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Náměty DFB 
 

Úkoly DFB: 

 

A/ vytyčit základní cíle v současné situaci –  

 

I.) odmítnout představu redukce fotbalové přítomnosti i budoucnosti klubu Bohemians 1905 

na ekonomická hlediska. Identita klubu, jeho tradice, sounáležitost klubu s příznivci a 

fotbalovou veřejností a identifikace příznivců s klubem je důležitou složkou fungování a 

dalšího rozvoje klubu, neméně důležitou než ekonomická a sportovní hlediska.  

 

Byla to ostatně (zejména v případě Bohemians) identita klubu a identifikace příznivců 

s klubem, která v minulosti opakovaně vedla k zachování samotné existence a tradice klubu 

Bohemians a udržela podmínky jeho rozvoje v době, kdy klub Bohemians po sportovní 

stránce zaznamenal výrazné neúspěchy a po ekonomické stránce hluboké propady. 

 

Je zřejmé, že přesun fotbalového klubu Bohemians 1905 z tradičního a dlouholetého stadionu 

v Ďolíčku do STA arény (dále stadion v Edenu) byl bezkoncepčním krokem, který ohrožuje 

identifikaci příznivců s klubem, hrozí trvalým odklonem významné části fanoušků a 

významné části fotbalové veřejnosti od klubu, vedl k výraznému poklesu zájmu příznivců o 

„domácí“ zápasy Bohemians 1905 i o klub Bohemians 1905 jako takový, vznikla nedůvěra 

příznivců  Bohemians 1905 k vedení klubu - dlouhodobé přetrvávání tohoto stavu a působení 

fotbalového klubu Bohemians 1905 na stadionu v Edenu je tak neudržitelné z hlediska dalšího 

rozvoje fotbalového klubu Bohemians 1905 a je i ohrožením  samotné smysluplné existence 

klubu a to bez jeho případného (velmi sporného) přínosu po ekonomické a sportovní stránce.  

 

II.) Přijmout do důsledků skutečnost, že Bohemians 1905 v současnosti není klub fanoušků. 

Jde o klub, který má velké množství příznivců, nicméně kroky jeho vlastníků (akcionářů) a 

z toho plynoucí kroky vedení klubu jsou činěny bez ohledu na jejich zájmy a názory a v řadě 

podstatných kroků jsou s nimi v přímém rozporu. DFB je však zároveň minoritním 

akcionářem klubu a má své zastoupení v dozorčí radě klubu. DFB proto nemůže zastávat bez 

dalšího pozice shodné s pozicemi majoritních akcionářů a vedení klubu, ale musí zastupovat a 

prezentovat především zájmy příznivců. Při formulaci svých požadavků a realizaci svých 

kroků musí být pro DFB prioritní zájmy příznivců – ekonomické a sportovní parametry 

činnosti klubu Bohemians 1905 nesmí být samoúčelem, ale musí být mantinelem a 

podmínkami pro prosazování zájmů příznivců a musí být ze strany DFB maximální snaha o 

jejich využití ve prospěch příznivců stejně tak, jako je snahou odborové organizace využít 

ekonomické možnosti zaměstnavatelů především k prosazení zájmu zaměstnanců. DFB tak 

musí být „odborovou organizací“ fanoušků ve vztahu ke klubu Bohemians 1905 a důslednou 

a tvrdou opozicí všude tam, kde se kroky vedení a majoritních akcionářů nebudou shodovat 

s obecně známými a/nebo veřejně deklarovanými zájmy většiny příznivců. 

 

 

B/ Návrhy – přijmout proklamace/usnesení: 

 

 

I. Usnést se, že Družstvo fanoušků Bohemians konstatuje, že přesun fotbalového klubu 

Bohemians 1905 na stadion v Edenu (bez ohledu na jeho případné ekonomické a sportovní 

přínosy) je ohrožením vlastní identity klubu, ohrožuje identifikaci příznivců s klubem, hrozí 

trvalým odklonem významné části fanoušků a významné části fotbalové veřejnosti od klubu a 
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jeho dlouhodobé přetrvávání je tak neudržitelné jak z hlediska dalšího rozvoje fotbalového 

klubu Bohemians 1905, tak i jeho samotné existence a je v zásadním rozporu s idejemi, na 

kterých fotbalový klub Bohemians 1905 v roce 2005 vznikal a tradicemi, na které navazoval. 

 

II. Usnést se, že Družstvo fanoušků Bohemians vylučuje jakoukoliv podporu trvalému, či 

dlouhodobému setrvání fotbalového klubu Bohemians 1905 na stadionu v Edenu a vytyčuje 

maximální úsilí k návratu fotbalového klubu Bohemians 1905 na stadion v Ďolíčku jako jeden 

ze základních pilířů své další činnosti. Za předpokladu, že návrat na stadion v Ďolíčku se 

ukáže i při vyvinutí maximálního úsilí nemožný, zavazuje se Družstvo fanoušků Bohemians 

vyvinout maximální úsilí pro realizaci vybudování vlastního stadionu fotbalového klubu 

Bohemians 1905, který bude odpovídat potřebám klubu i požadavkům fanoušků. 

 

III. Členskou schůzí Družstva fanoušků Bohemians uložit představenstvu požádat o svolání a 

prosazovat svolání mimořádné valné hromady Bohemians 1905 a.s. a požadovat projednání a 

řešení vzniklé krizové situace, průběžně požadovat přesné, úplné a věrohodné vyčíslení 

ekonomických a sportovních dopadů přesunu fotbalového klubu Bohemians 1905 na stadion 

v Edenu, požadovat přesné, úplné a věrohodné vyčíslení rozdílů příjmů ze vstupného a tržeb 

fan shopu při zápasech A-mužstva v Edenu oproti příjmům a tržbám v minulých sezónách, 

průběžně požadovat důsledné plnění akcionářské smlouvy ze strany ostatních akcionářů, 

zejména z hlediska investic do fotbalového klubu Bohemians 1905, důsledně uplatňovat svá 

práva minoritního akcionáře ve společnosti Bohemians 1905 a.s. a předložit bez zbytečného 

odkladu, návrhy na řešení návratu fotbalového klubu Bohemians 1905 na stadion v Dolíčku, 

popř. variantně na stadion dle usnesení ad bod II). 

 

IV. Členskou schůzí Družstva fanoušků Bohemians uložit představenstvu informovat 

fanoušky klubu Bohemians 1905 a.s. minimálně 1 x měsíčně o své činnosti a to zejména 

prostřednictvím elektronických médií (především pak webového portálu 

www.bohemians1905.cz, či webového portálu jej případně nahrazujícího). 

 

V. Usnést se, že Družstvo fanoušků Bohemians respektuje právo každého fanouška na 

svobodnou volbu a vlastní rozhodnutí, zda navštěvovat zápasy fotbalového klubu Bohemians 

1905 a.s. v Edenu, vyzývá však všechny členy Družstva fanoušků Bohemians i ostatní 

příznivce Bohemians 1905 k vzájemnému respektu a toleranci v této otázce.  

 

VI. Usnést se, že Družstvo fanoušků Bohemians vyzývá všechny příznivce Bohemians 1905, 

navštěvující stadion v Edenu při utkáních Bohemians 1905 v Edenu k aktivní podpoře 

fotbalistů a fotbalového klubu Bohemians 1905 a zároveň k aktivnímu vyjádření podpory 

návratu klubu Bohemians 1905 na stadion v Ďolíčku. Družstvo fanoušků Bohemians vyzývá 

všechny příznivce Bohemians 1905 nenavštěvující stadion v Edenu k aktivnímu vyjadřování 

podpory klubu alternativním způsobem (zejména návštěvami domácích zápasů B - mužstva 

fotbalového klubu Bohemians 1905 v Ďolíčku). 

 

VII. Usnést se, že Družstvo fanoušků Bohemians vyzývá členy Družstva fanoušků Bohemians 

i ostatní příznivce Bohemians 1905 k finanční podpoře aktivit Družstva fanoušků Bohemians 

a finanční podpoře Bohemians 1905 prostřednictvím Družstva fanoušků Bohemians, kdy 

finanční prostředky takto získané budou použity výlučně k finanční pomoci či půjčkám klubu 

a/nebo vybudování fondu na odkup (participaci odkupu) stadionu v Ďolíčku (popř. 

vybudování nového stadionu) a/nebo aktivitám souvisejícím s propagací a podporou návratu 

klubu Bohemians 1905 do Ďolíčku,  

 

http://www.bohemians1905.cz/
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VIII. Usnést se, že Družstvo fanoušků Bohemians ustavuje zavedení členských poplatků 

v DFB v minimální výši 50,- Kč/kalendářní měsíc (popř. 600,- Kč/rok). Upravit stanovy tak, 

aby hlasovat na čl. schůzi mohli pouze členové mající uhrazený členský poplatek. 

 

IX. Usnést se, že Družstvo fanoušků Bohemians se zavazuje požádat v rámci podpory klubu 

Bohemians 1905 o zrušení stávajících výhod členství v DFB jako jsou slevy ve fan-shopu, 

slevy na permanentky apod. Veškeré slevy mohou být uplatněny pouze vůči hráčům 

(stávajícím i dřívějším) Bohemians 1905 (před vznikem Bohemians 1905 pak Bohemians 

Praha)  

 

X. Členskou schůzí Družstva fanoušků Bohemians uložit představenstvu, aby vyvinulo 

maximální úsilí ve vztahu ke klubu Bohemians 1905 a.s. k zatraktivnění zápasů B-mužstva 

Bohemians 1905 v Ďolíčku (zejména přesunutím těchto zápasů na divácky optimálnější čas 

v odpoledních hodinách). V souvislosti s předpokládanými zvýšenými náklady požadovat 

dočasně sjednocení vstupného pro všechny diváky (tedy dočasně zrušit vstup majitelů 

permanentek na zápasy B-mužstva zdarma). 

 

XI. Členskou schůzí Družstva fanoušků Bohemians uložit představenstvu, aby vyvinulo 

maximální úsilí ve vztahu ke klubu Bohemians 1905 a.s. a společnosti Bohemians Real a.s. 

k prodloužení stávající nájemní smlouvy k nemovitostem tvořících areál stadionu v Ďolíčku o 

minimálně další kalendářní rok. 

 

XII. Členskou schůzí Družstva fanoušků Bohemians uložit představenstvu, aby v rámci úsilí o 

návrat fotbalového klubu Bohemians 1905 na stadion v Ďolíčku aktivně vyhledávalo 

spojenectví a veřejnou podporu politických stran a hnutí (především pak DPD), občanských 

sdružení, významných osobností veřejného života a dalších subjektů občanské společnosti, 

zajišťovalo v rámci finančních možností PR podporu a medializaci aktivit Družstva fanoušků 

Bohemians, k propagaci svých cílů maximálně využívalo moderních komunikačních 

prostředků a elektronických sociálních sítí a vyvinulo maximální úsilí k urychlené veřejné 

prezentaci záchrany stadionu v Ďolíčku a fotbalových tradic s ní spojených jako tématu 

přesahujícího pouze partikulární a regionální problematiku, tedy jako tématu majícího 

celkový sportovní a kulturně-společenský rozměr. 

 

XIII. Členskou schůzí Družstva fanoušků Bohemians uložit představenstvu představenstvu 

spolupracovat s veškerými sdruženími a společnými iniciativami fanoušků Bohemians, které 

o takovou spolupráci projeví zájem, za předpokladu, že se bude jednat o sdružení či iniciativy 

jednající v souladu s obecně závaznými právními předpisy a základními normami slušného 

chování, a jejichž cílem je podpora fotbalového klubu Bohemians 1905 a tradice Bohemians, 

a dát (minimálně v podobě odkazu na webové stránky) prostor k prezentaci takového sdružení 

či iniciativy na webových stránkách DFB. 

 

XIV. Založit fungování webového portálu Družstva fanoušků Bohemians na smluvním 

základě a za úplatu pro webmastera. Webmaster se zaváže smluvně vést web na nejvyšší 

možné úrovni dle pokynů Družstva fanoušků Bohemians. Zároveň odstranit maximálním 

možným technickým a legálním způsobem anonymitu účastníků diskusí na tomto webu.  

 

XV. Iniciovat založení nadace, jejímž cílem bude postupné převzetí aktivit směřujících k 

využití a záchrany stadionu v Ďolíčku a podpory projektů souvisejících se sportovními 

tradicemi Bohemians a to mj. formou pořádání (po souhlasu ze strany majitele) sportovních, 

kulturních a podobných akcí na stadionu v Ďolíčku. 
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C/ 

navrhovaní členové nového představenstva DFB: 

 

a)    Vladislav Liška 

b) Luděk Provazník 

c)   Roman Enderst (bude-li mít zájem) 

d) JUDr. Jiří Dientsbier  

e) Otevřené. V případě krajní nouze a nezájmu někoho jiného JUDr. Petr Jirát 

 

Kontrolní komise: 

 

a) Lukáš Přibyl 

b) Michal Holas 

c) Luboš Marko 

 

Placený webmaster: 

 

a) Antonín Jelínek 

 

Představenstvo bude hlasovat a rozhodovat na základě majority (t. většinově). Každý člen 

představenstva má právo veřejně oznámit, že zastával minoritní názor a byl přehlasován, což 

však nemá vliv na povinnost každého člena představenstva prosazovat rozhodnutí majoritně 

přijaté. Předmětem hlasování se nemůže stát otázka podpory či bojkotu zápasů Bohemians 

1905 v Edenu. 

 

D/ Koncepce a harmonogram návratu do Ďolíčku: 

 

Bohužel zatím není…měl by vyplynout situačně z tentokrát intenzivní a pravidelné práce 

představenstva DFB a jeho pravidelné komunikace s fanoušky, DPD atd… 

 

 

 

Společný návrh členů DFB: 

 

Luděk Provazník (Ludvavestec) 

Luboš Marko (Miraluba) 

Petr Jirát (Kengurur) 

Vladislav Liška 

Zbyněk Urban 

 


