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ANTHONY CAMARA
ZŮSTÁVÁ V DYNAMU
Před začátkem play-off si Dynamo pojistilo 
svůj ofenzivní klenot – Anthonyho Camaru. 
Důrazného Kanaďana vedení v listopadu 
přivedlo pro jeho střelecký potenciál. Ten 
ukázal naplno – o tom svědčí 20 vstřele-
ných branek v 43 zápasech. 

„Líbí se mi, co se nám zde zatím podařilo a tě-
ším se na play-off. Vždycky mám na sebe vel-
ké nároky, nemyslím si, že jsem ukázal vše, co 
dokážu. Skvěle se mi spolupracuje s Robertem 
Kousalem a Tomášem Zohornou, oba to jsou 
výtečně technicky vybavení hráči, kteří na sobě 
makají. Cítím se tu skvěle, jsou tu sympatičtí 
lidé a vyhlížím další rok,“ rozpovídal se po nové 
dohodě s Pardubicemi Anthony Camara.

Ve smlouvě, kterou Camara s Dynamem pode-
psal, byla opce, kterou se klub rozhodl uplatnit. 
„Anthonyho jsme angažovali pro jeho schop-
nost dávat góly. Z hráčů, které jsme měli v hle-
dáčku, vyšel nejlépe. Naše očekávání naplnil 
a jsme rádi, že se mu u nás daří. Uplatnění opce 
bylo proto pro nás samozřejmostí,“ uvedl spor-
tovní ředitel klubu Dušan Salfický. 

Dynamo se připravuje na play-off, které se 
v enteria areně hrálo naposledy v sezoně 
2017/2018. Hráči i realizační tým jsou patřič-
ně nahecovaní. „Čím je play-off blíže, tím větší 
je natěšení. Zkušenější hráči to už v sobě mají, 
těm mladším to ještě teprve dojde. Nyní se ale 
chceme v posledních zápasech základní části 
pozitivně naladit na začátek předkola,“ nechal 
se slyšet manažer týmu Tomáš Rolinek. 

Z KABINY
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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.HOKEJKV.CZ

# NÁR. JMÉNO NAROZEN VÝŠKA VÁHA HŮL

BRANKÁŘI

85 CZE VLADISLAV HABAL 2. 4. 1991 182 cm 91 kg P

37 CZE PATRIK HAMRLA 21. 5. 2003 190 cm 88 kg L

31 CZE ADAM HORÁK 21. 11. 2001 183 cm 78 kg L

35 CZE FILIP NOVOTNÝ 6. 5. 1991 184 cm 89 kg L

OBRÁNCI

12 CZE FRANTIŠEK KLEJNA 1. 1. 2000 171 cm 79 kg P

73 CZE DANIEL KOWALCZYK 23. 6. 2000 190 cm 97 kg L

22 CZE DALIMIL MIKYSKA 16. 8. 1999 185 cm 93 kg L

7 CZE MICHAL PLUTNAR 21. 2. 1994 190 cm 83 kg P

55 CZE LUKÁŠ PULPÁN 23. 6. 1985 173 cm 82 kg L

90 CZE MARTIN ROHAN 26. 6. 1990 178 cm 84 kg L

44 CZE PETR ŠENKEŘÍK 13. 3. 1991 182 cm 88 kg L

58 CZE MARTIN WEINHOLD 22. 2. 1997 179 cm 83 kg P

88 CZE LIBOR ZÁBRANSKÝ 26. 5. 2000 185 cm 86 kg P

ÚTOČNÍCI

8 CZE ONDŘEJ BERÁNEK 21. 12. 1995 182 cm 87 kg L

21 CZE JIŘÍ ČERNOCH 1. 9. 1996 179 cm 85 kg L

9 CZE JAKUB FLEK 4. 12. 1992 172 cm 74 kg L

67 CZE JAN HLADONIK 18. 8. 1999 176 cm 78 kg L

24 CZE VÍT JISKRA 29. 5. 2001 179 cm 78 kg L

19 CZE MARTIN KADLEC 5. 12. 1988 180 cm 73 kg P

10 CZE PETR KOBLASA 7. 11. 1993 185 cm 90 kg P

64 CZE MARTIN KOHOUT 17. 1. 1995 185 cm 95 kg L

25 CZE JIŘÍ KULICH 14. 4. 2004 176 cm 64 kg L

23 SVK TOMÁŠ MIKÚŠ 1. 7. 1993 184 cm 86 kg L

76 CZE MARTIN OSMÍK 7. 4. 1996 188 cm 85 kg L

17 CZE TOMÁŠ REDLICH 12. 2. 1993 186 cm 84 kg L

34 CZE VÁCLAV SKUHRAVÝ 16. 1. 1979 192 cm 119 kg L

26 CZE OTAKAR ŠIK 4. 4. 2000 179 cm 74 kg L

77 CZE TOMÁŠ VILDUMETZ 27. 9. 1998 173 cm 76 kg L

5 CZE TOMÁŠ VONDRÁČEK 16. 2. 1991 190 cm 95 kg L

91 CZE MATĚJ ZABLOUDIL 23. 12. 1998 180 cm 83 kg L

WWW.HCDYNAMO.CZ

# NÁR. JMÉNO NAROZEN VÝŠKA VÁHA HŮL

BRANKÁŘI

30 RUS KONSTANTIN BARULIN 4. 9. 1984 186 cm 93 kg L

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

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

OBRÁNCI

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

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

77 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

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

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

81 AUS KALE COSTA 14. 6. 2002 172 cm 75 kg L

28 CZE LUBOŠ HORKÝ 14. 11. 1997 188 cm 84 kg P

19 CZE FILIP KOFFER 3. 4. 2001 177 cm 74 kg L

46 BLR ANDREJ KOSTICYN 3. 2. 1985 183 cm 97 kg L

90 CZE ROBERT KOUSAL 7. 10. 1990 185 cm 90 kg L

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

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

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

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

22 CZE MICHAL POCHOBRADSKÝ 1. 4. 1999 195 cm 101 kg L

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

15 CZE ONDŘEJ ROHLÍK 17. 6. 2001 183 cm 67 kg L

23 CZE ONDŘEJ ROMAN 8. 2. 1989 182 cm 83 kg L

27 SVK PAVOL ŠTETKA 2. 10. 2003 194 cm 81 kg L

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

79 CZE TOMÁŠ ZOHORNA 3. 1. 1988 185 cm 95 kg L

SOUPISKY MUŽSTEV



PATRIK 
POULÍČEK

SÍLOU TÝMU 
JE PARTA 
V KABINĚ

Obětavý bojovník, pracant, hráč 
na oslabení. Takové nálepky dostával 
po celé čtyři roky, kdy se snažil 
propracovat do kádru A-týmu Dynama 
Pardubice. Patrik Poulíček se však 
během dalších čtyř let stal někým 
ještě důležitějším. Díky poctivé práci 
je teď druhým nejlepším pardubickým 
střelcem i mistrem vhazování, zároveň 
působí i jako příklad pro ostatní.
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účastnili bojů o udržení v soutěži. A ani další 
sezony nebyly z týmového hlediska úplně pove-
dené. Také si nejsem úplně jistý, že jsem vždy 
pracoval tak, jak pracuji poslední roky. Později 
jsem si ale uvědomil, že bez tvrdé dřiny to ne-
půjde.

Když jste pak dostával první příležitosti v ex-
tralize, musel jste hodně změnit svůj styl hry, 
že?
Nebylo lehké dostat se do dospělého hokeje. 
Snažil jsem se najít nějakou díru, kterou bych 
mohl zaplnit. Když jsem začínal v A-týmu, hrálo 
tu hodně dobrých hráčů, kteří plnili ofenzivní 
úkoly. My mladí jsme spíš měli na starosti de-
fenzivní práci. Postupem času jsem začal hrát 
oslabení, dostával tam více šancí, takže jsem se 
snažil nějakým způsobem uchytit a dokázat, že 
mohu být týmu platný a prospěšný v určitých 
činnostech.

24 bodů ve 49 utkáních. Útočník Patrik Poulí-
ček zažívá nejlepší sezonu v kariéře, Dynamu 
pomáhá na obou koncích kluziště a po těžších 
sezonách konečně doufá v týmový úspěch. 
„V playoff je důležitá soudržnost, a tu určitě 
máme,“ říká a dodává větu sobě vlastní. „Na 
ledě necháme všechno.“

Jak dlouho už působíte v Pardubicích? Narodil 
jste se v Havlíčkově Brodě, jako první hokejový 
klub máte ve statistikách uveden Pelhřimov.
Ano, začínal jsem tam s hokejem. Do Pardubic 
jsem přišel v osmi letech, respektive jsme se 
přestěhovali. Zčásti kvůli hokeji, zčásti kvůli no-
vému startu. Takže do třetí třídy už jsem chodil 
v Pardubicích, de facto jsem tu vyrůstal. 

Během vašeho posledního roku v juniorské 
kategorii jste vyhrál bodování týmu, byl jste 
zároveň I nejlepším střelcem. Jak zpětně 
vzpomínáte na tohle období?
Popravdě, moje roky v juniorské soutěži byly 
celkem prachbídné, jeden rok jsme se dokonce 

ROZHOVOR
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Po několika letech snahy se vám to povedlo. 
Jak teď vnímáte slova spoluhráčů a trenérů, 
kteří oceňují vaše odhodlání a výkony? 
Snad se to neříká jen ze zdvořilosti. Snažím se 
pořád zlepšovat, pracovat na sobě. Mám cíl, za 
kterým si jdu, vím, co chci. Mám radost, že si to 
myslí i ostatní, býval jsem k sobě hodně kritický, 
někdy až příliš. Ve spoustě věcí jsem se zbyteč-
ně utápěl, nevěřil jsem si. S tím bojuji neustále.

Nějaký posun v mentalitě ale určitě nastal, 
letos už máte na svém kontě sedmnáct gólů, 
což je stejně jako za předchozí tři sezony do-
hromady. Čím to?
Snažím se mít hodně proaktivní přístup, začí-
nám zápas s tím, že vstřelím branku. Žádné „jdu 
si zahrát, hlavně to nějak zvládnout a nic nepo-
kazit.“ Jdu tvořit a dávat góly. Do koncovky bych 
se přitom mohl tlačit ještě o něco více. 

Dalším faktorem vaší povedené sezony může 
být také dlouho chybějící stabilita, a to jak 

v zázemí klubu, tak i na trenérské lavičce. Vní-
máte to podobně?
Pro nás hráče je to určitě plus, dává nám to klid 
na práci. Soustředíme se jen na hokej a svůj vý-
kon, neřešíme věci okolo. Díky tomu věnujeme 
veškerou energii svému rozvoji. Mě osobně dů-
věra ostatních opravdu posouvá dopředu. Ne 
vždy se na ledě rozhodnete správně, když vás 
ale spoluhráči a trenéři podrží, víte, že si může-
te dovolit víc. Tím pádem se k vám i odráží puky, 
získáváte nerozhodné situace ve svůj prospěch.

Stabilní je také vaše útočná formace s Matě-
jem Blümelem a Matejem Paulovičem. Již ně-
kolik měsíců nastupujete vedle sebe, někdy 
dokonce i jako první pardubický útok. Jak bys-
te popsal vaši “chemii”?
Asi nejsme úplně typický útok, nemáme nějak 
specificky rozdělené úkoly a role v lajně. Všichni 
tři jsme schopni zastat ty obvyklé role střelce, 
nahrávače a pracanta. Tahle všestrannost je 
i naší předností, každý z nás dokáže dobře vy-
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střelit, přihrát a obětovat se pro druhé. Jsme 
schopni zastat také defenzivní činnosti, na-
vzájem si pomáháme, dokážeme obstát v kon-
krétních situacích. Jediným úkolem, který kluci 
nemají, je vyhrávat buly. To je asi jediná určená 
role v naší formaci.

Dlouhodobá spolupráce vám třem asi vyhovuje. 
Vidím to jako velkou výhodu. Prospívá nám to, 
protože víme, co od sebe čekat. Každý den se o 
naší souhře na ledě bavíme, nacvičujeme i něja-
ké signály, šablony. Sehráli jsme spolu už hodně 
zápasů, takže o sobě máme přehled a známe 
své návyky. Je to ku prospěchu věci.

Zmínil jste výhry na vhazování. Těch máte 
nejvíce v extralize, můžete se tak pochlubit 
úspěšností přes 57 %. Jaký je váš recept na 
úspěch?
U mě je buly o silovém pojetí, takže dělám spe-

cifické cviky v posilovně. Snažím se na vhazo-
vání pracovat, abych si udržel kvalitu, ale abych 
byl i silnější. Momentálně se na to soustředím 
dost, buly chci vyhrávat často, těží z toho spo-
luhráči. Na tréninku se společně snažíme najít 
fígle, vylepšení, někdy si zkusíme i nějaké nácvi-
ky souhry po vhazování.

Pohled na extraligovou tabulku vás může také 
těšit. Sedmé místo v základní části by bylo 
druhým nejlepším výsledkem za posledních 
devět let.
Už jen vůči těm minulým sezonám… Zažil jsem 
tu bídné roky, takže pro mě je to asi dvakrát 
větší satisfakce. Ani letošní neúspěšný začátek 
nebyl jednoduchý, o to víc mě těší, že jsme to 
zlomili a dokázali se zvednout. Naše umístění 
teď vypadá daleko lépe.
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Vaše výkony se však odehrávají před prázdný-
mi tribunami. Jak to na hokejistu působí?
Hodně nás mrzí, že hokej nemůžeme prožívat 
s fanoušky. Bohužel je taková doba, pandemie 
nám to nedovoluje. Musíme být trpěliví a makat 
dál. Domácí prostředí je teď ale o poznání slabší 
výhoda než v předešlých sezonách. Jsou mo-
menty, které vás dostanou do varu, protože di-
váci skandují, doslova šílí a vám to vlévá novou 
krev do žil. Mnohem lépe se hraje, když za se-
bou cítíte publikum a máte jeho podporu. Jejich 
energie nás tlačí k vítězstvím.

A co říkáte na zběsilé tempo, v jakém se extra-
ligové zápasy momentálně odehrávají?
Když se nedaří, tak je super, že brzy následuje 
další utkání, kdy to můžeme napravit. Na dru-
hou stranu občas se hodí i psychický odpoči-
nek, mít den volna, během kterého se dá za-
pomenout na hokej. Pokud ale všechno šlape, 
je skvělé jít od zápasu k zápasu a navazovat na 
předešlou hru.

Již příští středu začíná předkolo playoff. Jaké-
ho protivníka byste si do něj přál?
Nemám žádného oblíbeného, vytouženého 

soupeře. Budeme se muset poprat s tím, kdo na 
nás vyjde. Nezáleží na tom, jestli to budou Vary, 
Brno, nebo Vítkovice. Na to se nemůžeme ohlí-
žet, chceme se radši soustředit na svůj vlastní 
výkon.

Co by podle vás mělo Dynamo zlepšit ještě 
před vyřazovací částí?
Přestože zůstávám pokorný, tak v našem týmu 
nevidím nějaký zásadní problém. Musíme být ale 
víc zaujetí do hry, snažit se každý okamžik zápa-
su odehrát na sto procent a nevypadávat z role, 
ze hry, abychom neměli nějaké hluché pasáže.

V rámci soutěže máte čtvrté nejlepší přesilové 
hry, na druhou stranu třetí nejhorší oslabení. 
Předpokládám, že teď hodně pracujete na 
zlepšení právě také v téhle oblasti.
Samozřejmě, pořád je co zlepšovat. Ve statis-
tikách se projevil i nevydařený začátek sezony, 
postupem času jsme ale v oslabení začali zlep-
šovat postavení i samotnou hru. Soustředíme 
se i na video, takticky si rozebíráme soupeře, 
abychom věděli, co na něj platí. Hodně komu-
nikujeme, snažíme se zlepšovat tak, abychom 
oslabení vždy přečkali bez inkasované branky.
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Co podle vás může být ve vyřazovacích bojích 
naopak předností Pardubic?
I když momentálně nedáváme dostatek gólů, 
tak bych řekl, že máme dobrou ofenzivní hru. 
Jsme schopni si vytvořit mnoho šancí, ve kte-
rých však musíme být důraznější. Největší síla 
týmu je každopádně naše parta. V playoff je 
důležitá soudržnost a my chceme do každého 
zápasu jít s cílem bojovat, vyhrát a nechat na 
ledě všechno.

Vztahy v týmu jsou tedy na dobré úrovni?
Parta v kabině je super. Ze spousty věcí si umí-
me udělat legraci, nikdo se neurazí, když si z něj 
vystřelíte. Také máme spoustu lídrů, kteří si 
v  kabině řeknou své. Ať už je to Honza Kolář, 
Kuba Nakládal, nebo další zkušení a starší hráči. 
Myslím, že v tomhle máme dobrý kolektiv. Ni-
kdo se nebojí říct cokoli k týmu a výkonu. Každý 
z nás dokáže vystoupit a tým namotivovat.

Myslíte, že je v dohledné době reálný další 
návrat některého z odchovanců, například To-
máše Noska, se kterým jste působil už v mlá-
dežnických kategoriích?
S Tomášem jsme spolu chodili i do školy, on 
pak hrál ve vyšších ročnících. V kontaktu úplně 
nejsme, ale vzhledem k jeho výkonnosti a stá-
le mladému věku bych řekl, že má před sebou 
ještě několik úspěšných let v zahraničí. Třeba 
někdy v budoucnu, až si splní své osobní cíle 
a bude se chtít vrátit za rodinou, by jeho návrat 
mohl vyjít.

Vaším osobním cílem je reprezentace. Kdy-
byste si ale mohl vybrat nějaké ideální zahra-
niční angažmá, jaké by to bylo?
Myslím, že pro hráče z extraligy může být re-
álnou metou KHL. Já sám sice nemám nějaké 
vysněné angažmá, ale co se týče kultury a po-
znávání zemí, tak by se mi líbilo Švédsko nebo 
Finsko. Z mého pohledu jde o hodně zajímavé 
země, chtěl bych poznat jejich společnost a cel-
kově úroveň života. 
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V jednom z rozhovorů jste prohlásil, že na 
odchod do zahraničí se nechystáte. Vloni 
na jaře, před prodloužením smlouvy s Dy-
namem, o vás nicméně stály i jiné extrali-
gové kluby.
Nějaké nabídky jsem měl, ovšem s Pardu-
bicemi jsem paralelně jednal o smlouvě, 
řešili jsme to už v průběhu sezony. Byla jen 
otázka času, kdy se shodneme na podmín-
kách a podepíšeme kontrakt. Pro mě byla 
naprostá priorita zůstat tady a neodcházet 
v extralize jinam. Měl jsem víru, že to může 
pokračovat úplně jiným směrem než v pře-
dešlých letech. Dobře to tu znám, skvěle se 
nám povedl závěr soutěže, to samozřejmě 
také hrálo roli. Upřímně, jinou organizaci 
ani poznávat nechci. Když na ledě všechno 
funguje, jsem v Pardubicích naprosto spo-
kojený.

Kromě extraligy už jste si zahrál hokej 
i na univerziádě, kde jste byl součástí čes-
ké vysokoškolské výpravy. Jaké to tehdy 
bylo?
Byl to rok 2013, s Davidem Březinou a Mi-
chalem Štědrým jsme byli ještě v juniorech. 
Dostali jsme se do českého univerzitního 
týmu, měli jsme tak možnost podívat se do 
Trentina v Itálii. Byla to zajímavá zkušenost 
a také zpestření sezony, odpočinuli jsme si 
od školy i programu juniorů. Vzpomínám 
na to rád.

Studoval jste na univerzitě v Pardubicích?
Ano, na Fakultě chemicko-technologické. 
Bohužel jsem nedostudoval, byl jsem špat-
ný student, nebo spíš flink. Nedokončil 
jsem druhý ročník, respektive jeden ze se-
mestrů… Studium mě moc nebavilo a vě-
noval jsem se spíše hokeji. Honza Zdráhal 
byl úspěšnější, jemu se povedlo dostudo-
vat. Já jsem to bohužel nedokázal.

ROZHOVOR
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PATRIK 
POULÍČEK
NAROZEN: 10. června 1993

VÝŠKA: 184 cm

VÁHA: 86 kg

TIPSPORT EXTRALIGA 
2020-2021

ZÁPASY: 49

GÓLY: 17

ASISTENCE: 7

BODY: 24

+/-: 2





KOMPLETNÍ PÉČE
O VZHLED

VAŠEHO VOZU

YO U R  C A R  /  O U R  C A R E



PATRIOT „ŠMAJDA“
Pardubice se od počátku své historie mohou pyšnit skvělými brankáři. Naše připo-
menutí hráčů a funkcionářů, jejichž čísla visí pod stropem enteria arény, pokračuje 
právě dalším z řady skvělých brankářů. Červené číslo dvacet na svých zádech totiž 
nosil Vladimír Dvořáček.
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Vladimír Dvořáček se narodil 29. října 1934 
v  Pardubicích. Pardubicím také zasvětil celou 
svou profesionální kariéru. Ve dresu východo-
české hokejové metropole nastoupil už v sezo-
ně 1952. Dohromady odchytal neuvěřitelných 
422 zápasů.

Byl nástupcem brankáře Hillera a vytvořil dvoj-
ku s dalším velice nadějným brankářem Vladi-
mírem Nadrchalem. Ten poté ovšem odešel do 
Brna a Dvořáček, kterému v týmu neřekl nikdo 
jinak než „Šmajda“, se stal legendou branky 
Pardubic. Oba brankáři se pak ale ještě potkali 
v reprezentačním dresu.

Bohužel se však Dvořáček v reprezentaci příliš 
neohřál. Účastník ZOH z roku 1960 se objevil 
jen ve čtyřech zápasech. Po neshodách s trené-
rem se vrátil domů a nahradil ho brankář Josef 
Mikoláš.

V sezoně 1959/1960 vybojoval Vladimír Dvo-
řáček s Pardubicemi bronzové medaile, což 
byl první medailový úspěch dnešního Dynama 
v nejvyšší soutěži.

Vladimír Dvořáček byl obrovský pardubický 
patriot a celý svůj život zasvětil právě tomuto 
městu, proto není divu, že jeho dres visí pod 
stropem enteria arény. Někdejší výtečný bran-
kář zemřel v Pardubicích 28. prosince 1983.

VLADIMÍR DVOŘÁČEK
Datum narození 29. října 1934
Místo narození Pardubice,
Datum úmrtí 28. prosince 1983
Místo úmrtí Československo
Stát Československo
Přezdívka Šmajda

KLUBOVÉ INFORMACE
Aktivní roky ?1954-1964
Číslo 20
Pozice brankář
Kluby Dynamo Pardubice

ÚSPĚCHY
Mistrovství Evropy
1960 – STŘÍBRO

Československá hokejová liga
1959/60 – BRONZ

HISTORIE
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