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v Dynamu

WWW.HCDYNAMO.CZ

# NÁR. JMÉNO NAROZEN VÝŠKA VÁHA HŮL

BRANKÁŘI

41 CZE PAVEL KANTOR 17. 8. 1991 185 cm 75 kg L

35 CZE MILAN KLOUČEK 30. 4. 1998 191 cm 93 kg L

1 CZE VOJTĚCH NEČAS 22. 2. 2001 185 cm 74 kg L

OBRÁNCI

15 SVK MARTIN BUČKO 13. 5. 2000 189 cm 79 kg P

25 SVK MAREK ĎALOGA 10. 3. 1989 194 cm 96 kg L

26 CAN RHETT HOLLAND 25. 9. 1993 188 cm 98 kg P

23 CZE MICHAL HRÁDEK 6. 2. 2002 185 cm 84 kg P

29 CZE JAN KOLÁŘ 22. 11. 1986 190 cm 92 kg L

2 SVK JURAJ MIKUŠ 30. 11. 1988 194 cm 95 kg L

87 CZE JAKUB NAKLÁDAL 30. 12. 1987 187 cm 90 kg P

14 CZE ONDŘEJ VÁLA 13. 4. 1998 193 cm 90 kg L

7 RUS STĚPAN ZACHARČUK 30. 11. 1986 194 cm 104 kg L

34 CZE JAN ZDRÁHAL 26. 5. 1991 186 cm 96 kg L

ÚTOČNÍCI

24 CZE LUKÁŠ ANDĚL 24. 9. 1997 175 cm 81 kg L

18 CZE MATĚJ BLÜMEL 31. 5. 2000 183 cm 90 kg L

CAN ANTHONY CAMARA 4. 9. 1993 183 cm 87 kg L

28 FRA VALENTIN CLAIREAUX  5. 4. 1991 180 cm 90 kg P

61 CZE MARTIN KAUT 2. 10. 1999 185 cm 79 kg P

88 CZE DENIS KUSÝ  8. 8. 1997 177 cm 81 kg P

71 CZE ONDŘEJ MACHALA 11. 1. 1999 180 cm 81 kg L

95 CZE JAN MANDÁT 18. 11. 1995 183 cm 96 kg L

67 SVK MATEJ PAULOVIČ 13. 1. 1995 188 cm 95 kg P

44 CZE PATRIK POULÍČEK 10. 6. 1993 184 cm 86 kg L

33 CZE VLADIMÍR SVAČINA 28. 4. 1987 178 cm 85 kg P

12 SVK RADOSLAV TYBOR 23. 11. 1989 182 cm 83 kg L

82 CZE MICHAL VONDRKA 17. 5. 1982 185 cm 86 kg L

11 CZE TOMÁŠ ZEMAN 27. 4. 2001 187 cm 74 kg P

96 CZE MATOUŠ KRATOCHVIL 2. 12. 1994 199 cm 92 kg L

27 CZE MICHAL MACHAČ 16. 2. 1999 192 cm 81 kg L

V posledním týdnu se v kabině pardubického 
Dynama objevily dvě nové tváře. Po šesti le-
tech se do týmu vrátil slovenský reprezentační 
obránce Marek Ďaloga, útok pak posílil Kana-
ďan Anthony Camara.

Ďaloga nastupoval v uplynulé sezoně za praž-
skou Spartu a v KHL za Dinamo Riga, v nové 
sezoně se připravoval doma s HKM Zvolen. 
Camara naposledy působil ve švédském celku 
HV 71.

„Marek Ďaloga patří mezi nejrychlejší obránce 
v Evropě. Víme, že je to obránce, jenž je ofen-
zivněji laděný. Proto jsme ho přivedli, aby nám 
pomohl s podporou naší ofenzivy a celkovou 
produktivitou,“ řekl k návratu Ďalogy sportov-
ní ředitel Dušan Salfický.

Ten se vyjádřil také k příchodu Camary: 
„Anthonyho jsme sledovali, konzultovali jsme 
ho v  klubech, ve kterých působil. Je to hráč 
s velmi dobrým výběrem místa, vhodný do pře-
silovek, co má rychlou a nebezpečnou střelu.“

Z KABINY



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.HC-KOMETA.CZWWW.HCSPARTA.CZ

# NÁR. JMÉNO NAROZEN VÝŠKA VÁHA HŮL

BRANKÁŘI

30 CZE PAVEL JEKEL 04.07.1995 184 cm 87 kg L

90 CZE ONDŘEJ KACETL 15.10.1990 182 cm 75 kg L

33 CZE LUKÁŠ KLIMEŠ 14.07.1994 184 cm 90 kg L

50 CZE KAREL VEJMELKA 25.05.1996 192 cm 98 kg P

OBRÁNCI

7 CZE TOMÁŠ BARTEJS 04.09.1992 180 cm 87 kg L

29 LAT RALFS FREIBERGS 17.05.1991 181 cm 84 kg L

24 CZE MICHAL GULAŠI 18.07.1986 182 cm 93 kg L

25 CZE LIBOR HÁJEK 04.02.1998 188 cm 92 kg L

80 CZE DANIEL KOWALCZYK 23.06.2000 190 cm 92 kg L

18 CZE FILIP KRÁL 20.10.1999 185 cm 78 kg L

63 CZE ONDŘEJ NĚMEC 18.04.1984 182 cm 90 kg P

42 CZE FILIP PYROCHTA 24.06.1996 183 cm 88 kg L

11 CZE STANISLAV SVOZIL 17.01.2003 183 cm 78 kg L

67 CZE JAKUB ZBOŘIL 21.02.1997 183 cm 91 kg L

ÚTOČNÍCI

27 CZE JAKUB BRABENEC 11.09.2003 185 cm 75 kg L

13 CZE ADAM GAJARSKÝ 14.03.2000 180 cm 82 kg P

92 CZE PETR HOLÍK 03.03.1992 172 cm 76 kg L

16 CZE LUBOŠ HORKÝ 14.11.1997 188 cm 88 kg P

21 CZE JAKUB KLEPIŠ 05.06.1984 186 cm 89 kg P

20 CZE MICHAL KUNC 31.10.2000 182 cm 77 kg L

19 SVK SILVESTR KUSKO 02.05.1995 182 cm 88 kg L

CAN ANTHONY LUCIANI 13.05.1990 183 cm 83 kg P

88 USA PETER MUELLER 14.04.1988 189 cm 90 kg P

23 CZE KAREL PLÁŠEK 28.07.2000 181 cm 83 kg L

61 CZE DANIEL RÁKOS 25.05.1987 188 cm 92 kg L

3 AUT PETER SCHNEIDER 04.04.1991 183 cm 91 kg P

17 CZE VOJTĚCH STŘONDALA 17.12.2000 170 cm 70 kg L

22 CZE JAN SÜSS 05.01.1999 185 cm 80 kg L

28 CZE MATĚJ SVOBODA 12.07.2000 182 cm 82 kg L

23 CZE TOMÁŠ SVOBODA 24.02.1987 182 cm 84 kg P

22 CZE JAKUB VALSKÝ 07.09.1988 187 cm 90 kg L

81 CZE TOMÁŠ VINCOUR 19.11.1990 191 cm 97 kg P

26 CZE MARTIN ZAŤOVIČ 25.01.1985 180 cm 89 kg L

# NÁR. JMÉNO NAROZEN VÝŠKA VÁHA HŮL

BRANKÁŘI

35 CZE MATĚJ MACHOVSKÝ 25. 7. 1993 189 cm 85 kg L

30 CZE MICHAL NEUVIRTH 23. 3. 1988 185 cm 95 kg L

31 CZE JAKUB NEUŽIL 9. 11. 1994 189 cm 85 kg L

OBRÁNCI

25 CZE TOMÁŠ DVOŘÁK 7. 5. 1995 193 cm 96 kg L

63 CZE MARTIN JANDUS  2. 12. 1997 180 cm 79 kg P

72 CZE RADEK JEŘÁBEK 21. 4. 1998 195 cm 90 kg L

84 SVK MILAN JURČINA  7. 6. 1983 193 cm 120 kg P

29 CZE PETR KALINA 9. 7. 1997 183 cm 77 kg L

33 CZE JAN KOŠŤÁLEK 17. 2. 1995 185 cm 82 kg P

77 CZE DAVID NĚMEČEK 29. 6. 1995 194 cm 93 kg L

19 CZE TOMÁŠ PAVELKA 29. 5. 1993 185 cm 85 kg L

75 CZE JAN PISKÁČEK 11. 9. 1989 180 cm 88 kg L

ÚTOČNÍCI

47 CZE JAN BUCHTELE 21. 7. 1990 186 cm 95 kg L

11 CZE DAVID DVOŘÁČEK  4. 6. 1992 180 cm 80 kg L

88 CZE MIROSLAV FORMAN 12. 8. 1990 186 cm 87 kg L

51 CZE ROMAN HORÁK 21. 5. 1991 182 cm 83 kg L

18 SVK ANDREJ KUDRNA 11. 5. 1991 189 cm 95 kg L

23 CZE LUKÁŠ PECH 19. 9. 1983 172 cm 76 kg L

74 CZE DANIEL PŘIBYL 18. 12. 1992 190 cm 94 kg P

10 CZE LUKÁŠ ROUSEK 20. 4. 1999 180 cm 73 kg L

26 CZE MICHAL ŘEPÍK 31. 12. 1988 179 cm 87 kg P

62 CZE ROBERT ŘÍČKA 20. 6. 1989 186 cm 88 kg P

24 SVK MATÚŠ SUKEĽ 23. 1. 1996 176 cm 78 kg L

96 CZE DAVID TOMÁŠEK 10. 2. 1996 187 cm 85 kg P

14 CZE DAVID VITOUCH 18. 9. 2001 174 cm 70 kg L

12 CZE LADISLAV ZIKMUND 29. 4. v1995 184 cm 84 kg L

SOUPISKY MUŽSTEV

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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Ještě než bylo profesionál-
ním sportovcům umožně-
no opět v Česku společně 
trénovat ve vnitřních pro-
storách, vyrazili hokejisté 
Pardubic na dvě krátká sou-
středění do polské Svídnice. 
Jaký polský azyl byl?

Každé ráno začínalo v Polsku rozcvičkou. Hráči 
byli rozdělení na dvě skupiny, když každou z 
nich tvořily tři pětky. Jedna skupina po rozcvič-
ce pak absolvovala suchou přípravu.

„Posilovnu nebo nějaké běhy, zkrátka cviče-
ní, která má v gesci náš kondiční trenér Petr 
Mocek,“ objasnil mistr extraligy s Dynamem 
a v současnosti asistent trenéra Michal Mikeska. 

Druhá skupina šla mezitím na led. Po skončení 
tréninkové dávky se skupiny vyměnily. Dopo-
ledne tak každá skupina absolvovala led i su-
chou přípravu. Po obědě a odpočinku začala 
odpolední fáze, která se sestávala ze společ-
ného tréninku na ledě. 

„Odpoledne jsme po půlhodinovém zapraco-
vání šli komplet celý tým na led. Proběhla za-

Polský 
azyl
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hajovací cvičení, a pak se hrál zápas – tři lajny 
na tři lajny. Po skončení odpoledního ledu byl 
ještě výběh,“ popsal každodenní dril Mikeska.

Na svídnickém ledě se připravují také místní 
curleři. Na ledové ploše se tak nacházely terče 
na curling. „Nevadilo nám to, protože ty terče 
byly přesně v místech, odkud jsou výhodné po-
zice na střelu. Používali jsme je jako orientační 
body – kam si najíždět a odkud zakončovat,“ 
uvedl bývalý pardubický útočník.

A jak hráči trávili minimum volného času, kte-
rý v Polsku měli? Různě. Někteří pokračovali 
v soubojích ve virtuálním prostoru, jiní odpočí-
vali s knížkou a další trávili čas venku, ať už ve 
městě nebo přírodě.

„Do města jsme chodili 
pravidelně, měli jsme tu 
pěkné počasí. První den 
tu ještě byly otevřené 
restaurace, tak se dalo 
jít na kafe nebo na veče-
ři. Poté už ale bylo skoro 
všechno zavřené, stejně 
jako u nás však fungova-
la výdejní okénka,“ dodal 
k polskému soustředění 
Michal Mikeska.

A–TÝM
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Bývalý kapitán pardubického Dynama a repre-
zentačního týmu se ve čtyřiceti letech rozhodl 
ukončit svoji profesionální kariéru. Během ní 
byl kapitánem mistrů světa (2010) a s Pardu-
bicemi získal v sezoně 2004/2005 domácí mi-
strovský titul.

V extralize nastoupil v základní části k 644 
utkáním, ve kterých nastřílel 166 gólů, přidal 
175 asistencí, a celkově tak získal 341 bodů. Ve 
100 zápasech play-off přidal dalších 19 branek 
a 30 asistencí. Kromě několika dalších týmů 
v Česku hrál také v ruské KHL za týmy Metta-
lurg Magnitogorsk a Salavat Julajev Ufa.

„Není to rozhodnutí ze dne na den, zrálo to ve 
mě v rozběhnuté sezoně delší dobu. Po úspěš-

né operaci, po které jsem zdravotně v pořádku, 
jsem si myslel, že se vracím zpátky. Kvůli CO-
VIDu, všem opatřením a následnému netréno-
vání na ledě, jsem si uvědomil, že bych nemohl 
být na sezonu stoprocentně připravený. A už 
dlouho jsem věděl, že by to byla má poslední 
sezona,“ uvedl někdejší pardubický útočník.

„Náš tým dnes opouští legendární hokejista, 
který se podepsal pod mnoho úspěchů. Tím 
posledním, co pro Dynamo udělal, byla zá-
chrana v minulé sezoně, kdy byl jedním ze zá-
kladních kamenů. Věřím, že i nadále budeme 
spolupracovat a on bude moci předávat své 
zkušenosti dál, nejen ve prospěch pardubické-
ho, ale i českého hokeje,“ řekl majoritní akcio-
nář HC Dynamo Pardubice Petr Dědek.

Srdcař, kapitán, bojovník. Tato slova si každý hokejový fanoušek asi 
nejčastěji vybaví při vyslovení jména Tomáše Rolinka. Někdejší kapitán 
pardubického Dynama a české hokejové reprezentace ohlásil začátkem 
listopadu konec své bohaté hráčské kariéry.
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BOJOVNÍK, 
JEHOŽ SRDCE BIJE 
PRO PARDUBICE
Málokterý hokejista si prošel takovou hoke-
jovou kariérou, jakou se může pyšnit Tomáš 
Rolinek. Pardubický odchovanec, který svou 
hokejovou kariéru začal ve Žďáru nad Sáza-
vou, si s Dynamem vyzkoušel v podstatě vše, 
co může hokejista v jednom klubu zažít.

Když 12. března 1999 v padesátém kole par-
dubický bojovník poprvé nastoupil za Dynamo 
Pardubice v extralize, pravděpodobně netušil, 
že s klubem svého srdce zažije strach o sestup 
v kruté baráži, smutek po prohraném finále, 
ale hlavně získaný extraligový titul v sezoně, 
která byla okořeněná hráči z NHL.

První medaili získal Tomáš Rolinek s Pardubi-
cemi v sezoně 2002/2003. Ve čtvrtfinále Par-
dubice udolaly Znojmo 4:2 na zápasy. Stejným 
poměrem poté přehrály v semifinále Třinec. 
Smolné finále s pražskou Slávií rozhodl až sed-
mý zápas, který Pardubice prohrály 0:1. Tomáš 
Rolinek, který v play-off nastoupil do osmi zá-
pasů, získal první stříbro.

Nejkrásnější okamžik v dresu Pardubic prožil 
Tomáš Rolinek 10. dubna 2005, což je den, ve 
kterém Pardubice získaly titul mistra České 
republiky! Nejprve si pardubická šedesátka 
připsala asistenci u branky Lubomíra Korhoně, 
kterou Dynamo otevřelo skóre čtvrtého finálo-
vého zápasu proti Zlínu.

V čase 33:28 se Tomáš Rolinek rozjel po le-
vém křídle až k brance soupeře a střelou pod 
břevno dal svou nejdůležitější branku v ex-
tralize. Pardubice poté přidaly ještě jeden gól 
ve třetí třetině a to znamenalo, že v jediném 
východočeském městě, které tehdy hrálo ex-
traligu, propukly naplno oslavy mistrovského 
titulu.

O rok později se poprvé představil v národním 
dresu, ročník zakončil až na mistrovství světa 
v  Rize, odkud si přivezl stříbro. Byla to jeho 
první z celkových sedmi účastí na MS.

V roce 2008 odešel Tomáš Rolinek do Ruska, 
kde strávil čtyři sezony v dresu Magnitogor-
sku a Ufy. V té době se také na pevno usadil 
v kádru české reprezentace. Zahrál si na Zim-
ních olympijských hrách ve Vancouveru, cel-
kem třikrát vedl českou reprezentaci na MS 
jako kapitán.

S „C“ na dresu zvedal zatím poslední mis-
trovský pohár, který Česká republika získala. 
Na MS 2010 v Kolíně nad Rýnem vstřelil ví-
těznou branku ve finále proti Rusku.

V lednu 2013 se vrátil z Ruska jako pozdní vá-
noční dárek pro pardubické fanoušky a dotlačil 
tehdy tápající tým do předkola play-off, kde 
tým vedený Milošem Říhou st. vypadl s Klad-
nem 3:2 na zápasy.

Další složitou situaci zažil Tomáš Rolinek v roce 
2017, kdy Pardubice bojovaly o udržení nejvyšší 
soutěže v baráži. Tomáš Rolinek se projevil jako 
správný kapitán a s průměrným ice-timem přes 
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LEGENDA
21 minut za zápas byl jedním z hlav-
ních strůjců udržení extraligy!

Podobný případ se opakoval v se-
zoně 2019/2020, kdy se z extraligy 
sestupovalo přímo. V zoufalé pardu-
bické situaci se nový management, 
s podporou významného sponzora 
Petra Dědka, obrátil na Tomáše Ro-
linka, který hrál tou dobou ve druho-
ligovém Vrchlabí.

Někdejší kapitán vyslyšel volání 
o  pomoc a pomohl Pardubicím opět 
udržet extraligu. Poslední gól své ka-
riéry vstřelil Tomáš Rolinek 6. března 
letošního roku v posledním extraligo-
vém kole, které definitivně rozhodlo 
o tom, že Pardubice letos nastupují 
už 71 let v nejvyšší české soutěži. 
Bohužel, zachráněnou extraligu už si 
Tomáš Rolinek nezahraje.

U Tomáše Rolinka je zbytečné bavit 
se o statistice vstřelených branek 
nebo asistencí, protože ta nikdy ne-
byla tou, proč pardubičtí fanoušci 
svého dlouholetého kapitána milují. 

Bojovný útočník vždy vyčníval svou 
neuvěřitelnou obětavostí a schop-
ností namotivovat tým nejen svou 
bojovností na ledě, ale zejména 
svým kapitánským a příkladným pří-
stupem mimo led, který dokazoval 
i v národní reprezentaci.

Svou první extraligovou branku 
vstřelil Tomáš Rolinek 20. října 
2000 doma proti Litvínovu. Dvacet 
let poté se, vzhledem ke zranění, 
musí s kariérou rozloučit.

TOMÁŠI, DĚKUJEME!



Spolehlivá energie 
pro pardubický hokej

Strategický zdroj elektrické 
energie v Pardubickém kraji.

Jako jediná elektrárna v kraji 
je schopna zajistit dodávky 
elektřiny do strategických 
míst Pardubického kraje 
(nemocnice, podniky, úřady) 
v případě blackoutu – je 
certifikována na „start ze 
tmy“ a ostrovní provoz.

Certifikována pro 
poskytování podpůrných 
služeb pro přenosovou 
soustavu.

Patří mezi nejvýznamnější 
zaměstnavatele na 
Přeloučsku.

ELEKTRÁRNA 
CHVALETICE

tonerypardubice.cz
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Jedním z nových, a hned velmi význam-
ných partnerů pardubického Dynama, se 
v tomto roce stala společnost Next Reali-
ty. Nejde přitom pouze o tah podnikatel-
ský. Předseda představenstva a generální 
manažer společnosti Robert Hanzl je totiž 
rodák z Pardubic a jak sám říká, na Teslu 
chodil už jako malý kluk.

Nový vlastník 
je zárukou, 
že se klub vrátí 
tam, kam patří

„Věřím, že se bude jednat o dlouhodobé 
partnerství,“ říká hned v úvodu našeho 
rozhovoru Robert Hanzl, který se v novém 
prostředí uvedl stylově. Ještě před startem 
sezony vyhrál na Casa Sereně klubový gol-
fový turnaj, a následně s Alešem Cerma-
nem, majitelem partnerského klubu z Vrch-
labí, vydražil na dobrou věc vůbec první 
nový dres Dynama.

Jak Dynamo jako značku vnímáte?
Dynamo je v naší lize pojem. Klub má nesku-
tečnou historii, obrovskou fanouškovskou 
základnu, mnoho slavných odchovanců. Jak 
jsem měl možnost v posledních měsících 
vidět, všichni zde pracují v plném nasaze-
ní a mají společný cíl, což je úspěch. Toto je 
něco, s čím se ztotožňujeme a náš systém 
podnikání je založen na stejných principech. 
Proto je nám obrovskou ctí, že klub můžeme 
podporovat.

Co říkáte na novou vlastnickou strukturu 
v Dynamu?
Po hubených letech, kdy se klub několikrát 
pohyboval na hraně setrvání v extralize, je 
nový vlastník zárukou, že se klub navrátí 
tam, kam patří. Tedy do bojů o titul. Věřím, že 
toto je přání každého opravdového fanouška 
klubu a máme velké štěstí, že se pan Dědek 
rozhodl právě pro Pardubice.

12  | MAGAZÍN PARDUBICKÉHO HOKEJE 

ROZHOVOR



Proč vy a Dynamo?
Jsem rodák z Pardubic. Tesle jsem chodil fandit 
už jako malý kluk. Klub mám v srdci. Když se 
naskytla příležitost a bylo zřejmé, že se v klubu 
chystá velká změna, neváhal jsem a rozhodl se 
klub podpořit. Moc se těším na společná vítěz-
ství.

Jaký je váš vztah k hokeji a sportu celkově?
Tak tím, že jsem z hokejového města Pardubic, 
musím mít k hokeji pozitivní vztah. Mezi mé 
další oblíbené sporty patří fotbal, tenis a golf. 
No a jako fanoušek samozřejmě navštěvuji rád 
dostihy.

Řekněte nám něco o Next Reality, čím se za-
býváte?
Next reality je přední síť realitních kancelá-
ří, máme přes 40 poboček na území celé ČR. 
Na trhu působíme od roku 2006. Našim zákaz-

níkům zajistíme profesionální servis při prodeji, 
pronájmu nebo nákupu všech typů nemovitos-
tí. Moc se těším na to, že mezi našimi spokoje-
nými klienty budou i fanoušci Dynama.

Jaké máte plány do budoucna?
Plány máme opravdu velké. V příštím roce 
chystáme otevření dvaceti poboček v ČR, v Pra-
ze otevíráme novou centrálu, spouštíme nové 
webové stránky a informační systém. Vedle 
toho našim klientům přinášíme vždy nejnovější 
nástroje a metody při obchodování nemovitos-
tí, i v tomto směru chystáme velké novinky. 

No a samozřejmě hledáme do spolupráce dal-
ší nové realitní makléře nebo provozovatele 
realitních kanceláří formou franšízy NEXT 
PARTNER. I zde máme rozhodně co nabídnout, 
ne  náhodou jsme v dnešní době jedna z nej-
rychleji rostoucích realitních firem v ČR.

ROZHOVOR

 pronájem ledových ploch
 veřejné bruslení
 kulturní akce a sportovní akce

rfpardubice.cz arena.pardubice.cz

 správa budov
 pronájem bytových prostor
 pronájem nebytových prostor



Vydražte 
podepsané 

dresy ze stříbrného 
Generali 

Česká Cupu!

Generali Česká Cup byl letní turnaj, kterého 
se v  srpnu a září zúčastnilo všech 14 extraligových 
a dva prvoligové celky. HC Dynamo Pardubice v něm 
dokráčelo až do finále a fanoušci nyní mají možnost 
získat originální hrané dresy i s podpisem hráče 
ve speciální aukci!

Letní turnaj byl náhradou za neuskutečněné 
play-off sezony 2019/2020. Byl to výjimečný 
turnaj ve výjimečné době. HC Dynamo Pardu-
bice se v rámci skupiny C utkalo postupně s 
Kometou Brno, HC Olomouc a Mountfieldem 
HK. Ve vyřazovací části pak narazilo na PSG 
Berani Zlín a ve finále se muselo sklonit před 
HC Oceláři Třinec.

Od 12. listopadu běží aukce podepsaných 
dresů HC Dynamo Pardubice z Generali Čes-
ká Cupu. Vyvolávací cena všech trikotů, které 
jdou do dražby, je 990 korun. Většina z dresů 

je hráčem, jenž ho nosil, podepsán. Minimál-
ní příhoz činí 50 korun, maximální 500 korun. 
Jejich kompletní soupis a pravidla aukce na-
leznete na webu sportovniaukce.cz.

Aukce skončí 6. prosince ve 20:00. Po jejím 
ukončení bude všem vítězným uživatelům 
zaslán e-mail s podrobnými informacemi 
ohledně převzetí vydražené položky. Dresy 
si budete moci po předchozí domluvě převzít 
osobně, v případě, že jej budete chtít poslat 
poštou, platí kupující 200 korun za poštovné 
a balné.

AUKCE
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