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Z KABINY 3

Z kabiny „A“ týmu

Naše Dynamo odehrálo v uplynulém týdnu 
dva extraligové zápasy. Oba z nich proběh-
ly v enteria areně, zvítězit se podařilo ale 
pouze jednou.

Ve čtvrtek předehrávali pardubičtí hokejis-
té 8. kolo proti Vítkovicím. Zápas, který byl 
přímým soubojem o průběžné první místo 
v tabulce, sliboval velkou hokejovou bitvu. 
A přesně tu enteria arena viděla. 

Dynamo vstoupilo do utkání výborně, vy-
tvořilo si tlak v útočném pásmu a dočkalo 
se také první přesilové hry. V páté minutě 
ji ranou od modré čáry využil Peter Čereš-
ňák. Soupeř si početní výhodu zahrál o pár 
minut později, využít ji sice nedokázal, ale 
těsně po jejím skončení vyrovnal Rastislav 
Dej. Pardubicím vyšel začátek střední čás-
ti, ve 22. minutě se Tomáš Zohorna šikovně 
proháčkoval přes obránce a zasunul puk do 
branky. Ve zbytku utkání měl domácí tým 
další šance, které už ale nevyužil. Vítkovice 
si tak na konci zápasu vytvořily velký tlak, 
Romana Willa ovšem podruhé nikdo nepře-
konal a v souboji o čelo tabulky uspělo Dy-
namo.

Hned v neděli čekal na svěřence Radima Ru-
líka další domácí zápas, už čtvrtý v řadě. Do 
Pardubic přijela karlovarská Energie, která 
se nacházela na chvostu tabulky a v první 
polovině utkání to vypadalo, že se na tomto 
stavu nic měnit nebude.

Pardubičtí hokejisté diktovali tempo hry 
a vytvořili si několik gólových šancí, které 
nejprve zůstaly nevyužity. Do vedení poslal 
domácí tým Lukáš Radil, když na konci první 
třetiny dorazil do branky chytrou přihrávku 

Davida Musila. Také v úvodu druhé dvace-
timinutovky pokračovalo Dynamo v náporu, 
po čtyřech minutách tečoval puk do sítě 
David Cienciala a první brankou v sezoně 
zvýšil na 2:0. V půlce zápasu prasklo u do-
mácí střídačky plexisklo, jeho výměna tr-
vala deset minut a naprosto změnila vývoj 
utkání. Energie převzala iniciativu a začala 
udávat tempo. Hosté brzy snížili na rozdíl 
jedné branky a ve třetí třetině se dočkali 
vyrovnání. To ale nebylo vše, v 52. minutě 
dokonal obrat Petr Koblasa. Dynamo mělo 
osm minut na vyrovnání, ale při hře v šesti 
zvýšil Tomáš Vondráček na konečných 4:2 
pro Energii. Pardubičtí hokejisté poprvé 
v sezoně odcházeli ze zápasu s prázdnou.

Z kabiny „B“ týmu

Tým Davida Havíře má za sebou velmi pove-
dený týden. Ve středu se pardubická rezer-
va v Chrudimi utkala s Kolínem. Hosté sice 
vedli, ale Dynamo dokázalo nepříznivý vý-
voj otočit a zvítězit. Pod výhru 3:2 se stře-
lecky podepsali Lukáš Endál, Daniel Herčík 
a Jakub Lichtag. V brance tým podržel Milan 
Klouček.

Před dalším zápasem došlo k rozšíření kádru 
prvoligového celku. Dynamo B posí lil útoč-
ník Jakub Hajný, který do Pardubic přišel na 
měsíční zkoušku s možností opce do konce 
sezony.

V sobotu zajížděl B-tým i s Jakubem Hajným 
v sestavě k desátému kolu Chance ligy na 
led Frýdku-Místku. I zde pardubičtí hokejis-
té prohrávali, dokonce o dvě branky. Znovu 
ale Dynamo zvládlo díky brankám Martina 
Bučka a Michala Pochobradského návrat do 
zápasu a obrat na konečných 3:2 dokonal 
Lukáš Endál.
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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
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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 
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STO STARTŮ V EXTRALIZE



Michal Hrádek odehrál svůj stý extraligový zápas 
v neděli 9. října proti Karlovým Varům. Dynamo 
soupeři po dobrém začátku nakonec podlehlo, 
a tak si mladý obránce uchová pozitivní vzpomín-
ku alespoň na jubileum, o kterém dopředu věděl.

„Není to tak, že bych statistiky sledoval po kaž-
dém zápase. Ale když měl nedávno Ondra Vála 
sto odehraných zápasů, tak jsem se ze zajímavos-
ti podíval a myslím, že jsem tam měl zrovna 98. Už 
jsem se taky těšil, že se blížím takové menší hra-
nici, ale doufám, že těch zápasů přibude o mnoho 
víc,“ říká o milníku Michal Hrádek.

Svůj první extraligový zápas odehrál už 19. dubna 
2019 v baráži proti Chomutovu. Dynamo v tu dobu 
mělo jistotu uhájení příslušnosti v nejvyšší soutěži 
a šanci tak dostalo několik mladých hráčů.

„Byl jsem určitě hodně nervózní. Kluci mě v tu dobu 
ale perfektně pomohli a já jsem byl rád, že si můžu 
zahrát před takhle skvělými fanoušky, a ještě v klu-
bu, kde jsem odmala vyrůstal. Byla to další odměna 
za tvrdou práci,“ vzpomíná obránce Dynama.

Tehdy mu bylo teprve 17 let, také v juniorské ka-
tegorii patřil mezi mladší ročníky a s takovou pří-
ležitostí vůbec nepočítal.

„Abych pravdu řekl, vůbec jsem to nečekal. Spíše 
jsem se soustředil na juniory, kde jsem se chtěl co 
nejvíc posouvat. Byl jsem jedině rád, že ta mož-
nost přišla,“ uznává odchovanec klubu.

V nadcházející sezoně si připsal další extraligové star-
ty a zároveň si zahrál Chance ligu v dresu Prostějova.

„Jezdil jsem s „A“ týmem jako sedmý bek a občas 
jsem tam naskočil. Potom jsem se v lednu přesunul 
do Prostějova, kam si mě tehdy vytáhnul pan Lubi-
na, a já jsem za to byl strašně rád. Dal mi v první lize 
prostor, získával jsem první zkušenosti, zase to bylo 
o level výš. Myslím, že mi to moc pomohlo a bylo to 
pro mě jenom dobře. Bydlel jsem tam s Michalem 
Pochobradským a Michalem Machačem, kteří jsou 
teď v Chrudimi. Výborně se tam o mě postarali a po-
mohli mi,“ vypráví o působení v týmu Prostějova.

O rok později nastupoval Michal Hrádek pouze 
v týmech dospělých, buď v extralize za Pardu-
bice nebo v druhé nejvyšší soutěži za Vrchlabí. 
Poslední juniorské starty si připsal až v sezoně 
2021/22, když nejstarší mládežnická kategorie 
potřebovala jeho pomoc.

„Byl jsem rád, že to někam směřuje a že jsem se 
stabilně usadil v „A“ týmu. Když si mě trenéři někdy 

Ve svých dvaceti letech zaznamenal první milník. Michal Hrádek nastoupil proti Karlo-
vým Varům do stého extraligového zápasu, což je v jeho věku slušný počin. „Doufám, že 
těch zápasů bude o mnoho víc,“ říká k překročení první stovky pardubický odchovanec.
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vytáhli do juniorky na výpomoc, tak jsem byl taky 
moc rád, vždycky tam byla skvělá parta a rád 
jsem si s klukama zahrál,“ povídá.

Žádné velké rady ale svým mladším spoluhráčům 
nerozdával.

„Vždycky jsem chtěl podat co nejlepší výkon a na 
to jsem se soustředil. Neměl jsem zas tolik zkuše-
ností, abych klukům mohl nějak radit.“

Jako hráč „A“ týmu zažil enteria arenu vyproda-
nou, ale také úplně prázdnou. V době covidových 
opatření nemohli diváci na stadiony a pro hráče 
to byla složitá situace. 

„Bylo to něco, co jsem nikdy nezažil. V mládeži 
vždycky chodili alespoň rodiče a pár diváků. Těšil 
jsem se, když už budu hrát naplno v dospělých, 
že si budu užívat fanoušky a skvělou kulisu. Na-
jednou přišel covid a nikdo se na nás nemohl přijít 

dívat. Bylo těžší se dostat do zápasu, protože fa-
noušci nám pomohou dostat se do varu a vždyc-
ky je to s nimi lepší,“ ví „Hrádys“.

Před letošní sezonou Dynamo hodně posílilo. Do 
Pardubic přišli kvalitní hráči s reprezentačními 
zkušenostmi, ale odchovanci nadále dostávají 
dostatek prostoru v prvním týmu.

„Je to skvělé, že přišly takhle dobří hráči. Je to do-
plněné námi, odchovanci a já si myslím, že je to vý-
borná věc, když je tým takhle propojený – od zku-
šených hráčů po mladé,“ říká pardubický rodák.

V extralize odehrál už sto zápasů, na první gól ale 
stále čeká.

„Proti Karlovým Varům tam prý zazvonila tyčka. 
Doufám, že už to brzy přijde, šance jsem měl, ale 
zatím to tam nechce spadnout. Snad už to tam 
brzy dotlačím,“ přeje si Michal Hrádek.
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MARTIN MANDYS

Nedává góly ani na ně nenahrává. A ani nevychytává vítězné nuly. 
Přesto je v Pardubickém kraji tak trochu hokejovou celebritou. Ma-
sér a kustod Dynama Martin Mandys je totiž na střídačce nepřehléd-
nutelnou postavou, což mimo jiné dokáže i jako jeden z hlavních hrdi-
nů připravovaného filmu o Dynamu. V reálu ale na nikoho nic nehraje. 
On prostě žije pro Dynamo.

FARMÁŘ OD LEDU
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Na ledě se hokejisté radují v hloučku kolem 
úspěšného střelce, na střídačce se hráči objí-
mají a plácají se po ramenou. Trenéři si dávají 
„high five“ nebo pěstičky. V největší extázi je 
ale po vstřelené brance Dynama v enteria are-
ně časti právě Martin Mandys, který především 
po důležitých gólech mlátí dvířky od střídačky 
doslova jako smyslů zbavený.

„Že prožívám nějaké emoce během zápasu? Je 
to všechno dané tím, co pro mě Dynamo zna-
mená a co už jsem prožil. Člověk tím žije a je 
tak zapálený do hry… Je to srdeční záležitost, 
vychází to ze mě a na nic si nehraju. Prožívám 
to a musí to jít ven,“ popisuje v klidu pardubické 
kabiny po jednom ze srpnových tréninků jeden 
z důležitých členů celého mančaftu.

Díky své povaze, ve které převládá extrovert nad 
introvertem, se stal jednou z ikon pardubického 
hokeje posledních let. Prožil jak euforické sezony 
titulové, kdy patřilo Dynamo k tomu nejlepšímu 
u nás, tak hrůzu poslední desetiletky, ve které 
měly Pardubice několikrát pořádně namále, aby 
nikdy ve své historii neopustili extraligové vody.

Hráči se měnili, ale Martin Mandys zůstával 
a zůstává. I díky tomu je pro řadu Pardubáků 
velmi známou tváří. Vše ještě umocnil nástup 
sociálních sítí, na kterých je tu a tam masér 
a kustod týmu v jedné osobě hlavní hvězdou. 

„Nechci, aby to znělo nějak nabubřele, ona sa-
mochvála smrdí… Chci říct, že to vnímám a ne-

smírně si toho vážím. Když jdete na nákup a tře-
ba paní prodavačka se s vámi začne bavit, co 
jsme to hráli nebo že jsme hráli skvěle... Má to 
dvě strany – když se daří, plácají vás po rame-
nou, když tolik ne, tak dostáváte meltu a zvoní 
vám na zvonky,“ usmívá se dobrá duše pardu-
bické kabiny.

Cesta do ní byla celkem rychlá, i když rozhod-
ně ne rovná. Martin Mandys vždycky snil o tom, 
jak bude pracovat na své vlastní farmě, chovat 
domácí zvířata, sekat trávu a orat pole… Jenže 
osud ho zavál někam úplně jinam, do zimy hoke-
jového stadionu. 

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 12

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



Kniha
Dynamo Bez frází

14. LISTOPADU 2022

FILM
NavŽDY za Dynamo

17. LEDNA 2023

výstava
na zámku

18. LEDNA 2023

Galavačer

7. ÚNORA 2023
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BRANKÁŘI

1 DANIEL KRÁL

31 JAKUB NEUŽIL

60 PETR KVÁČA

OBRÁNCI

6 DAVID AUBRECHT

8 UVIS JANIS BALINSKIS

17 LUKÁŠ DERNER

20 JAKUB DVOŘÁK

22 JAKUB ŠEDIVÝ

23 T.J. MELANCON

29 MICHAL IVAN

43 ONDŘEJ VITÁSEK

44 MISLAV ROSANDIČ

59 PETR KOLMANN

73 JAN ŠTIBINGR

ÚTOČNÍCI

16 MICHAL BIRNER

18 JAKUB RYCHLOVSKÝ

19 OSCAR FLYNN

21 SEBASTIAN ČEDERLE

26 PETR JELÍNEK

27 ADAM DLOUHÝ

28 JAN ŠÍR

41 TOMÁŠ FILIPPI

45 JAN ORDOŠ

53 JAROSLAV VLACH

67 MICHAEL FROLÍK

71 ADAM NAJMAN

77 MARTIN FAŠKORUDÁŠ

88 MICHAL BULÍŘ

BRANKÁŘI

1 MAREK ČILIAK

2 ZDENĚK SLAVÍČEK

33 PAVEL JEKEL

38 DOMINIK FURCH

OBRÁNCI

4 RADEK KUČEŘÍK

7 PATRIK FAJMON

8 MAREK ĎALOGA

11 LUKÁŠ FORMAN

13 MAREK HRBAS

23 FRANTIŠEK NĚMEC

24 MICHAL GULAŠI

71 JAN SEDLÁČEK

84 TOMÁŠ KUNDRÁTEK

93 RHETT HOLLAND

96 JAN ŠČOTKA

ÚTOČNÍCI

9 JAKUB FLEK

14 IVO SEDLÁČEK

16 LUBOŠ HORKÝ

18 ADAM ZBOŘIL

21 PETR KRATOCHVÍL

22 KIM STRÖMBERG

26 MARTIN ZAŤOVIČ

27 JAKUB MALÝ

28 EDUARD ŠALÉ

29 RADEK KOBLÍŽEK

40 TOMI SALLINEN

44 JAN DUFEK

72 ANDREJ KOLLÁR

81 TOMÁŠ VINCOUR

85 JAN SÜSS

91 ERIK MELUZIN

92 PETR HOLÍK

Kniha
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14. LISTOPADU 2022

FILM
NavŽDY za Dynamo

17. LEDNA 2023

výstava
na zámku

18. LEDNA 2023
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7. ÚNORA 2023
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