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• ofsetový tisk • digitální tisk

Nabízíme výrobu:
• vizitek
• letáků
• brožur V1
• propagačních předmětů
• knihařské práce (výsek, skládání, laminace, kroužková vazba ...)

Kontakty:
email: tiskarna@kin.eu
tel.: +420 296 525 326
mob.: +420 733 538 199

areál KOH-I-NOOR
Vršovická 51
101 01 Praha10

Potvrdime 3 body ze 
Žižkova?

Fanděte nám alespoň od 
televizní obrazovky!
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Vzájemné zápasy v loňské sezoně

2. kolo, FC Hradec Králové – FK Dukla Praha 0:2 (0:0)

Branky: 84. Tetour, 90. Holík

Sestava Dukly: Hruška – Kozma, Piroch, Chlumecký – Douděra (64. Souček), Tetour, González (82. Krunert), 
Doumbia, Preisler – Hadaščok (78. Ayong), Holík.

16. kolo, FK Dukla Praha – FC Hradec Králové 1:2 (0:1)

Branky: 70. Preisler – 2. Urma, 54. Vlkanova

Sestava Dukly: Hruška – Souček, Piroch, Chlumecký – Kott (60. Hašek), Doumbia (69. Douděra), Tetour, 
Krunert, Preisler – Holík (60. Ayong), Hadaščok.

Souboj s lídrem. 
Na Julisce se utkáme s 
Hradcem Králové
V sobotu jsme po dlouhém půstu zvládli derby s Viktorií Žižkov a konečně získali 
tři body, teď v rámci 11. kola vyzveme dalšího těžkého protivníka. Na Julisce se 
představí Hradec Králové, lídr FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.
Víkendová domácí porážka s Prostějovem (0:1) byla pro „Votroky“ vůbec první v sezoně. Kromě ní Hradec 
z deseti zápasů sedm vyhrál a dvakrát remizoval. V tabulce má před dnešním zápasem 23 bodů a 
dvoubodový náskok na druhou Líšeň.

Dukla je osmá a chce navázat na povedené vystoupení na Proseku proti Žižkovu, kterým jsme dosáhli 
teprve třetí ho vítězství v tomto ligovém ročníku. „Víme, jakou máme kvalitu a také víme, na čem pracovat. 
Zápasy, které jsme nezvládli výsledkově, byly z naší strany hodně podobné a dostali jsme v nich góly z 
jednoduchých situací. Jsem rád, že to teď kluci konečně urvali,“ uvedl trenér Roman Skuhravý.

Další utkání se soupeřem z horní poloviny tabulky navíc může Dukle sedět. „Když nemáme co ztratit, tak je 
to pro mladé mužstvo pozitivum,“ doplnil. 

V sestavě proti Viktorii Žižkov udělal trenérský tým celou řadu změn a vyplatilo se. „Primárně před 
zápasem s Hradcem jsme chtěli roztrhat vazby a přinutit hráče, aby nad chybami zbytečně nepřemýšleli. 
Třeba Ayong zahrál v obraně výborně. Má na to vynikající tělesné předpoklady a může nás jen mrzet, že 
jsme na to nepřišli dřív.“

Hradečtí letos patří k týmům s nejpevnější obranou a efektivní ofenzivou. Za deset zápasů nastříleli 18 
gólů, více má jen Líšeň (19). Největší gólovou hrozbou je slovenský útočník Erik Prekop, jenž je s pěti zásahy 
třetím nejlepším střelcem celé soutěže.

Z hřišť soupeře přivezl Hradec Králové v této sezoně již 13 bodů za čtyři výhry a jedinou remízu 1:1 s 
Táborskem. Východočeši dokázali zvítězit v Jihlavě, proti Žižkovu, v Třinci a v Blansku.

Dukla doma prohrála jen jednou v předminulém kole s Chrudimí (0:2), má ale také nejvíce domácích 
remíz (3) ze všech týmů v lize. Tříbodový zápas jsme na Julisce zažili naposledy 19. září při výhře 3:1 nad 
Třincem.

Ve vzájemných zápasech v loňské sezoně vždy platilo, že zvítězil hostující tým. Nejprve v červenci Dukla na 
východě Čech získala tři body za výhru 2:0, Hradec ale v odvetě na našem trávníku zvítězil v poměru 2:1.
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Hlavní trenér: Roman Skuhravý
Asistent trenéra:  Richard Polák
Trenér brankářů: Tomáš Obermajer 
Kondiční trenér: Michal Dragijský
Videoanalytik:  Jurij Dinaburskij
Vedoucí mužstva: Petr Malý
Lékaři:  MUDr. Petr Svoboda 
Fyzioterapeut: Mgr. Petr Routner
Maséři: Radek Havala
 Jakub Výmola 
Kustod: Jan Švestka

REALIZAČNÍ TÝM:

FK DUKLA PRAHA

Rok založení: 1948

Klubové barvy: vínově červená a žlutá

Úspěchy klubu: 11x mistr ligy 
                           9x vítěz Československého poháru 
                           4x vítěz Českého poháru 
                           4x vítěz Amerického poháru 
                           1x seminfinále PMEZ 
                           1x semifinále PVP 
                           1x finále Středoevropského poháru

Adresa: Na Julisce 28 160 00 Praha 6 – Dejvice

Kapacita stadionu: 8 150

Internetové stránky: www.fkdukla.cz

Barva dresů:

Čestný prezident i. m.: Josef Hájek
Předseda dozorčí rady: Ing. Jan Dvořák
Členové dozorčí rady: Jiří Blažek 
 Mgr. Jan Štandera
Předseda představenstva: Ing. Bohumil Paukner
Výkonný ředitel: David Šrámek 
Sportovní ředitel: Mgr. Jan Staněk, LL.M.
Sportovně technický manažer, 
člen představenstva: Mgr. Jiří Kos
Marketingový manažer: Petr Lupínek, MBA
Sekretář klubu: Miloslav Jícha

VEDENÍ KLUBU:

SOUPISKA
 1 Filip Rada B 05.09.1984
29 Jan Šťovíček B 13.08.1999 
30 Antonín Kinský B 13.03.2003
 2 Artem Kovernikov O  01.07.2000
 4 Martin Chlumecký O  11.01.1997
 5 Jiří Piroch O 31.08.1995
20 Daniel Fišl O 17.06.2000
21 Tomáš Lauko O 30.10.1999
22 Josef Jakab O 12.07.1997
26 Samuel Dancák O 06.03.1998
 3 Tomáš Kott Z 15.11.1999
 6 Mohamed Doumbia Z 25.12.1998
 7 Dominik Preisler Z 20.09.1995
 8 Daniel Kozma Z  26.08.1995
13 Štěpán Krunert Z 23.03.2000
16 Róbert Koval' Z 16.01.1994 
18 Daniel Souček Z 18.07.1998
23 David Kozel Z 28.11.2001
25 Ondřej Ullmann Z 02.04.2000
28 Lukáš Buchvaldek Z  30.01.1996
39 Vojtěch Mentberger Z  11.01.1999
  Štěpán Studnička Z 12.02.2000
 9 Marek Fábry U 07.08.1998
14 Karsten Ayong U 20.01.1998
27 Vojtěch Hadaščok U 08.01.1992
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FC HRADEC KRÁLOVÉ

Rok založení: 1905

Klubové barvy: černá, bílá

Úspěchy klubu: 1x mistr ligy (1960), 
 1x vítěz Českého poháru (1995)

Adresa:  Úprkova 473,  
  500 09 Hradec Králové

Stadion: Všesportovní stadión

Kapacita stadionu: 4 550

Internetové stránky:  www.fchk.cz

Barva dresů:

Generální manažer: Ing. Richard Jukl
Předseda představenstva: MUDr. Jan Michálek
Sportovní ředitel: Ing. Jiří Sabou
Asistentka vedení klubu: Soňa Suchá
Sekretář klubu: Martin Černík
Hlavní skaut klubu: Ladislav Škorpil
Ekonomka: Ing. Helena Výborná
PR, tiskový mluvčí: Mgr. Michal Petrák

VEDENÍ KLUBU:

SOUPISKA
 1 Patrik Vízek B 26.02.1993
12 Radim Ottmar B 08.12.1983
20 Ondřej Mach B 03.03.1998
 2 Jan Král O 05.04.1999
 4 Otto Urma O 17.08.1994
13 Denis Donát O 14.09.2001
18 Michal Leibl O 07.06.1992
19 Jan Mejdr O 11.05.1995
25 František Čech O 12.06.1998
 5 Dominik Soukeník Z 13.07.1999
 6 Jiří Kateřiňák Z 25.08.1995
 7 Denny Samko Z 23.07.2000
 8 Adam Vlkanova Z 04.09.1994
16 Filip Novotný Z 17.08.1995
22 Petr Kodeš Z 31.01.1996
23 Jakub Rada Z 05.05.1987
24 Jan Záviška Z 21.08.1995
26 Daniel Procházka Z 05.03.1995
28 David Doležal Z 05.01.2000
 9 Jakub Šípek U 21.02.1999
11 Erik Prekop U 08.10.1997
15 Daniel Vašulín U 11.06.1998
17 Pavel Dvořák U 19.02.1989

Hlavní trenér: Zdenko Frťala
Asistent trenéra: Ondřej Prášil
Trenér brankářů: Tomáš Poštulka
Vedoucí mužstva: Jiří Jiřík
Lékaři: MUDr. Michal Grinac
 MUDr. Martin Korbel
 MUDr. Stanislav Šopák
Masér: Aleš Kobr

REALIZAČNÍ TÝM:
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Derby pro Duklu! Žižkov jsme 
oloupili o všechny body

Po pěti zápasech bez vítězství jsme konečně dokázali naplno bodovat. A navíc v derby proti 
pražskému rivalovi! Viktorii Žižkov jsme v sobotu v rámci 10. kola porazili na jejím proseckém 
azylu 2:0 po gólech Marka Fábryho a Michaela Ugwu a zapsali si třetí vítězství v této sezoně.

10. kolo: FK Viktoria Žižkov – FK Dukla Praha 0:2 (0:1) 
FK Viktoria Žižkov: Švenger – Urbanec, Žežulka, Pudil, Muleme – Jaroslav Diviš (85. Nabijev), D. Richter, 

Skopec, Súkenník (57. Mashike Sukisa) – Zoubele (78. Auer), Batioja. 
FK Dukla Praha: Rada – Ayong, Piroch, Fišl – Souček, Krunert, Doumbia (89. Jakab), Dancák, Kovernikov 

(61. Hadaščok) – Fábry (89. Buchvaldek), Preisler (78. Ugwu) 
Branky: 30. Fábry, 86. Ugwu

„Mám za kluky velkou radost. Hráli jsme proti 
zkušenému soupeři na těžkém terénu. Chtěli jsme 
dobíhat druhé míče a být poctiví. Budeme dělat 
všechno proto, aby naše výkony byly kontinuální,“ 
říkal po utkání trenér Dukly Roman Skuhravý.

Dukla zatím v letošní sezoně venkovní zápasy proti 
pražským týmům umí – vyhrála v prvním kole na 
Strahově proti Vyšehradu, pak v poháru na Admiře 
a teď obrala o všechny body i Viktorii Žižkov, druhý 
tým mistrovské soutěže.

V sestavě nezůstal po prohraném utkání s Chrudimí 
skoro kámen na kameni. Trenéři netradičně 
promíchali i řadu postů, útočník Karsten Ayong 
například odehrál celé utkání na kraji obrany.

Šance měli v úvodu hlavně domácí. Batioja už v šesté 
minutě v gólové hlavičce na malém vápně trefil jen 
dobře postaveného Radu, Zoubelemu se zase míč 
v ideální brankové příležitosti zamotal pod nohama 
a nezakončil.

Ale i Dukla bojovala. V útoku hosté makali a snažili 

se sbírat odražené míče. Nebo využít chyby soupeře, 
která přišla přesně po půl hodině hry. Stoper Žežulka 
slabou hlavičkou zpět k brankáři dobře neodhadl 
situaci, k míči se dostal aktivně napadající Marek 
Fábry a přeloboval brankáře Švengera.

Ve druhém poločase se domácí snažili být aktivnější, 
ale jejich útoky končily buď před vápnem, nebo jejich 
zakončení zlikvidoval pozorný Rada. A Dukla zase 
využívala otevřeného hřiště. Krátce po půli mohl ve 
velké šanci zvýšit Preisler, po propadnutém míči na 
hranici vápna mu však radost zkazil Švenger.

S přibývajícím časem Žižkov zvyšoval svůj tlak, ale v 
86. minutě se do brejku dostal Michael Ugwu, který 
měl jako střídající hráč více sil než domácí obránci, a 
vstřelil svůj první gól za Duklu. 0:2 a hotovo.

„Hráli jsme jako jeden tým a bojovali jeden za druhého, 
proto jsme si zasloužili vyhrát,“ hodnotil Marek Fábry, 
který stejně jako Ugwu vsítil premiérovou branku v 
sezoně. „Ukázali jsme, že fotbal hrát umíme, teď to 
jen potvrdit v dalších zápasech,“ dodal Fábry.
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Objednej si tričko s vlastním potiskem

na www.trikon.cz a získej rovnou

slevu 10% při zadání hesla DUKLA
v objednávkovém formuláři.
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Jako první vás zdraví Fery.
Je to už téměř dva měsíce, co jsem se odhodlal 
vyměnit známé za neznámé a odcestovat na půl 
roku, jak se říká „za velkou louži“. Mým domovem 
se stalo venkovské městečko Parsons v prériích 
Kansasu. Už za ten krátký čas mě Amerika pohltila 
se vším všudy. Od nesmírně zajímavého poznávání 
zdejší kultury, tradic či školy až po obyčejné věci, 
které jsem doposud znal pouze z amerických 
filmů a které si člověk automaticky vášnivě spojí 
s americkým životem. Proto každý den je pro 
mě zdrojem nových zážitků, vědomostí a velkých 
zkušeností. 

Upřímně musím říct, že jsem měl kliku jak hrom, 
jelikož tento rok je zde první rok fotbalový (soccer) 
program zde na škole. Vzhledem k tomu, že 
Amerika hraje sporty především rukama, spousta 
spoluhráčů začínala s fotbalem na vyšší úrovni 
až pár týdnů nazpátek. Avšak, když se ohlédnu a 
vzpomenu si na můj první trénink, nedokáži ani 
popsat, jaký progres jsme jako tým udělali. Je to 
pro mě každodenní výzva, ale i radost vyběhnout s 
nimi na hřiště a předávat jim znalosti a zkušenosti z 
mého fotbalové života na Dukle a vidět je hrát líp a 
líp, to mě pohání kupředu. Uznávám, že za tu dobu 
mi zdejší tým začíná přirůstat k srdci. Možná tu 
fotbalovým talentem nepřekypují, ale co se můžeme 
od nich učit je neskutečná vášeň pro hru, pokora a 
odhodlanost nechat na hřišti celou duši.

Jak běží čas, utíká to tu opravdu rychle. Je přede 
mnou ještě pár měsíců, na které se nesmírně 
těším a vím, že zítřek mi přinese zase nové věci 
k poznání. Samozřejmě mi mnoho věcí z domova 
chybí, mimo jiné můj tým na Dukle. Proto se už 
nemůžu dočkat, až se zase potkáme na umělce na 
Julisce.

Přeji pěkný den! See you soon

Za chvíli mě máte doma, 
píše Lukáš z Anglie
Dobrý den,

posílám pozdrav z Anglie. Moc si to tu užívám. 
Našel jsem si zde spoustu nových přátel z různých 
zemí. Dohromady tvoříme super partu. Kvůli 
koronaviru se zde může chodit ven jen po dvou, 
ale školy jsou pořád otevřené. Na téma běh jsem 
bohužel žádného člověka nenašel, ale na internetu 
jsem našel skvělé typy a cvičení, které dělám. 
Všechno to tu uběhlo tak rychle a já se vracím už 
skoro za měsíc.

Na domov se samozřejmě těším, ale vím že mi to 
tu bude chybět. Lidé jsou tu velmi milí a sympatičtí. 
Prostředí je tu tady super, bydlím asi 200 metrů 
od moře. Škola je úplně jiná než v Čechách. Každý si 
zde vybere 4 předměty které se chce učit a víc jich 
nemá. Zato ale jedna vyučovací hodina trvá 2:40 s 
deseti minutovou přestávkou. 

Z mojí rodiny jsem nadšený hrajeme společně 
spoustu her a je s nimi vždy zábava. Je to opravdu 
parádní zkušenost takto vyjet do zahraničí a určitě 
bych to rád všem doporučil.

Mějte se hezky!

Lukáš

See you soon! Dukláčtí 
studenti zdraví ze světa
Výchova mladých talentů v Dukle je úzce spjata s jejich osobnostním růstem, otevřenou 
myslí a odvahou čelit výzvám. Velkou zkušeností a cenným poznáním vlastní samostatnosti 
a schopnosti obstát je studium v zahraničí. Přinášíme vám zprávy ze světa našich 
současných dvou krajanů, Františka Pavlovského a Lukáše Ungermana z týmu U17, jinak 
studentů Gymnázia Nad štolou, kteří se v září vydali na půlroční studijní pobyty do USA a 
Velké Británie.
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Za svoji práci si nikdy nenechal zaplatit, vykonává ji 
bez nároku na finanční odměnu. S klubem je spjatý 
již od roku 1955, kdy Dukle začal jako desetiletý 
chlapec fandit. Prý proto, že měl od dětství kladný 
vztah k armádním uniformám. 

„Můj otec byl prvorepublikový voják z povolání, 
štábní kapitán. Dokonce jsem se na průmyslovce 
s kamarády přihlásil i na Vojenskou vysokou školu 
dopravní, ale kvůli očním problémům jsem neprošel,“ 
říká Jiří Blažek.

Jak jste se tedy z fanouška stal funkcionářem?
Dukle jsem fandil s otcem, který byl mimochodem 
slávista. V roce 1972 jsem se náhodou potkal s 
Ivanem Novákem, bývalým vynikajícím obráncem 
Dukly a našim reprezentantem. Dodnes jsme 
kamarádi. Ivan tehdy ukončil hráčskou kariéru a 
stal se trenérem mládeže na Dukle. Lákal mě, 
abych dělal funkcionáře. Nakonec mě přemluvil a já 
začal pracovat jako vedoucí A i B družstva dorostu. 
Od roku 1985, kdy přišel do Dukly k mládeži Mgr. 
Radomír Sokol, jsem pomáhal i jako sekretář. 
Tehdy jsme se potkali s Ing. Miroslavem Mückem, 
dnešním bezpečnostním manažerem, i hlasatelem 
a sekretářem mládeže Tomášem Hubáčkem. Stali 
se z nás nerozluční kamarádi.

Jaká byla doba, kdy fotbal na Julisce v podstatě 
zanikl?
V devadesátých letech, v těžké době pro Duklu, 
šéfoval klubu JUDr. Václav Samek, rovněž skvělý 
obránce a reprezentant. Já jsem pomáhal 
Františkovi Haltufovi, který byl vedoucím A-mužstva. 
Bohužel se Dukle v té době nedařilo jak sportovně, 
tak i ekonomicky a ocitla se až v tehdejší III. a později 
ve II. lize. V sezoně 1996/1997 se po tříletém úsilí 
podařil Dukle návrat do první ligy, ale dospělá Dukla 
se přestěhovala do Příbrami a na Julisce zůstala 
pouze mládež.

A vy jste se podílel na její záchraně.
Ivan Novák, Radek Sokol a já jsme založili občanské 
sdružení FK Dukla Praha. Vedení ASC Dukla nám 
umožnilo působit na Julisce a tím začala doba těžká 
pro fotbal, ale také doba, která prověřila pevnost a 
kamarádství. Rád na ni vzpomínám. V roce 2001 se 
Dukla spojila s tehdejší VTJ Duklou Dejvice, ta hrála 
na Julisce Pražský přebor, a my jsme získali družstvo 
dospělých. Po roce 2000 odešli od fotbalu Ivan 
Novák i Mgr. Radomír Sokol. Já jsem v této době byl 
místopředsedou občanského sdružení a nějaký čas 
i jeho výkonným ředitelem. Na podzim roku 2006 
přišel Ing. Josef Hájek z Jakubčovic, které hrály 
II. ligu, s nabídkou převodu práv z Jakubčovic na 
Duklu. U všech tehdejších jednání jsem byl přítomen 
spolu s Ing. Markem Lukášem, Pavlem Brzákem a 
Günterem Bittenglem.

Jaký je váš nejsilnější zážitek spojený s Duklou?
Je jich mnoho. Znovuzískání statusu profesionálního 
klubu v roce 2007, působení Dukly v pohárové 
Evropě, éra Pepy Masopusta a generace Ládi Vízka. 
Na Dukle vzniklo spoustu pevných přátelství mezi 
lidmi jako Jan Fiala, Rudolf Kocek, Miloslav Jícha 
a s Petrem a Bohumilem Pauknerem… Nemohu 
jmenovat všechny, to by vydalo na celou stránku. 
Nesplnilo se mě pouze jedno přání a sen – hrát 
někdy od roku 2007 znovu v pohárové Evropě. 
Tohoto přání se už asi jako funkcionář nedožiji. 

Jaké v klubu aktuálně vykonáváte funkce?
Na podzim roku 2019 jsem po deseti letech předal 
funkci předsedy spolku mladší generaci. Od ledna 
2020 jsem stále členem dozorčí rady akciové 
společnosti a rovněž předsedou dozorčí rady spolku.

Za klub v dobrém i zlém. Jiří 
Blažek byl jedním z těch, kteří 
zachránili fotbal na Dukle
Nebýt jeho obětavé práce, dospělý fotbal by možná na Julisce zanikl. Jiří Blažek patří už 
několik desítek let mezi nejvěrnější dukláky. Pracoval jako sekretář mládeže, vedoucí A-týmu 
i naší mládeže, dnes je členem dozorčí rady a předsedou dozorčí rady spolku. Tento rozhovor 
vznikl u příležitosti jeho nedávných 75. narozenin.
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VSAĎ SI NA 

ZÁPAS SVÉHO TÝMU

ZÍSKEJ 900 Kč NA PRVNÍ SÁZKY

Vsaď si a sleduj zápasy na Fortuna TV. 
Více na ifortuna.cz

Ministerstvo fi nancí varuje: Účastí na hazardní hře 
může vzniknout závislost! Zákaz účasti osob mlad-
ších 18 let na hazardní hře.
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HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI

1860
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