
 

  



Vážení přátelé, 

sezóna zimních sportů se nezadržitelně blíží do finále. Sezóna Dukly však 

k radosti nás všech opět nebude končit základní částí. Můžeme se těšit 

minimálně na play off, ačkoliv každý správný fanoušek už plánuje dovolenou 

na baráž. Reprezentační přestávka nabízí skvělou možnost načerpat síly a to 

nejen hráčům, ale samozřejmě i všem příznivcům jihlavského hokeje. 

Rozhodli jsme se Vám hokejový půst znovu zpříjemnit. Po skvělém loňském 

plese Dukly, který sme si všichni nebývale užili, přichází jeho druhý ročník. A 

co nás čeká? 

Stejně jako vloni se můžete těšit na bohatou tombolu a originální hokejový 

fotokoutek. Celým večerem nás opět provede Petr Palovčík, novinkou však 

bude hudba, kterou tento večer zajistí Jarda Band. Duklácké krasobruslařky 

nám dnes bohužel nezatančí, protože právě v těchto chvílích reprezentují 

Duklu v chorvatském Záhřebu, nicméně o taneční představení nepřijdeme. 

Vystoupí jihlavský  taneční soubor Hotch-Potch a tak na vlastní oči uvidíte, 

že i hokejisté můžou být skvělí tanečníci – v řadách souboru totiž tančí dva 

borci z duklácké mládeže. Další novinkou bude vystoupení netradičního 

bubeníka jménem Mr. Popelino. Nechte se překvapit jeho vskutku 

originálním hudebním nástrojem. Spolek fanoušků pomáhá už přes dva roky 

především Dukle. Když ale vidíme, že můžeme pomoci i jinde, rozhodně 

neodmítneme. Dnes nás proto čeká dobročinná dražba originálního 

podepsaného dresu Davida Pastrňáka. Výtěžek z této dražby bude předán 

jihlavskému Centru pro rodinu.  

Minulý rok jsme se na tomto místě zamýšeli nad pojmem tradice a doufali, 

že se tradičním stane i náš ples. Doufejme, že má nakročeno správným 

směrem. 

Pěkný večer a příjemnou zábavu přeje 

Realizační tým Spolku fanoušků HC Dukla Jihlava 

 

 

Program večera 

20:00 - slavnostní zahájení  

20:30 - vystoupení tanečního souboru Hotch - Potch 

21:30 - dražba dresu Davida Pastrňáka 

22:30 - Mr.Popelino ecology maniak! 

23:30 - Šťastná sedma - losování hlavních cen tomboly 

02:00 - závěr  

Celý večer k dispozici originální hokejový fotokoutek! 

 

 

Hlavní ceny tomboly „Šťastná sedma“ 

1. Večeře s hráčem v restauraci Kozlovna 

2. Permanentka na sezónu 2019/2020 

3. Permanentka na sezónu 2019/2020 

4. Hokejka podepsaná hráči Dukly 

5. Hokejka s podpisem Tomáše Čachotského 

6. Dárkový potravinový koš 

7. Dárkový potravinový koš 

 



 

 

Účinkující 

Skupina Jarda Band  
Kapela nejdříve začínala jako duo -  Jarda kytara a zpěv, 

Tibor s cajonem. Později vznikla kompletní kapela o 

čtyřech muzikantech. Bohužel ke konci roku ukončil 

z časových důvodů spolupráci kytarista, a skupina nyní 

hledá pevnou náhradu. Momentálně se tedy kapela 

skládá ze tří členů: Lukáš klávesy, Tibor cajon a Jarda 

akustická kytara a zpěv. V kapele hostují různí hudebníci a zpěvačky - jako třeba 

dnes Martin s basou a zpěvačka Kamila. Hrají převážně živou akustickou muziku. 

Kapela vystupuje celoročně a diář mají plný na rok dopředu. Největší radostí je pro 

ně plný taneční parket a lidé, kteří se baví jejich muzikou. A jaký žánr můžeme 

čekat? „Repertoár, troufnu si říct, zasáhne každého bez omezení věku, ale 

dechovka nikdy!!!“ To jsou slova kapelníka Jardy Urbánka. 

Petr Palovčík 
Moderátorem dnešního plesu je opět duklák srdcem i duší Petr 

Palovčík. Petr je člověk s dlouholetými zkušenostmi 

v moderování, které získal mimo jiné jako redaktor v Českém 

rozhlase. Je také členem manažerského týmu Dukly, kde se stará 

například o to, abychom se my fanoušci o přestávkách nenudili. 

A nudit se díky jeho přičinění určitě nebudeme ani dnes večer. 

Hotch – Potch  
Taneční klub Hotch-Potch působí v Jihlavě od 

roku 1992. Členům klubu se dostává průpravy 

klasické baletní, jazzové, stepové, moderního 

a výrazového tance, společenského tance a 

diskotékových stylů. Čas od času uskuteční 

celovečerní pořady, účastní se tanečních 

soutěží.  Členy klubu jsou děti již od 3 let až po dospělé tanečníky a tanečnice. V 

současné době má klub přes 100 členů. Na Jihlavsku taneční klub vystupuje při 

různých kulturních a společenských akcích. Na stránkách klubu najdete kontakty a 

další informace: www.hotch-potch.cz 

 

 

 

Plesové menu 

 

0,33l Gulášová s bramborem 45,- 

 

150g Smažený kuřecí/vepřový řízek, bramborový salát 
s majonézou 150,- 

 

150g Hamburger z čerstvě mletého masa s anglickou 
slaninou, sýrem cheddar, cibulkou, rajče, okurka a 

cibulka, podávaný s hranolky 175,- 

 

100g Nakládaný hermelín s cibulkou, chléb 55,- 

 

http://www.hotch-potch.cz/?fbclid=IwAR1fTv-_ldbzvIt5ebfNHLNKDMWGVjoRCHDd3S_gxaKJ3swcU5BzXqHcBa8


Centrum pro rodinu a dražba dresu  
Dražba dresu Davida Pastrňáka, hrajícího 

v NHL za Boston, proběhne s cílem podpořit 

neziskovou organizaci Centrum pro rodinu. 

Centrum svou činností podporuje, jak už název napovídá, zdravé fungování 

rodiny, posiluje rodinné vztahy a zároveň pomáhá rodinám, které se ocitly 

v těžké životní situaci. 

Nabízí množství programů a kulturních akcí 

pro veřejnost, spolupracuje s jihlavskými 

mateřskými a základními školami, kterým 

nabízí širokou škálu besed, naleznete zde i 

bezplatné rodinné a právní poradenství, či 

sociální službu pro rodiny a mnoho dalšího. 

 

 

Mr. Popelino  
Po studiu na Konzervatoři Jaroslava Ježka, 

obor bicí nástroje, vystupoval několik let 

v zahraničí (Švýcarsko, Řecko, Kanárské 

ostrovy, Německo, Polsko). V Čechách pak 

jako bubeník hrál s různými kapelami, ale 

bavil lidi i sólově jako showman hrající na 

různé nástroje. Mohli jste ho vidět  v 

mnoha televizních pořadech jako například Nikdo není dokonalý, či Go - go 

šou a další. Dostal se až do knihy rekordů, když zahrál skladbu na 

extravagantní nástroje a to na popelnici, barel a kanystr. Od roku 2006 

vystupuje s Danielem Nekonečným a právě nekonečně pozitivní energií dnes 

večer jistě nabije i nás. 

 

Co na to mládež? 

Zápasy Dukly navštěvuje spousta fanoušků a mají jistě své oblíbené hráče. 

Ale takové děti, ty dokáží svého favorita obdivovat natolik, že jsou schopny 

o něm i básnit… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anděl, to je dobrý muž, 

Vezme puk a už je fuč! 

Všechny hnedka porazí, 

Z jiných týmů podrazí. 

Andy je prostě jednička, 

Vymyslí taktiku – je to hlavička! 

Ondra, 10 let 

Anděl, to je dobrý muž, 

vezme puk a už je fuč! 

Všechny hnedka porazí, 

z jiných týmů podrazí. 

Andy je prostě jednička, 

vymyslí taktiku – je to hlavička! 

Ondra, 10 let 

Čachotský je velký pán, 

Dá všem góla, na to má. 

Čagy ten má hokej rád, 

Střelí puk až do oblak. 

Nejlepší hráč v týmu je, 

Proto Dukla vyhraje! 

Adam M., 9 let 

Lukáš Anděl góly střílí 

a fanynky při tom šílí. 

Anděla nám sneslo nebe, 

i když to na ledě zebe. 

Kdo Lukyho v týmu má, 

góly snadno rozdává! 

David, 11 let 

Pekr, Pekr, Pekr, 

to je super hacker. 

Když mu Anděl přihraje, 

vždycky z toho branka je. 

Matěj Pekr góly dává, 

hattrick k vítězství přidává. 

Adam Č., 10 let 

Fanoušci tleskají, 

to Dostymu děkují. 

Že mu nohy kmitají 

a góly tam padají. 

Proto zase vyhrajem, 

pěkně si to užijem! 

Míša, 12 let 

Góly dneska padají, 

Dukláci se nebojí. 

Honzík hlídá v brance, 

protihráčům ničí šance. 

Fanoušci se radují 

a u toho skandují. 

Pokud dneska vyhrajeme, 

tak se asi opijeme! 

Alenka, 11 let 



Rok 2018 se 

Spolkem fanoušků  

Máme za sebou velmi 

pestrý rok, který co se 

akcí týká, začal právě 

prvním ročníkem plesu 

Dukly.  Zahrála nám 

kapela Kalybr, zatančily 

krasobruslařky z naší 

mládeže. Mohli jsme si 

dát skvělý drink od 

barmana, jenž později 

předvedl, jakou show 

dokáže při míchání 

drinků udělat. Také nás navštívil kouzelný Charlie Chaplin. Rozdala se bohatá 

tombola, vyfotili jsme se v hokejovém stylu nebo s maskotem JD v podání Petra 

Palovčíka, a dokonce se s námi na plese bavili i někteří hokejisté z Dukly. Ples sklidil 

veliké ohlasy a dostali jsme velmi příjemnou zpětnou vazbu. 

Pak bohužel přišla pro nás neúspěšná baráž a návrat do první ligy. Celou dobu jsme 

podporovali naše kluky a uspořádali výjezdy na barážová utkání. 

Také jsme oslavili první narozeniny lípy Dukla, která roste v parku za zimním 

stadionem. 

V červnu jsme společně s našimi členy ze Sedlejova uspořádali v jejich malebné 

vesničce grilování pro všechny příznivce Dukly. Hrálo se na kytaru, tančilo se, 

proběhl i fotbal na místním hřišti a koupání v hasičské nádrži (ačkoliv někdy 

nedobrovolné). Skvěle jsme se naladili na přicházející léto. Přivítali jsme zde našeho 

bývalého skvělého beka Jirku Říhu a rozloučili se dortem s Petrem Šidlíkem. 

V srpnu se konal první ročník tenisového turnaje smíšených dvojic Dukla open. 

Přihlásit se mohli libovolně složené páry. Nebyl důležitý věk, pohlaví, ani zkušenosti.  

Důležitá byla radost z pohybu a společně prožitého času. I zde se objevil hráč Dukly, 

tentokrát Vlasta Dostálek. 

Od září opět podporujeme náš tým, tentokrát částkou ve výši 400 000 Kč. I v této 

sezóně už proběhly výjezdy – do Přerova a do Vsetína. 

Od nové sezóny máme také krásná trička se znakem Spolku a s heslem Z generace 

na generaci, protože právě tak se nejlépe předává to správné „dukláctví“. 

V tomto roce samozřejmě hodláme na podařené akce navázat, čehož je tento ples 

nejlepším důkazem. Těšíme se tedy s Vámi na viděnou ať už na zimáku, na 

některém z našich výjezdů, nebo jiné akci, které pro Vás chystáme. 

Spolek fanoušků HCD 

Nezáleží na věku, vzdělání, národnosti, pohlaví, ani vyznání…   

Jak se říká, když ji miluješ, není co řešit…  Přidej se k nám! 



  



Příjemnou zábavu! 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

www.spolekfanouskuhcd.cz 

https://www.facebook.com/spolekfanouskuhcd/ 

https://www.instagram.com/spolekfanouskuhcduklajihlava/ 

https://twitter.com/SpolekfanHCD 

https://www.youtube.com/channel/UChC4JHaCfPWx-JngnngrEGg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. února 2019 
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