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Z KABINY 3

Z kabiny „„ A“ týmu

Hokejisté Dynama mají za sebou další dvě ex-
traligová kola. Poprvé v sezoně naplno bodova-
li, ale také prvně poznali hořkost porážky.

V pátek 23. září zavítalo Dynamo na led Plzně. 
Soupeř v prvních dvou zápasech nezískal ani 
bod a vedení klubu se rozhodlo k razantnímu 
kroku – výměně trenérů. Václava Baďoučka s Mi-
lošem Říhou nahradili na střídačce „indiánů“ Petr 
Kořínek a František Bombic. Ani jejich příchod 
ale první body Západočechům nepřinesl.

V první třetině nebylo k vidění mnoho šancí, tu 
největší ale se štěstím proměnil Tomáš Zohorna, 
který tak zahájil další svůj velký večer. Ve střední 
části krásným gólem zvýšil nejprve Ondřej Vála 
a následně už na 3:0 znovu Tomáš Zohorna. Do-
mácí sice ve třetí dvacetiminutovce snížili, ale 
Dynamo si vedení pohlídalo a do prázdné brány 
potvrdil vítězství znovu Tomáš Zohorna, který 
tak zkompletoval druhý hattrick v sezoně.

V neděli svěřenci Radima Rulíka přivítali v ente-
ria areně Mladou Boleslav. Dobře známý soupeř, 

proti kterému se Dynamu v posledních letech 
příliš nedaří, naplnil očekávání a byl velmi ne-
příjemným protivníkem. Pardubice se v první 
třetině ujaly vedení po gólu Tomáše Hyky (prv-
ní soutěžní v červenobílém dresu), ale soupeř 
ještě před přestávkou srovnal. Na začátku 
druhého dějství se Boleslav dostala do vedení 
a Dynamo muselo znovu dohánět. Vyrovnání 
přišlo až tři minuty před koncem z hole Adama 
Musila. V enteria areně se muselo znovu pro-
dlužovat, tentokrát ale se šťastným koncem 
pro soupeře, kterému vystřelil výhru David 
Šťastný.

Z kabiny „„ b“ týmu

Pardubická rezerva zavítala v druhém týdnu 
sezony Na Lapač. Jeden z favoritů Chance ligy 
prokázal proti výběru Davida Havíře své kva-
lity a zvítězil 3:1. Jediným úspěšným střelcem 
Pardubic byl Daniel Rákos. Hokejisté Dynama si 
zlepšili náladu v sobotu, kdy na zimním stadio-
nu v Chrudimi přivítali Prostějov. Po bezchyb-
ném výkonu Milana Kloučka v brance a gólech 
Jakuba Lichtaga, Karla Nedbala, Martina Bučka 
a Michala Rouhy zvítězilo Dynamo B 4:0.



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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ZOHY IS ON FIRE 
DVA HATTRICKY VE TŘECH ZÁPASECH 

A 100. GÓL V EXTRALIZE



První zápas, houževnatý soupeř a nepříznivý 
vývoj zápasu. Tomáš Zohorna zavelel v Kladně 
k obratu a výraznou měrou přispěl k zisku prvních 
dvou bodů do tabulky. V zápase se třikrát prosa-
dil a připsal si druhý hattrick v kariéře.

„Bylo to super. První zápas v sezoně, výhra a 
hned hattrick, takže tam bylo hodně plusů. Byl 
to ale strašně těžký zápas, Kladno hrálo skvěle 
a jsem rád, že se nám to podařilo nakonec oto-
čit a zvítězit v prodloužení,“ ocenil třígólový 
střelec.

Hattrick hned v prvním zápase sezony se vidí má-
lokdy. „Zohy“ tak zaslouženě sklidil ovace.

„Bráchové mi psali, dokonce zápas sledovali. Cel-
kově přišlo hodně vzkazů. Hlavní ale bylo, že jsme 

začali výhrou. Sice v prodloužení, ale pro psychi-
ku to bylo velmi důležité,“ zdůraznil. 

O dva dny později Dynamo v enteria areně při-
vítalo Třinec. Přesto, že Tomáš Zohorna oblékal 
červenobílý dres také na konci sezony 2020/21, 
byl to pro něj první zápas před pardubickým pub-
likem po 2739 dnech.

„Byla to neuvěřitelná atmosféra. Já jsem se na to 
těšil, protože když jsem tu byl předloni, byl covid 
a fanoušci nemohli na zimák. Vzpomínal jsem na 
tu atmosféru celých 7 let, co jsem byl pryč, straš-
ně jsem se na to těšil a bylo to skvělé. Možná, že 
ještě lepší než před těmi sedmi lety. Třeba to teď 
vnímám jinak, ale ten konec a děkovačka, to bylo 
neuvěřitelné. Velké díky fanouškům, kteří nás 
podporují,“ vzkazuje odchovanec Dynama.

Tomáš Zohorna zahájil sezonu po návratu do Pardubic ve velkém stylu. V prvních třech ko-
lech dvakrát nasázel hattrick, čímž překonal extraligový rekord, a zároveň zaznamenal 
stý gól v naší nejvyšší soutěži. Jak hodnotí vstup do sezony a užívá si domácí atmosféru?

2. 10. 
ZAČÍNÁME 
VEŘEJNÉ 

BRUSLENÍ

arena.rfpardubice.cz
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V dalším zápase zavítali svěřenci Radima Rulíka do 
Plzně. Na západě Čech získali po výhře 4:1 všechny 
tři body a byl to další velký den Tomáše Zohorny. 
Ten v první třetině zápasu nejprve skóre otevřel. 
Ve druhém dějství zvyšoval už na 3:0 a právě tato 
branka byla jeho stou v nejvyšší tuzemské soutěži.

„Díky tomu, že jsem v Česku dlouho nebyl, tak 
jsem své statistiky nijak nesledoval. Já si myslím, 
že je 100 gólů ještě malý milník, ale je to samo-
zřejmě fajn,“ říkal po zápase pardubický útočník.

Tím ale velký večer forvarda s číslem 79 na zá-
dech neskončil. Ve třetí dvacetiminutovce ještě 
přidal gól do prázdné brány a znovu tak završil ha-
ttrick. Dva třígólové večery za tři extraligová kola 
jsou novým rekordem české nejvyšší soutěže. To-
máš Zohorna překonal počin Romana Horáka ze 
sezony 1993/94, kdy českobudějovický útočník 
vstřelil dva hattricky za šest kol.

„Jsem hodně překvapený, nejsem typově úplně 
střelec. Je to fajn pocit, ještě lepší, když tým vyhra-
je a mně se individuálně takhle daří. Velké díky patří 
mojí pětce, kluci makají, bojují a puky se ke mně díky 
nim odráží,“ chválí Tomáš Zohorna parťáky z lajny.

Právě formace Radil – Zohorna – Hyka je na ledě 
hodně vidět a v útočném pásmu často vypadá 
dominantně.

„Hrajeme spolu hned od začátku, co jsme přijeli 
do Pardubic, tedy někdy od začátku srpna. Zvy-
káme si na sebe, ale už se to posunulo. Daří se 
nám, myslím, že jsme hodně silní na puku, Lukáš 
Radil hodně puků vybojuje, dokáže nás dobře na-
jít. Tomáš Hyka zase dokáže proletět obranou jak 
nic. Klape nám to a doufám, že to takhle bude po-
kračovat dál,“ přeje si nejlepší střelec soutěže po 
úvodních třech kolech.

Letošní návrat do Pardubic byl trochu jiný než 
ten předchozí. V kabině totiž Zohy potkal hned 
několik bývalých spoluhráčů, se kterými zde zažil 
úspěšné období – Lukáše Radila, Roberta Kousala 
a Jana Koláře.

„Je to skvělé, že se vrátíme zpátky a potkáváme 
se tady. Ještě jsou někteří kluci v béčku, takže 
je to hezké být v klubu a v týmu, kde člověk zná 
hodně lidí a může zavtipkovat humorem, který 
jsme vždycky měli,“ užívá si Tomáš Zohorna ná-
vrat domů. 
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LUKÁŠ RADIL

S hokejem Lukáš Radil doslova obletěl svět. Ještě předtím stihl být 
součástí zlaté pardubické party, která se teď s jeho návratem do Dy-
nama obnovuje. Kromě šikovného křídla se vrací centr Tomáš Zohor-
na, na bývalé spoluhráče se těší taky Robert Kousal a Jan Kolář. „Ve 
třinácti letech jsem chtěl přitom skončit s hokejem,“ vypráví Radil. 

S hokejem Lukáš Radil doslova obletěl svět. Ještě předtím stihl být 

SBĚRATEL TITULŮ
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V červenobílém dresu jste v roce 2012 získal 
extraligový titul. Ale často se o vás mluví i v 
souvislosti s jiným titulem – inženýrským, kte-
rý jste dokončil o dva roky později.
Tehdy jsem chtěl mít vedle hokeje nějakou 
jistotu, to byl pro mě hlavní důvod, proč jít na 
vysokou školu. Studium mě ale začalo i bavit a 
zpětně jsem moc rád, že jsem si titul dodělal, 
protože jsem poznal spoustu nových kamarádů 
a rozšířil si obzory.

Všiml jste si, že v týmu Pardubic nejste jedi-
ným studentem? Titul z pardubické univerzity 
má i Jan Zdráhal, podobný obor jako vy zase v 
Praze studuje Adam Musil.
Co čtu takhle rozhovory, tak vidím, že se klu-
ci snaží. Což je dobře, nevidím důvod, proč to 
nezkusit. Člověk se odreaguje a zase získá více 
znalostí, což se hodí. Spoléhat se jen na hokej je 
trochu krátkozraké.

Při rozhodování o oboru jste ale úplně jasno 
neměl, prý jste se rozhodoval i podle počtu 
povinných cizích jazyků.
Máte pravdu. Původně jsem chtěl do Olomouce 
na zeměpis, ale v takovém případě by šel ho-
kej stranou. Proto jsem si vybral pardubickou 
ekonomku, ale na oboru „management“ byly 
potřeba dva jazyky a já byl klasicky líný učit 
se něco navíc. S kamarádem ze střední jsme se 
tím pádem rozhodli pro „ekonomiku a veřejnou 
správu“. Ale ve finále jde spíš o užší specializa-
ci, protože na ekonomce je spousta předmětů 
společných napříč obory.

Nakonec jste třeba takovou ruštinu stejně po-
třeboval, když jste v pětadvaceti zamířil do 
Spartaku Moskva.
(smích) Jo, musel jsem se učit… Ruština pro mě 
zrovna byla lehčí, protože je to slovanský jazyk 
bližší češtině. Takže mi nedělal takové problémy.

Jak jste se celkově zvládal přizpůsobit životu 
v zahraničí?
Nejtěžší byly začátky, to tak bývá všude. Když 
jsem poprvé přijel do Moskvy, byl jsem z toho 
vykulený, zdržoval jsem se skoro jen na bytě, 
ani jsem moc nikam nechodil. Navíc jsem člo-
věk, který nemá rád změny. Takže tenkrát to 
pro mě bylo velké. Ale zpětně si téhle zkuše-
nosti hodně vážím. Po nějakém prvotním roz-
koukání začne člověk poznávat kulturu a všech-
no kolem. Neříkám, že bylo vždycky všechno 
pozitivní, nicméně už jen to, že člověk zažije a 
pozná život v cizině, je dost zajímavé.

Celý text naleznete ve 4. čísle magazínu Dyna-
mo, které seženete v našem oficiálním fansho-
pu, v knihkupectví Amipa v Přelouči a na novino-
vých stáncích v OC Grand a Hlavním vlakovém 
nádraží v Pardubicích. 

Cena jednoho výtisku je 98 korun.
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více se dozvíte 
v aktuálním čísle 
magazínu dynamo!
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BRANKÁŘI

OBRÁNCI

ÚTOČNÍCI

SESTAVA DYNAMA 13

DOMINIK 
FRODL

#43

MARTIN 
BUČKO

#65

DAVID 
CIENCIALA

#81

JAN 
KOLÁŘ

#29

ONDŘEJ 
MATÝS

#83

LUKÁŠ 
RADIL

#69

MILAN 
KLOUČEK

#35

TOMÁŠ 
ZOHORNA

#79

PETER 
ČEREŠŇÁK

#41

TOMÁŠ 
HYKA

#38

JAN 
KOŠŤÁLEK

#33

ADAM 
MUSIL

#25

ONDŘEJ 
ROHLÍK

#71

ROMAN 
WILL

#22

TOMÁŠ 
DVOŘÁK

#07

FILIP 
KOFFER

#19

DAVID 
MUSIL

#08

MATEJ 
PAULOVIČ

#67

ROBERT 
ŘÍČKA

#62

MICHAL 
HRÁDEK

#77

ROBERT 
KOUSAL

#90

ONDŘEJ 
VÁLA

#14

PATRIK 
POULÍČEK

#44

TOMÁŠ 
URBAN

#25



Přijďte si užít
dostihy
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BRANKÁŘI

29 JAN LUKÁŠ

42 BRANISLAV KONRÁD

OBRÁNCI

3 DAVID ŠKŮREK

4 ADAM RUTAR

6 TOMÁŠ DUJSÍK

7 LUKÁŠ MAREŠ

14 DALIBOR ŘEZNÍČEK

20 ŠIMON GROCH

23 JIŘÍ ONDRUŠEK

27 ALEX RAŠNER

48 TOMÁŠ ČERNÝ

51 JAN ŠVRČEK

ÚTOČNÍCI

7 DANIEL MINISTR

9 JAN KÁŇA

12 JAN KNOTEK

15 MATĚJ TOMAJKO

17 TOBIÁŠ HANDL

19 LUKÁŠ NAHODIL

22 MICHAL KUNC

41 PETR STRAPÁČ

57 ROSTISLAV OLESZ

61 LUKÁŠ KLIMEK

71 LUKÁŠ KUCSERA

72 JAN BAMBULA

73 JOSHUA JAMES MÁCHA

88 JAKUB NAVRÁTIL

91 SILVESTER KUSKO

SESTAVY SOUPEŘŮ 15

BRANKÁŘI

29 OLDŘICH CICHOŇ

32 JOSEF KOŘENÁŘ

43 JAKUB KOVÁŘ

OBRÁNCI

5 MICHAEL KRUTIL

7 ONDŘEJ MIKLIŠ

16 ADAM POLÁŠEK

24 TOMÁŠ TOMEK

36 JAKUB KREJČÍK

53 DOMINIK GRAŇÁK

63 MARTIN JANDUS

73 MICHAL MORAVČÍK

77 DAVID NĚMEČEK

84 MILAN JURČINA

ÚTOČNÍCI

11 DAVID DVOŘÁČEK

12 GUSTAF THORELL

25 DAVID KAŠE

26 MICHAL ŘEPÍK

27 OSTAP SAFIN

42 DAVID VITOUCH

47 JAN BUCHTELE

49 DOMINIK SIMON

51 ROMAN HORÁK

70 PATRIK PRYMULA

71 VLADIMÍR SOBOTKA

74 DANIEL PŘIBYL

86 ERIK THORELL

88 MIROSLAV FORMAN

89 JAKUB KONEČNÝ

93 PETR HAUSER

96 DAVID TOMÁŠEK

BRANKÁŘI

2 JAN STRMEŇ

30 DAVID CINKA

49 DOMINIK HRACHOVINA

OBRÁNCI

4 KRISTOFERS BINDULIS

7 JAN ŠTENCEL

27 STUART THOMAS 

33 LUKÁŠ DOUDERA

44 PETR ŠENKEŘÍK

55 MIKULÁŠ HOVORKA

90 ROMAN VRÁBLÍK

98 ONDŘEJ KACHYŇA

ÚTOČNÍCI

6 LUKÁŠ VOPELKA

8 VÁCLAV KARABÁČEK

10 TOMÁŠ CHLUBNA

17 MARTINS DZIERKALS

18 VOJTĚCH TOMEČEK

20 MATĚJ TOMAN

22 JAKUB VALSKÝ

23 LUKÁŠ PECH

24 JOSEF KOLÁČEK

34 FILIP PŘIKRYL

77 MILAN GULAŠ

79 MARTIN HANZL

92 JAKUB STRNAD

93 ZDENĚK DOLEŽAL
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