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Z kabiny a týmu

Dynamo sehrálo v uplynulém týdnu tři těžké zá-
pasy. Nejprve se v zápase prvního týmu s druhým 
představilo ve Vítkovicích, v pátek následoval trip 
do Karlových Varů a v neděli se pardubičtí hoke-
jisté po čtyřech zápasech vrátili do enteria areny.

Zápas ve Vítkovicích sliboval vyrovnanou bitvu, 
očekával se duel podobný tomu v Pardubicích, 
tedy ne příliš bohatý na góly. Opak byl ale prav-
dou. Domácí otevřeli skóre už po čtyřiceti vteři-
nách hry a v následujících střídáních si vytvořili 

další šance. Dynamo ovšem brzy odpovědělo, 
v 8. minutě přišlo unikátní střídání Tomáše Dvo-
řáka. Pardubický obránce v čase 7:30 vyrovnal 
a už o 25 sekund později poslal svůj tým do ve-
dení. Ani hostujícímu týmu ale náskok dlouho 
nevydržel a ve 13. minutě srovnal Lakatoš. Vyrov-
naný stav neplatil ani minutu a Lukáš Radil vrátil 
Dynamu vedení. Ve druhé třetině pokračoval 
zápas v divokém stylu. Robert Kousal svým gó-
lem zvýšil náskok na dvě branky, ale Vítkovice do 
přestávky vyrovnaly na 4:4. Až ve třetí třetině se 
hra uklidnila, hlavní roli hrála defenziva a utkání 
dospělo do prodloužení. V něm branka nepadla, 
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a rozhodovaly tak samostatné nájezdy. V nich byli 
úspěšnější pardubičtí hráči a rozhodující branku si 
při výhře 5:4 připsal Tomáš Zohorna.

V pátek se svěřenci Radima Rulíka vydali do Karlo-
vých Varů, na led jediného soupeře, který je v le-
tošní sezoně obral o všechny tři body. Zápas v KV 
Areně začal opatrně a ve vyrovnané první části 
branka nepadla. Rozhodující se ukázala být druhá 
dvacetiminutovka. Ve 22. minutě využil přesilovou 
hru Tomáš Zohorna a v polovině utkání se těsně 
po skončení početní výhody trefil Robert Říčka. 
Energie sice ve třetí části snížila na rozdíl jedné 
branky, ale dobrý a obětavý výkon v defenzivě 
spojený s jistým výkonem Dominika Frodla zamezil 
domácímu týmu ve vyrovnání. Naopak, do prázd-
né branky se trefil Jan Košťálek a Dynamo si z Kar-
lových Varů odvezlo výhru 1:3.

Po čtyřech zápasech na stadionech soupeřů se 
Dynamo v neděli vrátilo do enteria areny. Fanoušci 
ukázali velký hlad po hokeji a podruhé v sezoně bylo 
v Pardubicích vyprodáno. Zápas začala lépe brněn-
ská Kometa, která šla do druhé třetiny s jednobran-
kovým vedením. Vyrovnat se podařilo Adamu Musi-
lovi, který odehrál první zápas po zranění. Kometa 
ovšem brzy skóre znovu překlopila na svou stranu 
a dvěma slepenými góly si vypracovala vedení 1:3. 
Ve třetí dvacetiminutovce se Pardubice vrhly do 
útoku, ale gól dlouho nepřicházel. Až když se zdá-
lo, že zápas a série výher jsou u konce, vykřesal 61 
vteřin před sirénou naději Robert Říčka. Ihned poté 
se Dynamo vrátilo do útočného pásma a po krát-
kém náporu se na brankovišti znovu prosadil Adam 
Musil, překonal Čiliaka a vyrovnáním na 3:3 doslova 
rozburácel enteria arenu. Přes šance na obou stra-
nách se v prodloužení nerozhodlo a na řadu znovu 
přišly samostatné nájezdy. Dynamo v nich bylo 
opět úspěšnější, trefilo se celkem třikrát a rozhodu-
jící gól měl na svědomí znovu Tomáš Zohorna. Výhra 
4:3 po nájezdech je už třináctá v řadě a znamená 
překonání klubového rekordu.

Z kabiny b týmu

Pardubický B-tým sehrál v uplynulém týd-
nu dva zápasy Chance ligy. Ve středu se tým 
Václava Baďoučka v Chrudimi střetnul s lídrem 
tabulky, Porubou. Dynamo vstoupilo do zápa-
su výborně a po první třetině vedlo brankami 
Lichtaga a Rouhy 2:0. Hosté se ovšem dokázali 
do zápasu vrátit, ve druhé části snížili a ve tře-
tí dvacetiminutovce nejen vyrovnali, ale také 
zápas otočili. Dynamo tak po dobrém výkonu 
znovu odešlo ze zápasu s prázdnou.

V sobotu zamířila rezerva na zvučnou adresu, 
zimní stadion Luďka Čajky ve Zlíně. Proti favo-
ritovi Chance ligy se Dynamo střelou Pocho-
bradského brzy ujalo vedení. Berani srovnali 
krok ještě v první třetině a v posledních vte-
řinách té druhé se dostali do vedení. Pardubi-
ce se ovšem nevzdaly a v čase 57:38 vyrovnal 
Tomáš Kaut. Zápas nakonec dospěl až do sa-
mostatných nájezdů a ty vyšly lépe Dynamu! 
Rozhodující nájezd proměnil Martin Belluš 
a pardubický B-tým po pětizápasovém půstu 
konečně zvítězil.



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
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NOVÝ KLUBOVÝ REKORD!
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Letošní sezona píše nové kapitoly pardubické 
hokejové historie. Nejen, že v ní Dynamo sla-
ví sté výročí od založení klubu, ale minimálně 
jedna věc se už nyní zapíše také do kolonky 
sportovních úspěchů. Svěřenci Radima Rulíka 
vytvořili nový klubový rekord v sérii výher, 
proti Kometě Brno si připsali třináctý úspěch 
v řadě.

Do letošní sezony čítala nejdelší pardubická 
série 12 výher. Stalo se tak v play-off sezony 
2009/10. Tehdy oblékala červenobílý dres par-
ta kolem legendárního brankáře Dominika Haš-
ka a také útočníka Petra Sýkory. Ze současné-
ho kádru hráli v té době také obránce Jan Kolář 
a útočníci Tomáš Zohorna, Lukáš Radil, Robert 
Kousal a Daniel Rákos. Všichni tito hráči se po-
depsali pod unikátní zápis do historie.

Dynamo (tehdy HC Eaton Pardubice) vstou-
pilo do play-off první čtvrtfinálovou prohrou 

s Třincem (1:3). Tento nezdar se ukázal být 
„výchovnou fackou“, nakonec to byla jediná 
pardubická porážka v celé vyřazovací soutě-
ži. Tým kouče Václava Sýkory totiž čtvrtfiná-
le ovládl 4:1, v semifinále se utkal s Libercem 
a Bílým Tygrům nedaroval ani jeden zápas.

Finále s Vítkovicemi, v jejichž středu tehdy 
zářili brankář Jakub Štěpánek, útočníci Viktor 
Ujčík, Jiří Burger, Marek Kvapil a další, slibova-
lo vyrovnanou sérii. K té ale nedošlo, Pardubi-
ce ovládly finále 4:0 a dvanácti výhrami v řadě 
dokráčely k zisku pátého mistrovského titulu.

Zápas od zápasu až k překonání série z roku 2010

Do letošní sezony vstoupilo Dynamo s velký-
mi posilami a také velkými ambicemi. Sílu týmu 
potvrdil dobrý vstup do sezony, po kterém se 
pardubický tým brzy vyhoupl na průběžné první 
místo Tipsport extraligy. I přes několik zranění 

Dynamo vyhrálo třináct zápasů v řadě a je krok od nového rekordu extraligy
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pokračoval mančaft Radima Rulíka v konstant-
ních výkonech a zadělal na něco unikátního.

Když Dynamo 16. října porazilo Liberec 1:0 až 
v prodloužení a následně vyhrálo na ledě tehdy 
posledního Litvínova 1:0 po samostatných nájez-
dech, asi nikdo netušil, že tyto dvě hubené výhry 
odstartují rekordní vítěznou sérii klubu. Ta se po 
obratu s Kometou natáhla už na 13 utkání. Pardu-
bice v ní získaly 35 bodů se skóre 46:20. 

„Je to krásná série. Jsem rád, že můžu být sou-
částí tohoto týmu. Uvidíme, kam až se nám po-
daří tuto sérii natáhnout, snažíme se nějak moc 
dopředu nemyslet. Sešlo se to hezky, pár zápasů 
šlo přes prodloužení, měli jsme i štěstí. Jsme rádi, 
že takovou šňůru máme,“ říkal bezprostředně po 
utkání s Kometou střelec Robert Říčka.

Trenérský štáb se ovšem k vítězné sérii neupíná 
a ke každému zápasu přistupuje s cílem získat do 
tabulky další body.

„Na rekordy vůbec nekoukám. My s hráči o tom 
vůbec nemluvíme, bavíme se jenom o zápase 
a o soupeři. Jdeme trénink k tréninku a zápas 
k zápasu, snažíme se vždy zodpovědně připravit 
na každé utkání. Jsme rádi za ty body, je to dů-
ležité pro psychiku a postavení týmu. Charakter 
v týmu je a se vší pokorou jsme za tuto sérii rádi,“ 
říká Radim Rulík, hlavní trenér Dynama.

Krok od překonání rekordu extraligy

Vítězná série čítající 13 zápasů nejen, že překo-
nala klubový rekord, ale zároveň vyrovnala ten 
extraligový. Třináct výher za sebou v jedné sezo-
ně si připsal v ročníku 2014/15 Třinec a Dynamo 
jej nyní napodobilo.

Pouhá jedna výhra tak dělí Pardubice od toho, aby 
překonaly také tento rekord a výrazně se tak zapsa-
ly do historie samostatné české nejvyšší soutěže. 
Dynamo se o tuto metu pokusí v úterý 29. listopadu, 
kdy v enteria areně přivítá od 18 hodin Liberec.

ZÁPIS DO HISTORIE 8
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Hvizd. Přerušení hry. Konec akce.

Mojí akce!

Sklouzl jsem se do oblouku a jenom kroutil hlavou.

Vážně to pískl?

Vypíchl jsem soupeři puk, mohl jet sám na brankáře a rozhodčí mi tuhle příležitost sebral. Vzal 
mi možnost dát gól. Nedopřál mi ani šanci, ani radost.

Prostě pískl.

Ofsajd. Nikdy nebyl. Nemusíme se o tom dohadovat, protože to vím naprosto jasně.
Udělal to schválně. Byl jsem o tom přesvědčený tehdy ve svých čtrnácti letech a jsem o tom 
přesvědčený dodnes.

Moc dobře ho totiž znám.

Byl to jeden z nejlepších rozhodčích, kteří hokej kdy z pozice čárového řídili. Na modré čáře 
hlídal hvězdy extraligy, ale také ty z NHL. Byl na olympijských hrách, na mistrovstvích světa.

A bohužel občas na ledě hlídal taky mě.

Je to můj táta.

Jmenuje se Petr Blümel a většina z vás jeho jméno znala daleko dříve než to moje. „…a na ča-
rách jim budou asistovat Petr Blümel a Stanislav Barvíř…“ ozývalo se z amplionů na stadionech 
v české lize nějakých pětadvacet let.

Když nehráli na vrcholném turnaji o medaile naši, byl v zápase dost často táta. Protože byl 
opravdu jeden z nejlepších.

Dokud nemusel rozhodcovat moje utkání.

Vím, proč mi to tehdy udělal. Prostě se mu nelíbilo, jak ten zápas hraju. Určitě měl pocit, že 
dostatečně nebojuji, že se nesnažím. Tak jako tolikrát předtím. Je mi jasné, že jsem si podle něj 
tu šanci prostě nezasloužil.

Tak mi ji ukradl.

Dodnes to cítím jako křivdu.

Křivdu, kterou mnohokrát přebíjí vděčnost. Za všechno, co mě naučil a učí.

Celý příběh čtěte na webu www.bezfrazi.cz, knihu kupujte na fanshop.hcdynamo.cz.

matěj blümel | ofsajd

https://www.bezfrazi.cz/pribehy/matej-blumel/ofsajd
https://fanshop.hcdynamo.cz/p1562-kniha-dynamo-bez-frazi-2022
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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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FILM
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GalavEčer

7. ÚNORA 2023
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BRANKÁŘI

31 HENRI KIVIAHO

33 JAN RŮŽIČKA

OBRÁNCI

4 PATRIK MARCEL

10 MICHAEL GASPAR

12 GRAEME MCCORMACK

29 PETR KALINA

44 MISLAV ROSANDIČ

45 FILIP PAVLÍK

55 JEREMIE BLAIN

72 BOHUMIL JANK

71 DAVID BERNAD

72 ONDŘEJ DLAPA

ÚTOČNÍCI

6 LUKÁŠ CINGEL

8 OLIVER OKULIAR

15 LUKÁŠ PAJER

16 MARTIN ŠTOHANZL

21 CHRISTOPHE LALAN-

26 ALEŠ JERGL

30 JAKUB LEV

34 KEVIN KLÍMA

62 RADEK PILAŘ

67 KELLY KLÍMA

69 MAREK ZACHAR

70 RADEK SMOLEŇÁK

93 ZDENĚK DOLEŽAL

94 JORDANN PERRET

98 RADOVAN PAVLÍK

BRANKÁŘI

1 DANIEL KRÁL

31 JAKUB NEUŽIL

60 PETR KVÁČA

OBRÁNCI

6 DAVID AUBRECHT

8 UVIS JANIS BALINSKIS

17 LUKÁŠ DERNER

20 JAKUB DVOŘÁK

23 T.J. MELANCON

29 MICHAL IVAN

43 ONDŘEJ VITÁSEK

55 RICHARD NEDOMLEL

59 PETR KOLMANN

73 JAN ŠTIBINGR

ÚTOČNÍCI

16 MICHAL BIRNER

18 JAKUB RYCHLOVSKÝ

19 OSCAR FLYNN

26 PETR JELÍNEK

27 ADAM DLOUHÝ

28 JAN ŠÍR

41 TOMÁŠ FILIPPI

45 JAN ORDOŠ

53 JAROSLAV VLACH

67 MICHAEL FROLÍK

71 ADAM NAJMAN

77 MARTIN FAŠKO-RUDÁŠ

88 MICHAL BULÍŘ

Kniha
Dynamo Bez frází

V PRODEJI

FILM
NavŽDY za Dynamo

17. LEDNA 2023

výstava
na zámku

18. LEDNA 2023

GalavEčer

7. ÚNORA 2023
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