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Šéf fanoušků: V postup Dukly do Extraligy jsme doufali
Netajíme se tím, že bychom chtěli hokejovou Duklu spoluvlastnit, říká předseda
výboru Spolku fanoušků HC Dukla Jihlava Rostislav Krutiš.
V uplynulé WSM ligové sezóně jste založili Spolek fanoušků HC Dukla Jihlava, a
jihlavský hokejový klub postoupil do Extraligy. Počítali jste s tím?
Doufali jsme v to. My jsme však vznikli za účelem finanční i morální podpory a
propagace klubu, ať bude hrát jakoukoliv ligu. Z postupu do Extraligy jsme samozřejmě
nadšení a užíváme si ho.
Mění se postupem do Extraligy něco pro spolek?
Nemění. Fungujeme stále stejně. Pravdou je, že postup do Extraligy by mohl přilákat do
našich řad další členy, a nejen je. Snad se nám podaří díky tomu sehnat i další naše
podporovatele.
Třeba Jiřího Říhu, který byl nejproduktivnějším obráncem WSM ligy, a nyní
přestoupil do Mladé Boleslavi? Přesto zůstal svým způsobem Dukle věrný…
Ano, je to tak. Krátce po skončení barážových bojů o Extraligu se stal naším členem.
Ačkoliv již není hráčem jihlavské Dukly, tak jej ve spolku vítáme. Mimochodem, kromě
Jirky Říhy vím i o dalších hráčích, kteří chtějí do spolku vstoupit. Jejich jména však zatím
nechci uvádět.
Město se dlouhou dobu zaobírá myšlenkou privatizace Dukly Jihlava. Jedním se
zájemců o její spoluvlastnění má být údajně váš spolek…
Je to pravda. My s tímto záměrem netajíme. Zaobíráme se myšlenkou, že bychom mohli
při koupi klubu vypomoci dalšímu zájemci, například současnému jednateli klubu pane
Bedřichu Ščerbanovi. Ten se již dříve několikrát vyjádřil, že by měl zájem o koupi Dukly.
V souvislosti s privatizací Dukly se někdy hovoří o jistém zájmu Číňanů. Byli byste
pro, aby měla Dukla vlastníka z této země?
Vítám jakoukoli pomoc v rámci rekonstrukce či výstavby nové haly. Odmítám však, aby
měl takovýto subjekt většinový podíl na nové hale či v klubu. Nechceme, aby se stalo
něco podobného jako v Českých Budějovicích, kdy se vlastník spolu s klubem
odstěhoval do Hradce Králové. My, jako spolek, odmítáme také připustit, aby došlo
k přejmenování klubu.
Kolik máte v současné době členů?
K 31. květnu máme 163 členů.
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Spolek fanoušků HC Dukla Jihlava
Na vašem seznamu je uveden jako člen spolku Miloš Vystrčil. Jedná se o senátora
Vystrčila?
Ano, je to senátor Miloš Vystrčil. Spolek ale funguje na základě rovnosti všech členů.
Takže v rámci spolku pro nás není senátorem Vystrčilem, ale členem Vystrčilem.
Obecně v našich řadách politiky vítat příliš nechceme. Bude-li však někdo z nich,
v dobré víře, chtít klub podpořit, tak mu v tom bránit nebudeme. O Miloši Vystrčilovi
z vlastní zkušenosti vím, že je zapáleným Duklákem. Navíc není jihlavským zastupitelem.
Vašimi členy jsou, podle seznamu, také někteří cizí státní příslušníci. O koho se
jedná?
Jsou to naši fanoušci ze Švýcarska.
V jaké měně hradí členské poplatky? Ročně za členství přece vybíráte 1.200
korun…
Platí je, stejně jako ostatní členové, v českých korunách. Mají totiž v ČR zřízené
korunové účty.
V předchozím rozhovoru jste avizoval, že hledáte pro spolek také sponzory či
partnery. Máte už nějaké?
Ano. V současné době spolek podporuje pět firem, které jsou z Vysočiny a jejího
blízkého okolí.
Zmiňoval jste se, že budete připravovat nějaké společenské akce. Co chystáte
v letošním roce?
Na červenec jsme připravili přátelský hokejový zápas mezi hráči Dukly a členy spolku.
Po skončení zápasu bude následovat společné posezení, které snad pomůže novým
členům kádru Dukly, aby se do klubu lépe začlenili. Součástí akce bude pro členy
spolku také aukce osobních věcí hráčů Dukly. Utržené peníze budou využity při
aktivitách spolku.
Jste také členem pracovní skupiny pro rekonstrukci Horáckého zimního stadionu.
Zdánlivě to vypadá, že město stále přešlapuje na samém počátku. Jak to vidíte vy?
Určitě město, respektive pracovní skupina, nepřešlapuje na místě, byť se to některým
lidem může zdát. To je asi tak všechno, co k tomu mohu říci.
Hovoří se také o vás jako o možném zástupci za ČSSD v dozorčí radě HC Dukla
Jihlava. Je to pravda?
V současné době to není aktuální, takže se k tomu zatím nebudu vyjadřovat.
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