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Z KABINY 3

Z kabiny a týmu

Pardubický A tým čekal po konci reprezen-
tační přestávky náročný program, v pěti 
dnech odehrál tři duely. Z nich vybojoval šest 
bodů, v Karlových Varech tak mohl slavit jis-
totu prvního místa po základná části Tipsport 
extraligy a zároveň překonání rekordu v po-
čtu výher na hřištích soupeřů, kterých má 
Dynamo aktuálně dvacet. Úspěšný návrat do 
zápasového rytmu prožily Pardubice ve stře-
du v Českých Budějovicích, dlouho vyrovnaný 
duel rozsekli povedeným závěrem, kdy zkom-
pletoval svůj první hattrick v extralize Lukáš 
Radil, pomohl tak k výhře 7:3. Domácí souboj 
s Vítkovicemi svěřencům Radima Rulíka příliš 
nevyšel a prohráli 1:4. Své zaváhání však do-
kázali napravit v neděli v Karlových Varech, 
Energii přestříleli 41:11 a i díky dvoubrankovým 

střelcům Robertu Kousalovi s Lukášem Sed-
lákem zvítězili jasně 5:0. Kromě prvního místa 
po základní části si zajistili také účast v Lize 
mistrů.

Z kabiny b týmu

V boji o záchranu v Chance lize pokračuje par-
dubický B tým, ten má čtyři kola před koncem 
na předposledním místě šestibodový náskok 
na poslední Šumperk. Dynamo B začalo týden 
přestřelkou s Přerovem, který i díky čtyřem ka-
nadským bodům Ondřeje Matýse (1+3) porazilo 
6:4. Ve vyrovnaném souboji s Kolínem bohužel 
tahalo za o něco kratší konec a nakonec padlo 
2:4. To dokázali pardubičtí hokejisté napravit 
v sobotu třetí domácí výhrou v řadě, proti Frýd-
ku-Místku vybojovali důležité dva body výhrou 
4:3 po nájezdech.



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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5 5ZÁKLADNÍ ČÁST

Dynamo se může poprvé od sezony 2003/2004 radovat z prvenství po základní 
části Tipsport extraligy. Po 48 kolech má na svém kontě 107 bodů, může tak 
ještě překonat rekord v počtu získaných bodů v základní části, s 20 výhrami 
překonalo rekord v počtu vítězství na hřištích soupeřů v jedné sezoně. Navíc 
si Pardubice v příští sezoně znovu zahrají Ligu mistrů, které se naposledy zú-
častnily v sezoně 2016/2017.

I přes jistotu vítězství v základní části nejvyš-
ší české hokejové soutěže, kterou si Dynamo 
zajistilo vysokou výhrou 5:0 na ledě Karlových 
Varů, nepanuje v pardubické kabině žádná velká 

pohoda. Všichni se koncentrují na zbylé zápasy 
základní části a zároveň na blížící se play off. 
„Samozřejmě jsme slyšeli o tom, že nám zbývají 
tři body k potvrzení prvenství v základní části, 



ale my jsme nad tím nepřemýšleli. Po zápase jsme 
si to jen řekli, viděli jsme, že se o tom psalo. Ale 
pro nás se nic nemění, ještě před sebou máme 
čtyři zápasy základní části a jedeme až do konce. 
Není to tak, že máme teď něco jistého a můžeme 
odpočívat,“ ujišťuje zkušený Tomáš Zohorna.

Nemyslí ani na možné překonání rekordu v po-
čtu získaných bodů v základní části. „Myslím si, 
že jsem celou sezonu neslyšel, že by se někdo 
o tom rekordu bavil. Nemyslím si, že k tomu při-
stupujeme tak, že chceme měnit rekordy. Samo-
zřejmě jsou to hezké milníky, bylo by hezké být 
podepsaní jako rekordmani v počtu získaných 
bodů v základní části, ale my máme cíl odehrát 
skvěle celou sezonu. A to nejdůležitější, což je 
play off, nás teprve čeká. Takže si myslím, že re-
kordy v základní části pro nás tolik neznamenají 
a neřešíme je,“ říká svůj pohled na věc zkušený 
útočník, který nosí na zádech číslo 79.

V podobném duchu jako Zohorna mluvil k ovlád-
nutí základní části trenér Radim Rulík. „Určitě 
to pro nás není. Nějaký dílčí cíl. Pro hráče je to 
taková odměna za dosavadní sezonu, kdy jsme 
měli série výher. Celou sezonu dokázali před-
vádět konstantní výkon s určitými výkyvy, ale 
ne velkými. Nechci říct celosezonní, protože 
nám zbývají ještě čtyři zápasy, ale tím, že jsme 
se dostali přes sto bodů. Odměnou je pro ně to 
umístění, za celou základní část jsme neměli ně-
jakou herní krizi nebo výsledkový propad. Kluci 
to drželi celou sezonu, je to pro ně určitá od-
měna. Ale celá základní část se hraje kvůli play 
off, abychom se do něj dostali, abychom se po-
kusili mít co nejlepší pozici. Že se nám to takto 
povedlo jsme samozřejmě rádi, ale tím to končí, 
a to hlavní nás teprve čeká,“ je si vědom.

Do konce základní části zbývá odehrát čtyři 
duely, vše tak pomalu směřuje k nejdůležitější 



fázi sezony – vyřazovacím bojům. „Od začátku 
sezonu všichni víme, proč jsme tady. Chceme 
udělat nejlepší výsledek, tréninky jsou nároč-
né. Je potřeba trénovat, abychom byli v co nej-
lepší kondici a připravení na play off. Už se to 
blíží a už se na to těšíme,“ očekává rozhodující 
část ročníku Zohorna. Ten přiznává, že s kon-
čící základní části odehrálo Dynamo náročné 
zápasy podobné těm v play off. „Jsou zápasy, 
kdy je soupeř hodně silný, a říkáme si, že zhru-
ba takové zápasy budou v play off. Zatím neví-
me, na koho do play off půjdeme, ale my stejně 
chceme hrát svoji hru a snažíme se každý zápas 
naše chyby opravit, zlepšovat se a být stopro-
centně připraveni na play off.“

„Po dlouhé době máme v úterý trénink, že se 
nehraje, leden byl úplně nabitý, hrálo se pořád. 
Při reprezentační přestávce jsme se snažili in-
tenzivně potrénovat. Po pauze byly tři zápasy 
obden v herním bloku a teď máme úterý pro 
trénink. Když se hraje obden, tak není moc pro-
stor pro trénink. Myslím si, že všechny týmy, 
které ví, že budou hrát play off, tak trénink, 
který není předzápasový, se snaží, aby z toho 
nevypadly, udržely si tu úroveň a zařazují věci, 
které poté třeba budou chtít v play off,“ pood-
halil tréninkové plány pardubický lodivod.

Pardubice si opět zahrají hokejovou Ligu mistrů

Dynamo si v sezonách 2014/2015, 2015/2016 
a 2016/2017 zahrálo hokejovou Ligu mistrů, 
tehdy bylo jako zakládající tým u vytvoření 
soutěže. V prvním ročníku oblékal pardubický 
dres také dnes pětatřicetiletý Tomáš Zohorna. 
„Je to určitě super liga. Já si ji pamatuji, když 
jsme ji hrávali s Pardubicemi, když jsme tady 
před těmi devíti roky byli. Bylo fajn občas vy-
jet do jiné země zahrát si s jinými týmy. Určitě 
lákavé, všichni se na to těšíme a doufáme, že 
dostaneme zajímavou skupinu a budeme se 

snažit udělat dobrý výsledek i v Lize mistrů,“ 
těší se na zpestření úvodu nadcházející sezo-
ny a dodává: „Hráli jsme s velmi silnými týmy, 
člověk zase vidí jiné kluby, jak fungují. Je to ur-
čitě velké zkušenost, která nám může pomoct 
a zase nás posunout dále.“

Za účast východočeského klubu v Champions 
hockey league je rád také hlavní trenér Radim 
Rulík, jenž věří, že utkání se zahraničními sou-
peři budou kvalitní přípravu na další extraligo-
vý ročník. „V přípravě na letošní sezonu jsme 
chtěli odehrát šest zápasů a měli jsme problém 
sehnat šestého soupeře. Měli jsme dvě utká-
ní v Itálii a poté jsme potřebovali čtyři zápa-
sy v Česku. Na poslední duel, který vycházel 
sedm až deset dní před začátkem ligy, jsme 
neměli soupeře, nikdo s námi nechtěl hrát. 
V Lize mistrů toho soupeře budeme mít, když 
bude rozlosování takové, že odehrajeme čty-
ři zápasy Ligy mistrů před začátkem soutěže 
a dva poté v průběhu, tak by nám vyhovovalo, 
protože bychom nemuseli shánět soupeře,“ vy-
světluje hlavní kouč.

„Uvidíme, jaký bude los, ale myslím, že je to 
vždy obohacující. Jen se to nesmí nějakým 
způsobem směřovat k Lize mistrů v tom smy-
slu, aby hráči byli odpočatí, aby měli drajv. Ne-
smí být priorita výsledek, priorita je příprava 
na extraligu. Mužstvo je vždycky hodnocené 
podle umístění v extralize a když se podaří být 
úspěšný i v Lize mistrů, tak je to bonus navíc. 
Ale úplně špatně je, když se v ní trochu zadaří 
a pak nevyjde liga. Myslím, že extraliga je po-
řád priorita. Když budou dobří soupeři, což se 
nám podařilo třeba když jsem byl v Boleslavi, 
měli jsme Helsinky, Curych a Frölundu. Mimo 
posledního zápasu v Curychu, kdy už bylo roz-
hodnuto, tak jsme sice, myslím, všechny zápa-
sy o gól prohráli, ale byla to výborná úroveň 
zápasů,“ říká na závěr Rulík.

7ZÁKLADNÍ ČÁST



8  | PUK

TEXT

STAVBYVEDOUCÍ
ROZPOČTÁŘ

DĚLNÍK



STAVBYVEDOUCÍ
ROZPOČTÁŘ

DĚLNÍK



ONDREJ BOBULA

Chceme hlavně 
bavit lidi
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Jaká byla první hra, kterou jste kdy hrál?
Když mi bylo pět nebo šest let, tak už jsme 
doma, protože mamka byla doktorka, měli po-
čítač a na něm MS-DOS. Ten se ještě tehdy 
ovládal přes příkazový řádek a já na tom hrál 
myslím šachy a dámu. A taková malá autíčka. 
Na základní škole už byly v počítači Windows, 
a také hry byly lepší. Pamatuji si, že jsme pařili 
Jazz Jackrabbit, Maria a Bombermana. Coun-
ter Strike 1.6 jsem začal hrát, už když mi bylo 
sedm let, a v roce 2007 jsem hrál první ligu. To 
mi bylo devět. Byl jsem celkem úkaz.

Měl jste i jiné koníčky než hraní her?

Ze začátku jsem měl hry jako vyloženě okra-
jovou záležitost. Mou hlavní zálibou v té době 
byl fotbal. Hry jsem bral jako zábavu – jednou 
za pár dní jsem k tomu sednul na pár desítek 
minut. Chodil jsem do školy a byl jsem hodně 

venku s kamarády, ať už na fotbale, nebo tře-
ba na geocachingu. Zájmů jsem měl spoustu, 
ale postupem času, když jsem šel v deseti le-
tech ze čtvrté třídy na osmileté gymnázium, 
jsem začínal hrát více a více. 

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.
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tomu sednul na pár desítek 
minut. Chodil jsem do školy a byl jsem hodně 

více se dozvíte 
v aktuálním čísle 
magazínu dynamo!

Dnes už čtyřiadvacetiletý Ondrej Bobula se v esportovém prostředí pohybuje od 
dětských let. Herně do něho vstoupil, když mu bylo osm, do zákulisí pak poprvé 
nakoukl v patnácti. Dnes je už skoro dva roky coby Business Development Man-
ager jedním z nejdůležitějších lidí v Dynamo Eclot (DNE), tedy esportové organiza-
ci spojené s pardubickým hokejovým klubem.

Chceme hlavně 
bavit lidi
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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



partneři pardubického hokeje



SESTAVY SOUPEŘŮ 15

BRANKÁŘI

1 MAREK ČILIAK

2 ZDENĚK SLAVÍČEK

33 PAVEL JEKEL

38 DOMINIK FURCH

OBRÁNCI

4 RADEK KUČEŘÍK

7 PATRIK FAJMON

8 MAREK ĎALOGA

13 MAREK HRBAS

23 FRANTIŠEK NĚMEC

24 MICHAL GULAŠI

84 TOMÁŠ KUNDRÁTEK

93 RHETT HOLLAND

96 JAN ŠČOTKA

ÚTOČNÍCI

9 JAKUB FLEK

11 JIŘÍ ONDRÁČEK

16 LUBOŠ HORKÝ

18 ADAM ZBOŘIL

22 KIM STRÖMBERG

26 MARTIN ZAŤOVIČ

27 JAKUB MALÝ

28 EDUARD ŠALÉ

29 RADEK KOBLÍŽEK

72 ANDREJ KOLLÁR

81 TOMÁŠ VINCOUR

85 JAN SÜSS

88 KRISTIÁN POSPÍŠIL

92 PETR HOLÍK

94 ZDENĚK OKÁL
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