tam jsem se naučil bruslit, celou zimu jsme 
tam hrávali hokej. S plaváním už to bylo horší,“ 
usmívá se.

Kromě jezera měli hned za barákem volejbalové 
hřiště, které málem rozhodlo o tom, že se Jiří 
Andrt nezapsal do sportovní historie od ledo-
vé modré čáry, ale zpod vysoké sítě. Dlouhou 
dobu mu to totiž na volejbalových kurtech šlo 
ještě lépe než na hokejové ploše.

„Volejbal jsem do nějakých dvanácti třinácti let 
hrál lépe než hokej,“ prozrazuje s tím, že ještě 
v sedmnácti hrál volejbal v Chomutově na di-
vizní úrovni. „Byla to doba, kdy většina hokejis-
tů měla i letní sport, a já měl volejbal. Bylo to 
běžné,“ dodává.

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.

více se dozvíte 
v aktuálním čísle 
magazínu dynamo!
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VYHRAJ 5 000 Kč

V TIPOVAČCE!
TIPNI VÝSLEDEK ZÁPASU U NAŠICH HOSTESEK 

NEBO NA PARDUBICE.TIPOVACKA.CZ
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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



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

Při založení  
karty online  

bonus  
1 000 Kč

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
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Kniha
Dynamo Bez frází

15. LISTOPADU 2022

FILM
NavŽDY za Dynamo

17. LEDNA 2023

výstava
na zámku

18. LEDNA 2023

Galavečer
 

7. ÚNORA 2023



SESTAVY SOUPEŘŮ 17

BRANKÁŘI

2 MAREK MAZANEC

33 LUKÁŠ DANEČEK

90 ONDŘEJ KACETL

OBRÁNCI

5 JAKUB JEŘÁBEK

13 JAN ZAHRADNÍČEK

21 MARTIN MARINČIN

47 JAN JAROMĚŘSKÝ

52 MILAN DOUDERA

55 MARIAN ADÁMEK

MAREK ROČÁK

KARLIS CUKSTE

ÚTOČNÍCI

8 ARON CHMIELEWSKI

9 VLADIMÍR SVAČINA

19 PATRIK HREHORČÁK

20 PETR VRÁNA

22 VLADIMÍR DRAVECKÝ

27 MARTIN RŮŽIČKA

40 MILOŠ ROMAN

43 DANIEL KUROVSKÝ

56 MARKO DAŇO

65 TOMÁŠ MARCINKO

79 LIBOR HUDÁČEK

81 ALAN LYSZCZARCZYK

88 ERIK HRŇA

94 ANDREJ NESTRAŠIL

96 DANIEL VOŽENÍLEK

BRANKÁŘI

32 MIROSLAV SVOBODA

39 DOMINIK PAVLÁT

OBRÁNCI

3 MICHAL HOUDEK

16 VLADIMÍR KREMLÁČEK

17 MARTIN VITALOŠ

20 PETR ZÁMORSKÝ

49 VOJTĚCH BUDÍK

63 MAREK BARÁNEK

65 DAVID KVASNIČKA

75 JAN PISKÁČEK

97 LUKÁŠ KAŇÁK

ÚTOČNÍCI

11 KRYŠTOF HRABÍK

13 ADAM DVOŘÁK

18 ALEKSI REKONEN

23 ZDENĚK SEDLÁK

27 VÁCLAV ADAMEC

34 SAMUEL BITTEN

42 FILIP SUCHÝ

67 MARTIN LANG

72 NICOLAI MEYER

82 SEBASTIÁN MALÁT

84 JAN SCHLEISS

86 TOMÁŠ MERTL

88 PETR KODÝTEK

96 LUDWIG BLOMSTRAND

Kniha
Dynamo Bez frází

15. LISTOPADU 2022

FILM
NavŽDY za Dynamo

17. LEDNA 2023

výstava
na zámku

18. LEDNA 2023

Galavečer
 

7. ÚNORA 2023



doplnit logo regionálního
prodejce Škoda Auto

BE THE BEST OF YOURSELF
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marketingový partner

NA BOJOVNÍKY.
I MIMO LED!

RAD_Print_320x95mm.indd   2RAD_Print_320x95mm.indd   2 13.07.2020   12:1313.07.2020   12:13

A5_Partner_2021_5mmSP_CMYK.indd   1A5_Partner_2021_5mmSP_CMYK.indd   1 09.09.2021   11:1309.09.2021   11:13


