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Tisková zpráva 
Primátor ocenil volejbalové mistry  

pamětními plaketami 

Primátor Tibor Batthyány přijal ve čtvrtek 13. října v obřadní síni historické radnice tým Volejbalového 

klubu Dukla Liberec. Obhájci extraligového titulu a vítězové Českého poháru v čele s ředitelem klubu 

Pavlem Šimoníčkem převzali z rukou primátora pamětní plakety jako ocenění za skvělou reprezentaci 

města. Volejbalovým mistrům pogratuloval také náměstek primátora Tomáš Kysela. 

Historicky 18 titulů v nejvyšší národní soutěži a z toho dva v uplynulých dvou letech. Taková je stručná 

vizitka Dukly Liberec, která v současné době vládne českému volejbalu. A obrovské úspěchy libereckých 

volejbalistů nenechávají chladným ani primátora Tibora Batthyányho, který extraligové mistry po roce 

znovu pozval na radnici. 

„Jménem města vám moc děkuji za to, že šíříte dobré jméno Liberce nejen u nás, ale také za hranicemi. 

Dukla je úspěšná sportovní značka, která je pro Liberec velice důležitá, a když to řeknu pozárubovsku, tak 

bych byl velice rád, kdybych vás tu za rok mohl přivítat potřetí a zakřičet si - vítej, zlatý hattricku,“ uvedl 

primátor Tibor Batthyány. „Zároveň si ale uvědomuji, že jste na začátku sezony a že cesta za další 

obhajobou titulu nebude vůbec lehká,“ dodal primátor, který pak volejbalistům předal pamětní plakety. 

Ředitel VK Dukla Liberec Pavel Šimoníček poděkoval primátorovi za pozvání do obřadní síně a za 

projevenou podporu. „My všichni můžeme být právem hrdí, že jsme součástí Dukly Liberec a že 

reprezentujeme toto krásné město. Věřím tomu, že i všichni noví hráči, kteří do Dukly přicházejí, si 

uvědomují, že reprezentujeme Liberec a Liberecký kraj a že dostat se do Dukly znamená závazek. Tohoto 

přijetí a poděkování za naši práci si velice vážíme a je pro nás další motivací,“ řekl Pavel Šimoníček. 

Volejbalisté Dukly Liberec vstoupí do nové sezony extraligy v úterý 18. října, a to na domácí palubovce, 

kde symbolicky přivítají Brno, tedy soupeře, s nímž se utkali v letošním finále play-off. Připomeňme, že 

Dukla ve finálové sérii uspěla poměrem 4:2 na zápasy, když rozhodující vítězství vybojovala v šestém 

zápase na palubovce v Brně. 

 


