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MAGAZÍN PARDUBICKÉHO HOKEJE
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BÉČKO MI VELMI POMOHLO
JE SPOUSTA FANOUŠKŮ, ALE MY JSME ŠÍLENCI

1993 – 2022
BAVTE SE SPOLEČNĚ S NÁMI

JUBILEJNÍ EXTRALIGOVOU SEZÓNOU
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HRDÝ PARTNER HC DYNAMO PARDUBICE

ifortuna.cz

Z kabiny „A“ týmu
Dynamo se veze na vítězné vlně. V uplynulém
týdnu si připsalo další dvě tříbodová vítězství
a stále se tak drží v čele tabulky Tipsport extraligy.
Ve čtvrtek zavítali svěřenci Radima Rulíka na
led Třince. Úřadující mistr ligy se po horším
úvodu zvedá a potvrdil to také v zápase proti
Pardubicím. V první třetině byli domácí lepším
týmem, více se tlačili do zakončení a do přestávky šli s vedením 1:0. Druhá dvacetiminutovka naopak patřila pouze Dynamu. Už po dvou
minutách hry srovnal Robert Říčka. V polovině
zápasu měli pardubičtí hokejisté k dispozici
početní výhodu a výstavní ranou bez přípravy
do šibenice poslal tým do vedení David Cienciala. Bývalému třineckému hráči narostla křídla
a o dvě minuty později přidal třetí pardubický
gól. Ve třetí třetině Oceláři snížili a Dynamo
tak čekala ještě těžká šichta. Obzvlášť v závěru
utkání, kdy měli domácí dlouhou přesilovou hru.
Pardubice ale situaci i díky dobrému výkonu
Dominika Frodla ustály a po výhře 3:2 si z Třince přivezly velmi cenné tři body.
V neděli se Dynamo vrátilo na domácí půdu
a v enteria areně přivítalo Plzeň. Pardubický
tým znovu pohánělo více než 8.500 diváků
a od začátku to bylo znát. Domácí tým měl
skvělý nástup a už ve třetí minutě otevřel
skóre Lukáš Radil. Plzeň ovšem z přesilové
hry brzy vyrovnala. Vedení si pardubičtí vzali
zpět už o dvě minuty později. Lukáš Radil našel přesnou a skvěle načasovanou přihrávkou
úplně volného Davida Ciencialu, který potvrdil formu a trefil přesně. Ještě před přestávkou byl důrazný na brankovišti Patrik Poulíček
a přidal třetí branku svého týmu. Střední část
vyšla lépe soupeři, který znovu využil nabídnutou početní výhodu a snížil na rozdíl jedné

Z KABINY

branky. V dalších minutách byla Plzeň aktivní
a hodně zaměstnávala Dominika Frodla, ale
pardubický brankář po druhém inkasovaném
gólu svoji svatyni uzamknul. Důležitý čtvrtý
gól Dynama přišel vzápětí, Martin Bučko vyslal
po Kousalově přihrávce pumelici bez přípravy
a trefil přesně. Ve třetí třetině domácí tým
kontroloval náskok a přidal další tři branky.
V 52. minutě se podruhé trefil Patrik Poulíček.
Kapitán dostal přesnou přihrávku od Filipa
Koffera, napoprvé ještě Svobodu nepřekonal,
ale opakovaným pokusem z otočky trefil horní
roh branky. Gólové hody pokračovaly, o minutu později přijel z modré čáry až na brankoviště dorážet puk do sítě Peter Čerešňák.
A pouhých 15 vteřin po něm tečoval Rákosovo
nahození do branky Tomáš Urban. Nadšenou
enteria arenou začaly obíhat mexické vlny
a Dynamo mohlo slavit vítězství 7:2.
V tabulce Pardubice drží první příčku se ziskem
35 bodů. Druhé Vítkovice mají o dva body méně
a třetí Kometa má bodů 32.

Z kabiny B týmu
Rezerva Dynama odehrála v minulém týdnu
další tři utkání. Bohužel B-tým ani v jednom
z nich neuspěl. V pondělí v Litoměřicích ztratil
celek Davida Havíře začátek a po dvou rychle
vstřelených gólech získali domácí nad zápasem
kontrolu, nakonec zvítězili vysoko 5:0. Ve středu Dynamo B přivítalo v Chrudimi Vsetín, ale na
favorita celé soutěže nestačilo a prohrálo 4:1.
Jediným úspěšným střelcem byl Martin Bučko.
Alespoň bod získali pardubičtí hokejisté v sobotu na ledě Prostějova, kde padli 2:1 v prodloužení. Bod vystřelil Východočechům Daniel Herčík.
V tabulce Chance ligy je Dynamo B se ziskem
17 bodů na posledním místě. Na třináctou Slavii
ztrácí tři body a právě s pražským soupeřem se
utká v důležitém zápase ve středu.
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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

BÉČKO MI VELMI POMOHLO
N
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Martin Bučko se na prahu nové sezony v Dynamu ocitl v těžké situaci. Po velkém posílení kádru se mladý slovenský obránce dostal na hranu prvního týmu
a úvod nového ročníku odehrál zejména v B-týmu. „Nejdříve jsem byl naštvaný,
že nehraji v áčku. Ale když se podívám zpět, tak si myslím, že mi béčko pomohlo
ještě víc,“ říká v rozhovoru Martin Bučko.
Extraligu hrával už dvě sezony. Tu první v dresu
Dynama, kdy rovněž naskakoval za prvoligové
Vrchlabí, a loni strávil podstatnou část sezony na
hostování v Českých Budějovicích. Letos se po významném posílení týmu dostal na hranu a o nominaci na extraligové zápasy musí bojovat v B-týmu.
„Je to velmi náročné hlavně psychicky. Člověk ví,
že má na to, aby hrál extraligu, ale ten tým je plný
hvězd a víte, že si musíte odehrát ice-time v B-týmu a chce to jen trpělivost. Ta šance přišla a já
věřím, že jsem ji využil dobře,“ říkal Martin Bučko
po zápase s Plzní.
Dvaadvacetiletý slovenský obránce přiznává, že
s touto situací nejprve nebyl úplně spokojený.

N

S ohledem zpět ale svůj postoj přehodnotil.
„Nejdříve jsem byl naštvaný, že nehraji v áčku. Ale
když se podívám zpět, tak si myslím, že mi béčko
pomohlo ještě víc, než kdybych hrál extraligu od
začátku sezony. Rozehrál jsem se, cítím se momentálně skvěle, jsem nabruslený a moc mi to pomohlo. Kdybych se dostal zpátky do béčka, budu
to brát jenom pozitivně. Budu chtít podávat co
nejlepší výkony a zase budu čekat na šanci u áčka.“
Dynamo spustilo projekt B-týmu před letošní
sezonou s cílem obehrávat mladé odchovance
klubu, připravovat je na extraligový hokej a zároveň mít možnost velké šíře kádru. V rezervě
je spousta mladých hráčů, takže když Martin
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Bučko nastupoval po jejich boku, patřil mezi ty
zkušenější.
„Je to jenom dobře. Čím je tým mladší, tím se ti
mladí kluci mohou více rozvíjet. Myslím, že je to
super, já se tam cítím fajn. Netvrdím ale, že tam
ty kluky nějak vychovávám, to vůbec ne, jsou tam
o dost zkušenější hráči, od kterých čerpám i já.
Ale je super, že jsme takhle mladý tým,“ pochvaluje si pardubický obránce.

V neděli odehrál proti Plzni svůj první extraligový
zápas v sezoně a povedl se mu náramně. V utkání si připsal dva body za gól a asistenci. Zejména jeho trefa stála za to, po Kousalově přihrávce
prostřelil Svobodu pumelicí bez přípravy.
„Je to můj pátý gól v sezoně, a to jsem snad doposud neměl vůbec v kariéře, takže těžko říct,
co přinesou další zápasy,“ říkal spokojeně po
zápase.

Jako dalších několik hráčů, kteří letos nastoupili
v obou týmech, má možnost porovnání kvality
soutěží.

Fanoušci jej po vstřeleném gólu odměnili pokřikem „Martin Bučko gól, Martin Bučko gól, Martin
Bučko to je šampion“.

„Chance liga je strašně rozlétaná, člověk tam
nemá na nic čas. Extraliga je více systémová, hráči mají své pozice, nedělají tolik chyb. Extraliga se
mi hraje o dost lépe než první liga, kde je to velmi
těžké, protože nikdy nevíte, co proti vám bude
soupeř hrát.“

„Už jsem to trochu čekal, protože mi to naznačili
už před sezonou, že to převezmu po Juraji Mikušovi. Nebyl jsem z toho moc nadšený, ale teď,
když si to vezmu zpět, tak je to velmi příjemné,
když to skanduje celý stadion,“ usmívá se obránce Dynama.
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Je spousta fanoušků,
ale my jsme šílenci
Stojíte v Kolíně pod okny cihlového domu, venku vedro jako v prádelně a vy
rozhodně nemáte pocit, že už za pár minut na vás dýchne hokejové Dynamo. Co
dýchne, doslova zařve. Stačí ale vyjít do prvního patra, projít vstupními dveřmi, pak ještě jedněmi a najednou nevěříte vlastním očím. Už jste to viděli na pár
fotkách, ale až na vlastní oči vás to skutečně ohromí. Vítejte u Romana Karla
doma. V království jeho a jeho dvou synů, které je červenobílé. Dynamácké.

Romanu Karlovi je 52 let a Dynamu fandí více
než čtyři dekády. Poprvé se na hokej v Pardubicích podíval v deseti letech, když vyrazil na tehdy ještě Teslu se svým dědou. „Bylo to kolem
roku 1980. To ještě nebyl internet, seděl jsem
doma na topení a poslouchal s Mikrofonem za
hokejem, pak do toho začínal teletext… Sledoval jsem to, kde se dalo,“ vzpomíná na své červenobílé začátky.
Pardubice mu uhranuly, přestože v jeho okolí
v té době dominovaly jiné hokejové barvy, a to
žlutá s červenou. V Chomutově, kde se tehdy ještě nehrála nejvyšší domácí soutěž, totiž
sportovní fanoušci fandí většinou Litvínovu.
Roman Karel byl tak jednou z výjimek potvrzujících pravidlo.
Jezdit do Pardubic v té době přitom i podle
jeho vzpomínek nebylo nic snadného: „Bylo to
docela složité, takže jsme na hokej jezdili jenom
párkrát za sezonu. Jelikož ale děda také fandil, tak jsme občas vyrazili. Bylo to třeba i jen
dvakrát za sezonu, ale už tehdy mě Pardubice
chytly. A nikdy jsem nefandil nikomu jinému.“
Sám vlastně neví proč.

ho, to byli moji koně! Když jsem pak byl v Praze
v roce 1985 na mistrovství světa, kde dal Jirka Šejba hattrick… To byly všechno momenty,
díky kterým se to všechno prohlubovalo,“ myslí
si Roman Karel.
Pro něho se stále víc stával pardubický hokej
životním stylem. Výsledkem jsou dnes desítky
dresů pod stropem pokoje jeho dvacetiletých
synů a život, který se točí prakticky jenom kolem hokeje. Všechno ostatní, samozřejmě kromě rodiny, je na druhé koleji.
Celý text naleznete ve 4. čísle magazínu Dynamo, které seženete v našem oficiálním fanshopu, v knihkupectví Amipa v Přelouči a na novinových stáncích v OC Grand a Hlavním vlakovém
nádraží v Pardubicích.
Cena jednoho výtisku je 98 korun.

„Nedovedu si vysvětlit, proč mně už tehdy Pardubice tak učarovaly, ale asi jak jsem přijel poprvé na pardubický zimní stadion… Když jsem
v televizi sledoval Martince, Nováka a Šťastné-

více se dozvíte
v aktuálním čísle
magazínu dynamo!
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Poslední byty
bytyprokopka.cz

MIMOŘÁDNĚ
ÚSPORNÁ

REKUPERACE
VZDUCHU

PODLAHOVÉ
VYTÁPĚNÍ

PARKOVACÍ
DŮM

Kniha

FILM

výstava

Dynamo Bez frází

NavŽDY za Dynamo

na zámku

14. LISTOPADU 2022

17. LEDNA 2023

18. LEDNA 2023

Galavečer
7. ÚNORA 2023

BRANKÁŘI
1
35
37

MAREK STUCHLÍK

3
6
10
11
14
19
67
72
77

ADAM JÁNOŠÍK

FILIP NOVOTNÝ
GAŠPER KROŠELJ

BRANKÁŘI
29
36
42

JAN LUKÁŠ

3
4
6
14
15
20
23
27
48
51
55

DAVID ŠKŮREK

OBRÁNCI
KAREL KŘEPELKA
ALEX LINTUNIEMI
MATĚJ STŘÍTESKÝ
PAVEL PÝCHA
MARTIN PLÁNĚK
TOMÁŠ HANOUSEK
RADEK JEŘÁBEK
DAVID ŠTICH

ÚTOČNÍCI
8
12
15
16
23
24
27
29
46
47
49
55
56
69
76
91
93
96

JAKUB SEDLÁČEK
BRANISLAV KONRÁD

BRANKÁŘI
29
32
43

OLDŘICH CICHOŇ

5
6
7
16
36
53
63
73
77
84

MICHAEL KRUTIL

11
12
25
26
27
37
42
47
49
51
70
71
74
86
88
89
93
96

DAVID DVOŘÁČEK

OBRÁNCI
ADAM RUTAR
TOMÁŠ DUJSÍK
DALIBOR ŘEZNÍČEK
TOMÁŠ GALVAS
ŠIMON GROCH
JIŘÍ ONDRUŠEK
ALEX RAŠNER
TOMÁŠ ČERNÝ
JAN ŠVRČEK

JAN EBERLE
RÓBERT LANTOŠI
PAVEL KOUSAL
JAN PŮČEK
JAKUB KOTALA
DAVID ŠŤASTNÝ
ONDŘEJ NAJMAN
MÁRIO LUNTER
JAN ZÁVORA

TOMÁŠ ŠMERHA
MARTIN BERÁNEK
PONTUS ABERG
VOJTĚCH POLÁK
JAN STRÁNSKÝ

MATYÁŠ KANTNER
MARIS BIČEVSKIS

Y

MICHAL KEMPNÝ
ONDŘEJ MIKLIŠ
ADAM POLÁŠEK
JAKUB KREJČÍK
DOMINIK GRAŇÁK
MARTIN JANDUS
MICHAL MORAVČÍK
DAVID NĚMEČEK
MILAN JURČINA

LUKÁŠ MAREŠ

ÚTOČNÍCI
ÚTOČNÍCI

9
11
12
13
17
19
22
24
32
41
57
61
71
72
73
87
88
91

JAKUB KOVÁŘ

OBRÁNCI

MICHAL SIMON
TOMÁŠ FOŘT

JOSEF KOŘENÁŘ

JAN KÁŇA
JAN KUČERA
JAN KNOTEK
MATOUŠ MENŠÍK
TOBIÁŠ HANDL
LUKÁŠ NAHODIL
MICHAL KUNC
LUKÁŠ ANDĚL
JAKUB ORSAVA
PETR STRAPÁČ

ROSTISLAV OLESZ
LUKÁŠ KLIMEK
LUKÁŠ KUCSERA
JAN BAMBULA
JOSHUA JAMES

PAVEL MUSIL
JAKUB NAVRÁTIL

GUSTAF THORELL
DAVID KAŠE
MICHAL ŘEPÍK
OSTAP SAFIN
MICHAL VITOUCH
DAVID VITOUCH
JAN BUCHTELE
DOMINIK SIMON
ROMAN HORÁK

PATRIK PRYMULA
VLADIMÍR SOBOTKA
DANIEL PŘIBYL
ERIK THORELL
MIROSLAV FORMAN

JAKUB KONEČNÝ
PETR HAUSER
DAVID TOMÁŠEK

SILVESTER KUSKO
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