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Spolek fanoušků chce hokejové Dukle Jihlava pomáhat i
finančně
Potřebujeme každého, kdo je ochotný pro Duklu hořet, říká Rostislav Krutiš,
předseda nově vznikajícího Spolku fanoušků HC Dukla Jihlava.
Co vás vedlo k založení Spolku fanoušků HC Dukla Jihlava?
Chceme zlepšit situaci a postavení klubu. Asi tři roky jsme zvažovali formu jeho podpory
a nakonec z toho vzniká náš spolek.
Jaký je tedy váš cíl?
Co nejvíce podpořit klub HC Dukla Jihlava, především finančně, morálně, ale i jeho
propagací a prezentací na veřejnosti. Většina fanoušků zatím dělá jen to, co je v jejich
možnostech. Přijdou na hokej, někteří fandí… My však toho chceme dělat víc.
Pomáhat i finančně? Takže budete platit i členské příspěvky?
Ano, zakládající členové se shodli na členském příspěvku 1.200 Kč ročně. Příspěvky
bude možné platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Peníze budeme následně
poskytovat klubu, který nám jako protihodnotu pronajme na zimním stadionu reklamní
plochu. Z účetního i daňového hlediska je to jediné možné řešení podpory klubu.
Samozřejmě každý z členů může navíc přispět libovolným finančním darem. Naší ambicí
je stát se významným partnerem klubu.
Kolik máte členů?
Oficiálně vznikneme 1. ledna, takže o počtu členů je zatím předčasné mluvit. Do
našeho projektu se zatím zapojilo více jak 100 osob - tedy budoucích členů. Jsme
přesvědčeni, že naše členská základna bude neustále růst. Vždyť někteří naši
potenciální členové jsou dokonce ze zahraničí.
Ze zahraničí?
Ano. Podporují nás také fanoušci Dukly ze Švýcarska. Většina je z Biel-Bienne. Za to
patří velký díky Chrisi Habeggerovi, velkému fanouškovi Dukly, který nám mimo jiné
pomáhal s návrhem našeho spolkového loga. Zajímavostí je, že ačkoliv jeho mateřským
jazykem je němčina, naučil se velmi dobře česky. Naši švýcarští fandové několikrát za
sezónu dělají výjezdy na domácí zápasy Dukly. Přejí si, aby se Dukla opět vrátila do
extraligy. Chris říká, že jméno Dukla je dodnes ve Švýcarsku pojem. Udělala si tam
velice dobré jméno při účastech na turnaji Spengler Cup. Navíc v současné době
navazujeme kontakty s fanklubem jednatele Dukly Bedřicha Ščerbana v německém
Freiburgu. Vznikl v době, kdy hrál hokej za místní klub.
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Spolek fanoušků HC Dukla Jihlava
Co musí splňovat ten, kdo bude chtít do spolku vstoupit?
Především musí být ochoten hořet pro Duklu. Nutné je podání přihlášky. Výbor spolku
pak 1x měsíčně rozhoduje o přijetí nových členů, od kterých se očekává, že nebudou
platit pouze příspěvky.
Chceme, aby Duklu maximálně propagovali a získávali pro ni další fanoušky.
Vyplývá z členství ve spolku nějaká povinnost?
Opravdu tím nejzákladnější je hradit příspěvky. V případě jejich nezaplacení členství ve
spolku zaniká.
Musí člen spolku dovršit věk 18 let?
Nikoliv. Naším členem se může stát osoba od 15 let s platným občanským průkazem.
Pokud tento věk zájemce nedovršil, musí mít svého zákonného zástupce, který spolu s
ním podepíše přihlášku a bude za něj hlasovat na členských schůzích.
Jaké výhody svým členům spolek poskytne?
Žádné (smích). Očekáváme od nich dřinu a práci ve prospěch Dukly. Na druhou stranu
však budou vidět tzv. pod klubovou pokličku.
Jak to myslíte?
Budou se moci blíže seznámit s fungováním klubu, jeho vedením, realizačním týmem i
hráči. Tato setkání budou probíhat několikrát ročně. Mimo ně máme v plánu mnoho
dalších aktivit z oblasti sportovní i společenské. Avšak jednou ze základních priorit je
podpora široké fanouškovské veřejnosti bez ohledu na členství ve spolku.
Podporují fanoušci jinde v republice svůj hokejový klub podobným způsobem?
Nevím o tom, že by fanoušci jiných hokejových klubů přistoupili k obdobné formě
podpory.
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