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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

Mrzí nás, že nemůžete 
být u toho.

Fanděte nám dál!
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Vzájemné zápasy v loňské sezoně:

13. kolo, MFK Chrudim – Dukla Praha 3:2 (1:2)

Branky: 36. Sulík (pen.), 77. Rybička, 89. Ujec – 15. Kozma, 26. Koval‘

Sestava Dukly: Hruška – Souček, Piroch, Chlumecký – Tetour, Kozma, Krunert (86. Ayong), Koval‘ (69. 
Douděra), Preisler – Hašek, Hadaščok (78. Holík).

27. kolo, FK Dukla Praha – MFK Chrudim 3:0 (2:0)

Branky: 5. Ayong, 33. Kozma, 53. Preisler

Sestava Dukly: Rada – Dancák, Piroch, Jakab – Kozma, Tetour, Doumbia (66. Fábry), Souček (73. Ullman), 
Preisler (84. Hadaščok) – Holík (84. Koval‘), Ayong (66. Krunert).

Proti Chrudimi chce 
Dukla prodloužit domácí 
neporazitelnost
Čtyři zápasy a ani jedna porážka. Taková je bilance fotbalistů Dukly na domácím 
hřišti v letošní sezoně. V 9. kole proti Chrudimi chce tuto sérii prodloužit. A také 
konečně naplno bodovat.
Týmy vstoupí do zápasu jako sousedé v tabulce. Dukla je lépe postavená (7. místo) jen díky lepšímu skóre, 
jinak má stejně jako Chrudim 10 bodů. Východočeši však na rozdíl od Dukly zapsali z osmi zápasů tři 
domácí výhry (proti Táborsku, Varnsdorfu a Vyšehradu). Pražané zažili tříbodové zápasy jen dva – na 
Strahově proti Vyšehradu a doma s Třincem. 

Venku se v letošní sezoně Chrudimi nedaří, v tabulce zápasů na hřištích soupeře je horší jen 
Vyšehrad. Chrudimští hráli venku tři zápasy, vstřelili jen jeden gól a vybojovali pouze bod za 
remízu 1:1 v Ústí nad Labem.

Dukla je v tomto ročníku na domácím trávníku zatím neporažená. Už čtyři kola ale vyhlíží 
vítězství. To nepřišlo ani v nedělním utkání po reprezentační pauze ve Vlašimi, kde jsme i 
přes zlepšený výkon ve druhé půli prohráli 0:1.

Výhodou může být, že zápasy teď jdou v rychlém sledu, takže mohou fotbalisté mizerný 
výsledek hodit brzy za hlavu a začít nanovo. Hraje se dvakrát týdně v režimu středa-víkend. 

„Je to celkem náročná série, která je pro všechny týmy stejná. Chtěli jsme ji úspěšně zahájit už ve Vlašimi, 
ale zápas byl z naší strany svázaný trémou a hlavně v prvním poločase jsem v našem výkonu postrádal 
agresivitu a vášeň. Nezbývá nám nic jiného, než pracovat dál a začít vítězit. S aktuálními výsledky nemůže 
být spokojený asi nikdo,“ řekl Roman Skuhravý, trenér Dukly.

Chrudim v posledním utkání také prohrála, a sice doma s Prostějovem 1:2. V minulém ročníku platilo, že 
vzájemné zápasy ovládl vždy domácí tým. Na východě Čech se hrálo v říjnu 3:2, v Praze pak Dukla vyhrála 
přesvědčivě 3:0 po gólech Ayonga, Kozmy a Preislera.
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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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MFK CHRUDIM

Rok založení:  1899

Klubové barvy:  červená, černá, bílá

Adresa:    V Průhonech 685,  
  537 03, Chrudim

Stadion:   Stadion Za Vodojemem

Kapacita stadionu:  1 500

Internetové stránky:  www.mfkchrudim.cz

Barva dresů:

Statutární ředitel: Tomáš Linhart
Generální sekretář:  Martin Škrha
Člen výkonného výboru: Jan Čechlovský
Předseda revizní komise: Petr Vojtěchovský
Členové revizní komise: Martin Holub
 Karel Šimák
Tiskový mluvčí: Petr Dejnožka

VEDENÍ KLUBU:

SOUPISKA
 1 Lukáš MRÁZEK B 14.08.1991
27 Simon ZÍMA B 19.09.1997
29 Daniel GREGOVSKÝ B 12.10.1999
 3 Jaroslav HLAVSA O 14.06.1996
12 Petr DRAHOŠ O 13.12.1993
14 Vojtěch ŘEZNÍČEK O 03.11.1993
16 Dominik HAŠEK O 19.07.1998
17 Michal TRÁVNÍČEK O 25.02.1998
21 Denis KRIŠTOF O 19.11.1998
23 Ondřej VENCL O 07.11.1993
25 Ahmed FOFANA O 13.06.2000
 6 Tomáš DOSTÁLEK Z 23.04.1988
 7 Jan NIKODEM Z 07.01.1998
 9 Jan HAVLENA Z 09.12.1998
10 Miroslav VERNER Z 15.09.1994
  Martin SULÍK Z 19.02.1997
 8 Ondřej KESNER Z 27.01.1989
15 Pavel SOKOL Z 07.07.1996
20 David BREDA Z 04.01.1996
11 David LÁTAL U 21.01.2003
18 Kang-hjon JU U 27.04.1996
13 Petr RYBIČKA U 14.01.1996
24 Ladislav MUŽÍK U 25.07.1998

Hlavní trenér:  Jaroslav Veselý
Asistent trenéra:  Pavel Matějka
Asistent trenéra:  Pavel Křečan
Trenér brankářů: 
Kondiční trenér: 
Vedoucí týmu:  Jan Čechlovský
Lékař:  MUDr. Pavel Holeka
Masér:  Vlastimil Gallat
Kustod:  Oldřich Syrůček

REALIZAČNÍ TÝM:
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„Nový web je přehlednější a intuitivnější. Novinkou 
je mimo jiné online platba kartou. Našich fanoušků 
si vážíme a věříme, že budou s novým webem 
spokojeni. Snad se brzy společně zase uvidíme 
na stadionu,“ uvedl David Šrámek, výkonný ředitel 
Dukly. 

Kromě dresů, šál a dalších fanouškovských propriet 
můžete na fanshopu zakoupit také duklácké kulichy, 
ponožky, přívěsky, roušky nebo třeba sprchový gel. 
Jednou z novinek je stolní vědomostní hra Midu 
games, díky které můžete prodat vaše fotbalové 

znalosti a zahrát si s rodinou nebo s kamarády.

Začátkem měsíce jsme zároveň představili novou 
posilu dukláckého marketingového týmu Šárku 
Kubátovou, která ve funkci manažerky fanshopu 
nahradila Moniku Juráškovou. Té klub děkuje za 
odvedenou práci a přeje ji do budoucna hodně 
úspěchů.

Šárka Kubátová se ve sportovním prostředí 
pohybuje již více než deset let a s řízením fanshopů 
má manažerské zkušenosti i z minulosti.

„Z vítězství mám velkou radost. Nebyl to 
jednoduchý turnaj, potkalo se v něm spoustu 
kvalitních hráčů. Je super, že se mi podařilo 
projít pavoukem až do finále a vyhrát,“ říkal Leoš 
Effenberger, pro nějž je triumf v turnaji jeho 
největším dosavadním úspěchem.

Navíc na něj navázal jen pár dnů nato, kdy se 
kvalifikoval do měsíčního finále Guseppe Series 
pořádaným organizací Topgaming, která je 
největším organizátorem FIFA turnajů v Česku 
a na Slovensku, a kde se hraje každý měsíc o 
finanční prémie. 

FIFU hraje denně i několik hodin, zároveň je i 
velkým fotbalovým fanouškem. Když může, 
tak sleduje v televizi či přímo na stadionu 
první i druhou fotbalovou ligu nebo velké 
zápasy v evropských soutěžích.

Ve hře FIFA 21 bude „Efik55“ od 
teď vystupovat jako reprezentant 
Dukly. Vítězstvím v turnaji se zároveň 
stal členem týmu a bude mít šanci poznat 
klubové zázemí a hráče A-týmu. 

Dukla se ve spolupráci s organizací Gunrunners 
stala prvním týmem ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE, 
který vstoupil do světa esport. 

„Efik55“ ale nebude jediným reprezentantem klubu. 
Dukla bude mít ve FIFA 21 ještě minimálně jednoho 
dalšího zástupce.

Spustili jsme nový web 
fanshopu. Najdete tam řadu 
novinek

Dukla Praha má svého 
reprezentanta ve FIFA 21

Přehlednější nabídka i moderní vzhled. Náš duklácký fanshop se převlékl do zbrusu nového 
kabátu a nabízí pestřejší fanouškovský sortiment. Fanshop najdete na stejné internetové 
adrese fanshop.fkdukla.cz.

Leoš Effenberger, alias Efik55 (na fotce uprostřed), se stal hráčem Dukly Praha ve hře 
FIFA 21. Ovládl kvalifikační turnaj, jehož se zúčastnilo téměř 80 hráčů.
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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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Jiří Blažek – 75 let
Dukle začal fandit už jako malý chlapec. Jako jeden z mála zůstal i v těžkých časech po roce 1997, kdy fotbal 
na Julisce na několik let v podstatě zanikl. Zítra, tedy ve čtvrtek 26. listopadu, oslaví Jiří Blažek kulaté 75. 
narozeniny.

Pracoval jako vedoucí našeho A-dorostu, později byl sekretářem mládeže. Když naše A-mužstvo přesídlilo 
z pražských Dejvic do Příbrami pod názvem FC Dukla, zůstal Jiří Blažek společně se sportovním ředitelem 
Mgr. Radomírem Sokolem a vedoucím trenérem mládeže Ivanem Novákem na Julisce a svojí činností 
zachránili fotbalovou existenci Dukly Praha.

Jiří Blažek vykonával i funkci výkonného ředitele 
a také funkci vedoucího A-mužstva, se kterým 
zažil mimo jiné postup do nejvyšší soutěže. Dnes 
je předsedou dozorčí rady spolku a členem 
dozorčí rady akciové společnosti Dukla Praha. 
V roce 2017 obdržel za bohatou dlouholetou 
a obětavou práci v břevnovském klášteře 
vyznamenání „Cena dr. Václava Jíry“. 

Je třeba zdůraznit, že jmenovaný po celou dobu 
svého působení ve fotbalovém klubu FK Dukla 
Praha pracuje bez nároku na finanční odměnu. 

Jan Berger – 65 let
Své 65. narozeniny oslaví v pátek 
27. listopadu Jan Berger. Jeden 
z největších talentů své doby, 
reprezentant Československa a držitel 
mistrovského titulu s Duklou z roku 
1979.

Jeho životopis je plný velkých úspěchů. 
Kromě titulu s Duklou vyhrál domácí 
ligu také dvakrát se Spartou, v jejíž 
dresu odehrál téměř 150 zápasů. 
Svoje jméno spojil také se Škodou Plzeň 
a švýcarským FC Zürichem.

Jan Berger rovněž patřil k oporám 
československé reprezentace. Ve své 
sbírce má zlato z olympijských her v 
roce 1980 a bronzovou medaili z mistrovství Evropy v roce 1980. Zúčastnil se též mistrovství světa v roce 
1982 ve Španělsku. V letech 1980-1987 odehrál celkem 30 reprezentačních zápasů a vstřelil tři branky. 

Po ukončení hráčské kariéry se stal trenérem. Vedl i naše A-mužstvo, které působilo v Pražském přeboru. 
Na Duklu Jan Berger nikdy nezanevřel. Spolu s dalšími bývalými hráči a legendy Dukly pravidelně navštěvuje 
naše domácí zápasy. 

Duklácká jubilea
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Když jeho syn hrával v mládežnických družstev, byl u 
týmu jako pomocná ruka. Dělal i vedoucího A-týmu, 
to když se Dukla spojila s Duklou Dejvice a na Julisce 
se začal znovu hrát fotbal dospělých.

Dnes je Miroslav Mück bezpečnostním manažerem. 
Během zápasů ho najdete nejčastěji mezi 
střídačkami, kde dohlíží na bezpečnost, komunikuje 
s pořadatelskou službou a dbá na hladký průběh 
utkání.

Míro, pověz nám, jak ses vlastně stal 
bezpečnostním manažerem na Dukle?
S Duklou jsem spjatý už řadu let, hlavně kvůli synovi. 
Klubu jsem začal pomáhat, poznal tu spoustu lidí a 
stal se hlavním pořadatelem zápasů. To bylo již v 
době, kdy jsme působili v Pražském přeboru a příliš 
diváků nechodilo. Postupně jsem se pak dostal na 
pozici, ve které jsem teď.

Má bezpečnostní manažer více či méně práce v 
době pandemie?
Řekl bych, že stejně. Do větší míry se moje pracovní 
náplň nezměnila. (závisí od návštěvnosti stadionu….) 
Pandemie ovlivnila především pravidelná setkávání 
bezpečnostních manažerů a hlavních pořadatelů 
organizovaných LFA či FAČR. My jsme se těchto 
seminářů, pokud to jen bylo možné, pravidelně 
účastnili, sdělovali si poznatky a různé zkušenosti. 
Tomuto setkávání většího počtu osob pandemie 
brání a setkáváme se tak pouze při vzájemných 
střetnutích či telefonicky. 

Vzpomeneš si na nějaké složité situace, které si 
musel jako bezpečnostní manažer řešit?
Tolik jich nebylo. Od doby, kdy jsme postoupili a 
hrajeme první a druhou ligu, tak se samozřejmě 
pořadatelství zápasů, počet fanoušků a celková 
organizace diametrálně změnily. Ze začátku ještě 
stadion neměl pořádně vybudovaný sektor hostů, 
musela se dělat provizorní opatření a oplocení, 
která vždy po zápase trpěla. Oproti jiným mužstvům 
jsme ale nemuseli řešit přílišné excesy či problémy s 
pyrotechnikou a když už nějaká přišla, ve spolupráci 
s bezpečnostní agenturou a hostujícími celky jsme 

dokázali předejít nějakému hlubšímu projevu a vše 
bylo v rámci únosnosti. Ve srovnání s jinými stadiony 
jsme tak neměli žádné výraznější problémy. 

Jaké bylo období, kdy na Dukle neexistoval A-tým, 
ale pouze mládežnické celky. Jak na to vzpomínáš?
Kvůli svému zaměstnání jsem působil spíše v 
pomocných funkcích, ale vzpomínám na to jako 
na těžké období. V době, kdy klub ztrácel v 90. 
letech kredit a A-tým se přesunul do Příbrami, 
to ovlivnilo také mládežnické celky, které klesly v 
jistých obdobích na úroveň Pražského přeboru. 
Určitě to nebylo jednoduché období a lidé, kteří 
to zde řídili, byli obětaví a snažili se jméno Dukly 
alespoň nějakým způsobem udržet. V tom nám také 
pomohla armáda, že nám umožnila trénovat a hrát 
zápasy na Julisce. Po znovuobnovení A-mužstva se 
kredit postupně začal opět zvedat. Velké díky také 
patří obětavým rodičům, kteří byli ochotni finančně 
přispět k udržení klubu. Následně se pak podařilo 
mužstvo posílit a dostat se z I. A třídy do Pražského 
přeboru. Soudržnost klubu byla velká a i před ziskem 
profesionální licence jsme hrávali o čelo Pražského 
přeboru, jen tomu vždy scházel ten poslední krok. 
Dnes mě velmi těší, že vídám na tribuně tváře 
skalních příznivců, kteří nás podporovali i v těchto 
nižších soutěžích. O to více si toho vážíme. 

Byl jsi vojákem z povolání. Kam všude po světě ses 
podíval a navštívil si nějaká fotbalová utkání?
Byl jsem v Německu, tam jsem se dvakrát byl podívat 
na Bayernu. Na zastupitelském úřadu jsme měli 
také svůj tým a každou neděli jsme hrávali přátelská 
utkání s nejrůznějšími firemními celky. Když jsem 
působil v Indii, tak v této době tam fotbal ještě nebyl 
na takové úrovni jako je dnes. Dostal jsem se ale 
například na utkání PSV Eindhoven, kde působil 
Jozef Chovanec, proti národnímu mužstvu Indie. 
V době mého pracovního pobytu na Ukrajině jsem 
pak pravidelně navštěvoval zápasy Dynama Kyjev. 
Obrovský zážitek pro mne vždy bylo finále poháru, 
které se hrálo na „Den Ukrajiny“. Pravidelně to byl 
zápas Dynama proti Šachtaru Doněck. Stadion byl 
vždy vyprodaný, tehdy to bylo až 100 000 diváků. 

O bezpečnost na stadionu se 
stará bývalý voják z povolání. 
Na Dukle pracuje už 28 let
Jeho vnuk je věrným fanouškem, syn dokonce za Duklu téměř patnáct let kopal. „Všichni jsme 
věrní Dukláci a moc si toho vážíme,“ říká Ing. Miroslav Mück, bezpečnostní manažer klubu. 
Pro Duklu pracuje už 28 let a byl jedním z těch, kteří klub neopustili ani v těžkých časech. 
Přečtěte si další rozhovor ze seriálu „Za oponou“, v němž představujeme příběhy těch, kteří 
se skrývají za světly reflektorů. 
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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



16

@FKDUKLAPRAHA   |   WWW.FKDUKLA.CZ


