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Dobrý den pánové, mám zájem kandidovat do vedení DFB. Budu se snažit být co 
nejstručnější. Vím, že některé jedince svými názory rozzuřím, tímto se jim omlouvám, ale 
je demokracie  a já sám chci vědět, jestli jsem se svými názory sám a nebo je nás více. 

 

 Priority: 
1) Bohemka - udržet klub v provozu schopném stavu a finančně ho podporovat tak, 

aby neskončil v konkurzu (když to bude nutné tak i finanční sbírkou) a byl 
eventuálně připraven k prodeji novému majiteli. 

2)  Stadion – v nejlepším případě se vrátit do Ďolíčku (nebo alespoň zamezit jeho 
demolici do té doby než se najde investor), v horším případě připravovat 
dlouhodobý projekt na stavbu nového stadionu v jiné části Prahy. 
 

 Ďolíček: Mám velký zájem se ihned vrátit, ale ne za každou cenu! Jakmile by 
jakákoliv akce na záchranu Ďolíčku znamenala finanční (existenční) ohrožení 
Bohemky, tak jsem proti - dávám přednost finanční stabilitě klubu.  

 

 Role DFB: Budu se snažit, aby se DFB chovalo jako aktivní, seriozní a zodpovědný 
akcionář klubu. 
 

 Názor na minulé vedení DFB: Vím, že tento názor nebude moc populární, ale 
jsem přesvědčen, že minulé vedené DFB více dělat nemohlo. Pokusilo se o velmi 
dobrý projekt nákupu Ďolíčku fanoušky a to bohužel pro malý zájem nevyšlo. 
Vzhledem k tomu, že do této chvíle nebyl žádný jiný investor k dispozici, tak nemělo 
žádné reálné možnosti něco s tím dělat. Co bych minulému vedení vyčetl je malá 
informovanost členů DFB. Mělo se všem nalít čistého vína a všechny informovat jak 
na tom jsme. Možná by se zamezilo i zbytečným útokům některých fanoušků na 
vedení DFB.  
 

 Program:  
 

1) Aktivní podpora DPD – zajistit, aby DPD mělo od Prahy 10 mandát pro 
jednání s majiteli Ďolíčku a zajistit stanovení objemu prostředků, které je 
ochotna Praha 10 uvolnit pro nákup a rekonstrukci stadionu 

2) Aktivní role DFB jako akcionáře Bohemky při jednání Prahy 10 s majiteli 
Ďolíčku: 

▪ zajistit si účast na jednání 

▪ pomoci DPD donutit majitele Ďolíčku stanovit konečnou 
cenu stadionu  

▪ při nesmyslně vysoké ceně a nebo při neochotě majitele 
stadionu vůbec cenu stanovit se pokusit vytvořit tlak na 



majitele stadionu –  finanční podpora a organizování 
protestů při zápasech Bohemky v Edenu (tak i mimo 
stadion) 

3) Při ztroskotání jednání Prahy 10 s majiteli Ďolíčku bohužel nezbývá než 
počkat na dalšího investora a nebo začít připravovat variantu nového 
stadionu v jiné části Prahy. 

4) Při kladném výsledku jednání Prahy 10 s majiteli Ďolíčku (prodej stadionu 
Praze 10) a nebo při prodeji stadionu jinému zájemci, začít připravovat 
možnost změny akcionářské struktury klubu – pokusit se donutit CTY, aby 
prodalo své akcie (Bohemka CTY nepotřebuje, protože CTY do ni nevkládá 
ani korunu a CTY z Bohemky neodejde dřív, než bude mít prodaný stadion) v 
lepším případě novému investorovi  a nebo v horším případě, aby své akcie 
předala a nebo prodala stávajícím akcionářům – (např. p.Dariuszovi 
Jakubowiczovi, který Bohemku drží finančně nad vodou).    

5) Chci se zasadit, jako ostatní kolegové, o lepší informovanost všech členů 
DFB  

6) Jsem  pro zavedení pravidelných měsíčních příspěvků od členů družstva. Je 
potřeba, aby DFB bylo finančně silné a  nebylo jen trpěným akcionářem, 
který není schopen plnit své závazky, ale aby se stal plnohodnotným a 
aktivním partnerem, který bude brán svým okolím vážně. 

 

Závěrem bych chtěl všechny požádat (i své odpůrce) o účast na mimořádné členské 
schůzi DFB.  Je potřeba, aby nové vedení mělo co nejsilnější mandát od členů DFB. Bude 
ho opravdu potřebovat.  

 

 


