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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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Z  KAB INY

utkání za seknutí brněnského útočníka Martina Zaťoviče. 
Ještě o jeden zápas delší trest vyfasoval bek Ondřej Vála, kte-
rý strčil do čárového rozhodčího. „O obou podnětech jsme 
věděli a čekali jsme na rozhodnutí disciplinární komise, aby-
chom věděli, v jaké sestavě pojedeme v úterý do Litvínova. 
Bohužel oba hráči dostali nepodmíněně tresty. Respektu-
jeme rozhodnutí disciplinární komise a budeme se muset 
s  touto situací vypořádat,“ vyjádřil se k trestům sportovní 
ředitel Dušan Salfický. Kromě zmiňované dvojice bude schá-
zet i Ondřej Roman, zotavující se z nárazu v prvním kole, 
a dlouhodobě zraněný Denis Kusý.   

Výjimečný milník překoná v zápase proti HC Verva Litví-
nov obránce Dynama Jan Kolář. Odehraje svůj 400. zápas 
za Dynamo. Přijďte se po dívat na jeho ocenění před pá-
tečním zápasem s HC Motor České Budějovice!

Druhý extraligový týden se Dynamu nevydařil. V úterý 
14. září v zápase proti Spartě se naši hokejisté prezen-
tovali dobrým výkonem, jenže množství neproměně-
ných šancí znamenalo vítězství Pražanů. 

O dva dny později se A-tým představil před kamerami O2 
TV v Brně a po špatném vstupu do utkání marně dotaho-
val tří gólové manko. Svojí první brankou v základní části 
TELH snižoval na konečných 2:3 obránce Ondřej Vála. 

Trenéři se v následujícím zápase s Litvínovem budou mu-
set obejít bez kanadského zadáka Dennise Robertsona. Ten 
byl disciplinární komisí potrestán zákazem startu v jednom 
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tě nahoru. Pořád je před námi dost zápasů a my chceme 
hrát co nejvýš.

Vnímáte jako mladý výhodu, že trenéra Krále znáte 
už z juniorského výběru?
Je fajn mít trenéry, kteří mi se vším poradí a vysvět-
lí vše v klidu. Jsem rád za to, že mi dávají příležitost 
hrát v mém rodném městě, hodně to pro mě znamená, 
na hokej v Pardubicích jsem chodil od mala a o něčem 
takovém jsem vždycky snil.

Mluvili s vámi o vaší letošní roli v týmu?
Ano, každý hráč měl nějaký pohovor. Musím se snažit 
o to, abych nabral co nejvíc minut tady v A-týmu. 

Průměrně hrajete 10 minut na zápas. Je těžké se pak 
udržet v tempu, nebo vám to takhle vyhovuje? 
Chci hrát co nejvíc, a proto se snažím ve všem odvá-
dět své maximum. Pak už je na trenérech, kolik mi dají 
prostoru. 

Platí pořád, že můžete naskočit i za Vrchlabí, kde jste 
loni odehrál osm zápasů?
Taková situace určitě nastat může. Bojuji o to, abych 
hrál extraligu. Ale Vrchlabí mi toho dalo hodně už loni. 
Každopádně nikde není napsáno, že jsem někde defi-
nitivně. 

Jaké myslíte, že máte šance ohledně MS dvacítek? 
Nerad takhle předbíhám. Doufám, že jsou co největší. 
Ale zase to všechno záleží na mých výkonech v průbě-
hu sezóny. 

V předminulém ročníku nabrala Hrádkova kariéra 
vzestupný směr. Nejdříve dostal příležitost v pardubic-
kém A-týmu, hostování v prvoligovém Prostějově mu 
pak pomohlo, aby si na dospělý hokej zvyknul naplno.

Od té doby pravidelně trénoval s prvním mužstvem 
Dynama, a kromě startů v mládežnických reprezen-
tacích tak postupně přidával i další extraligové. Teď 
se zdá, že jeho pozice je jasná – defenzivní sedmý bek, 
který může být platný především v oslabeních. 

Jak hodnotíte začátek extraligy z pardubického po-
hledu?
Myslím, že se z něj můžeme hodně poučit. Bylo tam 
dost dobrých věcí, ve kterých bychom měli pokračovat. 
Také se ale ukázalo několik nedostatků. Věřím, že na 
nich zapracujeme a díky tomu půjdou naše výkony ješ-

Je mu teprve 19 let, ale v extralize už letos 
za Dynamo naskočil do své třetí sezony. 
Pardubický odchovanec Michal Hrádek 
je jedním z mála juniorů, kteří pravidelně 
dostávají prostor v nejvyšší české soutěži. 
Jak vnímá svou pozici v týmu? Od koho se 
nejvíce učí? A  jak vidí své šance na zimní 
mistrovství světa do dvaceti let?
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Jak jste si užil nedávný turnaj U20 v Hodoníně? 
A jaká je ve dvacítkách parta? 
Parta je podle mě dobrá, každý se baví s každým. Tur-
naj jsem si užil moc, po dlouhé době se hrálo před 
diváky. Náš ročník si je v podstatě kvůli Covidu ještě 
moc neužil. A vždycky, když se hrají mezinárodní zá-
pasy, tak vás to posouvá zase o něco dál. A máte pěkné 
srovnání se světem. 

Po zápase na Kometě jste naskočil i za juniorku s Lit-
vínovem, po roce. Užíváte si zápasy mezi svými vrs-
tevníky?
Užívám si to na maximum, jako každý zápas, co hraju. 
Je super, že všechny kluky znám už od mala. Taky je to 
trochu jiné – tím že jsme stejně staří, tak je v kabině 
zase o trochu jiná atmosféra.

Nedoléhá na vás očekávání, že mezi juniory budete lídr?
Asi se ode mě očekává nějaký věští přínos pro tým, 
ale tlak si určitě nepřipouštím.

V posledním utkání za juniory Dynama v Litvínově 
jste dal i branku. Typickým střelcem přitom nejste, 
v  průměru střílíte gól na sezonu. Nedělají si z vás 
spoluhráči srandu?
Teď už jsem se trochu rozstřílel. (usměje se) Povedlo 
se mi skórovat i proti Švédsku v Hodoníně. Tak to mu-
sím zaklepat, snad brzy přidám další. Ale jinak máte 
pravdu, nejsem úplně bek, co by sbíral body v každém 
utkání. Občas tak nějaké vtipné poznámky od spolu-
hráčů padají.

Výborně vám však jde blokování střel, vaše snaha 
padat do ran je vidět v každém utkání. Proč vás to 
tak baví? 
Někdo tu černou práci dělat musí. (smích) Odma-
la jsem se snažil, abych na ledě nebyl u obdrženého 
gólu. Zároveň mám rád ten pocit, že pomáhám týmu, 
že jsem se pro někoho jiného obětoval. Takové myšlení 
je v hokeji také potřeba, takže jsem se v blokování střel 
vyloženě našel.

Nepřemýšlel jste někdy o tom, že byste byl gólman? 
Je pravda, že když jsem začínal na kurzu bruslení, tak 
jsem se cpal do brány. Nakonec jsem ale zůstal v poli, 
takže už se to teď projevuje jen na mém blokování. 
Když je ale občas nějaká možnost, abych se do branky 
dostal, tak jdu vždycky rád – většinou třeba na vánoč-
ním srandovním tréninku, kdy jdou brankáři do pole.

Od koho se v Dynamu nejvíce učíte? Případně, který 
spoluhráč vám nejvíce pomáhá?
Asi Honza Kolář, který mi hodně radí. Snažím se nejen 
jeho, ale všechny své spoluhráče co nejvíce pozorovat 
na tréninku a něco se od nich naučit.

Co říkáte na posily v obraně Pardubic? 
Myslím si, že to jsou super hokejisté. Navíc všichni klu-
ci, co přišli, jsou hrozně pohodoví a kamarádští.

Sledujete svoje statistiky?
Občas se podívám, kolik jsem odehrál minut. A nejvíce 
mě samozřejmě vždycky zajímá Radegast index. (směje se)
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3. 10. 
ZAČÍNÁME 
VEŘEJNÉ 

BRUSLENÍ

arena.rfpardubice.cz

Když tedy zrovna neprojíždíte web hokej.cz, tak jak 
trávíte svůj volný čas?
Asi nejvíce času jsem s rodinou a přítelkyní. Rád jez-
dím i do přírody, nebo různě po Česku, podnikáme 
různé výlety. Tak si vždy nejvíce odpočnu.

Jak zvládáte studium současně s hokejem? 
Na sportovním gymnáziu už nestuduji, skloubit to 
s profesionálním hraním bylo hodně náročné, přestože 
mi všichni vycházeli vstříc. Přestoupil jsem tak na jed-
nu školu se sídlem na Kladně, kde mohu studovat na 

dálku. Jednou za pololetí tam pak přijedu na zkoušku, 
a pokud budu všechno umět, můžu pokračovat dál.

Jaké jsou vaše vzpomínky na Láďu Lubinu? 
Na pana Lubinu vzpomínám jenom v dobrém. Byl to 
trenér, který mi dal poprvé šanci zahrát si za A-tým 
Dynama. A taky si mě vytáhl v 17 letech do Prostějova, 
kde jsem poprvé začal hrát mužský hokej. Nebýt jeho, 
tak možná dospělý hokej nikdy nehraju. Jeho smrt mě 
hodně zasáhla, je mi líto, že tak brzy odešel tak skvělý 
hokejista a trenér.

NYNÍ 
V PRODEJI
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MAGAZ ÍN 

LADISLAV LUBINA

Před zápasem se Spartou v úterý 14. září nás 
zastihla smutná zpráva. Svůj boj s rakovinou 
mozku prohrál bývalý dlouholetý útočník a později 
i trenér Dynama Pardubice Ladislav Lubina. 
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„Láďo, dej gól,“ byl oblíbený pokřik v devadesátých le-
tech a v prvních letech nového milénia v pardubické 
aréně. A Ladislav Lubina přání naší Jižní tribuny často 
plnil. V české lize, ve které kromě Pardubic krátce na-
stupoval také za Třinec a Jihlavu, nastřílel více než tři 
stovky branek.

Kromě zkušeností z české extraligy se mohl Lubina pyšnit 
také angažmá ve Finsku, Německu a Švýcarsku. Společně 
s Otakarem Janeckým pak pomohl československé repre-
zentaci k olympijskému bronzu v roce 1992.  

Bouřlivák na hřišti i mimo něj patřil mezi velké oblí-
bence pardubických fanoušků. Na ledě totiž nic neo-
šidil. S Pardubicemi vyhrál dva tituly jako hráč – je-
den federální v roce 1989 a druhý ve výlukou v NHL 
okořeněné sezoně 2004/2005, kdy už ale byl na samém 
sklonku své profesionální kariéry. 

V roce 2007 ukončil aktivní kariéru v dresu Chrudimi 
a začal trénovat. První angažmá v nové roli dostal prá-

vě v místě, kde končil svou hráčskou kariéru, ale hned 
v průběhu následující sezony 2007/2008 povýšil, když 
se postavil na střídačku Pardubic jako asistent trené-
ra Jiřího Šejby. V této pozici vydržel necelý rok, když 
skončil po tragické dopravní nehodě, kterou zavinil. 

Do Pardubic se vrátil v roce 2011 po angažmá v Kome-
tě Brno. Stal se součástí trenérského týmu Pavla Hynka 
a oslavil tak jako člen realizačního týmu dosud posled-
ní mistrovský titul Dynama v sezoně 2011/2012. 

Později vedl jako hlavní kouč hokejisty Slavie Praha, 
působil také na Slovensku a v Kazachstánu. Na pardu-
bickou střídačku se vrátil ještě jednou v průběhu sezony 
2018/2019 a provedl tým nástrahami baráže. Naposledy 
nastoupil k hokejistům Prostějova, jenže před sezonou 
2020/2021 se dozvěděl diagnózu o nádoru na mozku. 
Právě této nemoci podlehl v noci z 13. na 14. září. 

Jménem celého klubu vyjadřujeme hlubokou soustrast 
rodině a přátelům.
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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

30 DENIS GODLA

31 DAVID ČERMÁK

34 ŠIMON ZAJÍČEK

OBRÁNCI

3 PATRIK DEMEL

4 DANIEL KOLÁŘ

8 UVIS JANIS BALINSKIS

11 MATĚJ STŘÍTESKÝ

13 MAREK HRBAS

20 DENIS ZEMAN

21 ONDŘEJ BALÁŽ

44 AARON IRVING

81 JIŘÍ HÁVA

ÚTOČNÍCI

12 PAWEL ZYGMUNT

16 FRANTIŠEK LUKEŠ

17 ANDREJ KUDRNA

18 FRANTIŠEK GERHÁT

23 PETR STRAKA

25 PATRIK ZDRÁHAL

26 VIKTOR HÜBL

29 MARTIN HAVELKA

33 ONDŘEJ JURČÍK

47 TIM DANIELČÁK

75 TOMÁŠ POSPÍŠIL

78 LUKÁŠ STEHLÍK

88 GIORGIO ESTEPHAN

91 MATÚŠ SUKEĽ

96 RICHARD JARŮŠEK

97 PŘEMYSL SVOBODA

BRANKÁŘI

2 JAN STRMEŇ

30 ŠTĚPÁN MALEČEK

49 DOMINIK HRACHOVINA

OBRÁNCI

4 KRISTOFERS BINDULIS

7 JAN ŠTENCEL

12 MARTIN BUČKO

17 DAVID ŠTICH

21 JIŘÍ REMTA

25 IVAN LYTVYNOV

26 ONDŘEJ SLOVÁČEK

35 ONDŘEJ KACHYŇA

37 CONOR ALLEN

44 PETR ŠENKEŘÍK

71 DOMINIK VANĚK

90 ROMAN VRÁBLÍK

ÚTOČNÍCI

6 ALBERT MICHNÁČ

8 VÁCLAV KARABÁČEK

10 TOMÁŠ CHLUBNA

11 MIROSLAV HOLEC

19 MATOUŠ VENKRBEC

20 MATĚJ TOMAN

22 MATOUŠ HRUBEC

22 JAKUB VALSKÝ

23 LUKÁŠ PECH

24 JINDŘICH ABDUL

33 JIŘÍ ONDRÁČEK

35 MATOUŠ MASOPUST

56 MARTIN BERÁNEK

66 OSKAR HAAS

71 JAROSLAV POUZAR

77 MILAN GULAŠ

79 MARTIN HANZL

82 MICHAL VONDRKA

96 DANIEL VOŽENÍLEK

BRANKÁŘI

1 ŠTĚPÁN LUKEŠ

31 HENRI KIVIAHO

MAKSIM ZHUKOV

OBRÁNCI

10 MICHAEL GASPAR

12 GRAEME MCCORMACK

29 PETR KALINA

41 RADIM ŠALDA

45 FILIP PAVLÍK

55 JEREMIE BLAIN

72 BOHUMIL JANK

77 RICHARD NEDOMLEL

ÚTOČNÍCI

6 LUKÁŠ CINGEL

17 AHTI OKSANEN

17 AHTI OKSANEN

21 CHRISTOPHE LALANCETTE

26 ALEŠ JERGL

30 JAKUB LEV

32 JAKUB ORSAVA

34 KEVIN KLÍMA

42 PETR KOUKAL

62 RADEK PILAŘ

63 PATRIK LAMPER

67 KELLY KLÍMA

69 MARTIN ŠTOHANZL

70 RADEK SMOLEŇÁK

94 JORDANN PERRET
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