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Z KABINY 3

Z kabiny a týmu

Pardubický A tým odehrál v minulém týdnu 
pouze jedno utkání, měl tak více prostoru na 
trénink. V pátek v enteria areně přivítal Ko-
metu Brno, proti které šel sice po prvním gólu 
Jana Mandáta po návratu do extraligy do ve-
dení, nakonec však prohrál 1:3. Po utkání hrá-
či Dynama převzali Pohár Jaroslava Pouzara 
za vítězství v základní části Tipsport extra-
ligy. V nadcházejícím týdnu čekají Dynamo 
poslední tři duely v základní části. Nejprve 
v úterý od 18:00 dohrávka 50. kola v Liberci, 
v pátek se v posledním domácím zápase zá-
kladní části utká s Litvínovem a na závěr v ne-
děli od 16:30 ho čeká derby v Hradci Králové.

Z kabiny b týmu

Hokejisté B týmu hostili ve středu na domá-
cím ledě těžkého soupeře, Porubu dokázali ale 
porazit 5:4 po prodloužení a čtvrtou domácí 
výhrou v řadě udělali další důležitý krok za zá-
chranou v Chance lize. Tu definitivně potvrdili 
v sobotu, kdy sice prohráli nejtěsnějším mož-
ným rozdílem 0:1 ve Zlíně, ale v tabulce mají 
dvě kole před koncem osmibodový náskok na 
poslední Šumperk. Poslední domácí utkání se-
zony sehraje B tým v Chrudimi proti Jihlavě 
v pondělí, sezonu zakončení středním utkáním 
v Šumperku.



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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www.arenapce.cz

VSTUPENKY
ON LINE

VEŘEJNÉ
BRUSLENÍ

Ačkoliv hrajete ve čtvrté útočné formaci, tak 
dostáváte dost prostoru a také se bodově 
prosazujete. Jak vnímáte vaše výkony?
Po zápase s Kometou se to hodnotí těžko, pro-
tože jsme prohráli, emoce jsou takové na prd. 
Ale musíme plnit svoji práci, získávat si důvě-
ru od trenéra, splácet mu ji tvrdou prací. Snad 
v tom budeme pokračovat a budeme se ještě 
nadále zlepšovat.

Již delší dobu hrajete s Tomášem Vondráč-
kem, oba vynikáte dobrým bruslením, obrov-
ským důrazem. Vy osobně dohráváte sou-
boje, všude jste první, dokážete vybojovat 
ztracené puky. Co stojí v té motivaci?
Poslední dobou se cítím líp a líp. Ale že by tam 
byla nějaká speciální motivace, to se nedá říct. 
Já si myslím, že jsem namotivovaný dost. Sa-
mozřejmě teď, když už se blíží play off, tak se 

Pětadvacetiletý pardubický útočník Adam Musil v posledních týdnech s blí-

žícím se play off stupňuje své výkony. Přestože hraje ve čtvrté formaci, 

dostává dost prostoru, v průměru stráví na ledě v letošní sezoně 16 minut 

za zápas. Ve 44 utkáních posbíral 14 kanadských bodů (8+6), zdobí ho také 

tvrdá hra, z celého týmu rozdal druhý největší počet hitů. Svými dobrými 

výkony si navíc vysloužil nominaci na poslední reprezentační akci, kde se 

dokázal bodově prosadit. 



člověk těší, ale to se těší každý hráč v každém 
klubu, takže to není nic speciálního. S Vondrcem 
se mi hraje dobře, je to výborný hokejista. Dou-
fám, že nám to půjde i nadále i společně s Hon-
zou Mandátem, a že budeme přínosem týmu.

Jak jste zmínil, vyřazovací boje jsou již skoro za 
dveřmi. Myslíte, že v nich bude hrát velkou roli, 
že v tuto chvíli je jedno, jaká formace Dynama 
hraje, protože všechny dokáží být nebezpečné, 
což i vaše lajna v posledních týdnech dokazuje?
Samozřejmě v play off je potřeba každého hrá-
če. Je v uvozovkách jedno, jestli je to první nebo 
čtvrtá lajna, ale každý musí plnit svoji práci. Kaž-
dý se musí soustředit na to své a předvést maxi-
mum toho svého, v čem mu dají trenéři důvěru. 
To si myslím, že bude hrozně důležité, a myslím, 
že to musí začít už teď, protože potom v play 
off bude těžké takhle přepnout. Bylo by dobré 
do toho poslední tři zápasy hrábnout a hrát jako 
když už je to play off a pořádně se na nejdůleži-
tější část sezony připravit.

Když jste zmínil svou roli, co aktuálně od 
sebe vy osobně chcete, jak se chcete prezen-
tovat na ledě?
Být důrazný, tvrdý, silný na puku. Chodit před 
bránu a takové ty věci, co mě zdobí jako hrá-
če. Chci si udržet svoji identitu, vím, co mě tak 
nějak dělá úspěšného jako hráče a od toho sa-
mozřejmě nechci odstoupit. Chci se soustředit 
na to, abych předváděl co nejlepší výkony, co 
já můžu, čímž pak samozřejmě budu prospěšný 
pro celý tým. Chci kontrolovat to, co můžu, což 
je moje nasazení, pracovitost. A snad se nám 
v play off povede to, co všichni chceme.

Dostal jste znovu příležitost v národním 
týmu, kde jste potvrdil, že hrajete v dobré 
formě, i tam se vám dařilo. Co pro vás zna-
mená toto období v sezoně, kdy se vám daří 
bodovat, jste na očích a daří se vám?

Je hezké, že jsem od trenérů dostal šanci a sa-
mozřejmě si toho moc vážím, asi jako každý 
z těch hráčů v reprezentaci. Byl jsem rád, že 
jsem mohl trochu změnit prostředí, poznat nové 
trenéry a nové kluky, které jsem třeba předtím 
neznal. Byla to taková fajn změna. Jsem samo-
zřejmě rád a doufám, že mé výkony půjdou na-
horu a nahoru. A celkově budeme lepší a lepší.

Aktuálně v Pardubicích plníte roli druhé 
útočné šestky. Myslíte, že toto může být 
role, ve které můžete třeba nakonec odjet na 
mistrovství nebo třeba se výhledově posu-
nout zpátky do zámoří?
Zas nejsem úplně hloupý, abych si myslel, že 
bych hrál první dvě lajny v nároďáku. To si úplně 
nemyslím. Ale jak už jsem říkal, ať mi dá trenér ja-
koukoliv roli, tak to chci odmakat na sto procent, 
ať už je to v první nebo ve čtvrté lajně. Pro mě se 
nic nemění, chci zůstat takový, jaký jsem a hrát 
to, co mě zdobí, ať už je to v Pardubicích nebo 
v reprezentaci. Protože jak jsem už říkal předtím, 
ono to nejde jen tak vypnout a zapnout, člověk 
to musí dělat pořád, každý den, každý trénink, 
každý zápas. Někdy to jde samozřejmě trošičku 
více, někdy trochu méně, ale ty 
základní principy by tam 
prostě měly být ať už je to 
tady nebo v nároďáku. Toho 
se chci držet a nadále se 
na to soustředit, protože 
sezona v uvozovkách 
nyní pořádně začíná. 
Takže se těším.
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MAGAZÍN

každý chce vyhrávat
peter 

”
bronzový“ čerešňák
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Neříkají vám někdy „věčně třetí“?
Zatím ne. I když je pravda, že už mám dva bron-
zy z extraligy a jeden z olympiády. Asi bych mu-
sel přidat ještě nějaká další třetí místa, aby ta 
přezdívka byla už skutečně seriózní. (smích)

V mládežnických kategoriích podobná umístě-
ní nebyla?
Tam jsme většinou v Trenčíně vyhrávali. Až 
v seniorském hokeji, poté, co jsem se přesunul 
do Česka, se to tak nějak bronzově rozběhlo.

Jak vzpomínáte na první dva seniorské bronzy 
s Plzní?
Po příchodu z Vítkovic jsem tam byl prakticky 
okamžitě velmi spokojený. Jak klub, tak město 
jsem si velmi rychle oblíbil. Ty první roky byly do 
mého letošního příchodu do Dynama rozhodně 
asi to nejlepší období, jak životní, tak kariérní 
a výsledkové.

Kdy jste měl nejblíže tomu, podívat se minimál-
ně do finále, nebo si dokonce sáhnout na pohár?
V té mé třetí sezoně v Plzni, kdy jsme měli 

v týmu Honzu Koláře s Milanem Gulašem. Vy-
tvořili skvělou dvojici, ale bohužel jsme pak 
nepostoupili do finále přes Třinec. Měli jsme 
náskok z jejich ledu 2:0 na zápasy, ale nakonec 
jsme prohráli 3:4. Strašně nás to mrzelo, proto-
že jsme hráli skvělý hokej a za těch šest let, co 
jsem v Plzni byl, jsme měli nejsilnější tým.

Celý text naleznete v 5. čísle magazínu Dyna-
mo, které seženete v našem oficiálním fansho-
pu, v knihkupectví Amipa v Přelouči a na 
novinových stáncích v OC Grand a Hlavním vla-
kovém nádraží v Pardubicích. 

Cena jednoho výtisku je 98 korun.

více se dozvíte 
v aktuálním čísle 
magazínu dynamo!

Peter Čerešňák přišel v létě do pardubického Dynama jako jedna z výrazných 
posil, které mají v nejbližších letech dovést Pardubice k historicky sedmému 
titulu. Sám přitom na seniorské úrovni ještě nevyhrál, když během své kariéry 
zatím sbíral „pouze“ bronzy. Dvakrát v extralize s Plzní a naposledy senzačně se 
slovenským nároďákem na olympiádě v Pekingu. V lednu navíc oslavil kulaté 30. 
narozeniny, ke kterým by si rád dal o čtyři měsíce později zlatý dárek. 



Naše historie

18. 1. – 1. 10. 2023
Zámek Pardubice
Denně kromě pondělí od 10 do 18 hod

www.vcm.cz | www.hcdynamo.cz

18. 1. – 1. 10. 2023

výstava k oslavám
100 let pardubického hokeje
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ZÍSKEJ VSTUPENKY

NA DYNAMO!
VÍŠ, ŽE LÍSTKY NA ZÁPAS MŮŽEŠ ZÍSKAT ZA SÁZKU 

NA NAŠÍ KAMENNÉ POBOČCE? PALÁC PARDUBICE, 

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 2799, PARDUBICE

FORTUNA_pardubice-plakat_A0_aktualizace.indd   4FORTUNA_pardubice-plakat_A0_aktualizace.indd   4 9/20/2022   4:41:05 PM9/20/2022   4:41:05 PM



BRANKÁŘI

OBRÁNCI

ÚTOČNÍCI

SESTAVA DYNAMA 14

DOMINIK 
FRODL

#43

MARTIN 
BUČKO

#65

DAVID 
CIENCIALA

#81

JAN 
KOLÁŘ

#29

JAN 
MANDÁT

#89

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



KD Kino Skuteč
1. 3. od 19:00

Městské kino Chrudim
2. 3. od 19:30, a 12. 3. od 17:00

Svitavy, Kino Vesmír
3. 3. od 19:30

Králíky, Klub na Střelnici
6. 3. od 17:00

Přelouč, Kulturní 
a informační centrum 
města Přelouč
10. 3. od 19:30

Vysoké Mýto, M-klub
11. 3. od 19:00

Polička, Tylův dům
12. 3. od 18:00

REGIONÁLNÍ 
PROMÍTÁNÍ



REGIONÁLNÍ 
PROMÍTÁNÍ



SESTAVY SOUPEŘŮ 17

BRANKÁŘI

30 DENIS GODLA

34 ŠIMON ZAJÍČEK

48 MATEJ TOMEK

OBRÁNCI

3 PATRIK DEMEL

4 DANIEL KOLÁŘ

7 KRISTAPS ZILE

20 JOSH WESLEY

21 ONDŘEJ BALÁŽ

29 RALFS FREIBERGS

41 RADIM ŠALDA

72 JANIS JAKS

90 DENIS ZEMAN

93 JAN STREJČEK

ÚTOČNÍCI

8 TIM DANIELČÁK

12 PAWEL ZYGMUNT

17 ANDREJ KUDRNA

18 FILIP HELT

23 PETR STRAKA

24 JINDŘICH ABDUL

25 PATRIK ZDRÁHAL

54 JIŘÍ FRONK

62 MICHAL GUT

64 ONDŘEJ JURČÍK

75 MARTIN HAVELKA

77 NICOLAS HLAVA

78 LUKÁŠ STEHLÍK

83 ŠIMON STRÁNSKÝ

87 MAREK BERKA

88 GIORGIO ESTEPHAN

91 MATÚŠ SUKEĽ

BRANKÁŘI

31 HENRI KIVIAHO

35 MATĚJ MACHOVSKÝ

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

15 JAN EBERLE

16 MARTIN ŠTOHANZL

21 CHRISTOPHE LALAN-

26 ALEŠ JERGL

30 JAKUB LEV

34 KEVIN KLÍMA

61 ETHAN WEREK

62 RADEK PILAŘ

69 MAREK ZACHAR

70 RADEK SMOLEŇÁK

71 MATĚJ CHALUPA

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

15 ADAM DLOUHÝ

16 MICHAL BIRNER

18 JAKUB RYCHLOVSKÝ

19 OSCAR FLYNN

26 PETR JELÍNEK

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



doplnit logo regionálního
prodejce Škoda Auto

BE THE BEST OF YOURSELF
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NA BOJOVNÍKY.
I MIMO LED!
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