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Výhrou v prodloužení v předposledním 
kole základní části jsme si zajistili sedmé 
místo v tabulce, a tedy i jistotu začátku 
předkola Generali Česká pojišťovna play-
-off Tipsport extraligy na domácím ledě. 
V utkání jsme porazili svého soupeře pro 
předkolo – HC Energii Karlovy Vary, když 
v nastaveném čase rozhodl dalekonosnou 
ranou kapitán Jakub Nakládal.
 
Do zápasu 52. kola na ledě brněnské Komety 
tak nastoupila omlazená sestava, aby si ně-
které z opor našeho mužstva odpočinuly. Do 
utkání tak zasáhli šestnáctiletý František For-
mánek, sedmnáctiletý Ondřej Chabada, dvace-
tiletý Tomáš Jelínek a na střídačce byl připra-
vený jako náhradní brankář čerstvě plnoletý 
Michal Borovička. 

Po výtečném výkonu odjížděla zkušenosti na-
bírající soupiska Pardubic z Brna se třemi body 
za výhru 5:2. Debutant Formánek si kromě 
premiérového startu v soutěži přivezl po krás-
né individuální akci zpátky domů i památeční 
puk za premiérový extraligový gól. 

„Podle mě se mi hodně povedl a doufám, že při-
dám i další. Tím, že jsme vyhrávali, jsem mohl 
být víc v klidu, i když jsem byl trochu nervózní, 
co mám udělat, když jedu sám. Ale vymyslel 
jsem to nejlépe, jak jsem mohl,“ zhodnotil po 
utkání debutant Formánek, který letos nastu-
puje v partnerském klubu HC Stadion Vrchlabí. 

V jeho sestavě odehrál 21 zápasů a připsal si 
pět bodů (3+2). V dresu Vrchlabí se stal prvním 
hráčem ročníku 2004, který vstřelil branku 
v profesionálních soutěžích.

Další pozitivní zprávou uplynulých dní je, že 
současný realizační tým bude v Dynamu po-
kračovat i v následující sezoně. Richard Král 
s Davidem Havířem, Petrem Sýkorou a týmo-
vým manažerem Tomášem Rolinkem se do-
hodli s vedením klubu na další spolupráci. 

„Současný realizačním tým splnil, co jsme 
chtěli. Od svého nástupu vtiskli mužstvu no-
vou tvář a jsme s jejich prací spokojení. Proto 
jsme se se všemi členy domluvili na další spo-
lupráci,“ oznámil sportovní ředitel HC Dynamo 
Pardubice Dušan Salfický.
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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

30 CZE TOMÁŠ RACHŮNEK 26. 2. 1991 182 cm 95 kg P

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

19 CZE DOMINIK RYMON 29. 5. 2004 177 cm 67 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

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



JAKUB 
NAKLÁDAL

RICHARD 
KRÁL

DYNAMO 
MÁ POTENCIÁL 
USPĚT
Jsou symbolem zkušeností i lídry kabiny. 
Richard Král a Jakub Nakládal už v dresu 
Pardubic zažili, jaké je být mistrem 
republiky. Teď se něco takového pokusí 
zopakovat, poprvé v rolích trenéra a 
kapitána. Jak oba vnímají vyzařovací boje? 
A proč věří, že předkolo zvládnou vítězně? 
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Rozdíl mezi hrou v základní části a v play-off je 
asi hodně znát, že? 
R.K.: Myslím, že „play-off hokej“ není jenom 
fráze. Opravdu se hraje trochu jiným stylem, 
k vidění je více tvrdých soubojů, více bojovnosti. 
Každý tým se hrozně moc soustředí, přece je-
nom prohra v základní části neznamená konec 
sezony, ztráta se dá dohnat lepšími výsledky. 
Oproti tomu předkolo se hraje na tři vítězné zá-
pasy, a pokud by se jeden z nich podcenil, může 
to mít fatální následky. Play-off je tedy specific-
ké, opravdu v něm záleží na každém utkání.

Richarde, vy jste jako hráč zažil nespočet vy-
řazovacích bojů. V roli trenéra v nich ale A-tým 
povedete poprvé. Není to pro vás překážkou?
R.K.: I pro trenéry platí, že play-off je „jiná sou-
těž.“ Sice si uvědomuji, že půjde o moji premié-

Richard Král byl součástí vítězného celku Tesly 
Pardubice v roce 1989, Jakub Nakládal slavil v 
roce 2010. Společně se teď snaží uspět v play-
-off 2021, jako první stojí v cestě Karlovy Vary. 
„Není to lehký soupeř, ale pro postup uděláme 
maximum,“ říká kouč Král v rozhovoru, kterého 
se účastnil i kapitán Nakládal.

Zůstává pro Vás význam play-off stejný, na-
vzdory absenci diváků na tribunách?
J.N.: Určitě ano, už jenom tím, že minulý rok 
bylo play-off zrušené. O to víc se toho nemů-
žeme dočkat. A co je hlavní, Pardubice nehrály 
play-off hodně dlouho, takže každý je natěšený. 
Je to prostě něco navíc – play-off můžete hrát 
10 let po sobě, a stejně se neomrzí.

R.K.: Samozřejmě je to vždy vrchol sezóny. 
Všichni si to užívají, hokej má grády.

ROZHOVOR
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ru, ale nedělám si z toho těžkou hlavu. Myslím, 
že máme natolik zkušený tým, že všichni víme, 
co nás čeká. Včetně mých kolegů v realizačním 
týmu, kteří za sebou také mají bohatou hráč-
skou kariéru. 

Jakube, bude vyřazovací část speciální i pro 
vás? Na dresu máte kapitánské „C“ a při ná-
vratu ze zahraničí jste hlásil, že jste přišel do 
Pardubic udělat úspěch.
J.N.: Play-off jsem tu už dvakrát zažil a nemy-
slím si, že to letošní bude v něčem zvláštní. 
Několikrát jsem hrál o titul i v zahraničí, takže 
pro mě nejde o nic nového. Céčko na dresu ne-
hraje roli, obzvlášť play-off vůbec není o jedinci, 
ale o celém týmu. A jak už říkal trenér, máme 
obrovsky zkušený tým, který se navíc vhodně 
doplnil. Každý z hráčů si tedy k našemu výko-
nu může říct své, kabinu rozhodně nevedu sám. 
Zodpovědnost určitě vnímám, ale během sezo-
ny jsem si na ni zvykl a nijak mě netíží.

Vraťme se ještě k základní části. Sedmé místo 
je druhý nejlepší výsledek za posledních devět 
let. Jste tedy spokojení s dosavadním průbě-
hem sezony? 
R.K.: Po nevydařeném začátku, kdy jsme přebí-
rali mužstvo na předposlední příčce, jsme spo-
kojeni hlavně s prostřední částí ročníku. Okolo 
Vánoc se nám povedly dvě delší bodové série, 
a dostali jsme se tak na sedmé místo. Samozřej-
mě, závěr bodově úplně nevyšel dle představ, 
ale snad žádný tým se letos nevyhnul nějaké 
krizi. Na nás to přišlo ke konci, podle mě nejde 
o nic zvláštního. Věřím, že to na nás nezanechá 
stopy. 

J.N.: Už před sezonou jsem věřil, že máme urči-
tý potenciál. Akorát se musely napravit některé 
nedostatky. To se povedlo, začali jsme hrát jiný 
hokej, který týmu vyhovuje, postupně jsme se 
naučili vyhrávat. Zmíněnému výpadku bych 
nepřikládal nějaký velký důraz. Naše výkony se 
i tak hodně zvedly a alespoň jsme zjistili, že se 
vyhrává pouze s maximálním nasazením a dis-
ciplínou. 

Sestava se přitom během ročníku často mě-
nila.
R.K.: Měli jsme dost zraněných hráčů, náš kádr 
pak nebyl úplně nejširší. Někteří kluci byli i na 
reprezentačních srazech, takže hráli hodně zá-
pasů v krátkém sledu a projevila se pak na nich 
únava. Ale doufáme, že jsme to nějakým způ-
sobem ustálili, nažhavili, a ve středu budeme 
připravení.

Co může být v play-off předností Pardubic? 
R.K.: Během té vítězné série jsme měli velice 
dobrý pohyb, směrem dopředu jsme byli dů-
razní, dokázali jsme rychle otáčet hru. Chodili 
jsme do protiútoků, byli jsme kreativní. Mohlo 
by také rozhodovat, že máme zkušený tým, jsou 
to všechno hráči, na kterých by to mělo stát. 
K  tomu se přidají mladí kluci, kteří letos hráli 
dobře, a tahle chemie by měla fungovat.
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Funguje i chemie mezi kapitánem a realizač-
ním týmem?
J.N.: Jednoznačně. Když chceme něco rozebrat, 
můžeme si o tom s kýmkoli promluvit. U trené-
rů máme vždy dveře otevřené.

Jak jako lídr kabiny vnímáte jejich bohatou 
hráčskou minulost?
J.N.: Všichni naši trenéři si prošli mnoha situace-
mi a vědí, jak se zachovat, umí poradit. Hlavně 
pro mladé kluky to má obrovský přínos. Letos 
bylo hodně vidět, že se s nimi pracuje. Ať už na 
ledě, nebo mimo něj ohledně psychiky. Kdo jiný 
by mohl radit a předávat zkušenosti, než trenér 
nebo bývalý hráč? Tím spíše, když jde o takové 
osobnosti se skvělými kariérami.

Je to i pro vás cenné, že si máte ke komu dojít 
pro radu? Tomáš Rolinek byl v roce 2010 kapi-
tánem posledních českých mistrů světa…
J.N.: Rolas je velký motivátor, srdcař. Všichni 

si ho vážíme, jeho přínos se na nás projevuje. 
V  šatně šíří dobrou atmosféru a snaží se po-
vzbuzovat, což je super.

Vypsal hlavní trenér pro tým nějaké sázky, jak 
to má ve zvyku? 
R.K.: Kluci ode mě nějakou motivaci mají (směje 
se).

A co hráči, mají nějaký speciální rituál pro 
play-off? 
J.N.: Samozřejmě něco nachystaného máme, 
k play-off to patří. Na druhou stranu je to inter-
ní věc, kterou nechci prozrazovat. Víme o tom 
jen my v kabině, a tak si myslím, že by to mělo 
i zůstat.

Zápasy s Karlovými Vary letos vždy končily 
těsným rozdílem o jednu branku. Dá se očeká-
vat vyrovnaná série?
R.K.: Každé play-off je těžké. Nikdy v něm nedo-

ROZHOVOR
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stanete lehkého soupeře, kterého byste pokaž-
dé přehrál třeba o šest gólů. Extraliga je velmi 
vyrovnaná a my k Varům musíme přistupovat s 
respektem. Věříme však, že máme kvalitní kádr 
a sérii zvládneme.

V kabině se tedy neřešilo, jestli Pardubice pů-
jdou na Vary, Vítkovice, nebo Brno?
R.K.: Nemůžeme řešit věc, kterou neovlivníme. 
Prostě jsme čekali do posledního kola, jeli jsme 
do Brna a chtěli tam vyhrát. A jenom jsme če-
kali, kdo na nás vyjde. Nakonec jsou to Karlovy 
Vary a my uděláme všechno pro to, abychom na 
ně dokázali vyzrát. 

Vary hrají trochu divoký hokej, v jejich utká-
ních bývá mnoho akcí na obou stranách. My-
slíte, že jejich herní projev bude více nezá-
vazný, otevřený? V play-off se většinou hraje 
spíše zodpovědně.
R.K.: Určitě můžou mít i méně tradiční přístup 
a zvolit aktivní hru. Karlovy Vary sází na svůj 
výborný pohyb, takže asi najednou nepřepnou 
do jiného, pasivního stylu. Musíme vymyslet, 

co na ně bude platit, ale to si 
nechám pro sebe (směje se). 
Řekl bych, že to bude atraktiv-
ní hokej.

Smýšlíte podobně jako sou-
peř? Chcete se rovněž pre-
zentovat aktivním hokejem 
a nehrát jen defenzivní „be-
ton“? 
R.K.: I dobrá obrana se dá hrát 
aktivně. Například Kanada to 
na mistrovství světa předvádí 
pravidelně. Jen musíte mít sys-
tém s jasně danými pravidly, 
aby se v defenzivě nestávaly 
zbytečné chyby.

Cílem do play-off je určitě do-
jít co nejdál. Jaké umístění by 

pro vás ale bylo hranicí úspěchu? 
R.K.: Na to je hodně těžké odpovědět. Každý by 
chtěl zvednout pohár, roli ale bude hrát hrozně 
moc okolností, nemusí se povést nějaká drob-
nost, naopak může pomoci shoda náhod… Asi 
neexistuje jednoznačná hranice. K týmu jsme 
přišli s cílem postoupit do play-off, se základní 
částí jsme tedy spokojení. Teď se ale začíná od 
nuly, a my máme jiná očekávání. Chceme jít co 
nejdál a musíme pro to udělat všechno. Co bude 
potom, to se uvidí.
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firma dodržující veškerá etická, finanční a lid-
ská pravidla podnikání v České republice,“ řekl 
generální ředitel HC Dynamo Pardubice Ivan 
Čonka. 

Mnoho ze členů Krajské hospodářské komory 
jsou fanoušky nebo již současnými partnery 
hokejových Pardubic. Prostřednictvím členství 
se však může klub také seznámit s novými po-
tenciálními partnery. 

„Krajská hospodářská komora Pardubického 
kraje vnímá HC Dynamo Pardubice dlouhodo-
bě jako velmi silnou značku. Obzvlášť to vidíme 
v poslední době, kdy se vedení ujal nový majorit-
ní vlastník Petr Dědek a značku Dynama svými 
rozhodnutími posílil, čehož důkazem jsou vý-
sledky této sezony. Obzvlášť mě to těší i proto, 

Dynamo Pardubice má již delší dobu podepsa-
né memorandum o spolupráci s Krajskou hos-
podářskou komorou, nicméně až nyní se stalo 
jejím plnohodnotným členem. 

„Je nám velkou ctí, že jsme byli přijati za člena 
KHK PK a budeme se moci setkávat se zástupci 
významných firem v kraji a využívat služeb Ko-
mory. Být členem KHK PK vidím jako obrovskou 
příležitost se zapojit do dění v kraji. Zároveň 
na sebe bereme odpovědnost vystupovat jako 

DYNAMO
PARDUBICE
SE STALO ČLENEM KRAJSKÉ 
HOSPODÁŘSKÉ KOMORY 
PARDUBICKÉHO KRAJE
Hokejový klub Dynamo Pardubice 
se zařadil do skvělé společnosti. 
Nyní jej naleznete mezi členy 
Krajské hospodářské komory 
Pardubického kraje (KHK PK), 
kterých je téměř 550. 

AKTUALITA

rfpardubice.cz

 správa budov
 pronájem  

 bytových prostor
 pronájem  

 nebytových prostor

 pronájem 
 ledových ploch
 veřejné bruslení
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 sportovní akce
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že sám jsem fanouškem klubu a také 
jednatelem společnosti, která pardu-
bický hokej dlouhodobě sponzoruje,“ 
řekl předseda představenstva Hos-
podářské komory Pardubického kraje 
(KHK PK) a jednatel firmy Stafi Jozef 
Koprivňanský.

V současnosti Krajská hospodářská 
komora Pardubického kraje sdružuje 
téměř 550 společností a živnostníků 
působících v našem kraji.
„Jsem rád, že HC Dynamo se hned 
z kraje letošního roku, kdy navíc spo-
lečenská situace není příliš pozitivní, 
stalo naším členem a zařadilo se tak 
vedle úspěšných firem z Pardubické-
ho regionu jako jsou Panasonic, Iveco, 
Era, Foxconn, THT Polička a spousta 
dalších,“ dodal Jozef Koprivňanský.

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje po-
skytuje širokou škálu služeb týkajících se podnikání, 
např. poradenství právní, finanční, zahraniční, vzděláva-
cí a související služby – ověřování certifikátů o původu 
zboží, vystavování karnetů ATA, LegalPoint. Je kontakt-
ním místem CzechPoint, MYTO.CZ, přijímá a zpracovává 
žádosti v programu Kvalifikovaný zaměstnanec. Dále se 
zaměřuje na pořádání kurzů, workshopů a tematických 
setkání. Aktivně se podílí na tvorbě podnikatelské le-
gislativy. Propojuje firmy se školami, podnikatele mezi 
sebou i se zástupci samosprávy, místní firmy se zahra-
ničními partnery. V Pardubicích patří, mimo jiné, mezi 
zakládající členy spolku Centrální polytechnické dílny. 

HOSPODÁŘSKÁ 
KOMORA

rfpardubice.cz

 správa budov
 pronájem  

 bytových prostor
 pronájem  

 nebytových prostor
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Druhý dres s číslem dvacet, jenž visí pod 
stropem enteria arény, patřil třetímu 
z legendární útočné trojice Martinec – 
Novák – Šťastný, kterého jsme si ještě 
nepředstavili. Jiří Novák se narodil 6. června 
1950 v Jaroměři. Vloni tak oslavil kulaté 
sedmdesáté narozeniny.
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ÚTOKU
JIŘÍ NOVÁK



Ligovou kariéru začal Jiří Novák už v sezoně 
1967/68 dne 6. března 1968, kdy Pardubice 
zvítězily 7:2 nad Chomutovem. O pár dní dříve 
vyhrál s  českou juniorskou reprezentací mist-
rovství Evropy juniorů. Za českou reprezentaci 
Novák odehrál 160 utkání a vstřelil v nich 76 
branek.

Do Pardubic přišel už ve dvanácti letech a s Teslou 
vyhrál titul v roce 1973. Ještě předtím získal dva 
tituly při plnění vojenské služby v Dukle Jihlava. Po 
odchodu z Pardubic hrál i v Itálii, Francii a Švýcarsku.

V nezapomenutelné formaci s Martincem 
a Šťastným plnil roli pracovitého a velmi chyt-
rého útočníka. Z pohledu osobních statistik 
byla pro Nováka nejúspěšnější sezona 1979/80, 
kdy ve 40 zápasech získal 52 kanadských bodů 
(26+26). Jedenáct branek vstřelil v přesilovkách. 
Dohromady v lize Jiří Novák naskočil k 480 utká-
ním. Statistika vstřelených branek se zastavila 
na čísle 256.

Za své výkony byl oceněn titulem Mistra sportu 
(1972) a Zasloužilého mistra sportu (1976). Po 
úspěchu na MS v Katovicích obdržel státní vy-
znamenání – Za zásluhy o výstavbu.

Jiří Novák je samozřejmě člen Síně slávy čes-
kého hokeje. Patří také do Elitního klubu střel-
ců. V současné době se hokeji už nevěnuje, žije 
přítomností a tím, co je teď, do minulosti se dle 
svých slov příliš nedívá.

JIŘÍ NOVÁK
Datum narození 6. června 1950
Místo narození Jaroměř
Stát Československo

KLUBY
Tesla Pardubice
Dukla Jihlava
HC Lausanne
Ours de Villard-de-Lans
SG Cortina

ÚSPĚCHY
2x mistr světa (1976-77)
stříbro ZOH (1976)
stříbro MS (1974-75, 1978-79)
druhé místo Canada Cup (1976)
bronz MS (1973)
3x ligový titul (1971-72)
Člen Síně slávy českého hokeje (2010)
Člen Klubu hokejových střelců (331 gólů)

HISTORIE
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Martin Mojžíš fandí pardubickému Dynamu celý 
svůj život. Společnost Gasco, ve které působí 
jako jednatel, podporuje pardubické hokejisty 
už řadu let, jsou také významným partnerem 
Zlaté přilby. Podílí se i na chodu našeho klubu 
jako člen dozorčí rady. „Pan Dědek má úžasný 
drive a touhu něco dokázat. Jeho práce je obdi-
vuhodná,“ říká. 

Jak dlouho jste fanouškem Pardubic?
Celý život chodím v Pardubicích na hokej a je to 
nedílná část mého života. 

Jste členem dozorčí rady HC Dynamo Pardubi-
ce a vlastně jste jediný, kdo byl za starého ma-
jitele i za nového majitele. Jak to hodnotíte?
Já jsem za minulého majitele moc dlouho v DR 
nepůsobil. Nicméně nemyslím si, že by se ne-
pracovalo, nebo něco podcenilo. Spíš bych řekl, 
že členové DR té práce dělali víc, než bylo v je-
jich popisu. Za fungování pana Dědka to má vše 
úplně jiný level, všechno má jiný spád. Ve vede-
ní a realizačním týmu jsou jasné kompetence 
a každý ví, kde je jeho místo a co má dělat. 

Takže za předešlého vedení to takto nefungo-
valo?
Tak to není a nechci, aby to takto vyznělo. Ve-
dení klubu se zpovídalo panu primátorovi, ten 
radě města a ta zastupitelstvu. Zastupitelstvo 
má 39 členů, a to se těžko hledá kompromis 

Martin Mojžíš fandí pardubickému Dynamu celý svůj život. Společnost Gasco, ve které působí 
jako jednatel, podporuje pardubické hokejisty už řadu let, jsou také významným partnerem 
Zlaté přilby. Podílí se i na chodu našeho klubu jako člen dozorčí rady. „Pan Dědek má úžasný 
drive a touhu něco dokázat. Jeho práce je obdivuhodná,“ říká. 

mezi tolika názory a politickými příslušnostmi. 
Každý tomu rozuměl a nejradši by radil, jak se 
to má řídit. Ale byly okamžiky, kdy jsem za-
znamenal, že se politické názory daly stranou 
a táhlo se za jeden provaz. Za tuto dobu musím 
vyzvednout práci Martina Charváta a taky On-
dřeje Hlaváče.

ZA PANA DĚDKA MÁ VŠECHNO 
ÚPLNĚ JINÝ LEVEL A SPÁD

ROZHOVOR
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Vraťme se do současnosti. Jak vnímáte pří-
chod Petra Dědka do Pardubic?
Pan Dědek má úžasný drive a touhu něco doká-
zat. Jeho práce je obdivuhodná a když se zamy-
slíte v jaké době klub převzal, myslím poklesy 
tržeb vstupného, reklamy a dalších příjmů, tak 
velká úcta k jeho práci. A to samozřejmě nejen 
jeho, ale i výkonných lidí jako jsou pan Čonka, 
Salfický a dalších co se podílejí na chodu klubu.

Zmínil jste na Dušana Salfického, především 
fanoušci mu někdy nemohou přijít na jméno. 
Mrzí vás to?
Každý klub projde obdobím, kdy se daří a kdy se 
nedaří. Když se daří, tak jsou všichni hrdinové. 

Když se nedaří, tak musí přijít někdo, kdo půjde 
se svojí kůží na trh a bojuje. Dá do své práce srd-
ce a energii, která už ostatní opouští. Pan Sal-
fický to udělal a za mě, jestli si někdo zaslouží 
za posledních pět let pomník na zimním stadi-
ónu, tak je to on.

A co vaše podnikání? Jak se vám daří a jak bys-
te svůj byznys přirovnal k hokeji?
Musím zaklepat, že se nám daří. A to díky usi-
lovné práci a maximálnímu nasazení našeho 
týmu. Říkám tým záměrně, protože u nás všich-
ni táhneme za jeden provaz. V dnešní době to 
ale není vůbec jednoduché. Podobnost s hoke-
jem? Hokejisté se už nějakou dobu průběžně 
testují. My v práci se začínáme průběžně tes-
tovat teď. Takže je to vlastně úplně stejné, jen 
jsme se mírně opozdili.

Společnost GASCO je už dlouhodobý partner 
pardubického hokeje. Jak to vidíte do budoucna?
Byli jsme partneři před krizí, v krizi a budeme 
i po ní. Pokud to bude možné a bude to v na-
šich silách, tak chceme dále spolupracovat 
a pomáhat pardubickému hokeji. A nejen jemu. 
V současné době spolupracujeme s fotbalem, 
basketbalem, hokejbalem, podporujeme šachy, 
a jiné sportovní kroužky, podporujeme školy 
a školky v Pardubicích a jsme dnes asi největší 
privátní partner Zlaté přilby. A takto bychom to 
rádi dál udrželi. I když chtít je velmi úzce vázané 
se slovem mít.
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