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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

Držte nám palce 
alespoň od televizních 

obrazovek.

 Jsme rádi, 
že jste s námi!
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Vzájemné zápasy v loňské sezoně:

4. kolo, FC Vysočina Jihlava – FK Dukla Praha 1:0 (0:0)

Branka: 88. Klobása

Sestava Dukly: Hruška – Kozma, Piroch, Chlumecký – Koval', González (85. Ayong), Doumbia, Preisler (70. 
Souček) – Tetour – Holík, Hadaščok (46. Krunert).

18. kolo, FK Dukla Praha – FC Vysočina Jihlava 2:1 (1:1)

Branky: 5. Souček, 47. Holík – 7. Zoubele

Sestava Dukly: Rada – Dancák, Fišl, Chlumecký – Souček (87. Ullman), Doumbia, Kozma, Tetour, Preisler 
(73. Hašek) – Ayong (70. Fábry), Holík. 

Fotbal se vrací!
Na Julisku přijela Jihlava
Po více než měsíci se konečně vrací druholigový fotbal. FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 
se po nucené koronavirové pauze opět rozjíždí a dle rozpisu pokračuje svým 7. 
kolem. V něm nastoupíme na domácím hřišti proti FC Vysočině Jihlava.

Žádné zápasy, jen trénink. A to ještě v omezeném režimu. Fotbal se v Česku kvůli koronavirové situaci na čtyři 
týdny zastavil, ale pomalu zase nabírá na obrátkách.

Poslední ligový duel jsme odehráli 3. října doma s Lišní (2:2), pak jsme ještě v Mnichově Hradišti stihli 
přátelský zápas s prvoligovým FC Slovanem Liberec (0:3). Od té doby nic.

„Můžu říct jen to, že už se na hřiště těšíme. Jelikož oba týmy měsíc stály, tak bude mít zápas hodně 
proměnných. Jsem zvědavý, jak v devadesáti minutách udržíme náročnost utkání. Na Jihlavu už jsme se 
vlastně jednou připravovali, tak věříme, že to zvládneme,“ řekl Roman Skuhravý, trenér Dukly.

„Přestávku jsme využili k tomu, že se nám uzdravili marodi. Na druhou stranu jsme kvůli počasí trénovali 
čtrnáct dnů na umělé trávě, což nebylo úplně ideální,“ dodává. „V dosud odehraných zápasech jsme měli 
výborné pasáže i momenty, kdy jsme nehráli ideálně. Potěšilo mě poslední utkání před pauzou doma s Lišní, 
kde jsme se nevzdali a vyválčili i v deseti bod. Toho si cením.“

Po šesti odehraných ligových duelech má Dukla na svém kontě devět bodů za dvě výhry, tři remízy a jednu 
porážku. Jihlava má bodů sedm, když dosud vyválčila dvě vítězství, jednu plichtu a třikrát opouštěla bojiště 
jako poražená.

Doma na Julisce jsme letos stihli odehrát tři utkání a v ani jednom nepoznali hořkost porážky. Tým ukázal 
bojovnost hlavně v již zmíněném posledním klání s Líšní, kdy Dukla dvakrát prohrávala a navíc dohrávala o 
deseti. Bod za remízu 2:2 dokázala vyválčit z poslední šance v nastaveném čase.

Jihlava ale venku umí, s kladným skóre 7:3 vyhrála v tomto ročníku v Chrudimi i na hřišti Třince. Prohrála jen 
ve třetím kole v Ústí nad Labem (0:2).

„Soupeř poskládal mladé mužstvo. Viděli jsme jejich pohárový zápas v Brně, kde hráli velice dobře. Je to jeden 
z nejpohyblivějších týmů, mají rychlý přechod nahoru a umí vycházet i z hlubšího bloku. Bude proti nám stát 
ambiciózní a energický tým,“ doplňuje trenér Skuhravý.

Ve vzájemných zápasech loňské sezony jsme nejprve v úvodu ročníku v srpnu prohráli na Vysočině 0:1, v 
domácí květnové odvetě jsme ale protivníkovi porážku oplatili a před vlastními fanoušky zvítězili 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 
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 VYSOČINA JIHLAVA

Rok založení: 1948

Klubové barvy: modrá, žlutá

Adresa:  Jiráskova 2603/69, Jihlava

Stadion:  Stadion v Jiráskově ulici

Kapacita stadionu: 4 500

Internetové stránky: www.fcvysocina.cz

Barva dresů:

Předseda představenstva: Tomáš Drastil
Předseda dozorčí rady, investiční a technický poradce: 
 Ing. Zdeněk Tulis
Sportovín ředitel klubu: Lukáš Vaculík
Manažer FKM: Josef Morkus
Manažer marketingu a PR: Miroslav Fuks
Manažer technického úseku: Jindřich Březina

VEDENÍ KLUBU:

SOUPISKA
13  Lumír Číž B 27.04.2000
31  Adam Jágrik B 12.04.2000
 1  Michal Lancman B 03.07.2000
16  Daniel Horák O 10.05.2000
 9  Vojtěch Křišťál O 10.07.1999
11  Jaroslav Peřina O 19.01.2000
 3  Karel Pojezný O 23.09.2001
14  Tomáš Svoboda O 20.01.2000
 7  Róbert Štefánek O 23.10.1996
 6  Filip Vedral O 26.04.1997
17  Tomáš Vlček O 11.02.2001
 8  Lukáš Červ Z 03.04.2001
23  Chok Dau Z  31.12.1998
22 Matúš Lacko Z 13.04.1987
28 Radek Matulka Z 18.02.1999
30 Adam Ritter Z 16.04.2002
25 Fares Shudeiwa Z 11.05.2002
10  Tomáš Smejkal Z 07.07.1998
   Michal Ševčík Z 13.08.2002
12  Miroslav Tureček Z 23.10.1998
19  Justin Araujo-Wilson  U 26.08.2002
29  Luis Arroyo U 08.04.1996
15  Stanislav Klobása U 07.03.1994
21  Radek Křivánek U 21.01.2000

Hlavní trenér: Aleš Křeček
Asistent trenéra: Petr Vrabec
Asistent trenéra: Martin Daněk
Trenér brankářů: Juraj Šimurka
Kondiční trenér: Jan Budějský
Vedoucí týmu: Petr Šilhán
Lékař: MUDr. Jakub Röhrich
Masér: Antonín Burda

REALIZAČNÍ TÝM:

JIHLAVA
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„Jsem velice rád, že Dukla jako první klub 
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY vstupuje na scénu 
esportu. Věřím, že společnost Gunrunners bude 
dělat Dukle v online herním prostředí jen tu nejlepší 
vizitku a dosáhne mnoha úspěchů,“ uvedl David 
Šrámek, výkonný ředitel Dukly.

„Doufám také, že spolupráce bude úspěšná pro 
obě strany. My si od ní slibujeme zviditelnění Dukly v 
dalším okruhu společnosti,“ dodal.

Dukla jde tímto krokem naproti moderním trendům 
a následuje velké kluby z Česka i ze zahraničí, které 
již v esport prostředí působí.

Reprezentovat naše barvy můžete i vy, stačí se 
přihlásit do online kvalifikačního turnaje ve hře 
FIFA 2021 organizovaného portálem Topgaming. 
Ten se odehraje dnes, tedy v neděli 8. listopadu 
v 19:00. Více informací o registraci najdete na 

našem webu. Vítěz celého turnaje bude mít právo 
Duklu reprezentovat ve FIFA turnajích, dalšího 
hráče určí samotná organizace Gunrunners.

„Z partnerství s fotbalovým klubem FK Dukla 
Praha jsme všichni v Gunrunners nadšení a jsme 
velmi rádi, že si Dukla vybrala za svého partnera v 
esportu právě nás. Už když jsme poprvé slyšeli o 
možnosti spolupracovat s Duklou, tak jsme věděli, 
že to je přesně ta cesta, kterou se chceme ubírat,“ 
uvedla organizace.

Vítěz dnešního turnaje dostane jedinečnou možnost 
využívat zázemí a služeb Gunrunners a pod jejich 
vedením se zlepšovat. Zároveň se stane členem 
FK Dukla Praha a bude mít šanci nahlédnout do 
klubového zákulisí.

Sledujte naše kanály, kde vás budeme informovat o 
dalších aktualitách.

Jako první ve F:NL.  
Dukla vstupuje do esport
Dukla Praha ve spolupráci s esport organizací Gunrunners vstupuje jako první tým 
ve druhé fotbalové lize do světa online sportu. Ve hře FIFA by měla mít minimálně dva 
zástupce, z nichž jeden vzejde z dnešního kvalifikačního turnaje.
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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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Pane Jícho, jak jste nedávné narozeniny oslavil?
V kruhu rodiny. Ale takové narozeniny už se pomalu ani 
neslaví. (smích)

Ve fotbalové Dukle působíte od roku 1956. Na které 
momenty nejraději vzpomínáte?
Nejraději vzpomínám na rozhraní 50. a 60. let, kdy Dukla 
Praha patřila k nejlepším celkům v Evropě. V tu dobu tady 
byli hráči evropského a někteří také světového kalibru. V 60. 
letech jsme vyhráli čtyřikrát po sobě domácí ligovou soutěž 
a také čtyřikrát ovládli takzvaný Americký pohár. Zároveň v 
té době Dukla tvořila základ reprezentace, kdy se národní 
celek probojoval na MS 1962 v Chile až do finále. 

Jak se za ta léta změnila vaše pracovní náplň?
Má náplň práce je zajištění organizační stránky klubu, ta 
zůstává víceméně po celou dobu stejná. 

Co vlastně práce funkcionáře obnáší? 
V první řadě jsem ve styku s funkcionáři svazu a ostatních 
fotbalových klubů. Dojednáváme termíny a další věci 
nezbytné k fotbalovému utkání - jako je pořadatelská a 
bezpečnostní agentura, pokladní a hasičskou službu a 
zdravotnické zařízení. 

Ve fotbale působíte přes 60 let. Dá se říct, že fotbal je 
vaším životem? Nikdy jste nepřemýšlel o práci mimo 
fotbalové prostředí?
Ano, fotbal je mým životem. Vděčím především tehdejšímu 
trenérovi Bohumilu Musilovi, který mi tehdy řekl: „Z tebe 
nikdy nebude žádný velký fotbalista. Máš ale výborné 
organizační schopnosti, dej se na funkcionářskou dráhu.“ 
Já ho poslechl a za to jsem mu dodnes vděčný. 

V čem byl tehdejší fotbal lepší než ten současný?
V první řadě se kádry mužstev neměnily tak často jako 
v současné době. Generace hráčů okolo Masopusta, 
Pluskala a dalších zde hrála pohromadě třeba 15 let. 
Mužstvo se stabilizovalo a mohlo hrát pomalu poslepu. 
Proto se dosahovalo takových úžasných výsledků. Dnes se 
hráči oproti té době mění až moc často. 

A v čem vidíte naopak výhodu dnešního fotbalu? 
Určitě je dnes fotbal oproti minulosti rychlejší. Naopak už 
není tolik technických hráčů, jako bylo v té době. Například 
málokdy vidíte hráče střílet z větší vzdálenosti. 

Stále velice aktivně navštěvujete nejen domácí ale 
i venkovní utkání. Máte cíl, kam byste se s Duklou rád 
podíval, kde jste ještě nebyl? Ať v tuzemsku nebo 
zahraničí?
Zahraničí už asi moc reálné vzhledem k současným 
výsledkům není. Doba, kdy jsme pravidelně reprezentovali 
v PMEZ či PVP už je bohužel pryč. Poslední velký zápas v 
zahraničí jsem navštívil před pěti lety ve skotském Glasgow 
v rámci přátelského zápasu s tamním Celticem, kdy bylo 
uspořádáno setkání hráčů obou mužstev, kteří proti sobě 
hráli semifinále Poháru mistrů v sezoně 1966/1967. 
Následné přátelské utkání pak tým Luboše Kozla ovládl v 
poměru 5:3. 

Kterých velkých evropských zápasů jste se osobně 
zúčastnil? 
Například na Anderlechtu Brusel, který tou dobou patřil také 
ke špičce evropského fotbalu a měl ve svých řadách mnoho 
reprezentantů. Pravidelně jsem pak jezdil na mezinárodní 
juniorský turnaj do italského Viareggia, kde je Dukla s šesti 
tituly nejúspěšnějším zahraničním celkem dodnes. 

Staň se 
funkcionářem,  
řekli mu. 
Dnes je Miloslav 
Jícha legendou
Je jen málo věrnějších Dukláků než je on. Klubový sekretář Miloslav Jícha patří pro svoji 
vášeň a vytrvalost mezi české funkcionářské legendy. V seriálu „Za oponou,“ v němž 
představujeme ty, kteří se skrývají za světly reflektorů, zavzpomínal k příležitosti svých 
nedávných 83. narozenin nejen na dobu minulou.
K narozeninám mu přáli fanoušci i funkcionáři z ostatních mužstev. Miloslav Jícha působí na 
Julisce s přestávkou v Příbrami už 64 let a je jednou z nejznámějších postav klubu. S Duklou 
zažil památné časy i velká mezinárodní vítězství.
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Hledáme fotbalové
hvězdičky

mujprvnigol.cz

Přiveďte v září i vy svou ratolest na nejbližší fotbalové hřiště a sledujte, 

jak se jí povede vstřelit první gól. Najít nejbližší nábor vašemu bydlišti, 

jeho termín a další informace můžete na webu projektu.
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Martine, nemůžeme začít jinak než zastavením 
mládežnických soutěží do konce roku. Co to pro 
tvůj tým a obecně pro mládež na Dukle znamená?
Pohled je dvojí – trenérský a hráčský. Většina 
trenérů (nejen na Dukle) se od dubna 2020 
doteď stala chtě nechtě mnohonásobně lepším 
individuálním koučem a cítí, jak obrovský potenciál 
z hlediska osobní rozvoje hráče skýtá toto období. 
V klubu i mimo něj vidím, jak kvalitní obsah je 
hráčům na dálku zprostředkováván. Klobouk dolů 
před námi trenéry, ušli jsme velký kus cesty, kvalita 
trenérského know-how stoupá. Pro hráče je to 
těžší, fotbal je pro ně hlavně také parta kamarádů 
a tu sebelepším programem nenahradíš. Na 
druhou stranu, ať jsme pozitivní, koncept Dukly je 
postavený na sebeřízení a osobní odpovědnosti, 
takže s drsnou nadsázkou řečeno – lepší „praktické 
cvičení“ těžko najít. Jsem přesvědčen, že to kluky 
zocelí a v dospělosti docení i tyto těžké chvíle, 
kterými museli projít.

Tým U15 ještě před pauzou vyhrál sedm z osmi 
zápasů. Co za vydařenými výsledky stojí?
Pro letní přípravu jsme naplánovali velmi těžká 
utkání, z nichž jsme většinu prohráli. Společně s 
hráči se nám však podařilo vidět v prohrách dobré 
stimuly z hlediska dlouhodobého rozvoje. Řekl 
bych, že to nám teď na naší cestě hodně pomáhá. 
Celkově se snažím přemýšlet spíše v dlouhodobé 
horizontu a koukat na rozvoj týmu do budoucna.

Jak velký důraz obecně kladete na výsledek?
Budu kontroverzní a řeknu, že velký a hned to 
vysvětlím. Dle mého soudu se z tohoto tématu 
stala trochu hra se slovy. Obecně vzato by 
neměla v mládeži dominovat hra na výsledek, to je 
nesporné. Osobně mi ale přijde korektnější a méně 
alibističtější interpretace, že o výsledek jde vždy (je 
to přece jedna z podstat hry), neméně podstatné 
je však také jakou věkovou kategorii trénuješ a jak 
chceš výsledku dosáhnout. Něco jiného je trénovat 
starší přípravku anebo starší žáky. Přeloženo 
z češtiny do češtiny – pozice v tabulce nás v 
„patnáctce“ zajímá, nicméně považovat jen ji za 
kritérium úspěchu by bylo krátkozraké.

Jaký se letos v patnáctce sešel ročník? Vidíš v 
něm nějaké talenty?
Novinářsky zajímavé téma, vím. Na toto téma 
je ovšem ještě brzy, proto záměrně neodpovím. 
Jakékoliv soudy jsou předčasné. Ten, kdo dneska 
vypadá výborně, může za rok končit s vrcholovým 
mládežnickým sportem a obráceně. Je to hodně 
dané pubertálním obdobím. 
Snažíme se soustředit hlavně na to, co při své 
unikátní práci dělá i celá Dukla. Tedy vycházet 
především z charakterové mapy týmu. Naší 
dlouhodobou prací je, abychom tým poskládali 
správně charakterově, aby se kluci spolu dobře cítili 
a utvořili fungující tým. To se nám, troufám si říct, 
daří.

Je obecně těžké ukočírovat své svěřence v 
období puberty? Pomáhají ti v tomhle zkušenosti 
učitele?
Myslím, že nejenom mně. Neznám žádný jiný klub, 
kde by tolik trenérů bylo zároveň i učiteli. Trenérské 
obsazení na Dukle je díky Petrovi Fišarovi na 
výjimečné úrovni! Jednání s dětmi v pubertě je 
leckdy nelehké, ale taky krásně rozmanité. Hodně 
mi ho ulehčuje moje osobní lidské nastavení – rád 
si povídám i naslouchám, což jde od kategorie U14 
a výš i na docela abstraktní úrovni nebo s určitou 
mírou zdravé ironie. A to mě baví!
V neposlední řadě se mohu opřít i kolegy z 
realizačního týmu. Třeba Honza Dobrovolný je na 
Dukle již pěknou řádku let. Takové zkušenosti je 
třeba si vážit. 

Kluci se v pubertě hodně mění, pozoruješ u 
nich nějakou tendenci k vyhraňování názorů a 
krystalizaci povahy a hodnot?
Rozhodně ano. V kategoriích U14 a U15 přichází 
často velké prozření a „vystřízlivění“. Jak je na 
Dukle zvykem, pozitivní tlak na sebeřízení a vlastní 
samostatnost zde ještě zintenzivníme, což bývá pro 
hráče a jejich rodiče leckdy trochu překvapení. 
Čtrnáctka s patnáctkou jsou velký zlom a „síto“. 
Někdo zjistí, že program Dukly pro něj úplně není, 
jiný se zase naopak utvrdí v tom, že vybral dobře a 
cesta osobní svobody a odpovědnosti je ta, která 
mu může ve sportu i v životě pomoci.

Trenérský koncept na Dukle 
je unikátní, říká kouč U15 
Martin Babača
Trenér našeho týmu do patnácti letech, učitel a příležitostný překladatel Martin Babača 
je mužem mnoha rolí. V rozhovoru jsme rozebrali spoustu zajímavých témat – od slibně 
rozjeté sezony naší „patnáctky“ až po koncept Dukly a výhody, které mu v trénování přináší 
zkušenosti učitele.
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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
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