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„Pojem tradice pochází z latinského pojmu traditio, který vznikl 
spojením trans (přes) a dare (dávat). Tradice se chápe obvykle 
jako předávání celku poznání, schopností, obyčejů a mravů kultury 
nebo skupiny.“ 

Tolik tedy moudrá, nicméně strohá, wikipedie.

Ať se nám to líbí, nebo ne tradice má v životě lidském nepostra-
datelné místo. Sbližuje lidi, dává světu řád a člověku pocit bezpečí, 
protože připomíná všechny ty zážitky z dětství a „staré dobré časy“. 
Kdo vsadí na tradici, vsadí většinou na jistotu. 

Dukla Jihlava, naše Dukla, používá, a v posledních letech čím 
dál hlasitěji, slovo tradice téměř jako synonymum ke svému názvu. 
Právem. Vždyť pro Jihlavu je Dukla něco jako orloj pro Prahu nebo 
eifelovka pro Paříž. Patří k sobě stejně jako karneval do Ria, či jako 
písek na Saharu.

Tradice ale nevznikne ze dne na den. Trvá léta, generace, a 
mnohdy i mnohem déle, než se nám dostane pod kůži. Bohužel 
zničit ji je mnohem snazší. Jenomže, jak říká klasik, naděje vždy 
umírá až poslední, a proto není špatné zkusit některé dobré tradice 
oživit. Ples Dukly je, podle našeho názoru, rozhodně jednou z nich. 

Doufáme, že si dnešní slavnostní večer užijete. Třeba právě jako 
tradiční oslavu našeho tradičního jihlavského hokejového klubu a 
všech jeho příznivců.

 Příjemnou zábavu přeje
 realizační tým Spolku fanoušků HCD

Tradice



program

Gulášová polévka  20 Kč

Hovězí hamburger se sýrem cheddar, cibulka, okurka, rajče, bbq omáčka  135 Kč

Smažený vepřový řízek, bramborový salát s majonézou  145 Kč

Smažený kuřecí řízek, bramborový salát s majonézou  145 Kč

Sekaná v housce se zeleninou a hořčicí  75 Kč

Domácí bramborové chipsy (dresing česnekový, bbq)  45 Kč

Nakládaný hermelín s cibulkou a beraním rohem, chleba  49 Kč

plesové menu
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 20:00 - slavnostní zahájení 

 20.30 - taneční vystoupení oddílu krasobruslařek

 21.30 - barmanská show

 22.30 - kouzelník

 23.30 - losování hlavních cen tomboly

 20:00 – 02:00

 Večer nám hudbou zpříjemní skupina Kalybr.

 Slovem provede Petr Palovčík.

K originálním fotkám můžete využít náš hokejově vybavený fotokoutek. 

Skvělé drinky objednávejte u mobilního baru DECI.



Závodnice oddílu krasobrusleni Dukla Jihlava - mládež, z.s. se před-
staví se svým tanečním vystoupením. Děvčata navštěvuji sportovní 
třídy na ZS Seifertova společné s hokejisty. V této sezóně úspěšně 
reprezentuji Duklu na domácích i zahraničních soutěžích. V Brně hol-
ky vyhrály Santa Claus Cup a v Salcburku braly bronz na Mozart Cup. 
Jihlavské krasobruslařky přijaly pozvání od Olympijského výboru a 
představí se 17. 2. na exhibici v olympijském parku v Brně, trenérky 
zde povedou i výuku brusleni pro veřejnost. Nejbližší soutěže budou 
Mistrovství České republiky v Příbrami, Budapest Cup v Maďarsku, 
Wolfs Cup v rakouském St Pöltenu a Jihlavský ježek s mezinárodni 
účasti u nás doma 24.3.2018, přijďte nám fandit, těšíme se na Vás, 
vzkazují trenérky!

Tým vedou trenérky Linda Haferníková a Věra Paulusová. Zaměřují 
se především na synchronizované bruslení, ale pomalu se objevují i 
individuální talenty.  

gemini+tempo

program

Kdo se vám během večera představí?

PLESOVÝ  DUKLÁ KSTRANA 4 PÁ TEK 16.2.2018



program

Možná přijde i kouzelník…
Možná? Určitě!  Můžete se těšit na jednu velmi známou tele-
vizní postavu v podání skvělého jihlavského kouzelníka Tomá-
še Kotlíka. Jeho velkým vzorem není nikdo menší než samot-
ný David Copperfi eld. V rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že 
kouzlení miluje již od svých patnácti let. A co musí dobrý kou-
zelník umět? Musí prý být velmi zručný, ale neméně důležité je 
při svém čísle dokázat navodit tu správnou atmosféru.

Skupina Kalybr
Kapela, která je složená z pěti členů, je z nedaleké Brtnice. Klu-
ci mají opravdu široký repertoár, díky kterému zvládnou zahrát 
téměř jakoukoliv akci. A ačkoliv to na nich rozhodně není znát, 
mají za sebou už poměrně dlouhou a úspěšnou historii. Bez 
uzardění je lze zařadit mezi kvalitní stálice hudební scény na 
Vysočině.

Barmanská show
Když se řekne barmanská show, také si představíte házení la-
hví? Dnes večer se však můžete těšit na víc, než jen na okou-
kané barmanské triky. Můžete očekávat interaktivní podívanou 
plnou zábavy, skvělé atmosféry, a na konci samozřejmě připra-
vený koktejl. Ne nadarmo se říká, že dobrý barman by měl být 
kombinací psychologa a herce…

Petr Palovčík
Moderátora, který nás bude provázet celým večerem, snad ani 
není třeba představovat. V první řadě proto, že je to velký fanou-
šek Dukly, a tak ho můžete potkávat na našem stadionu. Z jeho 
bohatého života lze vypíchnout například členství v kapele XIII. 
století a dále pak rozhodně pozici redaktora v Českém rozhla-
se. Jeho profesionální projev je zárukou příjemného večera.

Na výběru programu pro dnešní večer jsme si dali opravdu záležet a doufáme, že jsme se 
strefi li, nebo alespoň co nejvíce přiblížili vašemu vkusu. Teď už se jen nechte bavit…

PLESOVÝ  DUKLÁ KSTRANA 5 PÁ TEK 16.2.2018



anketa

co na to mládež?

Když se řekne Dukla…
... tak zařvu Jihlava!  (Leontýna, 9 let)
... tak se postav na nohy!  (Laura, 9let)
… tak si vybavím hokejisty, zimní stadion, pivo a pochody. 
 (Hana, 11let)
… tak si vzpomenu, že jsem její součástí a jsem na sebe 
pyšná.  (Tereza, 9 let)
… tak Anděl střílí aaaa je to GÓL!!  (Julie, 9 let)
…tak si představím hvězdný tým.  (Adam 13)
… tak je jasný, že vyhraje.  (Ondřej, 10 let)
…tak mi v hlavě bleskne dvanáct titulů.  (Sebastian, 11 let)
… tak si vzpomenu na ten nejlepší klub, ve kterém jsem kdy 
hrál.  (Vít, 10 let)
… tak jsem hrdý, že za ni hraju.  (Prokop, 10 let)
…začnu skandovat.  (Jakub, 10 let)
…tak to pro mě znamená sílu v hokeji.  (Matěj, 10 let)

Na tréninky se těším, protože…
… si s nimi dává trenér velkou práci.  (Dominik, 11 let)
… chci být dokonalá.  (Anna, 9 let)
… mě hokej baví a chci s ním něco dokázat.  (Oliver, 10 let)

Můj trenér/trenérka…
…je přísnej. A tak to má bejt! (Jaromír, 10 let)
… když jsme hodný, dělá s náma cvičení, ale když zlobí-
me, dá nám brzdy.  (Sebastian, 11 let)
… se umí opravdu moc rozzlobit. Ale když mě pochválí, 
tak se doma pochlubím.  (Tereza, 9 let)
… je dobrej, protože chce, abychom se něco naučili. 
 (Patrik, 10 let)

Můj nejoblíbenější hráč Dukly je...
…Petr Šidlík, protože má hezký vousy a má dobrou pře-
zdívku Šídlo.  (Honza, 11 let)
… Josef Kořenář, protože je dobrý bruslař a umí skvěle 
rozehrát.  (Filip, 12 let)

… Lars Volden, protože má výborný ruce a nohy. Je 
vynikající.  (Dominik, 11 let)
… Lukáš anděl, protože má dobrou střelu zápěstím. A 
přesnou!  (Jaromír, 10 let)
… Tomáš Čachotský, protože se snaží hrát s pukem. Umí 
přihrát a najet si.  (Jan, 10 let)
… Lukáš Anděl. Je nejnadanější ze všech. Bez urážky. 
 (Julie, 9let)

Nejhezčí zážitek z hokeje je…
…dát gól, nebo když někoho párkrát narazím.
  (Ondra, 10 let)
… když jsem dal svůj jediný gól.  (Zdeněk, 12 let)
… tak asi ta olympiáda, když jsme vyhráli. 
 (Martin, 13 let)
… že se na mě chodí dívat rodina.  (Matěj, 11 let)
… když jsem poprvé chytil puk.  (Jan, 10 let)

Hokej hraji / krasobruslím, protože
…mě baví a myslím si, že mi jde.  (Adam, 9 let)
… jsem chtěl vyzkoušet něco jiného, než se jen válet u 
televize.  (Prokop, 10 let)
…je krasobruslení elegantní sport.  (Laura, 9 let)
… protože to chci.  (Patrik, 10 let)
…mě to baví a aspoň neležím doma.  (Lukáš, 13 let)

Moji spoluhráči/holky z krasa…
…jsou někdy hodný, někdy naštvaný, ale někteří mi po-
máhaj.  (Jan, 10 let)
…jsou srandovní. A dost se perou. (Jakub, 10 let)
… jsou kamarádský. Ale někteří moc ne. (Michal, 11 let)
… jsou super, ale pořád se hádáme. (Beáta, 9 let)
…Jsou dobrý, jen mi na nich vadí, že mluví sprostě. 
 (Ondra, 10 let)

Dukla Jihlava se rozhodně může chlubit. Každého hned napadne její le-
gendární historie. Samozřejmě. Ale pojďme se zabývat současností. My-
slím, že skvělou práci odvádí trenéři a trenérky mládeže. Spoluprací se 
základní školou, která by malým hokejistům a krasobruslařkám vycházela 
maximálně vstříc, se rozhodně nemůže pochlubit každý klub v republice. 
Zajímal nás ale také názor z druhé strany. Co si vlastně mládež myslí o 
svých trenérech, uvědomují si, jakou historii má klub, za který hrají? Ne-
bylo nic snazšího, než to zjistit. Dali jsme dětem do sportovních tříd krátké 
dotazníky a vám teď nabízíme nejzajímavější odpovědi.
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Spolek fanoušků HC Dukla Jihlava vznikl v roce 

2016, svoji činnost ofi ciálně zahájil 1. 1. 2017. 

Cílem spolku je co nejvíce podpořit klub HC 

Dukla Jihlava, především fi nančně, morálně, ale i 

propagací a prezentací na veřejnosti. 

První fi nanční podpora přišla již v únoru 2017, 

a to ve výši 20.000 Kč. Extraligovou sezonu 

2017/2018 podporuje spolek částkou 250.000 Kč. 

Reklamu má na hráčských dresech a na ledě i 

balkonech HZS. Spolek fanoušků HC Dukla Jih-

lava se tak zařadil mezi důležité partnery Dukly. 

„Myšlenku Spolku fanoušků Dukly vítám. Jejich smy-

sl, náplň a dosavadní činnost potvrzují snahu pomoci 

klubu. Spolupráce a vztahy jsou na vysoké a dob-

ré úrovni. Svojí činností mohou v budoucnu výrazně 

pomoci Dukle. Za mne mohu prohlásit, že jsem při-

praven na další jednání, a podpořím činnost Spolku 

fanoušků HC Dukla Jihlava“, říká jednatel Dukly Be-

dřich Ščerban.

Chceme být a také budeme Dukle dobrým a spo-

lehlivým partnerem v širokém slova smyslu! Děláme 

dobrou věc a jsem si jistý, že s odstupem času naší 

činnost široká veřejnost ocení – za dva, tři roky bu-

deme za naší pracovitost a trpělivost respektováni 

více než teď“, věří Rostislav Krutiš, předseda výboru 

Spolku fanoušků HC Dukla Jihlava. „ Snad největším 

cílem je naše majetková účast v Dukle – jsem pře-

svědčen, že i tento cíl budeme nadále naplňovat.“

   Spolek fanoušků HC Dukla Jihlava přijal za první rok 

existence 220 členů. Mezi nimi jsou současní i bývalí 

hokejisté A-týmu. Krátce po postupu Dukly do extra-

ligy vstoupil do Spol-

ku obránce 

Jiří Říha (od 

nové se-

zony Mladá Bole-

slav), poté také Petr Šidlík, Josef Skořepa, To-

máš Čachotský, Richard Diviš a Filip Seman.

   Mezi aktivity Spolku fanoušků HCD od počátku 

nepatřila jen fi nanční podpora Duklyy, ale i organi-

zace mnohých akcí – pravidelných výjezdů na ven-

kovní zápasy, předpremiéry dokumentu ČT Třináct 

životů Dukly během postupové baráže 2017, oslav 

po postupu do extraligy na HZS po příjezdu z po-

sledního barážového utkání. V dubnu 2018 oslaví 

první rok svého zasazení lípa DUKLA ve Smetano-

vých sadech před HZS, kterou Spolek Dukle věnoval 

společně s Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů 

ČR. Před Vánoci se uskutečnil přátelský hokejový 

zápas s následným posezením v Dělnickém domě, 

další akcí je právě PLES DUKLY. Na jaro a léto spo-

lek plánuje nejednu společensko-sportovní událost.

Veškeré informace o činnosti Spolku fanoušků HCD 

naleznete www.spolekfanouskuhcd.cz, facebook.

com/spolekfanouskuhcd.

Svoji členskou základnu samozřejmě nadále 
rozšiřujeme. Potřebujeme každého, kdo je ochot-
ný pro Duklu hořet! Každý člen spolku je pro 
Duklu přínosem, i kdyby byl jen pasivním čle-
nem. Chcete-li více informací o činnosti spolku, 
kontaktujte nás pomocí e-mailu spolek@spolek-
fanouskuhcd.cz, či tel. 605 945 722 a domluvíme 
si osobní setkání.

NĚCO O NÁS...

AKTUÁLNĚ
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Přejeme krásný……… (dokončení v tajence)

Jsme si jistí, že se během večera nebudete nudit, ale 
pokud by přeci jen taková situace nastala, třeba vás 

zabaví naše hokejová osmisměrka..

PRO VOLNÉ CHVÍLE

ANDĚL
BROŽ
ČACHOTSKÝ
DIVIŠ
HAMILL
JAROŠ
KOŘENÁŘ
PŮŽA
ROSE
RYS 
SEMAN
SKOŘEPA
STRAKA
SUCHÁNEK
VLK 
VOLDEN
ZEMAN
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