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Z kabiny a týmu

Dynamo započalo rok 2023 fantasticky. Z devíti 
dosud odehraných utkání vyhrály Pardubice cel-
kem osm z nich včetně východočeského derby 
s Hradcem Králové, který v domácím prostředí 
pohodlně roznesly 4:1. Jediná porážka přišla v du-
elu s pražskou Spartou, v němž obdrželi svěřenci 
Radima Rulíka tři branky a žádnou nevstřelili.

Od tohoto zaváhání ale válcuje Dynamo jednoho 
soupeře za druhým. Ve vypjaté bitvě v Liberci sice 
rozhodoval gól vstřelený Robertem Kousalem 11 
vteřin před koncem základní hrací doby, podobně 
jako v Litvínově, kde ke třem bodům pomohl své-
mu týmu 5 minut před závěrem třetí třetiny Da-
vid Cienciala. Nicméně v následujících utkáních si 
v minulém týdnu své vedení Pardubice několikrát 
pojistily.

Nejprve se v rámci dohrávky 27. kola představily 
venku proti Kladnu. Ve středních Čechách sice 
jako první převzala iniciativu stará garda Tomáše 
Plekance a Jaromíra Jágra, kteří svou kombinací 
dostali Rytíře na konci úvodní dvacetiminutovky 
do vedení, ovšem v druhé třetině pardubičtí ho-
kejisté ukázali, proč je bodový rozdíl mezi oběma 
celky tak markantní a díky brankám devatenác-
tiletého útočníka Pavola Štetky, Adama Musila 
a kapitána Patrika Poulíčka z přesilovky otočili 
během šesti minut z 0:1 na 3:1. Vítězství poté ve 
třetí třetině dovršil čtvrtou trefou Matej Paulo-
vič. Týmy se potkaly znovu o čtyři dny později, 
tentokrát v enteria areně, kde sice byl výsledek 
o gól těsnější, tedy 4:2, ale na rozdíl od duelu na 
Kladně nemuselo Dynamo v žádné fázi dotahovat 
nebo otáčet.

Mezitím se ale ještě v Pardubicích odehrál souboj 
o krále východních Čech, v němž jednoznačně tri-
umfoval výběr Radima Rulíka. Hrdinou v prvních 
dvou třetinách byl navrátilec Tomáš Vondráček, 
který se symbolicky nejprve trefil z přesilovky 
a následně i v oslabení. V závěrečném dějství jej 
svými brankami doplnili Lukáš Sedlák a do prázdné 
branky pak také Matej Paulovič. Pardubice se tak 
nadále drží na prvním místě tabulky s náskokem 
šesti bodů a zápasem k dobru na druhé Vítkovice.

Z kabiny b týmu

V dobré formě se nachází také pardubická rezer-
va, která z posledních šesti zápasů ve čtyřech tri-
umfovala. Slušnou sérii béčka odstartovala výhra 
ve Frýdku-Místku, kde se Dynamo prezentovalo 
skvěle zejména ve třetí třetině, kde skórovalo tři-
krát a dvakrát z toho z přesilovky.

Důležité tři body ale vybojoval B tým především 
doma proti nyní již poslednímu Šumperku, který 
díky porážce 5:1 posunul pod sebe. „Jsme sa-
mozřejmě rádi, že se nám podařilo tohle klíčové 
utkání zvládnout. Chtěl bych hráče pochválit za 
to, jak k tomu přistoupili, bojovali od první minuty 
až do poslední a zaslouženě jsme vyhráli. Porazit 
a dostat pod sebe Šumperk je teprve první krok. 
Teď je potřeba dál pracovat na tom, abychom ho 
pod sebou udrželi,“ motivoval své svěřence po 
duelu s Draky trenér Václav Baďouček.

Utkání se Sokolovem sice následně hokejisté 
béčka ztratili, a to i přes slušný výkon v první tře-
tině, kde si získali vedení 1:0, ovšem stále se drží 
o jeden bod nad 14. příčkou. Další test čeká Dyna-
mo B ve středu 25. ledna v 17:30 v Litoměřicích.

týmu



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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Jednatřicetiletého útočníka lákal návrat do Par-
dubic už nějakou dobu. Viděl především velký 
pokrok, jímž si Dynamo prošlo, a i on chtěl být 
jeho součástí. Na začátku prosince své přání 
zrealizoval.

„Nějaká jednání probíhala s panem Dědkem 
a panem Salfickým již v létě. Už v tu dobu mě to 
oslovilo, ale stále jsem byl pod smlouvou ve Va-
rech. V září jsem pak dostal konkrétní nabídku. 

Tím, že se ve Varech měnilo vedení a zabývalo 
se primárně jinými záležitostmi než hráči na 
následující sezonu, jsem se rozhodl podepsat 
smlouvu s Dynamem,“ popisoval Vondráček.

„Nechtěl jsem to ve Varech tajit, tudíž hned den 
po podepsání jsem oznámil, že na příští rok se 
mnou nemají počítat. Musím říct, že tak korekt-
ní jednání jsem z jejich strany nečekal a oni sami 
přišli s otázkou, jestli bych chtěl do Pardubic už 

Od návratu se Tomáši Vondráčkovi daří skvěle, a to zejména doma, kde 
vstřelil všech svých šest gólů. Nejprve skóroval v posledním zápase ka-
lendářního roku 2022 proti Českým Budějovicím, jež Pardubice porazily 
4:1, následně si připsal hattrick proti bývalému zaměstnavateli z Karlo-
vých Varů a výrazně se tak podílel na výhře 7:4, aby poté v minulém týdnu 
přispěl dvěma trefami k vítězství v derby proti Hradci Králové. 



letos. Řekl jsem, že vzhledem k tomu, že jsem 
se pro budoucnost v Dynamu už rozhodl, bych 
tam rád již letos přestoupil. Ještě, než ta výmě-
na proběhla, jsme konzultovali, za koho by moh-
la přijít. Pak jsem byl chvíli zraněný, takže se to 
protáhlo.“

Odchovanec týmu SK Horácká Slavia Třebíč pů-
sobil v Dynamu v sezonách 2017/18 a 2018/19. 
V té první z nich obývaly Pardubice střed tabul-
ky a v závěru skončily na šesté příčce. V druhém 
z ročníků ale naopak procházely krizí a v hlavní 
části skončily poslední. Baráž o udržení však 
s přehledem vyhrály.

„Dynamo jsem nikdy nepřestal sledovat a sa-
mozřejmě jsem viděl, že se klub obrátil o 180 
stupňů. Ode dne, kdy mne pan Dědek oslovil, 
mě začal návrat lákat. Věděl jsem, jaké hráče 
má klub v plánu podepsat a jaké již podepsal. 
Zároveň bylo zřejmé, že herně i charakterově 
to bude skvělý tým, na což jsem se těšil,“ uvedl 
Vondráček.

„Vracel jsem se do prostředí, které jsem už 
znal. Realizační tým se příliš nezměnil. Ačkoli 
moc kluků, jež tady hrálo v době, kdy jsem tu 
nastupoval i já, v Pardubicích nezůstalo. Vlast-
ně jedinými byli Patrik Poulíček a Milan Klouček. 
Teď se ještě vrátil Honza Mandát, s ním jsem se 
tady také stihl potkat. Kromě nich se ale kádr 
výrazně změnil. Nicméně tím, jak hrajeme proti 
sobě a jak hráči mezi týmy neustále kolují, rych-
lá adaptace nebyla problém.“

V 15 dosud odehraných utkáních nastřílel dvojná-
sobný mistr ligy celkem šest branek a na další jednu 
přihrál. Mnozí by to považovali za povedený start, 
Tomáš Vondráček má však své priority jinde.

„Já bych to zatím vydařeným startem nena-
zýval. Samozřejmě je pěkné, když se hráči 

individuálně daří a dává góly, ale především chci, 
abychom vyhrávali a byli úspěšní v play off. Už 
se určitě neženu za nějakými osobními, bodo-
vými úspěchy či zahraničním angažmá, nýbrž 
za úspěchem. Z Brna vím, jak to chutná a chtěl 
bych, aby to znovu poznali i Pardubice. Ostatní 
mě příliš nezajímá,“ vysvětlil.

Vondráček nastupuje ve čtvrté formaci společ-
ně s Adamem Musilem, zároveň pomáhá v osla-
bení. S touto hrou má zkušenosti například 
i z Karlových Varů, kde kromě toho působil i ve 
všech přesilovkách týmu.

„Řekl bych, že s Adamem Musilem jsme si na 
ledě velmi podobní. Hodně se bavíme. Jsme do-
konce sousedi. Myslím si, že v play off můžeme 
být pro soupeře hrozbou.“

„Adam dře po trénincích více než já. Přeci jen 
jsem o pár let starší, takže se snažím spíše 
odpočívat a nezranit se. Řekl bych, že kdy-
bych nyní trénoval jako on, tak budu příliš 
unavený, což by se projevilo i na zápasech,“ 
pokračoval.

„Mně role ve čtvrté lajně sedí a vůbec se jí ne-
bráním. Když vezmu poslední tři roky ve Varech, 
tak dva a půl z nich jsem hrál právě ve čtvrté 
formaci, tudíž jsem na tu roli zvyklý. Naše úloha 
bude zejména brát protivníkům síly a doufám, 
že se nám to bude dařit.“

Tomáše Vondráčka těší také velká podpora fa-
noušků. Na derby s Hradcem Králové dorazilo 
přes 10 tisíc příznivců, stejně tak na duel s po-
sledním Kladnem.

„Mám radost, že nás fanoušci tolik podporují. 
Na posledních dvou zápasech přišlo deset tisíc 
lidí, což si myslím ani nemusím dál komentovat. 
Je to úžasný pocit,“ dodal.
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Když se řekne ostrostřelec české extraligy, 
celé řadě fanoušků se jistě vybaví pardubický 
kanonýr pověstný svou tvrdou a přesnou rá-
nou. Včetně baráže nastoupil k 919 utkáním 
v české nejvyšší soutěži, vstřelil v nich 393 bra-
nek a přidal 280 nahrávek. I bez prolínací sou-
těže jsou jeho čísla skvostná: 897 zápasů – 385 
gólů a 268 asistencí.

Petr Sýkora byl věrný svému mateřskému klubu 
po celou svou kariéru v české nejvyšší soutěži, 
nenastoupil v ní za jiný klub než Pardubice. Dy-
namo se ve své jubilejní 100. sezoně rozhodlo 
vyřadit dres s číslem 37, který oblékal patriot 
a legenda, jenž výraznou měrou přispěla k řadě 
úspěchům pardubického hokeje.

Jedna z ikon si kroku pardubického klubu velice 
cení: „Je to pro mě obrovská pocta a ohromně 
si toho vážím. Chtěl bych Pardubicím poděko-
vat a jsem za to moc rád. Tři čtvrtě kariéry jsem 

strávil v Pardubicích, miluju to tady. Vážím si 
toho, že jsem v Dynamu mohl působit celou ka-
riéru a mohu v klubu účinkovat i nyní.“

„Petr Sýkora je symbolem pardubického hoke-
je. V extralize byl Dynamu věrný celou kariéru. 
Byla to jasná volba. Patří mezi legendy našeho 
klubu a historie českého hokeje,“ říká Petr Dě-
dek majitel Dynama Pardubice.

Čtvrteční duel s Plzní odstartuje v 17:40 a stá-
le zbývá pár volných míst. Vstupenky můžete 
zakoupit na oficiálním webu v klubu, případně 
také na pokladnách v enteria areně.

Dynamo Pardubice připravuje v rámci výroční sezony další speciální událost. 
Utkání s Plzní ve čtvrtek 26. ledna bude spojeno s akcí dne D a před začátkem 
duelu proběhne ceremoniál s vyřazením čísla 37 na počest pardubické legendy 
Petra Sýkory.

Dynamo na počest 
kanonýra Petra Sýkory 

vyřadí číslo 37
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BRANKÁŘI

OBRÁNCI

ÚTOČNÍCI

SESTAVA DYNAMA 13

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
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BRANKÁŘI

32 MIROSLAV SVOBODA

39 DOMINIK PAVLÁT

OBRÁNCI

3 MICHAL HOUDEK

5 ADAM JIŘÍČEK

16 VLADIMÍR KREMLÁČEK

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

27 VÁCLAV ADAMEC

34 SAMUEL BITTEN

42 FILIP SUCHÝ

55 MAREK SOUKUP

64 JAKUB POUR

67 MARTIN LANG

82 SEBASTIÁN MALÁT

84 JAN SCHLEISS

86 TOMÁŠ MERTL

88 PETR KODÝTEK

89 ADRIÁN HOLEŠINSKÝ

96 LUDWIG BLOMSTRAND

BRANKÁŘI

35 FILIP NOVOTNÝ

37 GAŠPER KROŠELJ

OBRÁNCI

3 ADAM JÁNOŠÍK

6 KAREL KŘEPELKA

10 ALEX LINTUNIEMI

14 PAVEL PÝCHA

17 DAVID BERNAD

18 FRANTIŠEK HRDINKA

19 MARTIN PLÁNĚK

72 RADEK JEŘÁBEK

77 DAVID ŠTICH

ÚTOČNÍCI

8 MICHAL SIMON

11 TIM SÖDERLUND

12 TOMÁŠ FOŘT

16 RÓBERT LANTOŠI

21 DAVID DVOŘÁČEK

23 ONDŘEJ ROMAN

24 JAN PŮČEK

29 DAVID ŠŤASTNÝ

31 VOJTĚCH HRADEC

46 ONDŘEJ NAJMAN

47 MÁRIO LUNTER

49 JAN ZÁVORA

55 TOMÁŠ ŠMERHA

56 MARTIN BERÁNEK

67 KELLY KLÍMA

74 DANIEL PŘIBYL

76 VOJTĚCH POLÁK

91 JAN STRÁNSKÝ

93 MATYÁŠ KANTNER

96 MARIS BIČEVSKIS

BRANKÁŘI

2 MAREK MAZANEC

33 LUKÁŠ DANEČEK

90 ONDŘEJ KACETL

OBRÁNCI

5 JAKUB JEŘÁBEK

7 KARLIS ČUKSTE

13 JAN ZAHRADNÍČEK

21 MARTIN MARINČIN

25 VLADIMÍR ROTH

47 JAN JAROMĚŘSKÝ

52 MILAN DOUDERA

55 MARIAN ADÁMEK

97 ŠTĚPÁN HAVRÁNEK

ÚTOČNÍCI

8 ARON CHMIELEWSKI

9 VLADIMÍR SVAČINA

12 JAKUB DOKTOR

17 SAMUEL BUČEK

18 OSKAR HAAS

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
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