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Úřad městské části Praha 10 

Zastupitelé MČ Praha 10 

Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
 

 
Věc:  Podpora záměru zastupitelstva ve věci odkoupení Ďolíčku 
 
 Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, 

Obracíme se na Vás v souvislosti s nadcházejícím jednáním mezi MČ Praha 
10 a vlastníkem vršovického Ďolíčku.  Chceme Vám vyjádřit svoji jednoznačnou 
podporu záměru radnice odkoupit pozemky se stadionem a navrátit ho tak službě 
veřejnosti jako sportoviště a místo pro volnočasové, případně další občansky 
prospěšné aktivity.  

Stadion Ďolíček spolu s klubem Bohemians jsou více než sto let nedílnou 
součástí Vršovic. Klub je jedním z nejstarších českých fotbalových klubů, jehož 
amatérské počátky kolem roku 1885 dokonce naznačují, že by mohl být 
považován za vůbec nejstarší klub u nás. Za svou existenci zažíval těžká i 
hvězdná období a vlastní stadion si zasloužil vynikajícími výkony svých hráčů, 
výjimečně diváckém herním stylu a především naprosto ojedinělým vztahem ke 
svým fanouškům i občanům své čtvrti. Během své historie si vybudoval důvěru 
jak veřejnosti tak mecenášů, mezi něž patřil Zdeněk Danner, muž, který klubu 
stadion věnoval.  Lze říci, že klub a jeho stadion měl a stále má v kontextu 
pražského fotbalu zvláštní, záviděníhodné postavení. Získal si pověst, která z 
něho právem dělá legendu, která je stále živá.   

V říjnu t.r. naše sdružení  zorganizovalo akci Bohémové na Bohemce, 
jejímž smyslem bylo upozornit právě na mimořádnost historie Ďolíčku a jeho 
význam pro soudržnost místní občanské komunity a podpořit úsilí fanoušků klubu 
o znovuzískání stadionu. Akce se odehrála v rámci divadelně výtvarného festivalu 
4+4 dny, který se zabývá právě historicky a společensky cennými lokalitami. 
Kromě výborné divácké účasti vzbudila odezvu i v médiích, mj. i zahraničních. 
Jeden z největších britských deníků The Guardian zveřejnil na svém webu snímek 
akce jako Foto dne (viz odkaz dole) Velice jsme přitom ocenili podporu, kterou 
této akci poskytla MČ jako gesto vyjadřující zájem o Ďolíček a jeho budoucnost. 
Proto také i nadále věříme ve vaši dobrou vůli a snahu získat zpět jeden 
z důležitých veřejných prostorů Prahy 10. 

(http://www.guardian.co.uk/news/gallery/2011/oct/23/24-hours-in-
pictures#/?picture=380845346&index=14)    
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Start Vršovice usiluje o všestranný rozvoj Vršovic, a proto je připraven i 
v případě Ďolíčku nejen vyjádřit podporu, ale také spolupracovat na budoucích 
koncepcích využití stadionu a okolních prostor, tak aby se znovu stal živým 
místem pro setkávání různých skupin občanů či jejich dětí. Jsme ochotni 
nabídnout své vlastní síly, schopnosti a kontakty k rozvoji Ďolíčku I organizaci 
aktivit, které se zde pořádají nebo které by se v budoucnu mohly uskutečnit. 

Žádáme Vás proto, vytvořte podmínky pro budoucnost Ďolíčku, tak 
aby i nadále poskytoval smysluplnou službu občanům Vršovic.  Podpořte 
jeho odkoupení!  

 

Za sdružení Start Vršovice,    V Praze dne 9. prosince 2011 
  

Kateřina McCreary 
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