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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. 
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Z  KAB INY

Druhé utkání čekalo naše hokejisty hned v neděli 12. září, 
kdy jeli na horký led do Mladé Boleslavi a zraněného Ro-
mana nahradil v sestavě Filip Koffer. Z Mladé Boleslavi 
nepřivezli hráči Dynama tříbodovou výhru od roku 2015. 
A po prvních dvou třetinách to vypadalo, že toto prokletí 
bude i nadále pokračovat.

Jenže nebývalé vzepjetí ve třetí třetině přineslo obrat skóre 
z 1:3 na 4:3, když hlavními hvězdami Dynama byli tento-
krát Matej Paulovič a exboleslavský David Cienciala, oba 
autoři dvou branek v utkání.

Kvůli zranění zůstávají i nadále mimo sestavu Denis Kusý 
a nově Ondřej Roman. Obránce Jan Zdráhal odehrál v so-
botu 11. září zápas za náš partnerský klub HC Stadion 
Vrchlabí proti Benátkám nad Jizerou, a i díky jeho pří-
spěvku Vrchlabí úspěšně vykročilo do nové sezony, když 
Benátky porazilo 2:0.

Naše Dynamo vstoupilo do nového ročníku vítězně. 
Nejprve v domácím prostředí před více než sedmi 
tisíci diváky porazilo Plzeň 4:0. Nulu proti svému bý-
valému klubu udržela naše nová brankářská posila 
Dominik Frodl, který si připsal 18 úspěšných zákroků.

Skvěle se však proti Plzni uvedly i další nové posily – Ro-
bert Říčka v utkání vstřelil dvě branky, David Cienciala 
třikrát asistoval, vítěznou trefu si připsal Marek Hecl 
a jednu nahrávku zapsal i Jan Košťálek.

Radost z úspěšného vstupu do soutěže trochu kalí neza-
viněná srážka Davida Ciencialy s Ondřejem Romanem, 
po které prvnímu jmenovanému zůstaly šrámy v obličeji 
a druhý bude kvůli zlomené kosti v obličeji minimálně 
měsíc mimo sestavu. 
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JSME NA DOBRÉ CESTĚ
VĚŘÍ JAKUB NAKLÁDAL
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Byla letošní léto něčím specifické?
Řekl bych, že jsme letos v úplně jiné situaci než před 
rokem. Už jen co se týče nastavení celé organizace, 
vedení, nás hráčů… Minulý rok jsme začínali budo-
vat. Letos už jsme na tom lépe, i pro mě osobně je to 
jednodušší, protože už jsem si tu zvyknul, léto nebylo 
tak hektické, znám všechny spoluhráče. Taky je dobře, 
že máme vysoké cíle a ambice.

V šatně proběhla volba kapitána, svoji pozici jsi ob-
hájil. Jak ale taková volba vypadá?
Jako každé jiné volby. Můžu jim teď poděkovat a po 
vzoru politiků jim slíbit, že je nezklamu… (smích) 
Kluci si mě vybrali jako kapitána a já si toho moc vá-
žím, ale není to jen o jednom člověku, letos to bude 
o  celém týmu. Nikdo se nad nikoho nepovyšuje, ani 
před nikým neponižuje. Máme spolu dobré vztahy a já 
si myslím, že všechno funguje dobře.

Na céčko na dresu už jste si zvyknul?
Samozřejmě s tím souvisí nějaká zodpovědnost. Budu 
dělat maximum pro to, aby ve mně kluci měli podporu. 
A chci jim pomáhat i mimo led, ale nebudu na to sám. 
V týmu máme více zkušených kluků, víceméně stejně 
starých, jako jsem já.

V roce 2010 mu bylo 22 let, tehdy měl v týmu jinou 
roli a celou kariéru před sebou. Po deseti letech se 
Jakub Nakládal před rokem z KHL vracel s jasným 
cílem – zopakovat si titul s Pardubicemi. Na startu 
nové sezony má nyní pocit, že se dění v klubu vyvíjí 
dobře. „Nikdo si ale nemyslí, že to půjde samo,“ do-
dává s pokorou.

„Výborně pracuje kolem vlastní branky. Vyniká i na 
přesilovkách, kde využívá svoji tvrdou střelu.“ Tak po-
pisuje Nakládala web eliteprospects.com. Pardubický 
kapitán toho ale umí víc, pro celý klub je lídrem, jeho 
návrat domů byl symbolem změny. Teď začíná svoji 
druhou sezonu v Dynamu Petra Dědka. Bude úspěš-
nější než ta první?

Jak hodnotíte předsezonní přípravu?
Výsledkově i herně se nám podařila, v mužstvu je dob-
rá nálada. Kabina je správně nastavená, všechno si to 
sedlo. Z mého pohledu proběhlo předsezonní obdo-
bí velmi dobře. Teď už jen doufám, že to přeneseme 
do celé sezony.
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A co říkáte na odvážné cíle, které vyhlásil Petr Dědek?
Kabina je samozřejmě trochu pod tlakem kvůli pro-
hlášením majitele. (smích) Ale s tím všichni počítáme, 
k hokeji to patří. A svoji sílu vnímáme podobně, jako 
pan Dědek. Nikdo si sem navíc nepřišel jen tak zahrát, 
všichni jsme ambiciózní a chceme zažít slávu a pocit ví-
tězství. Já už jsem to jednou zažil, ale bylo to na začátku 
mé kariéry, a tak bych si to rád zopakoval.

Přesto by mě zajímalo, jestli na vás tíha očekávání 
nepůsobí až moc.
Víte, dlouho jsem hrál v cizině, a tam bez ohledu na  to, 
jestli někdo vyhlásí boj o medaile nebo ne, jste pod tla-
kem celou sezonu. Myslím, že je to pro nás tedy úplně 
přirozené. A určitě je správně, že takové odhodlání 
máme. 

Oproti předchozím sezonám je to trochu změna, že?
Po těch všech letech útrap, kdy se hrálo na opačném 
konci tabulky, je jenom dobře, že máme takové cíle 
a vyhlašujeme, že se chceme prát o titul. Pardubice na-
víc mají skvělé fanoušky, ti nás obrovsky ženou dopře-
du, jsou pro nás motivací sami o sobě. Doufám, že na 
Dynamo budou chodit, že je nezastaví žádná omezení. 

Před fanoušky budete hrát extraligu po dlouhé době. 
Co to s vámi udělá?
Vnímáme to všichni velmi kladně. Na diváky už se moc 
těšíme, hokej pro ně hrajeme celou kariéru a minulý 
rok bez nich byl najednou hodně divný. Ne že by nás to 
nebavilo, ale určitě je to obrovský rozdíl. Lidé vás doká-
žou strhnout, vytváří parádní atmosféru. Stoprocentně 
si zaslouží být u hokeje s námi.

Co podle vás chybělo k úspěchu v minulé sezoně?
Minulý rok se začínal tým teprve tvořit. Myslím, 
že jsme ještě nebyli připravení udělat v play-off o krok 
navíc. Kvalita kádru nebyla taková jako letos a chyběla 
i zkušenost. Náš neúspěch ve čtvrtfinále měl ale více 
příčin. Na druhou stranu, nastartovali jsme dobrým 
směrem změnu, ve které teď můžeme pokračovat.

Nemyslíte, že jednou z příčin byla i lepší souhra tak-
tika soupeře?
Lepší systém podle mě Boleslav neměla. Každý tým má 
svůj systém. Ale nemá smysl říkat, že nebyli dobří. Ce-
lou sezónu byli dobře připravení a hráli výborně. Také 
si myslím, že to po několika sezonách mají už více zaje-
té. Za mě to dělají dobře. Bylo to vidět už minulou se-
zónu, kdy bojovali o finále. Zkrátka byli lepší. Ale teď je 
to minulost a doufám, že tenhle rok budeme lepší my.
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Jak myslíte, že jste v rámci formací sehraní?
To je těžké hodnotit po dvou utkáních. Teprve další ex-
traligové zápasy nás prověří. Ale myslím si, že v přípra-
vě to vypadalo velmi dobře. Opravdu ale hodně záleží 
na vstupu do sezony. Momentálně to podle mě funguje 
dobře. Kluci v jednotlivých pětkách si navzájem rozu-
mí, snad nám to tak spolu půjde i dál.

Jak se vám líbí noví spoluhráči v Dynamu?
Z nových posil mám parádní dojem. Jsou to výborní 
hokejisti a zároveň charakterově skvělí lidé. To je pro 
mě hodně stěžejní. Nastavení týmu v kabině je mini-
málně stejně důležité jako ostatní věci. My jakožto od-
chovanci se snažíme, aby se všem posilám v Pardubi-
cích líbilo a dařilo. 

A jak v kabině působí Anthony Camara? V loňské 
sezoně se během některých utkání hodně rozčiloval.
Samozřejmě, občas mu emoce ujely a vybouchnul. 
Daří se mu ale podřídit výkon týmu, často spolu o tom 
mluvíme a on ví, že se musí chovat v rámci pravidel... 
K hokeji zkrátka emoce patří, občas se není jednodu-
ché udržet. S Camem ale žádný vážný problém není. 
Jsme rádi, že ho v týmu máme. Loni navíc bodoval sko-
ro v každém utkání, což je skvělá bilance.

Pomohlo k týmové soudržnosti i soustředění v Dešt-
ném?
Určitě ano. Je to taková klasika. Všichni jsme spolu pohro-
madě po celý týden a snažíme se zvládat ty těžké tréninky, 
kdy člověk skoro až nemůže, nebo má nějakou krizi. Se 
spoluhráči se tam více poznáte, společně zažité těžké chví-
le vás posílí. V tomhle smyslu to pro nás má jedině pozi-
tivní vliv a za mě se to letošní soustředění moc vydařilo. 
I díky tomu držíme víc pohromadě.

V Dynamu už jste takových týdnů zažil víc, a tak mů-
žete porovnávat…
Naposledy jsem byl na společném soustředění před de-
seti lety, než jsem odcházel z Pardubic. A bylo to tehdy 
podobné. Soustředění je vždy vyvrcholení letní přípra-
vy a nejede se tam jen tak potrénovat, ale skutečně dřít. 
Jsou tam hodně náročné tréninky, což nebyla výjimka 
ani letos. Nicméně neřekl bych, že se to nějak vymykalo 
tomu, co znám z předchozích let. Náročné to bylo od-
jakživa, ale o to víc pak z toho můžeme čerpat.

Měli jste s týmem i nějaké společné posezení?
Ano. To jsou také věci, které do toho patří. Jedna tako-
vá stmelovací akce byla i na soustředění a řekl bych, že 
se povedla výborně (směje se). Určitě to splnilo účel.
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O týmových cílech už toho bylo napsáno hodně. S ja-
kým osobním cílem ale jdete do sezony vy?
Nemám nějaké osobní cíle. Hlavním cílem je pro mě 
týmový úspěch, a taky abych byl týmu co nejvíc pro-
spěšný na ledě. Vyloženě osobní cíle nemám. Ne že 
bych na to byl moc starý, ale zároveň mi není dvacet 
let, abych měl jako cíl třeba nějaké angažmá v zahrani-
čí. Chtěl bych hlavně uspět společně, s celým týmem.

Formace Dynama jsou poskládané zajímavě, jaký je 
ale pohled kapitána?
Myslím, že je to teď velmi dobře nastavené. Každý hráč 
zná svou roli v týmu a všechny naše pětky umí být nebez-
pečné a platné dopředu i dozadu. Osobně se mi to moc 
líbí, a také parťák v obraně mi vyhovuje. Ale samozřejmě 
se může stát cokoliv. Může se někdo zranit a změny nasta-
nou, ale teď věřím, že nám to takhle vydrží.

Zmiňujete spoluhráče z obrany, tedy Dennise Ro-
bertsona. Vyhovíte si i ve vzájemné komunikaci?

Denis je super klu a já s angličtinou problém nemám, 
tudíž v tomhle si absolutně vyhovíme. Mluvíme spolu 
velmi často, ať už během tréninku, nebo během zápasu. 
Takže úplně v pohodě.

Jaká je v kabině nálada na startu extraligy?
Necítíme se nijak nervózně. A pokud ano, tak v tom 
zdravém slova smyslu. Jsme natěšení do dalších zápasů, 
letní pauza byla dlouhá. Obzvlášť když víme, že na tri-
buny už můžou lidi. Doufáme, že ani v dalších utkáních 
jich nebude málo.

Je něco, co byste chtěl vzkázat pardubickým fanouš-
kům?
Snad bych jen rád zopakoval to, jak moc se na ně těšíme. 
Covidové období bylo pro všechny hodně dlouhé a těžké. 
Obzvlášť pro ně, protože vůbec nemohli na zápasy. Takže 
se jich letos nemůžeme dočkat. Děkujeme jim za trpěli-
vost a doufáme, že si to užijí společně s námi.
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ZAČTĚTE SE DO NOVÉHO
MAGAZÍNU DYNAMO

ROZHOVOR
S DOMINIKEM FRODLEM

Před pár lety jste přitom málem skončil v Hradci, 
nebo ne?
K tomu asi bylo daleko. Slavie měla s Hradcem nějakou 
spolupráci, takže jsem tam měl vyřízené střídavé starty. 
Chytal jsem tam jen jeden přátelák. Ale nikdy jsem tam 
z toho neměl moc dobrý pocit. Když se mi pak před 
třemi lety ozvala Plzeň, dávalo mi to daleko větší smysl. 
A bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem mohl udělat. 

Jak vzpomínáte na souboje s Dynamem z posledních 
tří extraligových sezon?
Vzpomínám si na hrozně těžké zápasy. Nám se s Plzní 
v pardubické aréně vůbec nedařilo. Přestože Pardubice 
bývaly i poslední, tak nám to proti nim nešlo a prohrá-
vali jsme. Asi jsme tu za celou dobu vyhráli jen jeden 
zápas na nájezdy.

Vybavíte si, co jste dělal 17. dubna 2003?
No, 16. dubna mám narozky, tak jsem asi slavil. (smích)

Jenom narozky?
Počkejte… (zamyslí se) Jo, tak to asi bylo finále. Slavia 
tady zvedla titul. (pyšným hlasem) 

Jak jste to prožíval?
Byl to asi první rok, kdy jsem hokej začal vnímat trochu 
víc a fandil jsem. Ještě jsem ale nebyl úplně zarytý, spíš 
si pamatuju rok 2004, kdy hrála Slavia finále se Zlínem 
a zápasy se přesouvaly do nové O2 areny.

Nyní se opět vracíte do červenobílého dresu. Vyho-
vuje vám tahle barevná kombinace?
Jasně, mám ji rád. Jsou to barvy mého srdce.

Mezi Slavií a Pardubicemi bývala velká rivalita. 
Jak jste jako fanoušek vnímal Dynamo?
Pardubice jsou jednou z nejtradičnějších značek od 
doby, co se hokej vůbec hraje. Pamatuju si, že vždycky, 
když do Prahy přijely Pardubice, bylo najednou vypro-
dáno, dorazilo i hodně jejich fanoušků. Zápasy pak 
měly úplně jiný náboj a atmosféru.

A jaké to bude, hrát proti Plzni? Pardubice s ní hrají 
hned první letošní extraligové utkání.
Bude to speciální, prožil jsem tam tři nádherné roky, na 
které se nezapomíná. Určitě budu mít v hlavě, že hraju 
proti svému bývalému klubu. Ale těším se na to.

Jak jste reagoval, když jste se dozvěděl o rozlosování?
Hned jsem se začal smát a říkal si, že to není možné. 
„Někdo si snad ze mě dělá srandu,“ problesklo mi hla-
vou. (smích) A hned mi začalo psát hrozně moc lidí. 

Ještě před startem nového extraligového ročníku 
spatřil světlo světa zbrusu nový Magazín Dynamo. 
Pořídit ho můžete ve fanshopu, na eshopu, nebo 
během utkání v enteria areně a na pokladnách. 
Že  na vás čeká hodně zajímavé čtení si můžete 
potvrdit v následujících dvou krátkých ukázkách 
z vybraných textů. 
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ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH
MATĚJE BLÜMELA
Krásy dětství si ale mladý hokejista užíval hlavně v Par-
dubicích, kde Blümelovi od jeho narození bydleli. Na 
ZŠ Závodu míru pak rozjel i studijní kariéru. „Rodiče 
mě vždycky vedli k tomu, že škola je na prvním místě, 
dokonce i před hokejem, což jsem někdy bral těžce,“ 
přiznává Blümel. 

„Vždycky jsem to totiž vnímal spíš opačně – nejdřív 
hokej a pak škola,“ směje se mladý útočník. „Uvědo-
moval jsem si ale, že vzdělání je důležité. A že školu 
si dodělat chci. Takže do školy jsem chodil poctivě, 
vždycky si tam splnil povinnosti a pak šel na hokej. 
Celkově jsem měl i dobré známky.“

V páté třídě pak Matěje čekal první přestup. Ne hoke-
jový, ale školní. Na ZŠ Josefa Ressla totiž vznikala ho-
kejová třída. Mladí hokejisté měli rozvrh upravený tak, 
aby stíhali všechny tréninky a zápasy. „Sešlo se tam 21 
kluků, všichni jsme hráli hokej za Pardubice,“ popisuje 
Blümel, který se tak v 5.B potkal i s Filipem Zadinou – 
nyní hráčem Detroit Red Wings.

Ten s úsměvem vzpomíná: „Do školy jsme se těšili ka-
ždý den, protože celá naše třída byla složená jen z ho-
kejistů, takže srandu jsme měli neustále.“ Když padne 
konkrétnější otázka, Zadina vypálí: „Nejvíc si pamatu-
ju naše průšvihy a poznámky. Pak taky přísnou učitelku 
matematiky, florbalové bitvy při tělocviku a fotbalové 
o velkých přestávkách.“

„Já si zase vzpomínám na třídní válku s křídami – 
domů jsem chodil celý bílý a mamka každý den musela 
prát,“ naskakuje v paměti Blümelovi, který má rázem 
úsměv od ucha k uchu. „Docela bych se tam vrátil. Ne-
museli jsme se moc učit a já si toho tolik nevážil. Navíc 
jsme měli skvělou partu kluků a užívali si každý den,“ 
vysvětluje Matěj vzápětí.

Ve volném čase přitom stíhal i další dva sporty. 
Od mala hrál i fotbal a tenis. Sport s balonem u nohy 
nejprve v Pardubicích, později pak na vesnici ve Dře-
nicích. Táta Matějova spoluhráče a spolužáka Filipa 
Hybeše totiž jako trenér neměl dostatek hráčů, a tak za 
SK Dřenice nastupovala skoro celá jedenáctka pardu-
bických hokejistů ročníku 2000.

„To byla hrozná sranda, při zápasech jsme zažívali ne-
uvěřitelné příhody. Jednou proti nám třeba nastoupili 

ve dvanácti lidech a nikdo si toho nevšiml až do půlky 
zápasu. Jindy zase soupeř přijel v osmi, protože zbytek 
mužstva onemocněl,“ vypráví se smíchem Blümel.

„Já jsem sice chytal, ale hodně mě bavilo podporovat 
rozehrávku, byl jsem takový Manuel Neuer,“ dodává 
s nadsázkou. Autor tohoto článku hrál ale za SK Dře-
nice taky a moc dobře si pamatuje moment, kdy Matěj 
sebevědomě přeběhl celé hřiště s tím, že chce kopnout 
nařízenou penaltu.

Skončilo to asi tak jako ve slavné scéně ze seriálu 
Okresní přebor.

„Bránu jsem úplně přestřelil a hned jsem musel běžet 
zpátky do vlastní kasy,“ směje se autor pokutového kopu.
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NAŠE  SESTAVA

BRANKÁŘI

DOMINIK 
FRODL

MICHAL 
HRÁDEK

LUKÁŠ 
ANDĚL

MICHAL 
MACHAČ

ROBERT 
ŘÍČKA

JAKUB 
NAKLÁDAL

MAREK 
HECL

MICHAL
POCHOBRADSKÝ

MILAN 
KLOUČEK

JAN 
KOLÁŘ

MATĚJ 
BLÜMEL

ONDŘEJ 
MATÝS

TOMÁŠ 
ZEMAN

DENNIS 
ROBERTSON

FILIP 
KOFFER

PATRIK 
POULÍČEK

JAKUB 
SOUKUP

JAN 
KOŠŤÁLEK

ANTHONY 
CAMARA

ADAM 
MUSIL

ONDŘEJ 
VÁLA

ROBERT 
KOUSAL

ONDŘEJ 
ROHLÍK

JURAJ 
MIKUŠ

DAVID 
CIENCIALA

MATEJ 
PAULOVIČ

JAN 
ZDRÁHAL

DENIS 
KUSÝ

ONDŘEJ 
ROMAN

#22

#27

#70

#24

#87

#77

#43

#44

#62

#81

#19

#18

#55

#29

#35

#71

#11

#25

#90

#36

#14

#33

#46

#23

#67

#88

#81

#34

#2

OBRÁNCI

ÚTOČNÍCI
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SESTAVY  SOUPEŘE

BRANKÁŘI

31 JAKUB NEUŽIL

53 ALEXANDER SALÁK

OBRÁNCI

7 ONDŘEJ MIKLIŠ

16 ADAM POLÁŠEK

19 TOMÁŠ PAVELKA

20 TOMÁŠ DVOŘÁK

63 MARTIN JANDUS

73 MICHAL MORAVČÍK

77 DAVID NĚMEČEK

84 MILAN JURČINA

ÚTOČNÍCI

11 DAVID DVOŘÁČEK

12 LADISLAV ZIKMUND

14 FILIP CHLAPÍK

25 DAVID KAŠE

26 MICHAL ŘEPÍK

42 DAVID VITOUCH

47 JAN BUCHTELE

51 ROMAN HORÁK

70 PATRIK PRYMULA

71 VLADIMÍR SOBOTKA

86 ERIK THORELL

88 MIROSLAV FORMAN

93 ZDENĚK DOLEŽAL

JAKUB KONEČNÝ

BRANKÁŘI

1 MICHAEL SCHNATTINGER

30 MATEJ TOMEK

33 LUKÁŠ KLIMEŠ

OBRÁNCI

4 RADEK KUČEŘÍK

7 TOMÁŠ BARTEJS

8 MAREK ĎALOGA

22 DALIMIL MIKYSKA

24 MICHAL GULAŠI

25 VLADIMÍR ROTH

28 PATRIK FAJMON

32 JAN MLČÁK

93 RHETT HOLLAND

55 MARTIN ŠEVC

ÚTOČNÍCI

9 EDUARD ŠALÉ

13 MICHAL KRIŠTOF

13 ERIK MELUZÍN

13 JAKUB MALÝ

16 LUBOŠ HORKÝ

17 MARCEL HAŠČÁK

18 BRANDON MAGEE

19 SILVESTER KUSKO

26 MARTIN ZAŤOVIČ

61 DANIEL RÁKOS

66 TOMÁŠ ŠOUSTAL

72 ANDREJ KOLLÁR

81 TOMÁŠ VINCOUR

88 PETER MUELLER

90 MARTIN DOČEKAL

92 PETR HOLÍK

95 ALEXANDRE MALLET

98 RADOVAN PAVLÍK
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