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Z KABINY 3

Z kabiny a týmu

Šest zápasů, pět výher. Taková je bilance 
A týmu Dynama v roce 2023. Svou neporazi-
telnost ztratily Pardubice v domácím utkání 
se Spartou, které nedokázaly vstřelit ani jednu 
branku. Rozjetí Pražané od druhé třetiny kon-
trolovali vývoj utkání, nedovolili Dynamu vrá-
tit se do zápasu a po zásluze odjeli z Pardubic 
s výhrou 3:0.

Na nepovedený zápas však dali svěřenci Ra-
dima Rulíka rychle zapomenout. Už o tři dny 
později totiž přivezli tři body z ledu houžev-
natého Liberce. Dynamo šlo na severu Čech 
zásluhou Lukáše Radila, Petera Čerešňáka 
a Lukáše Sedláka třikrát do vedení, Liberec 
však vždy dokázal vyrovnat a rozhodnutí si tak 
nechali pardubičtí hráči až do závěrečné minu-
ty. Stejně jako v minulé sezóně to byl Robert 
Kousal, který v posledních vteřinách rozhodl 
o výhře nad Libercem 4:3. 

Jednobrankovým rozdílem následně skončilo 
také těžké utkání v Litvínově. Oba předchozí 
vzájemné zápasy skončili výhrou Dynama 1:0 
a chudý na góly byl také poslední zápas. Par-
dubice poslal do vedení ve 33. minutě povede-
nou dělovkou Peter Čeřešnák. Litvínov zvládl 
ještě ve druhé třetině odpovědět, o zisku tří 
bodů však rozhodl pět minut před závěrečnou 
sirénou šikovnou tečí David Cienciala. V závě-
ru už Dynamo pouze ubránilo těsné vedení 2:1. 

Po třiceti sedmi odehraných zápasech tak 
stále patří pardubickému týmu první místo 
v tabulce s náskokem dvou bodů na druhé 
Vítkovice, které však odehráli o jeden zápas 
více. V bodování se nejvíce daří Lukáši Radilovi 
(11+20) a Tomáši Zohornovi (14+16). Na třetím 
místě klubového bodování je Robert Kousal 
(10+17).

Z kabiny b týmu

Také B tým se v posledních zápasech prezen-
tuje v dobré formě. Vyhrál tři z posledních 
čtyř zápasů a přiblížil se tak třináctému místu, 
na které momentálně ztrácí pouhé dva body. 
Na výhru ve Frýdku-Místku a dobrý výkon 
z Poruby navázali svěřenci trenéra Václava Ba-
ďoučka nejprve v domácím utkání proti Zlínu, 
když dokázali zvítězit 5:2. Bodově u toho opět 
byli také Tomáš Svoboda, Jan Hruška a Daniel 
Bukač, tedy nejnovější akvizice B týmu. 

Také v posledním utkání B tým zvládl napl-
no bodovat, když si v Pelhřimově vyšlápl na 
Jihlavu. O osudu utkání rozhodla hlavně třetí 
třetina, ve které zvládlo béčko zásluhou Ond-
řeje Rohlíka, Ondřeje Matýse a Jana Mandáta 
třikrát skórovat a díky výhře 4:1 se přiblížilo 
třináctému Šumperku na rozdíl dvou bodů.

Právě Šumperk teď bude dalším soupeřem Dy-
nama B. Utkání na chrudimském Zimním sta-
dionu startuje ve středu 18.1. od 18:00.
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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.)
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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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VÝSTAVA ZAHÁJENA

„Pardubičtí hráči v NHL posbírali tolik trofejí jako 
hráči žádného jiného týmu. Stejně tak máme le-
gendy z dob, kdy se do NHL bohužel nemohlo. 
Útok Martinec-Novák-Šťastný. Návštěvníci uvidí, 
s jakými hokejkami stříleli góly a budou to moci 
porovnat s tou, která letos dala 5000. gól Pardu-
bic v samostatné české extralize,“ pronesl pro 
Český rozhlas kurátor výstavy Petr Dufek. 

Celkově výstava předkládá kolekci hned se-
dmatřiceti medailí, z toho deset olympijských 
a chybět nebudou ani ty z Nagana, které zapůjčí 
brankář Dominik Hašek a trenér Vladimír Marti-
nec. Nejnovějšími exponáty pak budou bronzo-
vá medaile Matěje Blümela z loňského mistrov-
ství světa ve Finsku a čerstvá stříbrná Radima 
Rulíka, kterou získal na přelomu letošního roku 
jako trenér české reprezentace do dvaceti let 
na mistrovství světa v Kanadě.

Součástí budou také audiovizuální prvky. Ná-
vštěvníci si budou moci vyzkoušet, jaké to je 

stát během zápasu na střídačce. Fanoušek tak 
bude mít možnost zažít zápasové emoce přímo 
očima hráčů a trenérů. 

Takovýto počet cenných kovů pohromadě ještě 
nebyl v Čechách k vidění. To si nemůžete nechat 
ujít! Výstava potrvá od 18. ledna do 1. října 2023.

Už ve středu 18.1. bude na pardubickém Zámku zahájena výstava DYNAMO 100. Mů-
žete se těšit na připomenutí historie klubu, zlatých momentů, klíčových postav 
a ukážeme vám také další vzácné artefakty, jako například prsteny pro vítěze 
Stanley Cupu, nebo Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře NHL.

STARTUJE VÝSTAVA NA ZÁMKU
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Během speciálního večeru oceníme v enteria 
areně legendy historie pardubického hokeje a vý-
znamné hosty nejen pamětními medailemi, které 
si budou moci následně pořizovat i sběratelé. Ne-
zapomeneme vyzdvihnout ani všechny titulové 
týmy Dynama, speciální individuální výkony a vy-
hlášen bude také nejlepší pardubický hokejista 
století. Dokážete si tipnout, kdo by to měl být?

Celým večerem vás provede moderátor, he-
rec rodák z pardubického kraje Martin Dejdar. 

Hudební doprovod obstarají kapely Olympic 
a We Are Domi. 

Začátek je naplánován na 20:00. Vstupenky na 
Galavečer můžete zakoupit online přes prodej-
ní aplikaci ENIGOO, na které je možné si poří-
dit také vstupenky na všechna domácí utkání 
Dynama až do konce základní části letošního 
extraligového ročníku. Cena jednoho lístku na 
Galavečer je 100 korun.

Nabitý začátek nového roku ještě vyšperkuje další z oslav sta let pardubického 
klubu, galavečer přímo v enteria areně. A to už 7. února 2023.

V ÚNORU NÁS ČEKÁ TAKÉ GALAVEČER





RADEK KINDL

Beton s vůní 
Dynama
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Radek Kindl měl v autě vždy pardubickou ho-
kejovou výzdobu, ale dlouho snil o tom, že by 
v barvách Dynama jednou mohl řídit celé auto. 
A to se mu začátkem letošního roku vyplnilo: 
„Šéf šel za majitelem, že když budu slavit pa-
desátiny, tak jestli by mi nemohli polepit auto 
v barvách Dynama. On s tím souhlasil, a tak 
jsme to začali všechno řešit.“

Prvním krokem bylo zjistit, zda s podobným 
záměrem nebudou mít problém přímo v klubu. 
Neměli. A tak se mohlo přistoupit k dalšímu 
kroku, kterým bylo vytvoření grafického návr-
hu. „Na jednom z nich byly černé barvy a mezi 
nimi Dynamo. Tak jsem jim řekl, že černou ať 
mi tam vůbec nedávají, že to je Hradec,“ směje 
se Kindl.

Z auta následně museli sundat všechny firem-
ní samolepky Koresta, pak ho tři týdny brou-
sili na hale a následně kompletně nastříkali na 
bílo. Ještě před nalepením nových, dynamác-
kých samolepek se auto kompletně nalakovalo 
a po nalepení bylo hotovo.

„Když jsem auto poprvé viděl kompletně udě-
lané, tak se mi to moc líbilo. Až jsem byl dojatý. 
Hned jsem si ho musel nafotit a poslat fotky 
rodině a kamarádům,“ vzpomíná na první oka-
mžiky se svým pracovním parťákem v novém 
hávu. Nebál se s ním zpočátku jezdit, aby ho 
neodřel? „Jsem na auto opatrný, to je jasné. 
Kolikrát jedu mezi stromy, kde jsou to samé 
větve, a tak řídím opatrně.“

Celý text naleznete v 5. čísle magazínu Dynamo, 
které seženete v našem oficiálním fanshopu, 
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!

V nové sezoně sice Dynamo udrželo už několikrát čisté konto, ale beton rozhodně nehraje. 
Spíše pořádně vymíchává soupeře, třeba tak jako při rekordní vítězné sérii zápasů. Radek 
Kindl ale s Dynamem betonuje denně. Coby vášnivý fanoušek totiž dostal v práci ke kulatým 
50. narozeninám netradiční dárek: domíchávačku v barvách pardubického hokejového klubu.
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NEBO NA PARDUBICE.TIPOVACKA.CZ
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BRANKÁŘI

OBRÁNCI

ÚTOČNÍCI

SESTAVA DYNAMA 12

DOMINIK 
FRODL

#43

MARTIN 
BUČKO

#65

DAVID 
CIENCIALA

#81

JAN 
KOLÁŘ

#29

ONDŘEJ 
MATÝS

#83

LUKÁŠ 
RADIL

#69

MILAN 
KLOUČEK

#35

TOMÁŠ 
ZOHORNA

#79
TOMÁŠ 
VONDRÁČEK

#55

PETER 
ČEREŠŇÁK

#41

TOMÁŠ 
HYKA

#38

JAN 
KOŠŤÁLEK

#33

ADAM 
MUSIL

#25

ONDŘEJ 
ROHLÍK

#71

ROMAN 
WILL

#22

TOMÁŠ 
DVOŘÁK

#07

DAVID 
MUSIL

#08

MATEJ 
PAULOVIČ

#67

ROBERT 
ŘÍČKA

#62
LUKÁŠ 
SEDLÁK

#23

MICHAL 
HRÁDEK

#77

ROBERT 
KOUSAL

#90

ONDŘEJ 
VÁLA

#14

PATRIK 
POULÍČEK

#44

TOMÁŠ 
URBAN

#25



účinkují: Legendy Dynama | Olympic | We Are Domi
uvádí: Martin Dejdar

20:00 hodin

oslav výročí 100 let pardubického hokeje

Vstupné pro veřejnost: 100 Kč



SESTAVY SOUPEŘŮ 14

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

ÚTOČNÍCI

6 LUKÁŠ CINGEL

8 OLIVER OKULIAR

13 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

94 JORDANN PERRET

98 RADOVAN PAVLÍK

BRANKÁŘI

1 ADAM BRÍZGALA

2 DAVID STAHL

29 LANDON BOW

OBRÁNCI

4 MARTIN KEHAR

5 VÁCLAV VEBER

26 JIŘÍ TICHÁČEK

28 ONDŘEJ SLOVÁČEK

41 JAKUB BABKA

44 JAKE DOTCHIN

62 OSKARS CIBULSKIS

87 KRISTAPS SOTNIEKS

ÚTOČNÍCI

3 ALBERT MICHNÁČ

13 LADISLAV ZIKMUND

14 TOMÁŠ PLEKANEC

20 JAROMÍR PYTLÍK

21 JAKUB KLEPIŠ

23 MARTIN PROCHÁZKA

24 MATYÁŠ FILIP

43 ANTONÍN MELKA

59 ADAM KUBÍK

68 JAROMÍR JÁGR

71 ADAM BRODECKI

88 MATĚJ BERAN

89 ONDŘEJ BLÁHA

95 MIROSLAV INDRÁK
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