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Tenisový turnaj fanoušků Dukly zpestřil legendární 
Antonín Panenka 

 
Antonín Panenka (vpravo) hrál na Dukla Tenis Open 2019 ve dvojici s výkonným 
ředitelem HC Dukla Jihlava Emilem Kristkem. 
 
S finanční podporou 600 tisíc koruna na letošní sezónu se Spolek fanoušků HC 
Dukla Jihlava zařadil mezi top partnery klubu. 

Již čtvrtou hokejovou sezónu nezištně pomáhá hokejové Dukle Spolek fanoušků 
HC Dukla Jihlava. Podle předsedy výboru spolku Rostislava Krutiš jeho členové letos 
podpoří tým částkou ve výši okolo 600 tisíc korun. Spolek se tak zařadí mezi top 
partnery Dukly. 

„Je to neskutečná cesta k podpoře klubu ze strany fanoušků. V republice to je 
ojedinělé,“ vyjádřil se výkonný ředitel HC Dukla Jihlava Emil Kristek. 

Kristek v minulosti působil jako ředitel fotbalových klubů Bohemians Praha, Viktoria 
Plzeň a Dynama České Budějovice. Působil také na vrcholném manažerském postu 
v české nejvyšší hokejové soutěži jako ředitel HC Plzeň. 
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Uvedl, že Spolek fanoušků HC Dukla Jihlava je obdobná iniciativa jako družstvo 
fanoušků Bohemians 1905, které finančně podporuje svůj fotbalový klub. „Hodně mi to 
připomíná situaci v Dukle,“ podotkl. 

Spolek se netají tím, že by chtěl do Dukly vstoupit kapitálově. „Pořád je jedním z našich 
cílů v případě prodeje či privatizace Dukly do ní byť minoritně kapitálově vstoupit,“ 
podotkl předseda výboru Spolku fanoušků. 

Kromě finanční podpory spolek podporuje Duklu i jinak. Jeho členové se účastní 
bezplatných brigád na stadionu a jeho okolí, pořádají tenisový turnaj, ples, Grillparty 
nebo se účastní závodu dračích lodí. 

V půlce srpna pořádal Spolek fanoušků tenisový turnaj Dukla Tenis Open 2019. 
V turnaji soutěžilo 20 dvojic. Jednu z nich tvořil Emil Kristek s fotbalovou legendou 
Antonínem Panenkou, se kterým se zná ze svého působení v Bohemce. 

„Je to takový můj druhý táta. Hodně spolu komunikujeme. Tenisového turnaje se 
zúčastnil na mé pozvání,“ sdělil Kristek. Říká, že Panenka hraje tenis stále dobře, ale na 
vítězství v turnaji to nestačilo. 

„Antonínu Panenkovi už je 71 let, a tak mu to už tolik neběhá. Dvakrát jsme vyhráli a 
třikrát prohráli,“ zrekapituloval výkonný ředitel HC Dukla Jihlava. 

Panenka projevil o fanoušky ze spolku velký zájem. „On takovéto věci velmi uznává 
a u družstva na Bohemce působil jako takový tmelič. Hovořil se členy spolku, 
fotografoval se s nimi a ptal se jich, jakých způsobem spolek funguje,“ dodal Kristek. 


