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PREMIÉRY 
V PLAY-OFF

Z KABINY

Po čtyřzápasové sérii předkola s Karlový-
mi Vary čekal na Dynamo ve čtvrtfinále 
tým BK Mladá Boleslav, který skončil po 
základní části třetí. Vzhledem k lepšímu 
umístění bruslařů po základní části série 
začala dvěma zápasy ve Ško-Energo Areně. 
 
Ani po jednom z nich však naše Dynamo ne-
mohlo slavit. Ve velmi vyrovnaném prvním 
utkání zvítězili domácí v poměru 2:0, když 
druhou branku vstřelil 22 vteřin před koncem 
obránce Martin Ševc do prázdné pardubic-
ké branky. Gólman Milan Klouček si připsal 
43 úspěšných zákroků. 

O den později byl naplánován druhý zápas 
a Dynamo do něj vstoupilo s lehce pozměně-
nou sestavou. Místo obránce Marka Ďalogy 
nastoupil dvacetiletý Tomáš Jelínek a z útoku 
vypadli Matouš Kratochvil s Ondřejem Rohlí-

kem, místo kterých se objevili Denis Kusý a Ra-
doslav Tybor.

Ani druhé utkání se Pardubicím nepovedlo. 
Sice koncem první třetiny v přesilové hře An-
thony Camara prostřelil domácího brankáře 
Jana Růžičku, po protestu domácích ale byl gól 
odvolán, protože před vstřelením branky hrál 
Andrej Kosticyn vysokou holí. V dalším prů-
běhu už se hráčům Dynama nepodařilo najít 
recept na domácího brankáře a v Boleslavi tak 
prohráli i druhý zápas, tentokrát 0:5. 

Pro Jelínka s Kusým se jednalo o jejich první 
zápasy v extraligovém play-off. „Vždycky je 
náročné naskočit do rozjetého play-off a zápa-
sového tempa. Je škoda, že nám neuznali gól, 
myslím, že by pak ten zápas vypadal trochu 
jinak,“ mrzelo po jeho premiérovém zápase 
v play-off Denise Kusého. 
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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.BKBOLESLAV.CZ

# NÁR. JMÉNO NAROZEN VÝŠKA VÁHA HŮL

BRANKÁŘI

30 CZE RADEK HAAS 5. 2. 2000 190 cm 80 kg P

37 SLO GAŠPER KROŠELJ 9. 2. 1987 188 cm 88 kg L

33 CZE JAN RŮŽIČKA 23. 2. 1997 185 cm 86 kg L

40 CZE MAREK SCHWARZ 1. 4. 1986 180 cm 86 kg P

OBRÁNCI

44 USA CONOR ALLEN 31. 1. 1990 185 cm 95 kg L

17 CZE DAVID BERNAD 2. 5. 1994 178 cm 76 kg L

72 CZE ONDŘEJ DLAPA 12. 11. 1991 192 cm 102 kg L

20 CAN MITCHELL FILLMAN 5. 6. 1990 191 cm 93 kg P

13 CZE MAREK HRBAS 4. 3. 1993 183 cm 88 kg L

3 CZE KAREL KLIKORA 30. 11. 2001 186 cm 90 kg L

7 CZE DAVID MORAVEC 18. 9. 2003 182 cm 81 kg L

19 CZE MARTIN PLÁNĚK 12. 7. 1991 179 cm 84 kg P

55 CZE MARTIN ŠEVC 23. 9. 1981 183 cm 87 kg L

4 CZE PETR ŠIDLÍK 18. 1. 1994 183 cm 91 kg L

85 CZE DOMINIK VACÍK 18. 5. 2002 178 cm 80 kg P

ÚTOČNÍCI

96 LAT MARIS BIČEVSKIS 3. 8. 1991 180 cm 79 kg L

81 CZE DAVID CIENCIALA 1. 12. 1995 182 cm 91 kg L

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

88 CZE OSCAR FLYNN 19. 4. 1999 174 cm 71 kg L

24 CZE JAN GRIM 2. 3. 2000 177 cm 80 kg L

74 CZE VLADIMÍR HOUŠKA 24. 5. 2000 193 cm 84 kg P

48 FIN JOONA JÄÄSKELÄINEN 5. 9. 1996 178 cm 80 kg P

27 CZE JAKUB KOTALA 15. 6. 1996 188 cm 88 kg L

23 CZE PAVEL KOUSAL 14. 11. 1998 179 cm 83 kg L

47 SVK MÁRIO LUNTER 20. 6. 1994 182 cm 82 kg L

46 CZE ONDŘEJ NAJMAN 30. 1. 1998 185 cm 95 kg P

91 CZE JAN STRÁNSKÝ 16. 4. 1990 178 cm 88 kg P

92 CZE JAKUB STRNAD 16. 2. 1992 180 cm 85 kg L

10 CZE GABRIEL SZTURC 24. 9. 2003 179 cm 78 kg L

29 CZE DAVID ŠŤASTNÝ 23. 3. 1993 186 cm 93 kg L

18 CZE ADAM ZBOŘIL 28. 8. 1995 171 cm 86 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

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



S KAŽDOU 
DALŠÍ VÝHROU 
SI VÍC VĚŘÍM,

ŘÍKÁ MILAN KLOUČEK
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V play-off jsi nejmladší brankářskou jednič-
kou, na tvých bedrech leží velká zodpověd-
nost.
O téhle statistice jsem ani nevěděl, ale moc na 
tom nezáleží. V dospělém hokeji už nějakou 
chvíli chytám a v Pardubicích jsem zažil i play-
-off v roce 2018 proti Třinci. Tehdy jsem se 
mohl hodně naučit od Ondřeje Kacetla. Vím, jak 
všechno funguje a tlak si nepřipouštím. Snažím 
se chytat stejně jako v každém jiném zápase 
a nějak speciálně neřeším, že jsme v play-off.

Přesto jsou ale takové zápasy trochu specific-
ké, ne?
Kluci mi v defenzivě ještě víc pomáhají, jsou ješ-
tě víc obětaví. Přešli jsme v kabině na jiný režim, 
jsme soustředěnější a dáváme si opravdu hodně 
záležet na detailech. Play-off je část sezony, na 
kterou jsme se celý rok těšili, takže si užíváme 
každý zápas.

Klouček oslaví třiadvacáté narozeniny 30. dub-
na. Teoreticky by je mohl oslavit v sedmém zá-
pase finále, které je na ten den naplánované. 
Do té doby je však ještě daleko, ani čtvrtfinále 
zatím nemá jasný výsledek. Mladý brankář si 
přesto udělal čas, aby povyprávěl o svých ho-
kejových začátcích a zkušenostech z první ligy 
nebo kempu NHL.

Jak hodnotíš dosavadní průběh sezony?
Troufám si říct, že přípravu jsem měl famózní. 
Úvodní zápasy extraligy nám ale vůbec nevyšly 
a nedařilo se nám ani po podzimní pauze. Pak 
se udělaly změny, přišel nový trenér brankářů 
a já šel na chvíli chytat do Vrchlabí, kde jsem se 
srovnal a dostal do formy. Více jsem si věřil, to 
je pro gólmana ohromně důležité. V posledních 
zápasech se cítím dobře a doufám, že to bude 
ještě gradovat. Náš tým je navíc dost zkušený 
a máme šanci na úspěch.

Úspěch v play-off často závisí 
na schopnostech brankářské 
jedničky. V Dynamu získal tuhle 
pozici Milan Klouček a vede si 
zatím více než obstojně. 

V dosavadním průběhu play-off 
propustí za svá záda v průměru 
jen 2 branky za zápas a jeho 
úspěšnost zákroků se pohybuje 
nad 93,5 procenty. 

ROZHOVOR
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Brankář v týmových sportech nemá moc jed-
noduchou pozici. Každá jeho chyba může být 
rozhodující.
Souhlasím. Jsme taková samostatná jednot-
ka, 60 minut stojíme v brankovišti a musíme 
být neustále v pozoru. Někdy je to 
složité, hlavě se občas nedá 
poručit a myšlenky odbíhají 
jinam. Ale snažím se po-
řád udržovat koncent-
raci i tempo. Například 
když je hra na druhém 
konci kluziště, brus-
lím si v brankovišti 
a představuji si určité 
herní situace.

Pomáhají ti k psychické po-
hodě i nějaké rituály?
Jde spíše o zvyky, mám pár věcí, které dělám 
pořád stejně. Pomáhají mi, abych se cítil dobře, 
ale nepřeháním to. Takže pokud na něco zapo-
menu, nehroutím se z toho.

Co tě vlastně v mládí přivedlo do branky?
S hokejem jsem začínal tady v Pardubicích, ale 
hrál jsem i fotbal. Nakonec u mě vyhrál hokej, 
táta ho hrál jako amatér, a už jako malé dítě 
jsem se s rodiči chodil dívat na extraligu. Do brá-

ny mě nasměroval kurz bruslení, kde se 
všichni hnali za pukem, jen já ne. 
Vždycky jsem čekal vzadu a bránil, 
abychom nedostali gól. Ve druhé 
třídě se pak trenéři ptali, kdo by 
chtěl být gólman, lákalo mě 
to chtěl zkusit. Vždycky se 
mi líbila brankářská výstroj, 
rád jsem sledoval i zákroky 
ve Zlaté helmě.

Sbíral jsi i hokejové kar-
tičky?

Jasně, dokonce si myslím, že je 
mám ještě pořád doma. Pamatuji si to období 
dobře, kartičky patřily k našemu dětství. Hokej 
jsem hodně prožíval, u střídačky Pardubic jsem 
třeba vždycky prosil hráče o hokejku.
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Je ti teprve 22 let, ale už jsi chytal za Litomě-
řice, Kladno, Přerov, Budějovice i Vrchlabí. Jak 
zpětně vnímáš tohle putování po první lize?
Do většiny klubů jsem dojížděl jen na zápasy, 
zatímco jsem trénoval v Dynamu. Vedení i tre-
néři vždycky chtěli, abych odchytal co nejvíc 
utkání, a já si toho vážím. Kdybych místo toho 
vysedával na střídačce, příliš bych se nepo-
sunul. V mladém věku jsem potřeboval hodně 
chytat, a bylo jedno, jestli v první lize nebo ju-
niorce… Teď je samozřejmě ještě lepší možnost 
v  podobě Vrchlabí, které je poměrně blízko. 
Jsem zkrátka rád za všechny zkušenosti z do-
spělého hokeje. 

Jak těžké bylo zapadnout do cizího mužstva, 
když jsi chytal jen zápasy?
Nebylo to zas tak náročné. Tím, že jsem gólman, 
mám v každém týmu stejnou roli. Jediné rozdíly 
jsou v komunikaci se spoluhráči, ale na to jsem 
si vždycky rychle zvykl. Jezdil jsem všude o den 
dřív, protože mám rád pohodu před utkáním. 
Například v Přerově, kde mi vyšli ve všem vstříc, 
jsem vždy na hotelu povečeřel, lehnul si, ráno 
šel na rozbruslení a večer na zápas.

Jediným úplným hostováním byly České Bu-
dějovice?
Ano, tam jsem celou sezonu také trénoval. Hod-
notím to jako skvělou zkušenost, která mi v ka-
riéře hodně pomohla. Poznal jsem jiné trenéry 
a spoluhráče, navíc jsem tam bydlel sám. Velmi 
často jsme vyhrávali, ale zas tak pohodová se-
zona to nebyla. Museli jsme dokazovat roli fa-
vorita a většina klubů k nám jela s tím, že nemá 
co ztratit.

Navíc tě vedl přísný trenér Václav Prospal.
Je hodně impulzivní a má hokej v lásce. Jsem 
rád, že mi důvěřoval, aspoň tak jsem to cítil. 
Chtěl z nás všech udělat lepší hokejisty, takže 
svoji nespokojenost dával najevo, i když jsme 
vyhráli 6:1. Pořád jsme měli porady a přípravy 
u videa a neustále nám opakoval, že náš cíl je
v play-off, na které musíme být připravení. Play-
-off jsme už bohužel neodehráli, postup do ex-
traligy jsme ale i tak splnili.

Vraťme se zpět k Dynamu. Jaké máš vztahy 
s vašimi brankářskými kolegy Pavlem Kanto-
rem a Konstantinem Barulinem? 
Nemáme spolu vůbec žádný problém, všichni 
pracujeme na sto procent a přejeme si navzá-
jem úspěchy. Naším společným cílem je, aby 
fungoval a vyhrával tým.

Ani jeden z vás tedy nevnímal nějak špatně, 
že se musel dělit o čas v brankovišti?
Každý brankář chce samozřejmě chytat co nej-
víc minut a zápasů. Teď by to ale ani nešlo, snad 
všechny týmy střídaly gólmany, protože po 
třech zápasech v každém týdnu by se po chví-
li riskovalo zranění. S Kantym i Konstantinem 
jsme od trenérů dopředu věděli, jak nás budou 
nasazovat. Fungovalo to bez problémů. Jsem 
moc rád, že se po nepovedeném startu sezony 
celý náš tým nastartoval.

Jakým jazykem mluvíte s Konstantinem?
Kombinujeme více řečí. Ve škole jsem se tři roky 

ROZHOVOR
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Vzpomínám na to ale hezky, byl jsem draftova-
ný jako třetí od konce na 212. místě. Původně 
jsem byl pozvaný na kemp v Torontu, už jsem 
měl sbalené věci, když probíhalo poslední kolo 
draftu. Sledoval jsem ho na Onlajnech, najed-
nou tam vyskočilo moje jméno a plány se úplně 
změnily. NHL je jiný svět, otevřelo mi to oči. Ur-
čitě je můj cíl a sen se tam jednou vrátit.

Zážitkem musela být minimálně možnost na-
kouknout do zákulisí NHL.
Přestože zázemí mají Pardubice na české pod-
mínky skvělé, s NHL se to moc nedá srovnávat. 
Hokejisté NHL mají úžasný servis i komfort.  
Během kempu jsme byli v tréninkovém centru 
i v hlavní hale, kde jsme hráli zápasy. Na naše 
tréninkové utkání tam přišlo 3500 lidí, Na-
shville je hodně hokejové město. Každopádně je 
znát, že jde o nejlepší ligu na světě, konkurence 
je tam obrovská. 

Jak během těch tří let probíhal vztah s Na-
shvillem?
Sledovali mě a zajímali se, kde budu chytat. 
Tamnímu trenérovi gólmanů jsem také posílal 
různá videa, ke kterým mi psal poznámky. Loni 
tady za mnou dokonce byl a mohli jsme spolu 
i mluvit.

Kromě Jakuba Nakládala má v Dynamu zkuše-
nosti z NHL také Andrej Kosticyn. Jak vnímáš 
jeho útočné schopnosti?
Má rychlou ránu, dokáže překvapivě vystřelit 
z jízdy. Je vidět, že je hodně zkušený, hrál v NHL 
a má takový typický tah na branku. Když dosta-
ne puk, hází ho hned na bránu. To je přesně to, 
co v play-off potřebujeme.

Máš v NHL nějaký oblíbený klub?
Ani nemám, sleduji spíš NHL celkově, přede-
vším brankáře. Snažím se učit od všech, ráno si 
pouštím sestřihy ze zápasů. Fandím hlavně čes-
kým klukům. Z cizinců se mi nejvíce líbí Andrej 
Vasilevskij z Tampy Bay.

ROZHOVOR

učil rusky, takže něčemu rozumím. Někdy ale 
používáme angličtinu, on navíc rozumí i česky. 
Takže jak kdy.

Komunikaci zmiňoval i Jakub Nakládal po  
předkole, když tě chválil za to, jak svými 
slovy na ledě pomáháš obráncům.
Snažím se na spoluhráče hodně mluvit, teď 
bez diváků to asi víc vynikne. Pomáhá mi to 
i mentálně, více zůstávám ve hře. Oni na mě 
také často mluví a vzájemně si pomáháme při 
různých situacích. Díky tomu máme navzájem 
větší přehled.

Před třemi lety tě draftovali zástupci 
Nashville Predators. Máš od nich nějaké 
zprávy? 
V kontaktu už nejsme, loni na mě ztratili práva. 
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Jak trávíš svůj volný čas, pokud tedy zrovna 
nesleduješ hokej?
Většinou s přítelkyní, často chodíme na pro-
cházky se psem. A také odpočinkem. Letos 
jsme kvůli podzimní pauze museli dohrávat zá-
pasy v rychlém sledu, a volného času tak moc 
nebylo. Snažím se od hokeje vypnout, protože 
jinak by se z toho člověk zbláznil. Je to pro mě 
ale těžké, sport mám rád. Při volném dnu se tak 
snažím vyhýbat zimáku (směje se). Dřív jsme 
chodili do kina nebo restaurace, teď to bohužel 
nejde.

Co říkáš na svůj lednový podpis nové smlouvy 
s Dynamem?
Je skvělé chytat v Pardubicích, kde jsem se naro-
dil a vyrůstal. Hokej si tu moc užívám a člověku 
se hraje lépe, když má jistotu. Je to také motiva-
ce, abych na sobě nadále pracoval a zlepšoval 
se. Díky letošním výhrám jsem i sebevědomější 
a víc si věřím.

ROZHOVOR
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REKORDMAN
MILAN KOĎOUSEK



Milan Koďousek se narodil 21. července 1950 
v Hradci Králové, kde také začínal s  hokejem. 
Při plnění vojenských povinností oblékal dres 
Dukly Písek, odkud se však do Hradce Králové 
už nechtěl vrátit a jeho cílem byl přestup do 
Pardubic.

Hradec Králové však nechtěl svého hráče pustit, 
a Koďouskovi tak bylo umožněno přestoupit do 
Pardubic až po velkých tahanicích a roční odml-
ce, kdy nemohl hrát. Po tomto obrovsky kom-
plikovaném procesu nakonec Milan Koďousek 
přestoupil a stal se rekordmanem.

První sezonou v  pardubickém dresu pro něho 
byl ročník 1971/72 a hned ve druhé byl u nej-
většího úspěchu Pardubic do té doby. Koďousek 
totiž byl součástí týmu, který poprvé pro hlavní 

hokejové město ve východních Čechách získal 
titul.

Milan Koďousek hrál na pozici středního útoční-
ka a je rekordmanem v počtu zápasů za Pardu-
bice. Mimo jeho skvělých výkonů je právě jeho 
885 utkání za Pardubice důvod, proč jeho dres 
visí pod stropem enteria arény. Důrazný centr 
v nich vstřelil 188 branek.

Sezona 1985/86 byla tou poslední, ve které Mi-
lan Koďousek oblékl dres Pardubic. Po čtrnácti 
sezonách v  Pardubicích se vydal na extrémně 
zajímavou hokejovou štaci, kterou si už nikdy 
žádný jiný hokejista nevyzkouší. Koďousek totiž 
odehrál dvě sezony v  jugoslávské Bosně Sara-
jevo.

HISTORIE
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Od dvou dvacítek Vladimíra 
Dvořáčka a Jiřího Macha se v našem 
připomenutí hráčů a funkcionářů, 
jejichž čísla a jména visí pod 
stropem enteria arény, posunujeme 
pouze o jedno číslo. Jednadvacítku 
na svých zádech nosil legendární 
útočník Milan Koďousek.
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Základní kámen k celkovému triumfu bylo ví-
tězství v základní části, ve které si trojice Mi-
chal „hcpce1996“ Vaněk, Jaroslav „Jarin“ Řehoř 
a Adam „CallmePablo“ Čejka připsala jedinou 
prohru, a to už v čtvrtém kole proti Třinci.

Zbylých dvanáct utkání ale naši borci zvládli na 
výbornou, když si poradili i s největšími předpo-

kládanými soupeři ve hře o titul Libercem a ob-
hájci z Mladé Boleslavi. Do vyřazovacích bojů 
tak vstupovali z prvního místa.

„Vyhrát základní část je skvělý úspěch, ale vů-
bec nic to v celkových počtech neznamená. 
V play-off začíná nová soutěž a musíme vyřadit 
další tři soupeře, abychom si došli za tím vysně-

Pardubické Dynamo slaví titul v 2. ročníku Enyaq hokejové ligy. 
Naši hráči po vítězství v základní části uspěli také v play-off, ve kterém si postupně 
poradili s Olomoucí, Mladou Boleslaví a v napínavém finále také s Litvínovem. 

Po loňském čtvrtém místě tedy vystoupali na vrchol.

ESPORT
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ným titulem. Před sezónou jsme si dali cíl dojít 
alespoň do semifinále, teď po vítězství v základ-
ní části se chceme určitě porvat o titul,“ vzka-
zoval před play-off kapitán týmu Michal Vaněk.
Ten musel během vyřazovacích bojů bojovat 
kromě soupeřů také s těžším průběhem CO-
VIDu, když na několik dní ulehl do postele 
s teplotami přes 39 stupňů. Ještě před tím ale 
dovedl svůj tým k vítězství 3:1 ve čtvrtfinále na 
Olomoucí.

Největší drama přineslo odložené semifinále 
s  Boleslaví, ve kterém za stavu 1:1 na zápasy 
prohrával Adam v polovině utkání 0:4 a ještě 
osm minut před koncem prohrával o tři góly. 
Pak ale zabral, dvanáct vteřin před koncem zá-
kladní hrací doby vyrovnal z trestného střílení 
na 4:4 a vyhrál v prodloužení. I díky tomu jsme 
vyhráli 3:2 a postoupili do finále.

V něm musel proti Litvínovu také rozhodnout 
až poslední možný pátý zápas, ve kterém Mi-
chal s Adamem vyhráli jasně 5:0 a společně 
s Jardou mohli začít slavit vytoužený titul.

„Chtěl bych poděkovat klukům za skvělou sezó-
nu, a také samozřejmě celé organizaci za mož-
nost hrát za Dynamo a za vekou podporu po ce-
lou sezónu,“ radoval se z vítězství kapitán týmu. 
Ten se může společně se svými parťáky těšit 
kromě pohárů a plaket pro vítěze na společný 
šek na 80 000 korun, nové konzole PlayStation 
5 nebo zapůjčení Škody Enyaq na čtyři měsíce.
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