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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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DYNAMO DĚKUJE!

V  minulém týdnu Dynamo poprvé poděkovalo 

v rámci nové akce Dynamo děkuje, při níž bude kaž-

doročně oceňovat ty, kteří si to za své činy zaslouží. 

Letos tak došlo na osm vybraných zástupců ze slo-

žek Integrovaného záchranného systému.

Konkrétně byli před domácím utkáním s Bílými Tygry 

z Liberce oceněni Mgr. Markéta Fila, vedoucí Praco-

viště krizové připravenosti Zdravotnické záchranné 

služby Pardubického kraje, Rostislav Hübl, ředitel 

městské policie Pardubice, Radim Dostál, nadstráž-

mistr Hasičského záchranného sboru Pardubického 

kraje, Daniel Schindler, rotmistr 14. pluku logistické 

podpory Pardubice, Vasil Timkovič, veterán 2. svě-

tové války a plukovník ve výslužbě a také trojice po-

licistů nadstrážmistr Michal Panchartek, podprapor-

čík Michal Vaněk a podpraporčík Patrik Laboš. Jejich 

kompletní příběhy naleznete mimo jiné v druhém čís-

le Magazínu Dynamo, které vyjde začátkem prosince.

V následném utkání 25. extraligového kola jsme s Li-

bercem prohrávali po první třetině 0:1, ve druhé za 

nás ale vyrovnal Adam Musil a  v  úvodu třetí třetiny 

nás dokonce poslal do vedení Marek Hecl. Vedení 

jsme ale bohužel neudrželi, soupeř pouhých sedm 

vteřin před koncem vyrovnal a v prodloužení rozhodl 

o vítězství Liberce za dva body Tomáš Filippi.

Do utkání nezasáhl dlouhodobě zraněný Ondřej Ro-

man, kterého čeká ještě blíže nespecifikovaná herní 

pauza. Ta už by naopak mohla brzy skončit pro Deni-

se Kusého, který v nové sezoně ještě nezasáhl do je-

diného extraligového utkání. S týmem už ale začíná 

bruslit a brzy by mohl trenérům k dispozici.
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Matej Paulovič

SNAŽÍME SE HRÁT 
ÚTOČNÝ HOKEJ
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Určitě je to znát. Když spolu hrajete déle, tak už víte, 

co od druhého čekat. Jsem rád, že máme důvěru 

trenérů, už jsme nějak sehraní a umíme si navzájem 

vyhovět. Jsou sice i  zápasy, kdy se nám nedaří, ale 

celkově si myslím, že si na ledě rozumíme.

Co byste řekl, že vás tři zdobí nejvíce?

Snažíme se hrát útočný hokej, ale poctivě se vracíme 

i do obrany. Navzájem si pomůžeme a díky tomu se 

pak dostáváme do šancí.

Do Pardubic jste přišel z Hradce Králové výmě-

nou za Oscara Eklunda, Jak vlastně teď vnímáte 

klub Mountfield HK?

Pár bývalých spoluhráčů tam mám, ale jinak se jejich 

sestava hodně proměnila. Derby prožívám hodně, 

vždycky jdu do něj naplno a  chci vyhrát. Bohužel 

ne vždy se to podaří… A  ten poslední zápas se mi 

nechce ani komentovat, měl jsem z  něj nervy ještě 

celý další víkend.

A  proč došlo k  oné výměně a  přesunu do Par-

dubic?

Od chvíle, kdy se v  Hradci změnil trenér, jsem po-

malu přestával hrát. Nedostával jsem dost prostoru, 

takže jsem si sám řekl o výměnu, která nakonec při-

šla až v lednu.

V  jednom z  rozhovorů jste i  zmiňoval, že vám 

tolik neseděl tamní styl hokeje. Oproti tomu 

trenér Král prosazuje ofenzivnější hokej, pře-

devším v útoku vás tolik nesvazuje taktikou. Jak 

vám vyhovuje jeho způsob trénování?

Máte pravdu, že současní trenéři jsou takoví demo-

kratičtější. Hlavně už všichni známe dospělý hokej, 

takže bychom měli znát základní taktické prvky. Měli 

bychom sami vědět, jak se v určitých chvílích rozho-

dovat. Mně osobně to takhle vyhovuje a jsem rád, že 

nám trenér Král nechává volnost.

V  týmu navíc nejste jediný Slovák. Pomáhají 

vám i spoluhráči Hecl a Mikuš k tomu, abyste se 

v Dynamu cítil jako doma?

Letos v lednu „Paulo“ konečně podepsal dlouhodo-

bější smlouvu – na dva roky s jednoletou opcí. Však 

také prožil svou nejúspěšnější sezonu, během které 

si v 48 zápasech připsal 32 bodů. I z jeho působení 

na ledě ale poznáte, že slovenskému bojovníkovi ne-

jde o osobní prospěch. 

„Hlavní cíl je týmový úspěch, takhle to máme na-

stavené všichni. I  proto jsem po prohraném derby 

s Hradcem nemohl usnout,“ vysvětluje Paulovič.

V Dynamu letos hrajete už třetím rokem. Cítíte 

se s přibývajícími zkušenostmi lépe?

Výhoda je v tom, že trenéři už ví, co ode mě můžou 

očekávat. A  když to porovnám s  loňskou sezonou, 

tak si myslím, že máme lepší a zkušenější mužstvo. 

Další věcí je konkurence, je tady hodně útočníku, ni-

kdo nemá nic jistého a musíme o svá místa v sestavě 

bojovat. 

Pardubice se v tabulce pohybují vysoko, chvíli 

jste bojovali i o druhé místo. Jak byste celkově 

zhodnotil dosavadní výkony týmu?

Myslím si, že začátek extraligy se nám docela pove-

dl. Škoda těch bodů, které jsme ztratili zbytečně. 

Ale jinak nám to klape a  brankář chytají famózně. 

Doufám, že nám to vydrží, a že budeme ještě lepší.

Nejčastěji nastupujete v jedné formaci s Matějem 

Blümelem a Patrikem Poulíčkem. V loňské sezoně 

jste dokonce byli snad jediným útokem, který tre-

néři nechávali dlouhodobě pohromadě. Jak moc 

vám společná souhra pomáhá k herní pohodě?

V dnešní době ve světě nenajdete moc jistot. 

Když se přitom podíváte na soupisku Dynama, 

je hodně pravděpodobné, že je uvidíte napsa-

né vedle sebe. „Paulovič – Poulíček – Blümel.“ 

Zatímco o  posledních dvou se mluví celkem 

často, Matej Paulovič zůstává tak trochu v je-

jich stínu. Je přitom nedílnou součástí úder-

ného pardubického útoku, který poctivě plní 

také defenzivní úkoly.
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Jasně, je super, že je nás tady víc. Je fajn si s někým 

promluvit slovensky. Zároveň si ale nemyslím, že 

bychom tvořili nějakou skupinku, která se od zbytku 

týmu distancuje. Společně se zbytkem týmu často 

chodíme na oběd, s Dominikem Frodlem zase občas 

chodím chytat ryby.

A co tenis, ten vás neláká? V kabině Pardubic je 

hodně vášnivých tenistů…

Máte pravdu, kluci hodně chodili hrát v létě. Já jsem 

s nimi bohužel zašel jen občas, protože jsem byl čas-

to pryč. Ale tenis mě baví, hraju ho rád a když bude 

zase nějaká příležitost, tak na něj rád zajdu.

Když ještě zůstaneme u  vašich krajanů – do 

letošní extraligové sezony zasáhlo hned 35 

slovenských hokejistů. To jsou skoro dva 

týmy…

Je to tak, v  extralize hraje hodně Slováků, takže 

s  těmi, které znám, se bavím hodně. Hrajeme pro-

ti sobě často a o hokeji spolu mluvíme neustále. Je 

fajn, že se můžeme potkávat, kolikrát má ten zápas 

pak i větší náboj.

Vy jste v  roce 2018 reprezentoval Slovensko 

dokonce na olympijských hrách. Jak na ně 

vzpomínáte?

Ani jsem nečekal, že bych se tam mohl dostat. Na-

konec se mi to podařilo a byl to neskutečný zážitek. 

Už jen samotná účast na olympiádě byla skvělá. 

Každý zápas jsem si pak moc užil, jedním slovem 

nádhera.

Kdo ze soupeřů vás nejvíce zaujal?

Za Rusko hrál proti nám Dacjuk, k němu asi nemusím 

nic dodávat…
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Šlo vlastně o poslední olympiádu, která se uskuteč-

nila bez opatření proti koronaviru. Jak jste si tedy 

v Pchjongjangu užívali olympijskou atmosféru? 

Byli jsme se projít po pláži, prohlédli jsme si cent-

rum města a byli jsme i v českém nebo slovenském 

domě. Taky jsme se byli podívat na lyžování, které se 

konalo hodinu a půl od nás. Bylo to tam pěkné, Jižní 

Korea se mi líbila.

Jak moc se takový reprezentant-hokejista po-

tkává s ostatními sportovci? 

Olympijské vesnice tam byly dvě. V  jedné bydleli 

sportovci, kteří soutěžili v halách. V té druhé, vzdá-

lenější, pak byly “sjezdové sporty”. Potkávali jsme se 

dost, měli jsme společné snídaně, obědy a  večeře 

a k dispozici jsme měli i takovou hernu – ping-pong, 

kulečník a podobně.
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Kromě olympiády jste v reprezentaci zažil také 

bronzové mistrovství světa juniorů, mezi do-

spělými jste zase odehrál přes dvacet přátel-

ských utkání. Start na velkém MS jste si ale ještě 

nepřipsal, je to vaše motivace do budoucna?

Přál bych si hlavně udělat dobrý výsledek v  klubu. 

Soustředím se na každý další zápas a  nepřemýšlím 

zbytečně moc dopředu. Hlavní cíl je týmový úspěch, 

myslím že v  tomhle to máme nastavené všichni stej-

ně. Když budeme hrát vysoko a budeme úspěšní, tak 

tím všechny zaujmeme nejvíc. Pak už je jen na lidech 

z reprezentace, jestli se jim budu líbit a hodit do týmu.

Nyní je vám 26 let, přesně před deseti lety 

jste kvůli hokeji odešel z rodných Topolčan do 

švédského Färjestadu. Jak se vám taková příle-

žitost naskytla?

Agent mi zavolal, že mám šanci tam jít na try-out. 

Chtěl jsem to zkusit, vyšlo mi to a  toho rozhodnutí 

jsem určitě nelitoval.

Co byl hlavní důvod pro odchod už v 16 letech?

V první řadě jsem si chtěl vyzkoušet severský hokej, 

protože vím, že jsou jedni z nejlepších na světě. Ur-

čitě mi to pomohlo i do osobního života, že jsem se 

dokázal osamostatnit v už tak mladém věku a naučil 

jsem se žít sám.

Naučil jste se za dvě sezony švédsky? Marek 

Hecl hrál na severu Evropy taky a  prý zvládal 

jen nějaké švédské nadávky.

Když jsem tam přišel, tak jsem popravdě ani neuměl 

moc anglicky. Takže jsem měl trochu problémy, ale 

po zhruba dvou měsících už jsem se alespoň ang-

licky naučil. Švédsky jsem začal rozumět zhruba po 

roce, ale neuměl jsem jim odpovědět (směje se). 

Ještě jsem na tom nebyl tak dobře, abych dokázal 

švédsky i mluvit.

Další tři roky jste pak hrál v americké juniorce 

USHL. Byl tam hokej na ještě vyšší úrovni?

Ani bych neřekl, že to byl jiný level. Byl to jen jiný styl 

hokeje. Zatímco ve Švédsku se hraje docela technický 

hokej, v USA to byl klasický kanadsko-americký styl.

Co z toho použijete v extralize více?

Myslím, že se hodí obojí. Využívám zkušenosti 

z Ameriky i Švédska, protože každý tým v extralize 

hraje trochu jinak. Všechny týmy mají svůj styl, za-

tímco s  jeden hraje hodně s  pukem, druhý je zase 

bojovnější a  jiný zas třeba tvrdší. Musíte se umět 

přizpůsobit rozdílným stylům hokeje, na každého 

soupeře je trochu jiná příprava.

Především dvě poslední sezony v  zámoří se 

vám hodně povedly, sbíral jste bod na zápas. 

Díky čemu jste byl u tolika vstřelených branek?

Řekl bych, že mi to tak šlo především díky spoluhrá-

čům, se kterými jsem hrál v podstatě celý rok. Dařilo 

se nám všem, výborně jsme si rozuměli a z toho pak 

pramenily ty získané body.

Už po angažmá ve Švédsku vás přitom v pátém kole 

draftovali Dallas Stars. Účastnil jste se i jejich kempů?

První rok jsem byl jen na turnaji v Traverse City, pro-

tože jsem měl předtím zranění. Druhý rok jsem byl 

potom nejenom na turnaji, ale i  na nováčkovském 

kempu, který se konal ještě před sezonou.

Zkušenosti z  Texasu má také obránce Ondřej 

Vála, který měl dokonce podepsanou dvou-

cestnou smlouvu. Věděli jste navzájem, že vás 

tenhle fakt spojuje?

Ani jsme se o tom moc nebavili. Jsem o tři roky star-

ší než Ondra, takže jsme se minuli, na kempu Stars 

jsme se nepotkali. Pamatuju si ale na Radka Faksu 

a Matěje Stránského, které Dallas taky draftoval.

Viděl jste velký rozdíl mezi vámi a ostatními ta-

lenty, připravenými pro NHL? Přeci jen základ-

ní dovednosti už v  dnešní době ovládá každý 

hokejista, ale rozhodují detaily.

Každý hráč má talent na trochu něco jiného, ale pak 

rozhoduje už jen tvrdá práce. A taky štěstí.
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Sociální sítě byly tématem už v prvním čísle Magazínu Dynamo, jehož hlavní tváří byl Dominik 

Frodl. Pětadvacetiletý brankář totiž patří mezi hrstku českých sportovců, kteří se na veřejnosti 

prezentují rádi. A také velmi otevřeně. V kabině Dynama ale není sám.

JAK SE HRÁČI DYNAMA PREZENTUJÍ 
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH?

Odkryjte příběhy 20. století 
interaktivní výstava s technologiemi 21. století

institut.pametnaroda.cz
Machoňova pasáž
třída Míru 60, Pardubice

Otevíráme první Institut Paměti národa

SP ProjektOndřej Bartoš
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Ne každý je extrovert, nicméně Frodl si o  pozor-
nost říká rád. A  právě Twitter je ideálním místem, 
kde může popisovat své názory na aktuální dění, 
diskutovat s fanoušky a házet vtípky přesně tak, jak 
to má rád. 

„Jsem tam už několik let, je to pro mě i zdroj informa-
cí. Záleží, jaké lidi sledujete. Dosud to nebyla až tak 
rozšířená síť, ale poslední dobou se tam přidává víc 
a víc sportovců. Občas něco rád okomentuju, samo-
zřejmě s  mírou. Někteří kluci se třeba nebojí jít do 
konfliktu, jenže vzhledem k tomu, co mají za sebou, 
si to i můžou dovolit. Já takový nejsem, ale nebojím 
se z někoho si udělat srandu. O tom Twitter je,“ myslí 
si Frodl.

Jeho účet @Frodlik34 sledují dva tisíce lidí. Když 
tedy pomineme už tři roky neaktivní účet Jaromíra 
Jágra, je právě Frodl nejsledovanějším extraligovým 
„Tweeterem.“ Z ostatních týmů jsou pak hodně vidět 
třeba Milan Gulaš nebo Ladislav Šmíd.

Twitter ale v  Dynamu používá také Frodlův parťák 
z brankoviště Milan Klouček (@milankloucek35), kte-
rý má na Twitteru necelou tisícovku fanoušků, stejně 
jako Matěj Blümel (@blumel_matej). Dále pak na této 
platformě můžete najít dvacetileté útočníky Filipa Kof-
fera (@rufusakos) a Ondřeje Rohlíka (@ondrej_rohlik).

„Co se týče Twitteru, tak ten tady celkově není tolik 
rozšířený. Záleží na jednotlivcích, jak se chtějí pre-
zentovat,“ uvědomuje si Frodl. A dodává: „Fanouš-
kovská základna je v Česku menší. Každý si musí zvo-
lit, pro jaké účely chce sociální sítě mít.“

Například majoritní vlastník Dynama Petr Dědek 
(@PetrDedekDDreal) používá Twitter pro informo-
vání hokejové veřejnosti a komunikaci s pardubic-
kými fanoušky.

A  co Facebook a  Instagram? Obě sociální sítě po-
užívá na rozdíl od Twitteru většina pardubických 
hokejistů. A  zatímco Facebook jim slouží spíše pro 
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soukromé účely – kontakty s přáteli, reakce na spor-
tovní události nebo sledování zpráv ze světa – na In-
stagramu jsou někteří otevření i fanouškům.

Klubové „bodování“ vede také na Instagramu Frodl (@
frodlik), jehož 8399 fanoušků by skoro zaplnilo pardu-
bickou enteria arenu. To platí i pro Matěje Blümela (@
blumel_matej), kterého sleduje jen o 200 lidí méně.

Právě on zmínil svůj účet, když jsme se jej pro Maga-
zín Dynamo ptali, zda mu úspěch v hokeji nestoupl 
do hlavy. „Snažím se mít pokoru a být pořád takový, 
jako dřív. I když jo, něco se změnilo, přibylo mi pár 
sledujících na Instagramu,“ vtipkoval Blümel, který si 
nemyslí, že by musel snášet přehnanou popularitu.

„Nijak moc neřeším, že mě třeba lidi poznávají. Na-
opak jsem za to i rád, když se můžu s někým vyfotit, 
nebo někomu něco podepsat a  udělat mu tím ra-
dost. Nevadí mi to, snažím se každému vyjít vstříc. 
Nestává se mi to zase až tak moc často, aby to bylo 
nepříjemné,“ řekl také.

Populární Instagram s více než čtyřmi tisíci fanoušků 

má ovšem i  další účastník posledního MS v  Rize 
Adam Musil (@adammusil25). Trochu překvapivě 
pak populární mladé hokejisty doplňují Jan Kolář 
(kolic27) nebo Dennis Robertson (drobocop20). 
A jedna zajímavost– na Instagramu najdete také účet 
kustoda Martina Mandyse (martin_mandys).

Za sociální síť by se navíc dala považovat i hudební 
platforma Spotify, kde můžete poslouchat zápaso-
vé playlisty vytvořené hráči, nebo různé podcasty 
o Dynamu. Výběr je široký – kromě klubového pod-
castu Povolené uvolnění si můžete pustit fanouškov-
ské DynamoTalks a také pořad Hokej Speciál.

Pro Český rozhlas Pardubice jej vytváří Oto Gu-
twirth. Zkušený reportér pravidelně vítá u mikrofonu 
hosta přímo z kabiny, letos už mluvil například s Pa-
trikem Poulíčkem, Davidem Ciencialou, Robertem 
Říčkou nebo Michalem Hrádkem.

Můžete se tak dozvědět, jak hráči reagují na aktuální 
výsledky, co říkají o soupeřích, nebo jaké detaily pro-
zrazují ze zákulisí. V neposlední řadě pak v rozhlase, 
stejně jako na sítích, představují svůj soukromý život.
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N A Š E  S E S TAVA

BRANKÁŘI

DOMINIK 
FRODL

MICHAL 
HRÁDEK

LUKÁŠ 
ANDĚL

MICHAL 
MACHAČ

ROBERT 
ŘÍČKA

JAKUB 
NAKLÁDAL

MAREK 
HECL

MICHAL
POCHOBRADSKÝ

MILAN 
KLOUČEK

JAN 
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MATĚJ 
BLÜMEL
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MATÝS
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DENNIS 
ROBERTSON

FILIP 
KOFFER
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JAKUB 
SOUKUP

JAN 
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ANTHONY 
CAMARA

ADAM 
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ONDŘEJ 
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ROBERT 
KOUSAL

ONDŘEJ 
ROHLÍK

JURAJ 
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CIENCIALA
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PAULOVIČ

JAN 
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DENIS 
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ONDŘEJ 
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S E S TAVA  S O U P E Ř E

BRANKÁŘI

29 JAN LUKÁŠ

31 JAN ŠPUNAR

42 BRANISLAV KONRÁD

OBRÁNCI

3 DAVID ŠKŮREK

4 ADAM RUTAR

6 TOMÁŠ DUJSÍK

14 DALIBOR ŘEZNÍČEK

23 JIŘÍ ONDRUŠEK

27 ALEX RAŠNER

48 TOMÁŠ ČERNÝ

51 JAN ŠVRČEK

66 ŠIMON GROCH

ÚTOČNÍCI

7 DANIEL MINISTR

9 JAN KÁŇA

12 JAN KNOTEK

15 MATĚJ TOMAJKO

17 TOBIÁŠ HANDL

18 VOJTĚCH TOMEČEK

19 LUKÁŠ NAHODIL

22 MICHAL KUNC

24 VILÉM BURIAN

41 PETR STRAPÁČ

46 DAVID KREJČÍ

57 ROSTISLAV OLESZ

71 LUKÁŠ KUCSERA

72 JAN BAMBULA

73 JOSHUA JAMES MÁCHA

81 PETR KOLOUCH

88 JAKUB NAVRÁTIL

91 SILVESTER KUSKO

BRANKÁŘI

2 MAREK MAZANEC

33 LUKÁŠ DANEČEK

90 ONDŘEJ KACETL

OBRÁNCI

6 DAVID MUSIL

13 JAN ZAHRADNÍČEK

16 JAKUB MICHÁLEK

21 MARTIN MARINČIN

26 JAKUB MATYÁŠ

47 JAN JAROMĚŘSKÝ

52 MILAN DOUDERA

55 MARIAN ADÁMEK

84 TOMÁŠ KUNDRÁTEK

ÚTOČNÍCI

8 ARON CHMIELEWSKI

19 PATRIK HREHORČÁK

20 PETR VRÁNA

22 VLADIMÍR DRAVECKÝ

27 MARTIN RŮŽIČKA

29 ROMAN SZTURC

34 ONDŘEJ KOVAŘČÍK

40 MILOŠ ROMAN

41 ROSTISLAV MARTYNEK

43 DANIEL KUROVSKÝ

56 MARKO DAŇO

64 ONDREJ ŠEDIVÝ

65 TOMÁŠ MARCINKO

76 DAVID KOFROŇ

87 MICHAL KOVAŘČÍK

88 ERIK HRŇA

94 ANDREJ NESTRAŠIL

BRANKÁŘI

34 MICHAL KOŘÉNEK

39 LIBOR KAŠÍK

57 DANIEL HUF

OBRÁNCI

5 TOMÁŠ ŽIŽKA

18 MARTIN NOVOTNÝ

20 TADEÁŠ TALAFA

24 JIŘÍ SUHRADA

40 MATYÁŠ HAMRLÍK

43 DANIEL GAZDA

58 ROBERT ČERNÝ

63 ONDŘEJ NĚMEC

67 JAN DLUHOŠ

76 TOMÁŠ HANOUSEK

84 ROBERTS MAMČICS

89 JAKUB FERENC

ÚTOČNÍCI

8 ŠTĚPÁN FRYŠARA

9 BEDŘICH KÖHLER

11 MATĚJ SEBERA

25 PAVEL KUBIŠ

27 ANTONÍN HONEJSEK

65 PAVEL SEDLÁČEK

71 JAN SVOBODA

72 DAREK HEJCMAN

77 JIŘÍ KARAFIÁT

82 ŠIMON FRÖMEL

83 RADEK VESELÝ

88 ZDENĚK OKÁL

90 LUKÁŠ VOPELKA

91 OSCAR FLYNN

92 DOMINIK LUŽA

98 PATRIKS ZABUSOVS

95 ALEXANDRE MALLET

99 VLADIMIR MIKHASENOK
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