
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážení přátelé, 

vítáme Vás na letošním plese Dukly. Obnovit tradici dukláckých plesů 

byla pro náš Spolek výzva, kterou jsme poprvé přijali v roce 2018. Dnes 

tedy otevíráme třetí ročník, na kterém se můžete těšit nejen na příjemné 

posezení a jistě i tanec při kvalitní hudbě brtnické kapely Nouzový volání 

(jejíž název opravdu nenaznačuje nic o stavu našeho hokejového 

mužstva 😊), ale opět také na bohatou tombolu, fotokoutek a našeho 

maskota JD. 

Zahájit Dukácký ples by se mělo co nejvíc „duklácky“. Proto jsme velice 

rádi, že našepozvání přijaly naše úspěšné krasobruslařky, které pro 

dnešní večer vymění brusle za tenisky a předvedou, jak skvěle se umí 

hýbat při muzice i na suchu. 

Kromě krásných tváří dívek dnes večer vystoupí také jedna známá tvář. 

Hvězda, která na české hudební scéně zářila nejjasněji v osmdesátých 

letech. Bude nám velkou ctí přivítat zpěváka a moderátora Standu 

Hložka. 

Na tanečním parketu, či v restauraci můžete narazit na další známé 

tváře, a to přímo z našeho hokejového mužstva. Následující hodiny tu 

s námi totiž stráví někteří hráči, členové vedení a realizačního týmu 

Dukly. Neváhejte využít náš fotokoutek a pořídit si se svým oblíbencem 

snímek na památku. 

Na následujících stránkách najdete program večera, plesové menu, 

medailonky účinkujících a také něco málo ze života našeho Spolku.  

Věříme, že rčení „do třetice všeho dobrého“ bude platit i pro dnešní 

večer! 

 

Příjemnou zábavu přeje 

Realizační tým Spolku fanoušků HC Dukla Jihlava 

 



 

 

 

 

 

PLESOVÉ MENU  
 

 

 

UTOPENEC 
s pečivem 

55,- 
 

NAKLÁDANÝ HERMELÍN 
s cibulkou, chléb 

69,- 
 

SMAŽENÝ SÝR V BULCE 

tatarka, zelenina 

85,- 
 

HOVĚZÍ BURGER, 

Sýr, okurka, rajče, hranolky 

195,- 
 

 

 
Dobrou chuť přeje 

restaurace Kozlovna 
 



Program večera 

20:00 - slavnostní zahájení  

20:30 – taneční vystoupení krasobruslařek 

22:00 – Standa Hložek 

23:00 – Top desítka - losování hlavních cen tomboly 

23:30 – Losování výherní barvy, výdej tomboly 

02:00 - závěr  

Celý večer k dispozici originální hokejový fotokoutek! 

 

Hlavní ceny tomboly „Top desítka“ 

1. Hokejka Tomáše Čachotského s podpisy hráčů  

2. Večeře s hráčem, či členem managementu HCD 

3. Dres lednový bílý bez jména s podpisy týmu 

4. Dres z přípravy Lukáš Mareš 

5. Permanentka stání 2020/2021 

6. Permanentka stání 2020/2021 

7. Sud piva 

8. Vstupenky na biatlon Nové Město na Moravě 

9. Vstupenky na biatlon Nové Město na Moravě 

10. Fanouškovský balíček 

 



Účinkující 

STANDA HLOŽEK 
 

„Majdalenka, Apolenka s Veronikou…“ možná, že 

dnešní školou povinné děti už nezají jméno 

interpretů této písničky, ale když zazní její tóny, 

ihned si ji začnou pobrukovat. Jak jistě většina 

z vás ví, tento velký hit nazpíval Standa Hložek 

spolu s Petrem Kotvaldem a v „osmdesátkách“ je 

doslova proslavil. Nosičů s písní Holky z naší 

školky se prodalo více než milion. V té době se 

také Standa s Petrem seznámili s Hanou 

Zagorovou a v tomto složení vznikla například slavná seriálová 

píseň Sanitka. 

Standa se hudbě věnuje od dětství, a kromě zpěvu hraje na 

klavír a na akordeon. Možná proto, že je to rodilý Moravák, má 

velmi rád lidové písně a 

cimbálovou muziku. Své 

moderátorské zkušenosti 

z devadesátých let z pořadů pro 

děti tak dnes uplatňuje třeba v 

zábavném pořadu Posezení u 

cimbálu. Jeho hlas si jistě mnozí 

z nás pamatují ze znělek 

mnohých dětských seriálů… Jak 

dobrou paměť máte můžete 

vyzkoušet v našem malém kvízu 

😊. 



PETR PALOVČÍK 

 
Jak jste si již asi stačili všimnout, tradice máme 

velice rádi, a proto neměníme našeho skvělého moderátora, 

kterým je i letos Petr Palovčík. Petr je člověk s dlouholetými 

zkušenostmi v moderování, které získal mimo jiné jako redaktor 

v Českém rozhlase. Je také členem PR týmu Dukly. Vidět ho 

můžete například o přestávkách na zápasech, kdy se stará o to, 

aby se fanoušci nenudili. A nudit se díky tomuto profesionálovi 

mluveného slova rozhodně nebudeme ani dnes večer. 

 

Skupina NOUZOVÝ VOLÁNÍ   

 
V letošním roce nás plesem provede 

kapela z nedaleké Brtnice, což je dle našeho názoru místo, kde 

se rodí enormní množství skvělých muzikantů. Sama kapela o 

sobě na svých webových stránkách říká toto:: 

  „Psal se rok 2009… Republiku navštívil Barack Obama, 

Michael Jackson zemřel, Itálií otřásalo zemětřesení a půdou 

rodinného domu Michala Bartoše agro-rock. Spojení s (v té 

době šestnáctiletým) Jankem Vrzalem, dalo vzniknout jádru 

kapely, jež dodnes hraje pod názvem NOUZOVÝ VOLÁNÍ. 

  Pětičlenná parta, co hraje ve čtyřech a svoje adolescentní 

léta má už za sebou. Aktuální repertoár se zbavil metalových a 

punkových věcí, přičemž aranžmá "playlistu" se postavilo na 

míru současnému posluchači populární a rockové hudby, která 

zároveň baví vás i nás. 

Aktuální sestava kapely: Milan Mátl, Adéla Špejtková, Jan Vrzal, Michal Bartoš a Martin Kružík 



KRASOBRUSLENÍ  

DUKLA JIHLAVA MLÁDEŽ  
 

Nejen šikovné muže a chlapce má 

náš červeno žlutý tým. O co méně 

jsou však duklácké dívky známé, o to více jsou pak úspěšné. 

Jihlavské synchronizované bruslení má už šest týmů děvčat 

odstupňovaných věkem od nejmenších předškolaček až po 

středoškolské slečny – Uno, Prima, Tempo, Trend, Gemini a Ice 

flowers. 

Holky trénují nejen na ledě, kde tráví až pět hodin týdně, ale 

k tomu mají hodinu baletu, dále moderní gymnastiky, posilování 

a moderního tance. V létě přidávají atletickou průpravu. Jihlavská 

děvčata jsou velmi úspěšná, sbírají ocenění 

nejen doma, ale po celé Evropě. Kromě jich 

samých na tom mají samozřejmě obrovský 

podíl jejich výborné trenérky, zejména Linda 

Haferníková a Věra Paulusová. 

Pokud jste naše dívky ještě neviděli „v akci“, 

zveme Vás tímto na velký domácí závod 

Jihlavský ježek, který bude probíhat na 

našem zimním stadionu první jarní den, tedy  

21. března 2020 za mezinárodní účasti. 



SLOVO PŘEDSEDY ANEB TEN, 

KDO ZA TO MŮŽE…😊 

 

Spolek fanoušků vstupuje do čtvrtého 

roku své existence. Jak ale vznikl? Kdo 

byl na počátku toho skvělého nápadu 

spojit fanoušky, aby svému týmu 

mohli pomáhat? Člověk, který v roce 

2016 podniknul všechny kroky k tomu, aby jeho projekt mohl 

úderem následující nového roku začít fungovat, se jmenuje 

Rostislav Krutiš. Zeptali jsme se ho, jak hodnotí po třech letech 

současnou situaci Spolku a Dukly. 

 

Rosťo, mohl bys na začátek připomenout, s jakou myšlenkou se 

Spolek fanoušků rodil?  

Vždy jsem se snažil Duklu podporovat. Přemýšlel jsem však, jestli 

by nešlo udělat něco víc, než je v silách jednotlivce. A tak začala 

vznikat myšlenka spojit fanoušky. Obecně se dá říct, že k samotné 

realizaci mě pak vedla nelehká situace klubu, finanční především. 

A v neposlední řadě chuť a potřeba pomoci v odhodlané práci 

Bedřichu Ščerbanovi vrátit Duklu do extraligy a stabilizovat ji. 

 

 

 



Kolik členů má v současné době? Je toto číslo podle Tvých 

představ?  

V tuto chvíli, přesněji k 1. únoru 2020, máme 281 členů. Spolek 

fanoušků začal oficiálně svou činnost 1.ledna. 2017. Jsou to tedy 

tři roky činnosti. Očekával toto číslo dvojnásobné. 

Kam se Spolek během svého působení posunul?  

Spolek je velmi činný, mezi partnery klubu patří do TOP pěti. 

Myslím si, že to za tři roky není špatný výsledek. Ovšem udržet 

podporu, respektive ji navyšovat, není a nebude snadné. 

Když se ohlédneš zpět, co nejvíc na Spolku oceňuješ, co se 

podařilo, a naopak, co bys třeba býval udělal jinak, kdyby ses do 

takového projektu pouštěl dnes?  

Nejvíce si cením řady dobrých lidí. Lidsky dobrých, slušných, 

ochotných a obětavých. Nikdy jsem ničeho nelitoval, nikdy jsem 

si nic nevyčítal. Jinak bych totiž neudělal nic. Za vším si stojím – je 

to dobrý projekt. A hlavně jsem přesvědčen, že je třeba 

trpělivosti. Významu, pochopení a ocenění se Spolku fanoušků 

dostane až s odstupem několika let. Takže „Vydržať!“, jak říká 

DĚDULA Pepa Morávek . Na straně druhé mě někdy mrzí 

"nevděk lidí" vůči Dukle, či Spolku. Je to stejné jako v politice, 

tedy že mnohem snadnější je být v opozici, ptát se, ale vlastně 

netvořit... 

 

 

 



Chce hrát Spolek nějakou větší roli při náročné situaci Dukly v 

následujících letech, kdy tým bude velmi pravděpodobně 

několik sezón z důvodu přestavby jihlavského zimního stadionu 

hrát mimo Jihlavu? 

Role fanoušků je do jisté míry nezastupitelná, ale i pro ně bude 

nelehké cestovat mimo Jihlavu. My se budeme snažit klub 

podporovat finančně a také osobní účastí. K finanční pomoci jsme 

proto již koncem loňského roku otevřeli transparentní účet, na 

kterém, jak pevně věřím, bude po příští sezóně 2020/2021 

alespoň 350 000 Kč. Přispět na něj může kdokoli a jakoukoliv 

částkou. Vybrané finance pak pomohou například s dopravou a 

dalším potřebným zajištěním celého provozu A týmu. 

Jsi spokojený s tím, jak Spolek v současnosti funguje? Jaké jsou 

Tvé vize a ambice ohledně Spolku do budoucna?  

Předseda by neměl být (a také není ) nikdy spokojený...  Veškerá 

aktivita nemusí být vždy měřitelná, ale jsou činnosti, ve kterých 

je třeba se zlepšit a posunout jejich význam a dopad. Spolek měl 

od založení spousty vizí, některé naplnil, na dalších pracuje. 

Nechte se překvapit ! 

 

Děkujeme (nejen) za rozhovor!  

 

 

 

 



ROK 2019 SE 

SPOLKEM 

Další pestrý rok uplynul 

jako voda a můžeme se 

ohlédnout, co nám 

přinesl.  

Pojďme se vrátit zpět v 

čase k loňskému plesu 

Dukly, na kterém nám zahrála kapela Jarda band. Krasobruslařky, 

které byly zrovna tou dobou bruslit v chorvatském Záhřebu, svým 

tancem zastoupily děti z jihlavského tanečního souboru Hotch – 

Potch. Na loňském plese jsme pak pro Centrum pro rodinu dražili 

dres Davida Pastrňáka, sál rozbubnoval energický Mr. Popelino a 

zatančili jsme si s maskotem Dukly. Bavili jsme se všichni skvěle 

do pozdních nočních hodin. 

Poté, co nám bohužel Kladno ukončilo hokejovou sezónu, bylo 

potřeba si trochu vylepšit náladu. Grilovačka v Sedlejově se už 

jednou skvěle osvědčila, tak proč ji nezopakovat? Kromě skvělých 

specialit na grilu jsme si užívali i živou muziku a uspořádali závody 

„pneumatik“ na místní hasičské nádrži. 

Tradiční akce Spolku jsou fajn, ale je potřeba zažívat i něco 

nového. Rozhodli jsme se sestavit posádku dračí lodě na 

prázdninové závody v Polné. Dvacet absolutních nováčků tohoto 

sportu nás tedy usedlo do lodi a v krásných červeno žlutých 

tričkách a s pokřikem DUKLA jsme si vůbec neudělali ostudu mezi 

zkušenými závodníky. 

Členem Spolku fanoušků můžeš být i TY! 



A zpět k tradicím, srpen byl stejně jako rok před tím ve znamení 

tenisu. Druhý ročík Dukla tenis open se opět konal na kurtech 

ČLTK a tentokrát se dokonce zdvojnásobil počet ženských 

účastnic. Duklu reprezentoval  Emil Kristek, který si jako 

tenisového partnera přivezl samotného Antonína Panenku. Takže 

se nejen hrálo, jedlo a pilo, ale i hodně fotilo s legendou. 

Konečně jsme se dočkali nové sezóny a uspořádali výjezd do 

Vsetína. Ačkoliv jsme nevyhráli, ostuda nebyla, a místní fanoušci 

se s námi velmi přátelsky dělili o svou skvělou domácí slivovičku. 

V listopadu se podařilo domluvit hokejové utkání pro fanoušky za 

účasti hráčů A týmu a Bedřicha Ščerbana, po kterém následovala 

beseda s hráči a novými trenéry Viktorem Ujčíkem a Karlem 

Nekvasilem přístupná široké veřejnosti. 

Před koncem roku proběhla členská schůze Spolku, kde jsme 

odsouhlasili dar pro Duklu 600 000 Kč. Předseda představil 

některé nové projekty jako Spolek pomáhá, nebo otevření 

transparentního účtu pro příspěvky veřejnosti na blížící se život 

Dukly mimo Jihlavu… A poprosil všechny členy o pomoc při 

organizaci blížícího se plesu a hlavně tomboly… 

 A protože  je tombola letos opravdu bohatá, tímto  těm, co k její 

pestrosti přispěli, za dary  děkujeme a přejeme všem šťastnou 

ruku při vybírání výherních čísel! 

Jelikož všechny skvělé chvíle v životě je potřeba dokumentovat, 

pojďme se za uplynulým rokem  2019 ještě ohlédnout na 

fotografiích, které jsme pořídili na zmiňovaných akcích: 

 



 

 

 



 



 

PROJEKT SPOLEK POMÁHÁ 

Dukla Jihlava mládež je spolek, ve kterém sportuje velké množství 

dětí. Hokejistů, hokejistek a krasobruslařek. Věnovat se aktivně 

sportu bývá ovšem velmi finančně náročné a v životě rodin 

bohužel může nastat situace, kdy se rodiče musí rozhodovat, 

jestli dítěti zvládnou jeho koníček i nadále platit. 

Z tohoto důvodu se Spolek sešel s vedoucími mládeže a vybral 

mladé sportovce, kteří v současné chvíli potřebovali nejvíce 

pomoci a rozhodl se usnadnit financování členských příspěvků 

jejich dětí.  

V letošní sezóně 2019/2020 jsme tedy podpořili dva mládežnické 

hokejisty a dvě krasobruslařky celkovou částkou 24 750 Kč. 

Příběhy jejich rodin jsou různé, finanční, zdravotní... 



Nejsme tedy pouze „Spolek podporující A tým“. Věříme, že je 

důležité podporovat právě i mladé sportovní talenty a rozhodně 

máme v plánu s touto aktivitou pokračovat i v následujících 

letech. 

 

ŽIVOT DUKLY MIMO JIHLAVU ANEB NECHCEME BÝT 
PŘEKVAPENI, CHCEME BÝT PŘIPRAVENI! 

Jak jsme se již zmínili výše, a jak také jistě mnozí z příznivců 
jihlavského hokeje vědí, Duklu čekají náročné časy. Pokud půjde 
vše podle aktuálních plánů, měl by se koncem roku 2021 začít 
bourat stávající zimní stadion. To bude pro naše hokejisty 
znamenat značné potíže a několik sezón budou nuceni hrát 
domácí zápasy mimo Jihlavu. Některé věci se jistě financemi 
nevyřeší ale spousta ano… 

Spolek fanoušků HC Dukla Jihlava proto otevřel transparentní 
účet s cílem shromažďovat finanční prostředky na podporu A-
týmu HC Dukla Jihlava po dobu jeho působení mimo domácí 
stadion. 

Pomozme společně Dukle překlenout pravděpodobně nejtěžší 
zkoušku její existence. 

DĚKUJEME za jakoukoli částku, kterou se rozhodnete věnovat. 

Transparentní účet: 2201733891/2010 

Pohyby na účtu lze sledovat 

zde: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2201733891  

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2201733891


 



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 

 

http://www.spolekfanouskuhcd.cz/
https://www.facebook.com/spolekfanouskuhcd/
https://www.instagram.com/spolekfanouskuhcduklajihlava/
https://twitter.com/SpolekfanHCD
https://www.youtube.com/channel/UChC4JHaCfPWx-JngnngrEGg

