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Z reprezentační kabiny
Dynamo prožívá úspěšnou sezonu, z devatenácti utkání získalo čtyřiačtyřicet bodů a v tabulce Tipsport extraligy mu patří první příčka.
Celá řada hráčů si tak svými výkony řekla o nominaci do reprezentace. Do seniorského českého národního týmu byli nominováni brankář
Roman Will, obránci Tomáš Dvořák s Janem
Košťálkem a útočník Adam Musil. Ten se však
kvůli zranění musel omluvit, naopak byl povolán pardubický kapitán Patrik Poulíček. Do
slovenské seniorské reprezentace dostali
pozvánku obránci Peter Čerešňák a Martin
Bučko, Čerešňák však místo reprezentace své
země musel léčit zranění. Pozvánku do českého národního týmu do dvaceti let obdrželi Ondřej Chabada a Daniel Herčík.
Český národní tým odstartoval Karjala Cup
zápasem v Českých Budějovicích, v němž prožil svou premiéru v národním týmu pardubický kapitán Patrik Poulíček. „Je to něco, o čem
jsem v mládí snil, takže je to pro mě něco speciálního. Nervózní jsem byl. Hráči a trenéři mě
uklidňovali, ať hraju a nemyslím na to. Snažil

Z KABINY

jsem se od toho oprostit,“ říkal po utkání se
Švédskem, které Češi prohráli 1:4. Po přesunu do Turku se Česko v sobotu utkalo s Finskem, k výhře 5:2 přispěl svým prvním gólem
v seniorské reprezentaci pardubický obránce
Tomáš Dvořák. V brance se představil brankář
Roman Will a asistenci si připsal Jan Košťálek. Také v duelu proti Švýcarsku hájil českou
branku pardubický gólman, obránci Dvořák
s Košťálkem si oba připsali do statistik jednu
asistenci.
Devatenáctiletý obránce Ondřej Chabada prožívá úspěšné období. Po povolání do A týmu
Dynama se hned v prvním zápase gólově prosadil a stejně tak tomu bylo v reprezentaci do
dvaceti let, navíc šlo o jeho debut v mládežnických reprezentacích, což se jen tak někomu
nepovede. „Jo, asi jsem měl i trošku štěstí. Ale
jsem rád, že se mi to takhle pěkně povedlo, dát
gól vždycky v prvním zápase,“ usmíval se. „Ze
začátku jsem byl trochu nervózní, ale po pár
střídáních to z člověka spadne. Ještě jsem měl
dobré spoluhráče, takže jsem se to snažil hrát
co nejjednodušeji a myslím, že to bylo docela
dobré,“ hodnotil po utkání se Švédskem.
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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

DYNAMO PARDUBICE SLAVÍ
SVÝCH 100 LET BEZ FRÁZÍ
Hokejový klub Dynamo Pardubice slaví v sezoně 2022/23 100 let od založení klubu
Vilémem Weissem, které se datuje k únoru roku 1923. Klub si je vědom významu tohoto výročí a chystá pro fanoušky, partnery klubu i média spoustu akcí v průběhu
celého roku. Jednou z nich je i slavnostní vydání knihy „Dynamo Bez frází.“

BEZ FRÁZÍ
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Dynamo navázalo spolupráci s projektem Bez frází, díky níž se příznivci klubu mohou těšit hned na
dvě události. V listopadu vychází kniha s názvem
„Dynamo Bez frází“, která nabídne 16 rozsáhlých
příběhů hráčů i osobností spjatých s pardubickým
hokejem ze všech jeho historických období. Na leden 2023 je přichystán druhý projekt, a sice film
s názvem „Navždy za Dynamo“.

„Je tam šestnáct krásných příběhů. Chtěli bychom
poděkovat všem osobnostem, které se stali součástí té knížky, že nám se vším vyšli vstříc a svěřili
čtenářům kus své životní cesty, která je velice inspirativní,“ děkoval za Bez frází Jakub Hlaváč.
Od 15. listopadu je kniha v prodeji ve fanshopech
Dynama Pardubice, v eshopu Bez Frází a ve vybraných knihkupectvích v Pardubicích.

Unikátní kniha s názvem „Dynamo Bez frází“ byla
v internetovém předprodeji od začátku listopadu,
nyní jde také do klasického prodeje. Ten oficiálně
zahájila úterní akce v pardubickém obchodním
centru Grand, které se zúčastnilo devět ze šestnácti osobností klubu, jejichž životní příběhy kniha nabízí.

Kromě knihy natočilo Dynamo s projektem Bez
frází také hodinu a půl dlouhý dokumentární film
„Navždy za Dynamo“, který bude mít premiéru
v polovině ledna. Ten ukazuje na příbězích šesti
lidí, co hokej pro Pardubice jako město znamená.
A jak ovlivňuje životy místních.

Do Grandu tak dorazili Tomáš Rolinek, Vladimír
Martinec, Petr Sýkora, Jiří Novák, Josef Paleček,
František Musil, Jan Kolář, Evžen Musil a Libor Hovorka. Pro knihu se kromě nich rozpovídali také Bohuslav Štastný, Dominik Hašek, Aleš Hemský, Petr
Průcha, Jiří Šejba, Otakar Janecký a Matěj Blümel.

Do konce roku pak Dynamo v rámci oslav 100 let
pardubického hokeje odhalí také speciální edici známek. Sběratelský arch bude obsahovat 25
známek, které budou odkazovat jak k titulovým
sezonám, tak největším osobnostem klubu. Jejich
slavnostní odhalení proběhne 7. prosince.

PUK | 6

TEXT

7 | PUK

JAN MANDÁT

Jan Mandát se po odpykání dvouletého
trestu vrátí do pardubického Dynama
Šestadvacetiletý hokejový útočník Jan Mandát se v lednu vrátí do kádru Dynama Pardubice. Po odpykání dvouletého trestu za doping, když byl v prosinci
2020 pozitivně testován na zakázané látky, dostane v pardubickém hokejovém
klubu druhou šanci.
Velký talent českého hokeje byl na užití zakázaných látek pozitivně testován 13. prosince
po extraligovém utkání v Liberci. O měsíc později, konkrétně 12. ledna 2021, mu byla pozastavena činnost a následně dostal dvouletý
zákaz startů.
„Před dvěma lety jsem udělal blbost, která mě
málem stála nejen mou hokejovou kariéru, ale
mnohem více. Doufal jsem, že dostanu druhou
šanci, a jsem rád za to, že přišla. O to více, že
právě z Pardubic. Chtěl bych moc poděkovat
Petru Dědkovi, ale také celému vedení Dynama a všem lidem, kteří mi tu druhou šanci dali.
A věřím, že ji dostanu i od fanoušků,“ vzkázal ze
zámoří Mandát.
Jelikož se jeho trest nevztahoval na zámořský
hokej, našel v posledních dvou sezonách útočiště v týmu Indy Fuel v rámci nižší zámořské
série ECHL. V loňském ročníku zaznamenal
v 51 zápasech 45 kanadských bodů za 17 branek a 28 asistencí. V nové sezoně je po devíti
odehraných zápasech na bilanci 8 branek a 4
asistencí, což aktuálně stačí na 12. místo v kanadském bodování soutěže.
„Velmi nás tehdy zklamal. Byl jedním z lídrů
nově se utvářejícího Dynama, měl za sebou
premiérové starty v reprezentaci a všichni jsme
věřili, že je důležitou součástí naší budoucnos-

ti. O to větším šokem pro nás tehdejší události
byly,“ vrací se ke dva roky starém incidentu majitel pardubického klubu Petr Dědek.
O dva roky později se ale on společně s dalšími lidmi v klubu rozhodl, že si každý zaslouží
druhou šanci: „Honza Mandát se z velké životní chyby skutečně poučil. Nezlomilo ho to, na
hokej nezanevřel a dokázal se prosadit v nižší
zámořské soutěži. I proto jsme se rozhodli mu
dát ještě jednu šanci. Má nám co vracet. A za
vším udělat tlustou čáru.“
Tlustou čáru bude symbolizovat také nové číslo, se kterým bude Jan Mandát v Dynamu po
svém návratu nastupovat. Vzdá se tak své dosavadní 95.
Shodou okolností to bude právě utkání v Liberci, kde před dvěma lety došlo k pozitivnímu
dopingovému testu, kde by mohl Jan Mandát
13. ledna 2023 po vypršení trestu v rámci 37.
extraligového kola nastoupit. Trest od disciplinární komise extraligy mu totiž vyprší o den
dříve, podmínkou je ale ještě vyřízení všech potřebných formalit se Světovou antidopingovou
agenturou (WADA). Zda se tak následně stane
rozhodnou trenéři, kteří s Mandátem počítají
jako s důležitým doplněním týmu, který aktuálně vede tabulku s náskokem šesti bodů na
druhé Vítkovice.
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Vzduchové potrubí šité na míru
PŘÍHODA s.r.o.
Za Radnicí 476, 539 01 Hlinsko

info@prihoda.com

+420 469 311 856

www.prihoda.com

Proč tkaninové
potrubí a vyústky
Výrazná úspora nákladů
Rychlá montáž i demontáž

ČISTÝ PROSTOR - SKLAD LÉKŮ

Dokonale čistitelné
Precizní distribuce vzduchu
dle požadavků zákazníka
Velké množství barevných
a tvarových kombinací
OBCHODNÍ DŮM - IKEA

AUTOSALON - VYÚSTKA S LOGEM

MEŠITA

PŮLKRUHOVÁ TEXTILNÍ VYÚSTKA BAREVNĚ SLADĚNÁ S INTERIÉREM
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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

V PRODEJI

17. LEDNA 2023

18. LEDNA 2023

Galavečer
7. ÚNORA 2023

BRANKÁŘI
2
30
49

JAN STRMEŇ

4
7
27
37
42
44
55
90
98

KRISTOFERS BINDULIS

DAVID CINKA
DOMINIK HRACHOVINA

OBRÁNCI
JAN ŠTENCEL
STUART THOMAS
JAKUB ŠEDIVÝ
PATRIK MARCEL
PETR ŠENKEŘÍK
MIKULÁŠ HOVORKA
ROMAN VRÁBLÍK
ONDŘEJ KACHYŇA

ÚTOČNÍCI
6
8
10
17
18
20
21
22
23
24
25
34
77
79
82
92

LUKÁŠ VOPELKA
VÁCLAV KARABÁČEK
TOMÁŠ CHLUBNA
MARTINS DZIERKALS
VOJTĚCH TOMEČEK
MATĚJ TOMAN
TOMÁŠ ČACHOTSKÝ
JAKUB VALSKÝ
LUKÁŠ PECH

JOSEF KOLÁČEK
MIROSLAV HOLEC
FILIP PŘIKRYL
MILAN GULAŠ
MARTIN HANZL

MICHAL VONDRKA
JAKUB STRNAD
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Partneři Tipsport extraligy 2021/2022
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