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Týden jako na houpačce zažilo po vánočních 
svátcích pardubické Dynamo. To nejprve vyra-
zilo do Litvínova, kde si připsalo vítězství i ve 
druhém vzájemném utkání v této sezoně. Po 
zářijové kanonádě a výhře 7:4 jsme tentokrát 
slavili po výsledku 5:1.

V úvodních dvou třetinách se vše podstatné 
událo během 21 vteřin třinácté minuty první 
třetiny, kdy se nejprve prosadil Jan Kolář a poté 
Anthony Camara.

Na další branku si museli fanoušci v Litvínově 
počkat bezmála čtyřicet minut a opět z ní většina 
přítomných radost neměla, když už na 3:0 pro 
Dynamo zvyšoval svou druhou trefou v utkání 
Camara. Rozhodnuto ale ještě být nemělo.

Domácí se vrátili do zápasu šest minut před 
koncem díky brance Giorgia Estephana, ale 
na více už se nezmohli. Naopak v závěru ještě 

dvakrát inkasovali. Nejprve do prázdné bran-
ky od Roberta Kousala, aby se poté ještě pro-
sadil v přesilovce Robert Říčka.

O dva dny později přivítalo Dynamo 30. pro-
since na svém ledě České Budějovice. O výhře 
Motoru rozhodla hned první třetina, ve které se 
prosadili Percy, Karabáček, Štencel a Valský.

Druhá třetina sice patřila jasně pardubickým 
hráčům, kteří však ze spousty šancí vytěžili 
pouze trefu Matěje Blümela. Ve třetí třetině si 
už hosté vítězství pohlídali, a ještě si ho pojisti-
li dvěma góly Doležala s Ondráčkem.

Začátkem roku se pak Dynamo rozloučilo se 
svým kapitánem Jakubem Nakládalem, který 
po vzájemné dohodě ukončil z osobních dů-
vodů svoji smlouvu v klubu. Jménem celého 
klubu děkujeme Jakubovi za spoustu skvělých 
zápasů, které v našem dresu odehrál.



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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Zbyněk Kusý vyhrál s Pardubicemi tři tituly a zasloužil se tak o nejúspěšnější éru historie 

klubu. Pět let po jeho odchodu se v Dynamu objevil Denis Kusý, tehdy dvacetiletý útočník. 

Spojuje je ovšem pouze shoda příjmení.

Denis od mala vzhlížel i k NHL, jedním z jeho snů ale bylo nastoupit v extraligovém dresu Pardubic. Tenhle 

cíl už si splnil přesně ve 116 utkáních. A přesto se o něj teď snaží znovu – po dlouhodobém zranění se po-

malu vrací zpět do hokejového života.
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V  prosinci jste se po složitém zranění ales-

poň na jeden zápas vrátil do sestavy Dyna-

ma. Byl to pro vás silný zážitek?

Jsem rád, že jsem mohl po tak dlouhé době na 

zápas, i když se to seběhlo dost rychle. Důvodem 

bylo, že Činel (David Cienciala) měl menší zdra-

votní potíže. Takže jsem šel do utkání jako třináctý 

útočník. Na led jsem se ale nedostal, byl jsem při-

praven jako záskok, kdyby se něco stalo.

Zápasové tempo jste pak po devíti měsí-

cích okusil ve Vrchlabí. Trenéři vám hned 

dali velký prostor, jak jste se s  tím srov-

nal?

Ve Vrchlabí jsem odehrál jeden zápas, ale měl 

jsem opět nějaké zdravotní problémy, takže jsem 

zase lítal po doktorech. Poté byla vánoční pauza…

Chcete vůbec popisovat, s  čím konkrétně 

jste během léta laboroval?

Šlo o třísla, která mě trápila už na konci roku 2020. 

Nejdříve jsem to chtěl řešit klidem, ale to nepo-

mohlo. Musel jsem tedy podstoupit operaci. Teď 

už to snad bude dobré.

Měl jste někdy dříve v kariéře takhle vážné 

zranění?

Zraněný už jsem párkrát byl, ale nikdy to netrvalo 

takhle dlouho. Tohle je poprvé a je to hrozné.

Můžete popsat proces, kterým jste pro-

cházel po operaci?

Rehabilitace proběhla v pořádku. Byl jsem pod do-

hledem fyzioterapeuta jak na zimním stadionu, tak 

i v nemocnici. Potom už jsem se připravoval s kon-

dičním trenérem Petrem Mockem. Museli jsme za-

čít od začátku, protože jsem dlouho nic nedělal. 

Jak jste tak dlouhé období bez hokeje zvládal 

psychicky?

Je to těžké, když člověk nemůže nic dělat. Jsem 

odmala zvyklý na tréninky a  zápasy, na nějakou 

zátěž, a pak se najednou půl roku nemůžu pořád-

ně hýbat. Samozřejmě pak máte očekávání, jak to 

bude vypadat na ledě, jak se budete cítit. Takže to 

bylo určitě náročné.

V  takové chvíli se sportovec moc sebevě-

domě necítí, že? I když už je zranění v po-

řádku, fyzická kondice i pohybové návyky 

stále chybí… 

Nebudu vám lhát, měl jsem strach. Takhle dlouho 

bez hokeje jsem nikdy nebyl, takže jsem se bál, jak 

to bude vypadat. Teď už se cítím lépe, zatím tedy ne-

můžu říct, že výborně. Ale snad to bude lepší a lepší.

Našel jste si během složitého období něco, 

co vám vynahradilo radost z hokeje?

Něco takového jsem asi nenašel. Jediné, co znám, 

je hokej. A dával jsem mu vždycky všechno. I pro-

to to bylo tak těžké, půl roku jsem byl jen doma, 

nemohl jsem nic dělat. Takže jsem i přemýšlel nad 

blbostmi, nad věcmi, které bych normálně neřešil. 

Bylo to těžké období.

Na druhou stranu jste už ušel kus cesty 

k vysněnému návratu. Zlepšuje vám nála-

du alespoň vědomí, že váš cíl se blíží?
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Náladu budu mít dobrou teprve ve chvíli, až budu 

zase stabilně hrát. Zameškal jsem dlouhou dobu, 

takže přemýšlím hlavně nad tím, jak to všechno 

dohnat.

Kdo něco takového neprožil, asi se jen těž-

ko dokáže vžít do vaší situace. Ale pojďme 

k  zábavnějšímu tématu, a  to k  vaším za-

čátkům u  hokeje. Jaké jsou vaše nejstarší 

vzpomínky?

Pamatuju si, když jsem ve Skutči začínal bruslit 

s hrazdičkou. To je moje první vzpomínka na led. Ale 

mám i spoustu dalších zážitků z mládeže, teď jsem 

třeba koukal, že mladí kluci hráli Bartoňák (Bartoňův 

memoriál). Ten jsme dříve vyhráli taky, celkově vzpo-

mínky na vítězné turnaje jsou hrozně hezké.

Váš otec je trenérem v pardubické mláde-

ži. Cepoval vás v mládí hodně?

Myslím, že ani nemusí být táta trenér. Takhle to 

je asi v  každé rodině, že chce táta pomoct a  říká 

mladému hokejistovi, co by měl dělat. Táta mi ur-

čitě pomáhal, pár let mě i trénoval v klubu. Kromě 

toho ale z mládeže rád vzpomínám i na pana Sala-

vu, který teď už ani netrénuje. Nebo na Marka Za-

dinu. V áčku jsem pak krátce měl pana Bělohlava, 

pod kterým se mi hrálo dobře, protože mi dával 

hodně prostoru. 

V jednom týmu s vámi dříve hráli Filip Za-

dina, Michael Špaček nebo Vojtěch Budík. 

Jste pořád přáteli, i když teď každý z vás 

působí jinde?
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Určitě kluky sleduju, prošli jsme spolu skoro celou 

mládeží. Občas si napíšeme, zajímá mě, jak se jim 

daří. Držím jim palce a  je hezké, že jsme pořád 

v kontaktu.

Ve dvaceti letech jste pak z Pardubic zamí-

řil na hostování do prvoligových Litoměřic, 

kde jste v  38 zápasech posbíral 27 bodů. 

Posunulo vás to v kariéře zase o kus dál?

Na Litoměřice rád vzpomínám, odehrál jsem tam 

skoro celou sezonu a  dařilo se mi tam. Byl jsem 

tam, s kamarádem Honzou Veselým, takže to bylo 

povedené angažmá, užili jsme si hodně srandy.

S kým si nejvíce rozumíte v Pardubicích?

Hodně se bavím s Ondrou Válou, máme podob-

ný pohled na život. Navíc je jen o  rok mladší, 

takže se známe už opravdu dlouho, byli jsme 

spolu od mala. Dokonce si vzpomínám, když 

proti nám hrál ještě v dresu Kolína. Chodili 

jsme i  na stejnou základku. Tam jsme se 

nasmáli…

Vzpomínáte si i na svůj první ex-

traligový start v lednu 2017?

Bylo to ve Vítkovicích, naskočil jsem 

jen do tří střídání. Ani si moc nepa-

matuju nic z  toho zápasu, protože 

jsem toho fakt moc neodehrál, ale 

byl jsem hrozně rád, že jsem koneč-

ně nastoupil za áčko.

Vaší předností jsou šikov-

né ruce a rychlé bruslení. 

Stojí za tím nějaký speci-

ální trénink?

Dynamiku se snažím zlepšovat 

v  posilovně, na to se zaměřuji. 

Když už mám takový talent, tak 

ho musím rozvíjet, aby byl 

co největší. A  co se 

týče techniky… 

To je asi dar. Když jsem byl malý, tak jsem si hodně 

hrál s hokejkou, tak možná je to tím. Že bych teď 

nějak trénoval ruce, to úplně ne.

Můžou vaše schopnosti – šikovnost, rych-

lost a  zarputilost – vynahradit menší 

vzrůst v soubojích u mantinelu?

Jasně, to asi potvrdí každý hráč mého typu. Musíte 

si umět poradit jinak. Když tam přijede dvoume-

trový chlap, tak na tom zase nebude tak dobře 

obratnostně.

A nejspíš rád trénujete i samostatné nájezdy. 

(zasměje se) Jo, nájezdy mě hodně baví. Vždycky 

jezdíme nějaké soutěže, ale neřekl bych, že je ně-

jak speciálně trénuju. Jde hlavně o to, že mě to baví. 

V  souvislosti s  vámi si totiž si totiž nej-

víc vzpomínám na nájezdy proti Kometě 

v  září 2018, kdy jste parádní kličkou do 

bekhendu rozhodl zápas.

To byl můj asi třetí zápas za A-tým, takže to byl 

úplně skvělý pocit. V  sezoně jsem pak na nájezdy 

chodil často, ještě nějaké jsem proměnil, ale tehdy 

jsme spíš vždycky řešili, jestli se vyhrálo, nebo ne.

Po letošní sezoně vám končí smlouva, jak 

vidíte svou budoucnost?

Zrovna to vyšlo takhle blbě. Teď, když bych měl 

zaujmout a  bojovat o  novou smlouvu, tak maro-

dím. Takže vůbec nevím, jak to bude dál. Ale dou-

fám, že to všechno dobře dopadne.
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Tradiční turnaj hokejových nadějí, který se v Pardu-

bicích konal už v roce 1971. Právě to je Memoriál 

Jiřího Bartoně, na kterém se letos nejvíce radovali 

domácí!

Ročník 2011 si totiž počínal suverénním způsobem, 

když zaváhal jen v nájezdech s rivalem z Hradce Krá-

lové (3:4sn). Jinak ale vždy zvítězil alespoň o tři branky.

O jednoduché zápasy ovšem nešlo. „Všichni sou-

peři byli kvalitní. První zápas s Hradcem jsme se 

rozjížděli velice pomalu, ale kluci ve druhé dvace-

timinutovce zabrali a srovnali stav z 1:3 na 3:3. Ná-

jezdy už jsou potom loterie, Hradec byl šťastnější,“ 

okomentoval vstup do turnaje pardubický trenér 

Richard Čihák.

V dalších zápasech už ale jeho svěřenci nezaváhali. S 

čistým kontem přehráli Porubu 9:0 a na závěr prvního 

hracího dne pak zdolali Zlín jednoznačně 15:1. „Oba 

celky nám ale nedaly nic zadarmo. Předvedli jsme 

týmový výkon, naše síla byla v dovednostech i bojov-

nosti. A v posledních deseti minutách jsme soupeře 

vždy přebruslili i přetlačili fyzicky,“ popsal Čihák.

Velkou jízdu předvedli na konci roku 2021 mladí hokejisté Dynama. Desetiletí kluci na 

Bartoňově memoriálu porazili čtyři z pěti soupeřů a po zásluze opanovali 49. ročník 

prestižního turnaje.
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Zlato zůstalo doma
Ročník 2011 ovládl Bartoňův memoriál
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Další den pak mladí Dynamáci vyhráli vysoko i nad 

Kometou Brno, konkrétně 7:1. Do posledního utká-

ní proti HC Blesk Praha tak šli s nadějí na zlato, která 

se po výsledku 4:1 stala realitou! 

„Pro kluky to byl zážitek. Hlavně ten poslední zá-

pas byl pro ně velice nervózní, poznal jsem to na 

nich. Bylo pak skvělé vidět, jak kluci odpočítávají 

poslední vteřiny a jedou obejmout brankáře,“ ne-

skrýval radost hlavní trenér pátých tříd. A děkoval i 

vedení, které mladým hokejistům přišlo pogratulo-

vat přímo do kabiny.

Pro mladé hokejisty je vítězství na takovém turnaji 

velkým úspěchem. Dynamo získalo v pěti utkáních 

třináct bodů, druhý Mountfield HK jedenáct a třetí 

Blesk Praha devět. Nejlepším obráncem se navíc 

stal domácí Adam Pavliš.

„Už v srpnu jsme si dali za cíl vyhrát tento turnaj. Celý 

tým táhnul za jeden provaz a kluci parádně zužitkova-

li naši společnou čtyřměsíční práci,“ chválí Čihák a s 

úsměvem dodává: „I když kluci vyhráli, já s jejich vý-

konem nikdy nejsem naprosto spokojený, což vědí.“ 

Kde tedy vidí rezervy do dalších dnů? „Mohli jsme 

mít aktivnější napadání, občas jsme se zbytečně 

drželi zpátky. Kluci si za rozhodnutých stavů chtěli 

dát gól, chápu to, ale my chceme jít stylem aktivní-

ho napadání pořád, nepustit soupeře z pásma. U 

obránců bych pak chtěl vidět ještě rychlejší roze-

hrávku a pohyb.“

Se zlatou medailí na krku se teď všem klukům z roč-

níku 2011 bude pracovat mnohem lépe. A třeba to 

jednou dotáhnou tak daleko, jako Jiří Bartoň, který 

za A-tým Pardubic odehrál přes sto zápasů.

Rozvojový fond Pardubice a.s. - investor a reali-
zátor  rekonstrukcí významných památkových budov 
a sportovišť, majitel historických objektů, enteria are-
ny Pardubice a Machoňovy pasáže, pronajímatel by-
tových  a nebytových prostor v centru města.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

MULTIFUNKČNÍ ARENA PARDUBICE

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ 
A SPOLEČENSKÉ AKCE

Rozvojový fond Pardubice a.s. - majitel a  provo-
zovatel moderní multifunkční arény v  Pardubicích. 
Enteria arena je špičkově vybavená multifunkční hala, 
která patří díky svému zázemí a technickému vybavení 
k vysokému evropskému nadstandardu.

Rozvojový fond Pardubice a.s. - pořadatel, koor-
dinátor a podporovatel akcí pro širokou veřejnost. 
Svou činností významně přispívá ke společenské 
odpovědnosti a podporuje kulturní a sportovní život 
v našem městě.

www.rfppardubice.cz
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zovatel moderní multifunkční arény v  Pardubicích. 
Enteria arena je špičkově vybavená multifunkční hala, 
která patří díky svému zázemí a technickému vybavení 
k vysokému evropskému nadstandardu.

Rozvojový fond Pardubice a.s. - pořadatel, koor-
dinátor a podporovatel akcí pro širokou veřejnost. 
Svou činností významně přispívá ke společenské 
odpovědnosti a podporuje kulturní a sportovní život 
v našem městě.

www.rfppardubice.cz
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N A Š E  S E S TAVA

BRANKÁŘI

DOMINIK 
FRODL

MICHAL 
HRÁDEK

LUKÁŠ 
ANDĚL

MICHAL 
MACHAČ

ROBERT 
ŘÍČKA

MAREK 
HECL

MICHAL
POCHOBRADSKÝ

MILAN 
KLOUČEK

JAN 
KOLÁŘ

MATĚJ 
BLÜMEL

ONDŘEJ 
MATÝS

TOMÁŠ 
ZEMAN

TOMÁŠ 
URBAN

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

#77

#43

#44

#62

#81

#19

#18

#55

#29

#35

#71

#11#22

#25

#90

#36

#14

#33

#46

#23

#67

#88

#81

#34

#2

OBRÁNCI

ÚTOČNÍCI



Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. ifortuna.cz

ZÍSKEJ 1 300 KČ 

NA PRVNÍ SÁZKY!

REGISTRUJ SE S PROMOKÓDEM PARDUBICE1300

inzerce_PARDUBICE_A5_03.indd   1inzerce_PARDUBICE_A5_03.indd   1 1/4/2022   9:46:46 AM1/4/2022   9:46:46 AM



16  | PUK

S E S TAV Y  S O U P E Ř E

BRANKÁŘI

1 ŠTĚPÁN LUKEŠ

31 HENRI KIVIAHO

OBRÁNCI

10 MICHAEL GASPAR

12 GRAEME MCCOR-

29 PETR KALINA

41 RADIM ŠALDA

45 FILIP PAVLÍK

55 JEREMIE BLAIN

72 BOHUMIL JANK

77 RICHARD NEDOMLEL

ÚTOČNÍCI

6 LUKÁŠ CINGEL

14 PATRIK MIŠKÁŘ

17 AHTI OKSANEN

21 CHRISTOPHE LALAN-

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

BRANKÁŘI

29 PETR HAMALČÍK

31 ADAM HORÁK

35 FILIP NOVOTNÝ

62 ADAM DYBAL

85 VLADISLAV HABAL

OBRÁNCI

7 MICHAL PLUTNAR

20 DAVID TUREČEK

33 LUKÁŠ DOUDERA

44 PETR VODIČKA

51 LUKÁŠ PULPÁN

58 MARTIN WEINHOLD

63 PATRIK PARKKONEN

72 ONDŘEJ DLAPA

77 TOMÁŠ HAVLÍN

83 DALIMIL MIKYSKA

90 MARTIN ROHAN

ÚTOČNÍCI

5 TOMÁŠ VONDRÁČEK

8 ONDŘEJ BERÁNEK

9 JAKUB FLEK

10 PETR KOBLASA

11 VÍT JISKRA

15 JIŘÍ PRŮŽEK

17 TOMÁŠ REDLICH

21 JIŘÍ ČERNOCH

23 TOMÁŠ MIKÚŠ

25 JIŘÍ KULICH

30 TOMÁŠ RACHŮNEK

64 MARTIN KOHOUT

67 JAN HLADONIK

BRANKÁŘI

31 JAROSLAV PAVELKA

60 PETR KVÁČA

OBRÁNCI

5 LADISLAV ŠMÍD

6 DAVID AUBRECHT

17 LUKÁŠ DERNER

22 JAKUB ŠEDIVÝ

23 T.J. MELANCON

29 MICHAL IVAN

43 ONDŘEJ VITÁSEK

44 MISLAV ROSANDIČ

55 VRATISLAV KUNST

59 PETR KOLMANN

73 JAN ŠTIBINGR

ÚTOČNÍCI

12 DÁVID GRÍGER

15 ADAM KLAPKA

16 MICHAL BIRNER

18 JAKUB RYCHLOVSKÝ

21 JAKUB KLEPIŠ

26 PETR JELÍNEK

27 ADAM DLOUHÝ

28 JAN ŠÍR

36 VOJTĚCH JIRUŠ

41 TOMÁŠ FILIPPI

45 JAN ORDOŠ

53 JAROSLAV VLACH

69 MAREK ZACHAR

71 ADAM NAJMAN

77 MARTIN FAŠKO-RUDÁŠ
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