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Z KABINY 3

Z kabiny a týmu

První měsíc nového kalendářního roku 2023 ne-
mohl z pozice Dynama vypadat o moc lépe. V led-
nu odehráli muži Radima Rulíka celkem 12 utkání 
a až na jednu výjimku ve všech zvítězili! Jediná 
porážka přišla doma proti Spartě, která si z ente-
ria areny odnášela vítězství 3:0. Navíc pouze duel 
s druhými Vítkovicemi zašel do prodloužení, ve 
zbylých 10 případech rozhodli Východočeši vždy 
v základní hrací době.

Významný byl především zápas s Plzní v enteria 
areně, kde se klub i fanoušci rozloučili s číslem 
37 patřícím historicky nejlepšímu střelci Dynama 
Petru Sýkorovi. Sedmatřicítku tak v Pardubicích 
už nikdo v budoucnu oblékat nebude. Slavnostní 
ceremoniál navíc mohli domácí příznivci oslavit 
i s výhrou, neboť jejich tým dokázal Indiány i přes 
nepříznivý stav v úvodním dějství porazit 4:3.

Speciální den to byl také pro 21letého útočníka To-
máše Zemana, jenž zaznamenal svou první branku 
v dresu áčka. O triumfu Pardubic nicméně rozho-
dovala zejména druhá třetina, v níž nasázeli domá-
cí svému soupeři tři fíky během 3 minut a 28 vteřin 
a převzali tak iniciativu. Vyrovnávající trefu vsítil 
Tomáš Vondráček, na 3:2 skóroval David Cienciala 
a rozhodující gól zápasu vstřelil bek Jan Košťálek. 
Na konečných 3:4 sice snížil necelých 5 minut před 
koncem útočník Plzně Adrián Holešinský, vypjatý 
souboj však už do prodloužení neposlal.

Ještě předtím ale zamířili svěřenci Radima Rulíka do 
Třince, kde to sice dlouho vypadalo, že se bude jed-
nat o těsnou záležitost, jenže v závěrečné dvaceti-
minutovce objevili hosté slabinu domácích hokejis-

tů v rozehrávce, začali více napadat a své vedení 1:0 
z druhé třetiny navýšili až na deklasující rozdíl 4:0. 
Měsíc leden uzavřelo Dynamo třemi body v Mladé 
Boleslavi, kde zvítězilo 5:3 a zároveň si zajistilo jistý 
postup do čtvrtfinále play off. Náskok na druhé Vít-
kovice nyní činí už propastných 15 bodů. První úno-
rovou výzvou bude nevyzpytatelná Olomouc, která 
dorazí do enteria areny v pátek 3. února. 

Z kabiny b týmu

Ve špatné formě se nenachází ani pardubický B 
tým, jenž od prohry se Sokolovem zaznamenal 
dvě výhry po základní hrací době. Jediná porážka 
přišla doma proti Vsetínu, kde se ale výběr Václa-
va Baďoučka také určitě neměl za co stydět, jeli-
kož až do posledních vteřin byl rozdíl pouze jed-
nogólový, jenže trefou do prázdné brány pohřbil 
šance rezervy Dynama útočník Zelenožlutých 
Radek Číp. Pardubice navíc v zápase dokonce 
vedly, a to díky akci tria Martin Kubíček, Marek 
Drtina, Tomáš Kaut, již zakončoval první jmeno-
vaný. Na body to ale bohužel nestačilo.

Senzační vítězství však Dynamo B přeci jen zapsa-
lo. V rámci 41. kola zamířilo do Litoměřic, které obý-
vají páté místo tabulky. Pardubice, stále se držící 
na předposlední příčce, na svého soupeře vyzrály 
a poslaly desetibrankovou přestřelku až do samo-
statných nájezdů. V nich rozhodl Tomáš Kaut.

Prodlužovalo se také v Prostějově, kde se ale di-
váci nájezdů nedočkali, protože necelých 30 vte-
řin před koncem vsítil vítěznou trefu dvacetiletý 
pardubický forvard Robin Kaplan. Dalším testem 
Dynama B bude Slavia Praha. Sešívaní zavítají na 
ZS Chrudim ve středu 1. února v 18:00.



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

D+D REAL, s.r.o., Lánovská 1690, 543 01 Vrchlabí
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VÁLA PO NOMINACI DO REPREZENTACE
JSEM PŘEKVAPENÝ A ZÁROVEŇ 

RÁD ZA PŘÍLEŽITOST
 



Ondřej Vála s hokejem začínal ve svém rodném 
Kolíně, v Pardubicích ale prošel mládežnickými 
kategoriemi. Následně strávil pět let v zámoří, 
nejprve hrál v juniorské soutěži WHL za celky 
Kamloops Blazers a Everett Silvertips. Později 
nastupoval za Texas Stars z AHL a Idaho Ste-
elheads z ECHL. Před sezonou 2020/2021 se 
vrátil do Pardubic, kde působí až dosud.

V mládežnických kategoriích si již vyzkou-
šel, jaké je to reprezentovat Česko. Ve svých 

čtyřiadvaceti letech se ale poprvé dočkal po-
zvánky do seniorského národního týmu. „Do 
poslední chvíle jsem nic stoprocentního nevě-
děl. Jsem překvapený a zároveň jsem rád za tu 
příležitost, že jsem dostal možnost se ukázat. 
Bude to pro mě obrovská zkušenost,“ je rád za 
nominaci od trenéra české hokejové reprezen-
tace Kariho Jalonena.

„Pan trenér mi říkal, že je to možné, ale protože 
jsem byl týden nemocný, tak říkal, že se uvidí 

Pardubický klub bude mít své zástupce i na další reprezentační akci, 
spolu s útočníkem Adamem Musilem obdržel pozvánku na švédské 
Beijer Hockey Games i obránce Ondřej Vála. Pro čtyřiadvacetiletého 
zadáka, jenž aktuálně prožívá svou nejlepší sezonu v Dynamu, jde 
o první nominaci do seniorského národního týmu.



podle toho, až začnu hrát,“ poodhalil Vála, jenž 
nastoupil znovu do zápasu po jedenácti dnech 
v neděli v Mladé Boleslavi, kde strávil na ledě 
třináct minut a připsal si dva plusové body 
v hodnocení +/-.

Dle jeho slov mu svědčí i herní vytížení v A týmu 
Dynama, prakticky celou sezonu hrají Pardubice 
na šest obránců a do šestice nejvíce vytěžova-
ných hráčů patří i Vála. „V letošní sezoně jsem 
toho nahrál v Pardubicích od doby, co jsem se 
vrátil ze zámoří, nejvíce. Jde to vzestupně naho-
ru, za což jsem rád a doufám, že to takto bude 
pokračovat,“ přál by si obránce, který v minu-
lých dvou sezonách sbíral zkušenosti a herní 
praxi také v prvoligovém Vrchlabí. „Aktuální 
herní styl Dynama mi vyhovuje, to je výborné. 
Mám rád jednoduchost ve hře v obranném pás-
mu a přímočarost,“ vypíchl.

V Tipsport extralize hraje Ondřej Vála svou tře-
tí sezonu, má na svém kontě 131 extraligových 
zápasů s bilancí 7 gólů a 18 asistencí. Nejvíce 
kanadských bodů posbíral v právě probíhající 
sezoně, kdy už vstřelil čtyři branky a k nim při-
dal stejný počet asistencí. „Nevím, jestli bych 
řekl, že jsem úplně produktivní, ale hrajeme ce-
lou sezonu v horních patrech tabulky, dáváme 
hodně gólů, takže z toho poté vyplývá, že takto 
přicházejí body i pro mě,“ říká skromně a pokra-
čuje: „Nebylo to náhodné góly, ale je to, jak to 
vyplyne ze situace. Mám výborné spoluhráče, 
takže mi to tam přicházelo do výborných pozic. 
A i od té modré čáry to tam občas zapadne, tak-
že asi proto.“

Válovi se povedlo si v letošním ročníku vybojo-
vat stále místo v extraligové sestavě, za pardu-
bický B tým v Chance lize odehrál jen dva duely. 
„Určitě se hraje lépe, když jste stabilně v A týmu 
a nejezdíte pořád nahoru, dolů, do Chance ligy. 
Je pohodlnější a jednodušší hrát, hráč je zvyklý 

na systém a celý koncept hry,“ popisuje ze své-
ho pohledu hlavní výhodu.

Obranné řady Dynama jsou složené z celé řady 
zkušených hráčů, Vála se tak má od koho učit. 
„Snažím se sledovat, jak kluci hrají. Jak Tomáš 
Dvořák, tak David Musil jsou podobně vysocí i si-
lově vybavení, takže se od nich snažím přebrat 
co nejvíce můžu.“ Pochvaloval si také spolupráci 
se zkušeným zadákem a pardubickým odchovan-
cem Janem Kolářem: „To je nádherná spoluprá-
ce. Je to takový guru nás mladých, určitě mi dal 
hrozně moc. Vždycky mi dobře poradí.“

Ondřej Vála se vrátil na východ Čech ze zámoří 
před sezonou 2020/2021, Dynamo tak postup-
ně po nevydařených sezonách stoupalo nahoru 
a zvedaly se i ambice, které jsou nejvyšší. „Samo-
zřejmě letos je ten tlak mnohem větší, ale tím, 
že se daří a jsme nahoře, se hraje jednodušeji,“ 
popisuje. „Zaplněnou enteria arenu si užívám, je 
to paráda. Překvapivě se chodí na všechny zá-
pasy, myslím si, že na všechny utkání bylo přes 
osm tisíc lidí, většinou i mnohem více. Užíváme 
si parádní atmosféru, jsem za to rádi a moc za to 
fanouškům děkujeme,“ je rád Vála za podporu fa-
noušků, kterých v letošní sezoně chodí na domá-
cí zápasy průměrně takřka devět tisíc.

Nyní se čtyřiadvacetiletý zadák může těšit na 
atmosféru na mezinárodní scéně v rámci tur-
naje Beijer Hockey Games ve švédském Mal-
mö. Český národní tým postupně změří síly se 
Švédskem, Finskem a Švýcarskem. „Myslím si, 
že mi to pomůže úplně ve všem. Všechno bude 
rychlejší, silovější. Budou to pro mě dobré zku-
šenosti, které budu následně moci zužitkovat 
i na klubové úrovni. Zahraji si s dalšími výborný-
mi českými hokejisty a vyzkouším si zase něco 
nového pod jinými trenéry,“ říkal na závěr ke 
své premiérové nominaci do seniorského ná-
rodního týmu.
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účinkují: Legendy Dynama | Olympic | We Are Domi
uvádí: Martin Dejdar

20:00 hodin

oslav výročí 100 let pardubického hokeje

Vstupné pro veřejnost: 100 Kč



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

20:00 hodin

oslav výročí 100 let pardubického hokeje

Vstupné pro veřejnost: 100 Kč



Po už představené knize Dynamo Bez frází, 
filmu Navždy za Dynamo, archu speciálních 
sběratelských poštovních známek a výstavě na 
zámku připravuje pardubický klub ke stému vý-
ročí také slavnostní galavečer.

V úterý 7.2. 2023 oceníme v enteria areně le-
gendy historie pardubického hokeje a význam-
né hosty nejen pamětními medailemi, které si 
budou moci následně pořizovat i sběratelé. Ne-
zapomeneme vyzdvihnout ani všechny titulové 
týmy Dynama, speciální individuální výkony 
a vyhlášen bude také nejlepší pardubický hoke-
jista století. 

Celým večerem bude provádět Martin Dejdar. 
Hudební vystoupení obstarají kapely Olympic 

a We Are Domi, která zastupovala Českou re-
publiku na soutěži Eurovision Song Contest 
2022 v Turíně.

Začátek je naplánován na 20:00. Vstupenky na 
Galavečer můžete zakoupit online v prodejní apli-
kaci ENIGOO. Cena jednoho lístku je 100 korun.

Tělesně postižení spoluobčané na vozíčku mají 
vstup zdarma stejně jako jejich jednočlenný 
doprovod. Místa pro vozíčkáře jsou na severní 
tribuně nad sektory 108 a 110. Je nutné, aby se 
vozíčkáři vzhledem k omezené kapacitě haly 
nahlásili předem buď e-mailem na vladislava.ta-
tarova@hcdynamo.cz, nebo na telefonním čís-
le 466 741 630. Při vstupu do haly se vozíčkáři 
musí legitimovat průkazem ZTP nebo ZTP/P.

Už 7.2. nás čeká další z oslav sta let pardubického klubu. V enteria areně se od 
20:00 odehraje Galavečer Dynamo 100. Vstupenky naleznete v prodejní aplikaci 
ENIGOO, kterou můžete znát z online nákupu vstupenek. 

Galavečer se blíží! 
Spustili jsme prodej vstupenek
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VYHRAJ 5 000 Kč

V TIPOVAČCE!
TIPNI VÝSLEDEK ZÁPASU U NAŠICH HOSTESEK 

NEBO NA PARDUBICE.TIPOVACKA.CZ
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BRANKÁŘI

OBRÁNCI

ÚTOČNÍCI

 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



VYUŽÍVEJTE VÝHODY
SE SVÝM HOKEJOVÝM KLUBEM
HC Dynamo Pardubice pro vás společně s partnery připravili 
program s řadou výhod.

VYUŽÍVEJTE VÝHODY

Při založení  
karty online  

bonus  
1 000 Kč

Jak vstoupíte do programu slev a výhod?
Pořiďte si zdarma platební kartu Dynamo, stačí si založit ČSOB Plus Konto  
na pobočce ČSOB nebo Poštovní účet od Poštovní spořitelny na Specializované 
bankovní přepážce České pošty.  

Pro stávající klienty je výměna karty zdarma.  

Kartu si lze také založit on-line na stránkách www.csob.cz  
nebo na www.postovnisporitelna.cz

Aktuální informace o partnerech a slevách naleznete na www.dynamoklub.cz

A5 Inzerce Dynamo karta.indd   1 26.10.2021   10:16:10
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BRANKÁŘI

29 JAN LUKÁŠ

36 ADAM WOLF

42 BRANISLAV KONRÁD

OBRÁNCI

3 DAVID ŠKŮREK

4 ADAM RUTAR

6 TOMÁŠ DUJSÍK

11 FABIEN KOČÍ

14 DALIBOR ŘEZNÍČEK

15 TOMÁŠ GALVAS

20 ŠIMON GROCH

23 JIŘÍ ONDRUŠEK

27 ALEX RAŠNER

48 TOMÁŠ ČERNÝ

51 JAN ŠVRČEK

55 LUKÁŠ MAREŠ

ÚTOČNÍCI

9 JAN KÁŇA

11 JAN KUČERA

12 JAN KNOTEK

13 MATOUŠ MENŠÍK

17 TOBIÁŠ HANDL

19 LUKÁŠ NAHODIL

22 MICHAL KUNC

24 LUKÁŠ ANDĚL

32 JAKUB ORSAVA

41 PETR STRAPÁČ

57 ROSTISLAV OLESZ

61 LUKÁŠ KLIMEK

62 KAREL PLÁŠEK

71 LUKÁŠ KUCSERA

72 JAN BAMBULA

73 MICHAL TOMEČEK

87 PAVEL MUSIL

88 JAKUB NAVRÁTIL

91 SILVESTER KUSKO

BRANKÁŘI

29 OLDŘICH CICHOŇ

32 JOSEF KOŘENÁŘ

43 JAKUB KOVÁŘ

OBRÁNCI

5 MICHAEL KRUTIL

6 MICHAL KEMPNÝ

7 ONDŘEJ MIKLIŠ

16 ADAM POLÁŠEK

33 TOMÁŠ TOMEK

36 JAKUB KREJČÍK

60 STEFAN WARG

63 MARTIN JANDUS

73 MICHAL MORAVČÍK

77 DAVID NĚMEČEK

ÚTOČNÍCI

12 GUSTAF THORELL

23 PAVEL KOUSAL

24 OLAVI VAUHKONEN

25 DAVID KAŠE

26 MICHAL ŘEPÍK

27 OSTAP SAFIN

42 DAVID VITOUCH

47 JAN BUCHTELE

49 DOMINIK SIMON

51 ROMAN HORÁK

71 VLADIMÍR SOBOTKA

86 ERIK THORELL

88 MIROSLAV FORMAN

89 JAKUB KONEČNÝ

93 PETR HAUSER

96 DAVID TOMÁŠEK

VYUŽÍVEJTE VÝHODY
SE SVÝM HOKEJOVÝM KLUBEM
HC Dynamo Pardubice pro vás společně s partnery připravili 
program s řadou výhod.

Při založení  
karty online  

bonus  
1 000 Kč

Jak vstoupíte do programu slev a výhod?
Pořiďte si zdarma platební kartu Dynamo, stačí si založit ČSOB Plus Konto  
na pobočce ČSOB nebo Poštovní účet od Poštovní spořitelny na Specializované 
bankovní přepážce České pošty.  

Pro stávající klienty je výměna karty zdarma.  

Kartu si lze také založit on-line na stránkách www.csob.cz  
nebo na www.postovnisporitelna.cz

Aktuální informace o partnerech a slevách naleznete na www.dynamoklub.cz
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BE THE BEST OF YOURSELF
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marketingový partner

NA BOJOVNÍKY.
I MIMO LED!
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