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1) Jihlava se proslavila svým 
vynálezem hokejky ALPAČ. Vyná-
lezce této hokejky hrál hokej za 
Bratislavu, za Jihlavu a v nejvyšší 
soutěži skončil pětkrát druhý. Jak 
se tento vynálezce jmenuje?

a) Jan Alpač
b) Jiří Palač
c) Jozef Čapla

2) Před názvem DUKLA JIH-
LAVA neměla Dukla pevné sídlo 
(ubytování bylo v Praze, trénovali 
na Kladně a zápasy hráli v Jihlavě). 
Po vybojování účasti v 1. lize bylo 
ale konečně rozhodnuto o jméně 
DUKLA JIHLAVA a oddíl byl natr-
valo přemístěn do Jihlavy. Kterého 
roku se toto stalo?

a) 1947
b) 1957
c) 1967

3) Nejlepší obránce českosloven-
ské historie hrál v Dukle od roku 
1963 do 1979. Byl jediným obrán-
cem, který dokázal vyhrát kanad-
ské bodování soutěže a dodnes je 
považován některými odborníky za 
nejlepšího obránce světové hoke-
jové historie. Jak se tento obránce 
jmenuje?

a) Milan Chalupa 
b) Jiří Holík
c) Jan Suchý

Znáte dobře legendární Duklu Jihlava?
Kvíz – kvíz – kvíz – kvíz – kvíz– kvíz – kvíz

4) Dukla se Světového poháru 
v USA zúčastnila vcelku třikrát. 
Nikdy neskončila první, přes-
to neudělala ostudu. Kolikrát se 
umístila na druhém místě?

a) jednou
b) dvakrát
c) třikrát

5) Trenér, který v Dukle půso-

bil od roku 1958 do 1982, dodnes 
drží primát nejdéle sloužícího tre-
néra jednoho mužstva. Na lavičce 
Dukly strávil neuvěřitelných 23 
let. O kterého trenéra se jedná?

a) Jaroslav Pitner
b) Stanislav Neveselý
c) Jan Hrbatý

6) Mnoho hráčů Dukly odešlo 
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do NHL. První hráč, který odešel 
do NHL, působil v Dukle od roku 
1973 do roku 1984, byl obráncem 
a měl přezdívku „Vlasta Brodský“. 
O kterého hráče se jedná?

a) Radim Bičánek
b) Milan Chalupa
c) Petr Buzek

7) V Dukle se objevilo mnoho 
bratrských dvojic, i přesto útočníci 
Jaroslav a Jiří vytvořili nejslavnější 
a nejúspěšnější bratrskou dvojici v 
historii československého a české-
ho hokeje. Jaké bylo příjmení těch-
to dvou bratrů?

a) Klapáč
b) Micka
c) Holík

8) Historicky nejlepší střelec 
Dukly všech dob působil v Dukle 
od roku 1961 do roku 1975 jako 
útočník. Po skončení své hokejo-
vé kariéry ale zmizel veřejnosti „z 
očí“ a dnes žije v Praze. O jakého 
hráče se jedná?

a) Jan Klapáč
b) Petr Vlk
c) Josef Augusta

Správné odpovědi: 1c, 2b, 3c, 4b, 5a, 
6b, 7c, 8a.
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