
Příloha 1 

Rozhovor – Bulldog (Berserk young) 

 

Jak ses ty osobně dostal na fotbal a proč chodíš zrovna na utkání Bohemians? 

Dostal jsem se tam přes mého kamaráda, ho nebudu jmenovat teda a hlavní důvod byl kvůli 

sparťanům. Já jsem fotbal nikdy nějak neřešil, protože sem spíš byl politickej, ale jelikož sem 

se tahal s tim kamarádem, chodili sme tamhle na diskotéky, támhleto támhleto. Tak mě kvůli 

tomu začali nahánět sparťani, protože sem se tahal s bohemákem. Já sem se s něma kdysi 

dávno taky stýkal, občas sem s něma někam zašel, pochlamstal a tak. No, a když na mě čekali 

asi ve čtyřiceti před hospodou, že mi rozbijou hubu kvůli tomu, tak řikám, ať to je aspoň 

pravda. Tak sem začal chodit na Bohemku, nějak se angažovat, ale nevěděl sem vůbec jaká je 

tam situace, jak je to tam s politikou. Asi nějak takhle zjednodušeně sem se tam dostal. 

Jaká je historie vaší skupiny? (vznik, počet členů atd.) 

Jsme schopný dát třeba 25 lidí, když se fakt domluvíme, ale musí to bejt dlouho dopředu, ale 

jinak aktuálně už jenom deset až patnáct, protože se spoustu lidí vyházelo kvůli tomu, že se 

mi nelíbílo, že se před nějakym tim fightem šli ožrat, pak mi šli ožralí na pole, dostali jednu 

ránu a byla konečná. O to já nestojim o tohle. 

A jak tedy vznikla obnovená skupina Berserk? 

Začlo to tim, že se udělala nová vlajka, na kterou nám starý dali peníze. Ona fungovala ta 

skupina Greenhorns jakoby, ale furt se to připisovalo pod Berserk. A já jsem řekl, že by se 

měla udělat nová mladá skupina, no ale nechtěl sem to vést, ale všichni pak odhlasovali, že to 

povedu já a dostali sme se takhle nějak k tomu. 

Odkud a jak rekrutujete nové členy? Hrají v tomto roli i politické názory 

potencionálních členů? 

V tom je problém. To bude téma na dlouho, jelikož máš v Praze víc týmu, máš jich tady čtyři 

pět a skoro všichni choděj na Spartu nebo choděj na Slavii, protože Bohemka je levičácká. 

Tak tady s timhletim byl problém. Já sem řikal, že politiku na fotbal tahat nechci, netahal sem 

to, než s tim přišla ta druhá strana. No a bereme je přes kamarády, lidi z Bohemky, co tam 

byli, ale po pravdě tvoří půlka původních bohemáků a druhá půlka jsou lidi třeba z Dukly, ze 

Slavie a tak. Neberu to tak, že chodíš na Bohemku, musíš padnout za Bohemku, ale spíš, že 

chodíme za Bohemku, nemusíš padnout jen za ní, ale spíš za svého kamaráda, bratra, kterej 

tam stojí bok po boku vedle tebe. Ale děláme i nábory nějaký členů dalších. Je to furt takový 

v začátku. 

Jaká je politická a ideologická orientace vaší skupiny? 

Tam je to těžký, jak kdo. Tam nejsou všichni pravičáci nebo levičáci. Je tam jeden člen, kterej 

se angažuje spíš v tý levici, jenomže chodí na ten fotbal odmala, vyrůstal tam mezi starejma, 



takže to se neřešilo a ten to dokáže skousnout. No a pak jsou tam i ultrapravicový nebo kluci, 

co to neřešej. Takže těžko říct. My jsme třeba dělali samolepky a byly tam velký dohady, že 

se udělaly čtyři pravicový, čtyři normální a že by se tam neměl tahat politickej názor. My 

jsme to neřešili, nám to bylo jedno, my sme tam jeli na fotbal a poprat se. S tim přišli oni, 

s tim přišli ultrasáci jako Barflies, tam vznikl první jejich střet od nich na nás v Budějovicích, 

kdy nás napadli kvůli mikině Steinar. Přitom si myslim, že nejsme jediný, kdo tam chodí a má 

jiný názory než oni a několikrát sem se pokoušel to dát dohromady s Buqičákem, že on 

natáhne nějaký lidi od nás nebo my natáhneme lidi od něj, jenomže tam je problém s něma 

s domluvou a to ti řekne skoro každej, kdo s něma mluvil, třeba i Fantomas. Ten sám říká, že 

s náma je větší domluva než s něma. 

Do jaké míry jste spojeni se starým Berserkem? 

Moc ne, tam to je špatný. Starej Berserk nefunguje, nechodí lidi, proto to máme tak těžký, 

máme tam dva politický názory v jednom fotbalovym týmu a starý nás nepodporujou. Nejvýš 

jednou dvakrát do roka, když se nějak sejdou a to je ještě náhoda. 

Jak bys obecně popsal politickou orientaci kotle Bohemians, jednak z hlediska hooligans 

a také z hlediska ultras? 

Tak třeba Barflies to je jasný, to jsou levičáci, tam s něma není co řešit. Já jim to jako neberu, 

zachránili jako Bohemku, chápu je. Pak tam jsou a máme dobré vztahy s Vládcema Vršovic, 

to jsou ultrásáci, odpalujou pyro a občas se za nás i postavili. Pak je tam Girl sof Bohemians, 

ty holčiny, co se daly dohromady, tam taky máš pravičačky i levičačky, s některýma máme 

taky dobrej vztah. Další skupiny už nás moc nezajímaj, občas se tam objeví to Tornádo boys, 

to se ale počítá do starého Berserku jako do těch mladších ještě před náma. 

Kdy a z jakého důvodu se podle tebe část kotle Bohemky začala orientovat doleva? 

Ono to tam bylo vždycky, co vim. I ve starym Berserku, ale tam to moc neřešili, ale zásadní 

zvrat přišel podle mě po tý Spartě, kdy odešli všichni starý chuligáni z Berserku, takže oni 

tam měli možnost se prosadit, začli se tam seskupovat. To je rok 2007 myslim.  

A původní Berserk vystupoval podle tebe vždy apoliticky? 

Jak kdo, to je těžký říct. Byli tam levičáci i pravičáci, ale bylo tam to příměří, a když se něco 

domluvilo, tak šli všichni. Ale ty hlavní představitele, co já znám, ty jsou spíše doprava. 

Do jaké míry je podle tebe tvrdé jádro Bohemky nyní spojeno s krajně levicovými 

skupinami či na příklad s Antifou? 

Je to tam, sme to zažili teďka s Táborskem. Jednoznačně Antifa spojená s Bohemkou. Byli 

tam zavolání cizinci, já nevim, odkud to všude bylo, abych zas neřikal nějaký nesmysly a tak 

tři čtvrtě lidí, co tam bylo, bylo přímo AFA z Český republiky. 

Jaké byly důvody tohoto střetu? 



Začlo to v těch Budějovicích, když sme přišli na fotbal a já sem si od někoho z nich chtěl 

připálit a zeptal sem se, jestli má oheň a on mi řekl, mám, ale nedám a já říkám proč a on 

ukázal na buben, kde bylo Good night white pride. A pak se tam furt nějak domlouvali, házeli 

po mě piva, protože sem měl Steinar mikinu a tak sem se naštval, sundal sem si mikinu a pod 

ní sem měl tričko Good night left side. A tim to celý začlo, my sme se poprali mezi sebou, 

pak to nějak utichlo, že sme zkoušeli dát smír s tim Buqičákem, ale to prostě nefungovalo, 

protože od nás ty debilové se prali s něma mimo fotbal někde v hospodě. A to jejich zavolání 

na nás byl následek toho, že sme se poprali v kotli, ale jenom decentně, že Fantomas od nás, 

napadl Kocábka zezadu, tam se to nějak popralo a vše v klidu a potom to probíhalo ještě 

venku, že naši napadli v šesti lidech asi tři od nich. U toho sem, ale já nebyl, no a ty dva od 

nich skončili v nemocnici. Na to oni využili tý příležitosti, že tady měli ten fotbal proti tomu 

rasismu, no a pozvali je na náš fotbal a už byli na nás přichystaný a my sme nevěděli vůbec, o 

co jde. Nás tam bylo čtvrtka starejch, pár lidí od nás a oni začali tahat zbraně, nože, boxery, 

tak sme všichni ustupovali dozadu a od tý doby chodíme na tribunu. 

Opravdu se tohoto střetu účastnili i cizinci? 

Tam byla Antifa, ale byli tam i lidi z ciziny. Jako když tam na mě někdo řve suka blé, tak to 

asi není Čech ne? (smích) Ale byla tam Antifa hlavně z Čech, my víme, odkud všichni jsou i 

kam chodí do hospody, jen sme se nějak nedokopali k tomu tam jet. Ale to se mi zase líbí, to 

musim uznat, že oni jsou z celý Český republiky a dojížděj každej víkend na ten fotbal. 

Přitom jsou z Otrokovic, Budějovic, ze Zlína. Ale to je tak jediný, co u nich uznávam.  

Zaznamenal jsi od té doby další střety, které měli i politický podtext?  

Nebyly žádný, co já vim. Maximálně, že se popral jednotlivec proti jednotlivci. Byly třeba 

vyhrocený věci, když sme někam jeli, ale nic zásadního. Hlavně ani nemůžeme, protože díky 

tomu máme na sobě asi desetičlennou skupinu kriminálky jenom přímo na nás. Jich je pomalu 

víc, než nás a sme hlídaný takovym způsobem, že tam se nedá ani nic udělat. Navíc už to i 

utichlo. Jako byly u nás i odezvy u Národního odporu, že nás podpoří, ze Sparty, že nás 

podpoří, dokonce i z Polska, ale my sme řikali, že si to vyřešíme sami. 

Do jaké míry ve vystupování Berserk young jako krajně pravicové skupiny hrají roli i 

pragmatické důvody? Kdy ostatní kluby na střety s Bohemkou často rekrutovali i 

politické aktivisty, což vám ztěžovalo pozici. 

Za to už nedostáváme šlapání, už nás respektujou, uznávaj nás. Už je to v klidu, já když sem 

byl poprvý, tak mi tam skákal na hlavu a řval, že sem levičácká špína. Nebo když sem byl 

v Opavě, tak tam měl kluk na tričku nápis, co já mám vytetovaný na ruce. To mě štvalo, mám 

sice nějaký přesvědčení, ale netahám to na ten fotbal. Od tý doby, co sme se teď párkrát 

postavili po tomhle střetu, tak nás ostatní týmy začaly oddělovat od nich, takže nás začaly 

uznávat a je to už v klidu. Oni nás berou jako pravicoví, ale nejsme, půlka lidí je apolitických. 

Jak bys definoval tvrdá jádra fanoušků Slavie, Sparta podle jejich politické orientace? 

Začneme u Sparty, všude se říká, že ty starý jsou pravicoví, ale ty mladý nejsou. Jako Sparta 

young třeba jo, ale PB to nejsou pravicoví lidi ani náhodou, ty neřešej, jestli seš černej, bílej 



nebo támhle hulíš trávu. Těm jde jen o fotbal a poprat se. Slavie je pravicová i ty mladý, ty 

jsou schopný se kvůli tomu i poprat, ale Sparta je tady nejlepší a tím to celý hasne. Slavie se 

rozpustila. 

Jak probíhal poslední podzimní zápas s Brnem? 

My sme na ně čekali a měli sme něco domluvenýho, ale jelikož se nás sešlo málo, tak sme jeli 

zpátky do Vršovic a oni tam pak přišli a začali obcházet hospody, šli do Kozlovny a oni nás 

nějak postřehli a šli za náma a my sme utíkali k Pepíčkovi a tam šla ta druhá skupina jejich, 

takže my sme byli mezi něma v šesti lidech a před náma patnáct starejch a za náma třicet 

mladejch a oni k nám došli s tím, že nás nechtěj, že chtěj levičáky, že sem nejeli kvůli nám a 

že nás respektujou. Tak sme tam chvíli kecali a to bylo všechno. 

A z hlediska chuligánských aktivit je vnímáš jak? 

Jako vztahy myslíš? Já třeba mám známý i ze Sparty i ze Slávie, ale ne přímo s chuligána. 

Teda ze Sparty jo, jako že se známe, protože sem se s něma stýkal. Občas že jdu s někym 

z nich na pivo, ale jsou tam lidi, co mě nemusej. A ze Slavie ty lidi pomalu ani neznám, já 

přišel na Bohemku, když už to bylo pomalu rozpadlý tam, když tam měli ty gay porna a 

Caravan boys, pak s tim Paklíčem, to metro, ale dávaj se do kupy. Ta stará garda, co vim 

teďka. Ale řikám Sparta je Sparta a na tu tady nikdo mít jen tak nebude tady v Praze. 

Jak politika ovlivnila vztah s SKS? Byla podle tebe hlavním důvodem k ukončení 

vzájemných dobrých vztahů? 

Byl to hlavní důvod, ono se čekalo, až se něco posere a posralo se to, když si šel Paklíč 

sednout a od nás si šel sednout Viki, tak tim se to celý podělalo a za tejden byl fight, rozvázali 

tu smlouvu s Polskem, Pardubice nás podělaly. Takže kvůli politice to celý bylo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2 

Rozhovor – Buqičák 

 

Jak ses ty osobně dostal na fotbal a proč chodíš zrovna na utkání Bohemians? 

Hele dostal jsem se, když sem se přestěhoval do Prahy, tak sem se zajímal o punkovou a 

skinheadskou kulturu a k tomu patří fotbal a na Bohemku chodil v tom devadesátymtřetim 

hodně punkáči, metaláci a byl to jakoby hodně volnomyšlenkářskej kotel. Že si tam nemusel 

mít obavy, že tě bude za zády otravovat nějakej píčus, že máš blbou nášivku nebo že zrovna 

nehajluješ, když oni chcou hajlovat a tak. Takže ta Bohemka byla nejvíc svobodná a 

v pohodě. Já jsem z Budějic, takže nemám žádný starý kořeny bohemácký, ale dostal sem se 

k tomu přes tu kulturu. 

Jak bys obecně popsal politickou orientaci kotle Bohemians, jednak z hlediska hooligans 

a také z hlediska ultras? 

Tak ultras jsou vesměs takový volnomyšlenkáři, který nikomu nic necpou, neotravujou 

žádnou politikou a teď ty mladý Berserk hooligans tam začali křičet Anti-Antifa a tak. Jako 

dřív sme dělali chorea proti rasismu nebo třeba list trávy jako že sme byli spíš 

volnomyšlenkáři a snažili sme se to dělat zábavou a nesrat do toho žádnou politiku, 

neotravovat lidi, nikoho nepřesvědčovat a nehajlovat tam. A to teďka ty mladý Berserk 

hoooligans napadaj lidi, co jsou trochu jinačí, votravujou lidi, ničí transparenty, když vidí, že 

jsou antifašistický, tak na to útočí i na ty lidi, co to přinesli. 

Kdy se tyto problémy spojené s politikou začaly objevovat nebo byly přítomné vždy? 

Ne vůbec, než sme šli do Edenu, tak to bylo v klidu, ale pak hodně lidí přestalo chodit, že do 

Edenu chodit nebudou a tyhle mladý se tam začali rozjíždět. Tam je jeden starej berserkáč, 

kterému se nelíbí, že kámošíme se St. Pauli, že sme punkáči, přitom byl dřív taky punkáč. Oni 

ty mladý řikaj v nějakym rozhovoru, že dřív se taky nosili hákový kříže, ale to se nosilo v 89 a 

bralo se to jako revolta proti komunismu a my proti týhle revoltě nic nemáme a dřív sme 

jezdili na pole a byli tam i punkáči i kluci, co křičeli: „SS Rudofl Hess Berserk jede na 

výjezd“, ale vůbec se neřešily tyhle sračky, co teďka řeší tyhle mladý Berserk. Oni se chcou 

ukázat těm staršim, že jsou jakoby IN, že nejsou jako my a že nemaj nic se St. Pauli a napadaj 

lidi. Ale většinou si najdou mladší, menší a ty pak někde zbuší, ale když přijde na lámání 

chleba, tak se schovávaj za starej Berserk, který jsou dobrý rváči a oni se za ně schovaj, ale 

aby ty mladý se dokázali postavit, když na ně naběhnou jiný mladý to ne. To utíkaj za těma 

starejma, že oni nás napadli ty kurvy levičácký a maj takový kecy a přitom je nenapadáme, že 

bychom byli levice. My nejsme žádný levičáci, to je totální blábol! My jsme prostě proti 

rasismu a proti rasismu může bejt jak pravičák, tak levičák. My nejsme levičáci, my jsme 

proti rasismu a to je ten problém, co sere pár lidí ze starýho Berserku. Ale jak je znám, tak to 

sere jen jednoho nebo dva a sere je to jen kvůli tomu, že kámoší se starýma sparťanama, který 

se jim za to smějou a to je ten hlavní důvod, že se jim smějou, že jsou taky levičáci. Ale my 

nevolíme levici, neděláme levicový politický kampaně. Děláme kampaně proti rasismu a tim 



to hasne. Já myslim, že 2. SV. neskončila kvůli tomu, že ji porazil komunismus, ale že ji 

porazili jak kapitalisti, tak komunisti, když porazili fašisty. 

Do jaké míry je podle tebe tvrdé jádro Bohemky spojeno s krajně levicovými 

skupinami? 

Žádné krajně levicové skupiny neexistujou. To jsou bláboly a výmysly. Jako je Antifa, ale to 

není levicová organizace u nás, třeba v Německu jo, ale u nás to nejsou žádný levičáci a ani se 

za levičáky nepovažujou, když někdo nemá rád nácky, tak není levičák. Já jsem kapitalista, 

ale nemám rád nácky, tak snad nejsem levičák. 

Do jaké míry je kotel Bohemky propojen s Antifou? 

Tak jako chodí tam lidi do kotle, co jsou v Antifě. Jako třeba už nechodí tolik, ale potom, co 

tam ten mladej Berserk začal vyvádět ty věci, tak přišli a zbušili je. Oni pak za mnou přišli 

nějaký starý berserkáči a povídali, že chtěj jít s Antifou na pole. Já jsem jim řikal, zda se 

nezbláznili, že ta Antifa by je sfoukla jak svíčku nějakých třicet debilů, co si myslí, že jsou 

Berserk, že je nikdo neporazí. Ta Antifa, ta by je nenechala ani dojít na pole. 

Jaké jsou podle tebe hlavní rozdíly mezi původní chuligánkou skupinou Berserk a 

nynější Berserk young? 

Dřív sme byli v pohodě, já se znám s těma starejma, spolu sme jezdili autobusem nebo my 

sme udělali autobus, oni udělali autobus. Ti, co se nechtěli rvát, tak si přestoupili a odjeli a ti, 

co se rvát chtěli, nastoupili do druhýho autobusu a neřešilo se, zda seš pravičák nebo levičák. 

Až pak ty mladý začali nosit hodně ty politický věci jako Good night left side a podobný věci, 

co některý lidi nemaj rádi a Anti-Antifa tak to pro člověka, kterej nemá rád rasismus a nemá 

rád Hitlera, tak se mu to příčí takovýhle lidi, tak tady vzniknul problém, že ty mladý o sobě 

začali řikat, že jsou ultrapravicový fašisti a to už se lidem od nás nelíbí a nejdou s něma na to 

pole. Oni řikaj: vy tady nosíte šály Bohemky, ale když se jde na pole, tak nejdete, ale proč 

bysme měli chodit na pole s lidma, se kterýma nemáme nic společnýho, jenom fotbal. Kdyby 

to bylo o fotbale, tak oukej, ale oni o sobě řikaj, že jsou náckové, fotili se, jak hajlujou u 

vlajky Berserk a udělali ten článek, kde o sobě řekli, že jsou fašisti a s těmahle lidma my 

nechceme mít nic společnýho. Jako já je ani nezdravim, proč bych měl zdravit lidi, co tady 

řikaj něco o Třetí říši a o tom jak pošlou každýho do koncentračního tábora, já nevim, kde 

žijou. Oni si myslí, že bude nějaká svatá válka? Co to je za píčoviny ten Bereserk mladej, 

starej Berserk tyhle věci neřeší kromě toho jednoho, kterej se v těhle mladejch klukách vidí a 

je z nich unešenej a jen je ponouká. Ale taky tenhle, když byla ta bitka v kotli, tak ten tam stál 

a čuměl a nezapojil se a vůbec nepomohl těm svejm kamarádům, těm svejm svatejm 

válečníkům. Ti, co nejvíc agitujou, tak pak stojí s otevřenou hubou a druhej den pak zase 

píšou na internetu a jsou svatý válečníci. Já ho nebudu jmenovat, on ví moc dobře, kdo to je 

ten jejich šéf, kdo tyhle mladý debily šéfuje. 

 

 



Myslíš si, že je opravdu Berserk young svým přesvědčením ultrapravicový nebo je to 

spíše póza? 

Jednoznačně póza. Ty kluci chodí na diskotéky, berou drogy, tancujou na černošskou hudbu, 

tak co to je za nácky, když se takhle chovaj. Tak co to je potom za nácky. To je jenom jejich 

nějaká zasraná póza, která je přestane za pár let bavit, ale teďka to akorát kurví.  Dřív byla 

Bohemka jednotná, bylo to v pohodě, ale teď to tam ty mladý berserkáči ničí, aby se ukázali, 

ale oni se ukazujou tak, že zmlátí nějaký punkáče, ale když pak mají jít na pole se Spartou, tak 

se jich sejde místo dvaceti pět a ty dostanou do držky. Ale to je jejich chyba, my nepudeme na 

pole se zmrdama, u kterých nevíš, zda se najednou neotočí a nestoupnou si k nim a nepudou 

proti tobě. Tak s takovýma lidma si nepudeme stoupnout do jedný lajny a bojovat za jednu 

věc, když oni ani neví, která věc je pro ně přednější, zda Bohemka nebo fašismus. 

Nedoplácela Bohemka dlouhodobě na svou levicovou pověst při chuligánských střetech 

s ostatními kluby? 

Hele já když sem začal na Bohemku chodit v tom 94, tak sem tam začal chodit jen kvůli 

tomu, že tam chodili punkáči a že se tam fetovalo. Za komunismu to byl problémovej klub a i 

potom tam chodili alternativní lidi, na Spartu chodili jen náckové, když si nehajloval, tak tě 

zkopali. Takže tam chodilo plno mladejch lidí, co chcou chodit za zábavou a bavit se. Oni 

nám nadávaj do levičáků a pak slyšíš i od normálních lidí v našem kotli, že sme levičáci, 

protože to slyší od těch debilů. Nejlehčí pro ty debily je o nás říkat, že sme levičáci, protože 

každej normální člověk si řekne jo zkurvený levičáci, ale to je jejich boj, protože my žádní 

levičáci nejsme. Proto teď nejsme jednotný, protože oni nasadili lidem do hlavy brouky, že 

sme nějaký komunisty nebo já nevim co. Přitom sami volí Zemana a sami jsou větší 

komunisti, než my a ještě k tomu fašisti, takže už totální sračky jsou. A zda sme na to 

dopláceli? Já nevim vždycky se ty týmy, třeba když sme jeli do Olomouce, tak se 

k chuligánům vždy připojili i náckové, protože se chtěli porvat s levičákama, ale to je už od 

devadesátých let. To není naše věc, to sme nezařídili my, ale to už tam bylo kdysi dávno před 

náma, že jsou tady alternativci, punkáči a vožralové, co se chcou bavit a nechcou hajlovat. 

Nota bene když tři z toho mladýho Berserku vyhodili ze Sparty, protože maj asi malý péro 

nebo já nevim nebo že se neumí prát nebo že mlátí jen malý lidi. Víš co, ono je zajímavý, že 

mě pozdraví, i když ví moc dobře, kdo jsem, ale potom zmlátí nějaký mladý kluky. To teda 

nevim, proč mě zdraví a nenapadnou rovnou mě. 

Jak jsi vnímal střet v kotli na konci loňské sezony mezi pravým a levým křídlem? 

Šlo tam o to, že zápas předtim tyhle mladý napadli v sedmi lidech tři bohemáky, ukradli jim 

šálu a skopali je, že dva skončili v nemocnici. Tohle byla odpoveď na to, co se tam děje. 

Takže na to Táborsko přišli bohemáci, co třeba už nechodí tolik, co sportujou, nemaj už tolik 

času, jsou třeba i v tý Afě, ale jsou to bohemáci a chodí na Bohemku plus jestli tam byli dva 

kluci z ciziny. Oni pak z toho pak udělali aféru, jak tam byli Maďaři a nevim co, ale vesměs 

to byli jen Češi, co se tam rvali a jeden Ukrajinec. A oni z toho udělali aféru, jak se tam rvala 

Afa z celýho světa, ale jak ti řikám, ta bitka byla jen kvůli tomu, že oni mlátí bohemáky a 

melou blbosti, schovávaj se před chuligánama z jinejch táborů a pak dělaj frajery na naše 

mladý. Kvůli tomu byla ta bitka. To začalo, myslim, že tam přišli nějaký bohemáci z Antify 



za těma dvouma mladýma a řekli jim, o co jim jde a oni něco blablabla Adolf Hitler a už tam 

dostali do držky, tak utekli a běželi pro Berserk, kterej přišel a chtěl to vyřešit, ale jak tam byl 

už ten dav a už je to nebavilo, tak je sfoukli, dostali do držky a museli utéct. A nejlepší je, jak 

ten Berserk nadává a pak tam Kocábek stál na tribuně se třema tajnejma a jenom ukazoval do 

toho kotle a já sem řikal, jak to může vědět a pak sem viděl fotky, jak stojí nad tim, kde se 

perou ty jeho válečníci. Ne že by jim pomohl, on prostě jenom čuměl a pak odešel, stoupnul si 

k fízlům a jen ukazoval a pak tam ten Kocábek píše něco o tom, že my sme ty špatný, ale on 

je nula, on udává a nepomůže kamarádům, on si stoupne někam jinam a dělá, že tam není. Ty 

vole Berserk young já když to vidim napsaný.. Přitom to mohla bejt silná skupina, kdyby do 

toho nesrali tu politiku a chodili oblečený normálně jako chuligáni a ne žádný oblečení smrt 

všem antifašistům, tak bysme byli silná skupina, která se může postavit komukoliv, ale díky 

tomu, že to ty debilové takhle rozdělili, tak hodně lidí starejch se na to úplně vysralo, když oni 

pak bonzujou. Od těch afáků jsou obviněný nějaký lidi jenom kvůli tomu, že ty lidi udávali. 

Svatý válečníci pak u fízlů brečeli a udávali. Já sem viděl ty jména lidí co udávali a do toho 

sem viděl toho Kocábka, jak ukazuje na lidi. Tohle pro mě nejsou žádní chuligáni, to jsou 

kluci, co se chtěj někam zařadit na chvíli, chcou se před těma strejma ukázat, něco o tom třeba 

ví, ale prostě jsou to takový mrdky, že škoda mluvit. 

Zaznamenal jsi od té doby další střety, které měli i politický podtext?  

Ne, oni vyhrožovali Berserk, že budou další střety, že vyčistí kotel od levičáků, ale to říkal i 

jeden mně. Já mu říkám se podívej na ten kotel, to pudou všichni pryč, protože tam máš tisíc 

alternativních lidí a oni řekli, že vymlátí všechny, co šli proti nim, ale tam jako my vypadaj 

všichni, tak já nevim, jak to chcou rozdělit a poznat, kdo se nerval a kdo jo. Kdo je dobrej a 

kdo je zlej, to je totální blbost. Na druhou stranu oni ví, že kdyby něco udělali, že by 

následovala ještě větší odplata. Ta Antifa, jako my nejsme v Brně, aby si tady ty náckové 

mohli vyskakovat, ta Afa je v Praze hodně silná a ta by si je povodila tak, že by kluci trošku 

brečeli. 

Jak bys definoval tvrdá jádra fanoušků Slavie, Sparta podle jejich politické orientace? 

Hele já znám hodně kluků, co chodí na Slavii do kotle a jsou to normálně kluci, co chodí na 

naše mejdany na SKA a na Punk. A že tam je pár debilů, co prostě hajluje, tak ty jsou všude a 

bohužel ty lidi, co jsou alternativní okolo, tak si nechtěj špinit ruce s někajma sračkama a 

radši zavřou oči a kouknou se jinam. Si třeba myslim, že ten Strašák, že to nebude nácek, ale 

je tam pár debilů, co udělaj nálepky White power Slavia, ale to jsou prostě výkřiky do tmy. Já 

si hlavně myslim, že v dnešní době už jde ta politika totálně do prdele z toho fotbalu. Všude 

to mizí ve všech klubech, máš tam vždy malý skupinky dvaceti neonacistů, který dělaj 

nějakou aktivitu, ale to jsou vesměs kluci mezi 20-25 lety, udělaj si nějaký nálepky, šály. Je to 

skupinka, která stojí sevřená, takže je jakoby nebezpečná a lidi jí nechcou napadat. Oni si ty 

chuligání hrajou na nějaký nácky a pak je vidíš na diskotéce tancovat na černošský R´n´B, do 

toho si sypou něco do nosu, co koupili táhle u černochů, tak co to je za nácky. Kdybych byl 

nácek, tak nechodim do těhlech klubů, poslouchám dechovku asi. V dnešní době je to 

náckovství už taková hovadina, to je podle mě už udržovaný jen nějakýma politikama, aby 

lidi řešili tyhle sračky a neřešili ty základy toho problému, proč se maj lidi hůř a hůř atd. 



A Sparta? 

Ty Prague boys, co to tam teďka vedou, to asi nejsou všichni neonacisti, ale budou tam taky. 

Máš prostě pár lidí, co řeší sračky jako jestli je nácek nebo jestli je cikán špatnej, pak s nim 

dělá v práci a najednou mu tenhle cikán nevadí. Jako jestli je Sparta nacistická? No nevim, už 

to hodně upadlo, nejsme v devadesátých letech, kdy to bylo rozjetý ten fašismus, ten Orlík, 

kdy se ty lidi chtěli zviditelnit, tak dělali tyhle sračky, ale to už dneska nikoho nebaví a už 

vidí, že to je blbost nějakej fašismus. 

Jak politika ovlivnila vztah s SKS? Byla podle tebe hlavním důvodem k ukončení 

vzájemných dobrých vztahů? 

Já jsem hodně chodil na Slavii za tu vlajku Zhuligans, takže znám ty starší týpky. Pak se tam 

toho ujalo těch pár neonacistů mladej Roťák a tyhlensti, ale já když sem jel se Slavií na 

výjezdu do Budějic, tak sem byl s Roťákem v kupíčku a on věděl, jako kdo jsem a nic nebylo. 

Jako mně se nelíbí, když se skanduje Jude Slavie, to jsou takový sračky a skanduje se to 

v bohemáckym kotli, ale skanduje to pár jedinců a pak se na to nabalí další píčusové, který ani 

neví, co skandujou. Pak ty slávisti napadli párkrát ty naše ultrasáky, ale to bylo spíš, že to 

bylo politický, ale to já nevim, zda jsou ještě aktivní na Slavii. Ono to je pak těžký, když vidíš 

nějaký to porno s těma teplejma skinheadama slávistama. Tak jak to můžou bejt náckové, 

když to jsou teplouši? Já proti Slavii nic nemám, mám tam hodně kámošů, ale znám i pár 

starejch ze Sparty, se kterýma se můžu bavit. Sem dokonce šel jednou s jednim na koncert do 

Roxy a tam dělali ochranku starý sparťani a oni si ho odchytli, zda se nezbláznil, jestli ví, s 

kym tam jde a on jim řekl, že ví a že to neřeší. Všude najdeš lidi, co hledaj problémy kvůli 

každé píčovině, vymýšlej si pomluvy, drby, aby byli zajímavý a rozpoutali nějaký píčoviny, 

co jsou pak jenom problém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 3 

Rozhovor- Bohemians Hooligans  

Jak ses ty osobně dostal na fotbal a proč chodíš zrovna na utkání Bohemians? 

Byl jsem mladej kluk, co se hledal a potřeboval se uchýlit k nějaké partě. Původně jsem 

začínal u punks ,ale jelikož jsem v sobě měl rasové chutě a to se lidem kolem nelíbilo, stejně 

jako mně, že spadali k drogám, špíně a zábavě co mně se nelíbila. Potkal jsem lidi z NO, tak 

jsem rychle obrátil. Kluci chodili furt na Spartu, ale nelíbila se mi tam komunita lidí a celkově 

ta parta a zábava a násilí mezi sebou a hlavně ne ten klub. Spíš jsem, než k NO prahnul 

k vlastenectví a jedinej poslední pořádnej ČR klub v Praze byla Bohemka, kde se skládala 

z tehdejší Hools scény krásná parta, co držela při sobě. Ač levicový kotel, ale s tim jsme 

nespolupracovali nikdy a poté co se mě Hools Bohemky zastali před ultras Bohemky pro můj 

názor a vyznání, tak jsem našel konečně domov. 

Jaká je historie hooligans na Bohemians? 

Pořádnou historii neznám. Mohu pouze napsat to, co jsem zažil já. Sice jsme byli a jsme malej 

klub, ale máme věrné fanoušky. Hlavně jsme jediný klub v Praze, co se sám stará o svůj 

stadion. Ale spíš tý druhý scéně. Historie je, že Bohemka měla a má vždy jádro, co se klidně 

postaví přesile. Nepamatuju si jediný zápas, co bychom odmítli střet, ač šlo o mnohonásobnou 

přesilu. Berou nás i v zahraničí, protože jsme přijali každou jejich výzvu, ač šlo občas i o krk. 

Myslím si, že jen nás a Baníku si v zahraničí váží. 

Odkud a jak rekrutujete nové členy? Hrají v tomto roli i politické názory 

potencionálních členů? 

Každej k tomu přijde, jak slepej k houslím. Sedíme v hospodě. Bavíme se nahlas a někdo nás 

osloví. Koncerty třeba taky hodně. Pak, že jsme vidět na scéně. Už nás lidi poznávají. Či jako 

já. Lidi se potřebujou najít a někdo někde řekne: hele znám toho a toho a už se měněj 

kontakty. V posilovně či jiném gymu. A politický názor? Na Bohemce jsou jak levice, tak 

pravice v zastoupení. Navzájem se tyto dvě strany tolerují, takže jsme jeden z mála klubů, u 

kterýho to nevadí. Proto jsme hodně v hledáčku lidí s pravicovýma myšlenkama, a ač máme 

stejný názor, jsme označováni jinak. 

Jaká je politická a ideologická orientace chuligánů Bohemky? 

Jak jsem psal vejš. Máme tam oboustrannou rovnoprávnost. 

Jak se díváš na aktivity skupiny Berserk Young? 

Aktivita bohužel upadla poslední dobou. V historii, kdy zaznělo tohle jméno, se dost lidí 

třáslo, ale dneska maj kluci už rodiny, podmínky, seděj anebo je tyhle klukoviny unavujou. 

Jako všude se potřebuje nová krev, ale věřím, že svoji slávu si zas to jméno najde  

Jak bys obecně popsal politickou orientaci kotle Bohemians, jednak z hlediska hooligans 

a také z hlediska ultras? 



Jak jsem psal už několikrát. Hools spíš tihnou k pravici a ultras k levici, ale máme tam i mezi 

sebou opak, stejně jako kluci z kotle. 

Jak bys popsal vývoj bohemáckého kotle z hlediska politiky za dobu, co chodíš na 

fotbal? V kterých letech byl na příklad politicky nejaktivnější a z jakého důvodu? 

Upřímně jsem nikdy nebyl v kotli Bohemky. Mě koukání na 22 dementů, co běhá za míčem, 

nezajímá. Byl jsem na stadionu, ale soupeře. 

Kdy a z jakého důvodu se kotel Bohemky začal orientovat doleva? 

Dle mě v 90 letech, kdy tu spadla komančská scéna a lidi dostali svobodu názoru a s pádem 

strany se sem dostalo plno věcí ze zahraničí. Takže jak punks, nazi a jiná odvětví. 

Do jaké míry je podle tebe tvrdé jádro Bohemky nyní spojeno s krajně levicovými 

skupinami? 

V momentální chvilce je jako všude v jiných stadionech každé jádro potlačeno. Kluci maj 

strach z vězení a dávají si pauzu. Nejsou vhodní lidi na nějaký sestavení. 

Které skupiny bys viděl na Bohemce jako politicky jasně orientované? Ať už z hlediska 

pravice či levice. 

Tak na Bohemce byly jen dvě aktivní skupiny za poslední dobu. Berserkři a Rats a nazval 

bych to apolitickýma lidma. 

Jak jsi vnímal střet v kotli na konci loňské sezony mezi pravým a levým křídlem? 

Bylo to v době, co jsem přestal bejt aktivní. K tomu se nedokážu vyjádřit. 

Zaznamenal jsi někdy střety, které měli i politický podtext?  

Třeba víc se mnou. Jádro ultras vědělo, kdo jsem, že patřím k NO, než jsem od nich odešel a 

kvůli mně byl jednou jeden střet mezi Hools a Ultras Bohemky, kde Ultras poznalo, že když 

se mě dotkne, nebude to dobrý pro ně. 

Jak bys definoval tvrdá jádra fanoušků Slavie, Sparta podle jejich politické orientace? 

Ve většině případů lidi s pravicovou orientací. Ale stejně jak u mě, to byla většina mladejch 

kluků, co se hledala a dneska spolu jdem v klidu na pivo a smějem se tomu, jak jsme byli 

pitomí. 

Jak politika ovlivnila vztah s SKS? Byla podle tebe hlavním důvodem k ukončení 

vzájemných dobrých vztahů? 

Nejvíc ukončení vztahů bylo, že jsme měli družbu a SKS nechodilo na společný fighty a pak 

nám začlo přetahovat lidi, a když byl fight, tak většina z nich zdrhla. My zůstali a od nich 

zůstal jen jeden člověk vždy, kterého tu nebudu jmenovat. Pak v jednom roce jsme se bohužel 

pohádali mezi sebou a od nás půlka odešla k nim a to, že jsme měli společnej stadion, nám 

k družbě taky moc nepomohlo.  



Příloha 4 

Rozhovor – Václav V. (Sektor 1905) 

Respondent je aktivním fanouškem Bohemians 1905 a členem Sektoru 1905. Nicméně jasně 

deklaroval, že rozhovor reflektuje pouze jeho osobní postoje a názory. 

Jak ses ty osobně dostal na fotbal a proč chodíš zrovna na utkání Bohemians? 

Tak na fotbal mě přivedl táta a Bohemka je rodinná tradice, takže je to asi jednoduchý. 

A jak dlouho chodíš aktivně na fotbal? 

Aktivně chodím… Tak táta chodil jako mladej a pak začal chodit potom znovuzrození, takže 

já jsem začal chodit pak s ním, takže chodím aktivně, tak od toho roku 2005-2006. 

Mohl bys představit skupinu Sektor 1905? Platí, že sdružujete především fanoušky, 

kterým jde o fotbal a politika je nezajímá? 

Tak to jsi řekl úplně přesně, my se snažíme politiku do toho netahat, to co děláme, se snažíme 

dělat politicky neutrální nebo nezatahovat do toho jako nic jinýho. A jsme skupina lidí, 

kterejm především vadilo to, jakou maj fanoušci Bohemky prezentaci na internetu. Vadilo 

nám, že prostě nefungujou stránky ultras, nejsou aktuální, neobjevujou se tam články, 

neorganizujou výjezdy a tak podobně, takže to sme chtěli změnit. 

Jak bys obecně popsal politickou orientaci kotle Bohemians, jednak z hlediska hooligans 

a také z hlediska ultras? 

No tak já myslim, že je to na Bohemce určitě složitější, než je to i prezentovaný navenek. 

Bohemka určitě nejsou jenom levičáci, myslim si, že většina normálů, ale i fanoušků v kotli 

se o politiku nezajímá. Nebo ne že by se nezajímala, ale netahá to na ten fotbal. Pak jsou tam 

samozřejmě nějaké aktivní skupiny, které se nějak prezentujou.. To má možná hlubší kořeny, 

já si myslim, že tak jak vznikla ta pověst levicovosti, tak se tam pak opravdu začli scházet 

lidi, kteří opravdu tíhli k těm krajně levicovým proudům a tak. Na Bohemku pak začalo 

chodit spousta různých lidí vyznávajících alternativní životní styly a podobně. A ta 

pravicovost tam taky podle mě vždycky byla, jenom nebyla tak výrazná, jako je teď, protože 

teď se tam hlavně s mladou generací objevila skupina, která se prostě navenek prezentuje 

otevřeně a snaží se otevřeně vymezovat vůči tý levicový části a to tam dělá zlou krev. Do tý 

doby se to neřešilo. 

Nedá se to tedy zobecnit tak, že ultras jsou spíše krajně levicoví a hooligans inklinují ke 

krajní pravici? 

Asi do určité míry to kategorizovat jde. Myslím si, že starej Berserk byl spíše apolitickej, že 

se nesnažil nic řešit a slyšel jsem i příběhy, jak vzniklo to označení za tu levici, že starej 

Berserk vyhnal právě tyhle lidi, co chodili jako chuligáni a vyznávali krajně pravicový názory 

a oni to jen nechtěli řešit, tak je vyhnali. Přitom nevím, jestli víš, že na Bohemku na začátku 

90. let chodil Daniel Landa a další skíni a oni je vyhnali a tím to vzniklo a tím se pak začalo 



nabalovat to jádro, ty lidi vyznávající alternativní životní styly, anarchisti, samozřejmě lidi 

z Antify a tím vznikla ta pověst. Takže chuligáni: starej Berserk spíš jako neutrální a neřešící 

politiku, ty mladý už se ale hodně vymezují vůči tý levicový pověsti. Samozřejmě je to 

individuální, ale některý tíhnou k ultrapravici. U ultras je to myslím složitější, tam nevim. Já 

si nemyslim, že by to byli nějaký ultralevičáci, rozhodně to nejsou anarchisti, komunisti a tak 

podobně, ale vymezujou se vůči rasismu, fašismu a tak podobně. Samozřejmě některý tíhnou 

k Antifě, jiný třeba jen odmítaj fašisimus, rasismus. Takže kdybych to měl hodně zjednodušit 

tak možná u tý mladý generace chuligánů doprava a u těch ultras doleva, ale zase si 

nemyslim, že by to bylo vyloženě tak, že by ultrasáci nosili trička s Che Guevarrou a nášivky 

s kladivem a se srpama. A chuligáni, tak některý ty mladý prostě nosej třeba Steinera nebo 

tak.. 

Jaký je podle tebe hlavní důvod vzájemných vyhrocených vztahů? Dalo by se říct, že je 

za tím hlavně mladá generace? 

Určitě si myslim, že je to ta mladá generace. Je otázkou, zda to třeba nepřesáhlo nějakou míru 

ta pověst, že už to prostě začalo vadit víc lidem třeba, tak se proti tomu začali vymezovat 

taky. Ale myslim si, že je to hlavně nástupem tý mladý generace a to si myslim třeba, že je to 

i důvod tý vzájemný nevraživosti se Slávií, která dřív nebyla. 

Kdy a z jakého důvodu se začala část kotle orientovat doleva? 

Tak já jsem dost mladej, abych posuzoval nějaký historický milníky, ale určitě ten největší 

zvrat přišel potom znovuzrození, kdy na Bohemku začalo chodit prostě spousta lidí. 

Do jaké míry je podle tebe tvrdé jádro Bohemky nyní spojeno s krajně levicovými 

skupinami na příklad s lidmi z Antify? 

Myslim si, že je to na úrovni čistě soukromých vztahů, prostě na úrovni jedinců. Prostě jako 

skupina nejsou orientovaní nikam nebo na někoho. Nehlásí se k tomu oficiálně, to určitě ne! 

Jako skupina nijak nedeklarují vazby na Antifu, někteří jedinci samozřejmě nosí třeba Afa 

nášivky, oblečení apod. 

Které skupiny bys viděl na Bohemce jako politicky jasně orientované? Ať už z hlediska 

pravice či levice. 

Většině kotle se nelíbí tahání politiky na fotbal. Na Bohemce to totiž není tak, že by to 

fungovalo organizovaně a jednotně jako třeba na Slavii. Nevim, jak to funguje na Spartě, 

myslim si, že do Slavie po stránce Ultras vidim kvůli nějakejm osobním vztahům víc a prostě 

na tý Bohemce máš spousta různých skupin, každá dělá něco. Není to tak, že by byla jednotná 

skupina, která vytváří atmosféru, dělá chorea, stránky, nálepky, trička, pyro a tak podobně. Je 

to hodně skupina od skupiny, ale myslim si, že doprava tak maximálně ty mladý chuligáni a 

doleva? Já bych neřekl ani žádná formálnější skupina, spíš jako jedinci a často jsou ty skupiny 

velmi personálně promíchaný, takže je to spíš na úrovni jedinců, a když tak pak na úrovni 

jejich kamarádů. Ale že by se vědělo o nějaké levicové skupině, to ne. Ony ty skupiny často 

nejsou ani moc formální. Někdo nějak nazve, udělá si vlajku a za tejden maj jinou, takže je to 

složitější, ale myslim si, že mezi mladé chuligány bys těžko pronikal, kdybys sympatizoval 



třeba s Antifou nebo s tou už vůbec, ale i možná kdybys byl liberálně smýšlející člověk, ale ke 

skupinám, které by se daly označit, že tíhnou doleva, tak tam se dá proniknout úplně 

normálně.  

Jak se díváš na aktivity skupiny Berserk Young? Do jaké míry jsou opravdu ideologicky 

přesvědčení příznivci krajní pravice a do jaké míry se snaží pouze oprostit se od levicové 

pověsti Bohemky? 

Určitě je to snaha navázat na tu starší generaci a jméno Berserku, ale jsou to prostě většinou 

mladí kluci 16, 17 let a myslim si, že je to spíš fakt póza a jednotící prvek, než přesvědčení. Já 

jich pár znám a vim o jednom člověkovi, co byl jednou jedinkrát na akci Dělnické strany, loni 

28. 10. nebo 17. 11. a šel se tam jen podívat. Rozhodně nemaj nějaký širší povědomí nebo 

přesvědčení. 

Jak jsi vnímal kampaň: Miluj Bohemku, nenáviď nácky? Do jaké míry se tato kampaň 

projevila přímo na stadionu? 

Já nevim, to podle mě byla spontánní akce, já do tohohle nevidim. Prostě si myslim, že to 

udělali v důsledku událostí, co se přihodili na Bohemce, to byly nějaký střety, které mnohdy 

byly spíš jako možná i osobní, než jako ideologický, ať už to byla bitka v Hradci Králové 

nebo v Budějovicích, tak vznikla tahle vlajka. Stejně tak jak se rychle objevila, tak rychle 

zmizela, protože ji pak ty mladí kluci z Berserku ukradli a spálili. Byla i nějaká skupina na 

facebooku takhle pojmenovaná, ale myslim, že neměla nějakej širší dosah, ať už mezi 

fanouškama Bohemky, tak už v širší společnosti, tam bylo pár lidí. A v současnosti si na tu 

kampaň už nikdo nevzpomene. Prostě krátká epizoda. 

Jak jsi vnímal střet v kotli na konci loňské sezony mezi pravým a levým křídlem? A jak 

nyní panuje v kotli Bohemky atmosféra? 

Za prvé jsem vůbec netušil, o co jde v tu chvíli, když se to seběhlo. Já jsem byl těsně vedle 

toho, kolem mě se prostě prohnal ten dav po těch schodech dolů a to byl prostě důsledek toho, 

co se dělo předtim. Předtím, ať už to byly ty větší konflikty v Hradci a Budějovicích, tak 

střety menší, individuální někde na ulici, na tramvajové zastávce a tak. Tam prostě ty mladí 

kluci, co tíhly k těm ultras, já je nechci přímo nazývat levičáky, ale abych to zjednodušil tak 

ty levičáci furt dostávali bití a skončilo to tak, že údajně, nevim, co je na to pravdy, byl 

nějakej turnaj někde antifašisitickej fotbalovej a ty lidi v souvislosti s tim turnajem, možná 

s nějakym koncertem přišli do Ďolíčku na fotbal. To se často stává, že v souvislosti s nějakym 

koncertem v Praze, pak přijdou na ten fotbal lidi zvenku, často cizinci. Zase se tvrdí, že ty 

lidi, co ty zase zjednodušeně ty pravičáky rozehnali, byli nějaký Bulhaři nebo Bělorusové. 

Upřímně to podle mě není pravda, já jediný, co jsem tam slyšel, byla slovenština a pak tam 

bylo spousta Brňáků, to byli možná nejaktivnější lidi, který tam vylepovali nálepky, často je 

vídám i v Praze na různých místech, Zakomplex Brno, Antinazi Brno. Bylo to takový velký 

zúčtování za to, co se dělo předtim a od tý doby je teda klid. Je teda pravda, že z počátku byl 

ten klid asi vynucenej, protože tam byla zpřísněná securitka, spousta policajtů, kamera na 

tribuně C, která snímala celej sektor v průběhu celýho zápasu, což samozřejmě teď už není. 



Ta atmosféra je možná na první pohled klidná, ale já si myslim, že ten šrám tam někde je a že 

to může vyplout napovrch brzo. 

Zaznamenal jsi poté i další střety, které měli i politický podtext?  

Možná jsem naivní, ale možná si ty kluci pravicový uvědomili, že to nemá cenu, že je to furt 

sem a tam a jedinej projev nevraživosti je teď ten nápis na Ďolíčku, kde se objevil nápis: 

Bohemka není pro nácky nebo něco takovýho a teď je to přesprejovaný a vedle toho je 

napsaný Berserk Young. 

Jak bys definoval tvrdá jádra fanoušků Slavie, Sparta podle jejich politické orientace? 

Tak já začnu u Sparty, to je pro mě asi jednodušší. Tam moc nevidim, ale myslim si, že tam je 

to furt standartní, že tam si tu pověst pravicovou držej jakoby stabilně. A co já vim, tak tam 

přijít s dredama do kotle se nevyplací a i ta nevraživost je od nich naprosto evidentní a často 

tam zní i to politický odůvodnění. U Slavie tvrdý jádro? To je asi složitější, dokud byl aktivni 

GOS (Gang of Slavia), tak tam byla patrná k Bohemce velká antipatie, na druhou stranu v tý 

době nebyl nikdo moc aktivní na Bohemce, takže vztah no? Jestli je v současnosti nějaký 

tvrdý jádro na Slavii to opravdu nevím, asi jsou tam jako lidi, ale nevím, zda je něco většího 

organizovanýho. A z politickýho hlediska taky nevím. Jako viděl jsem nějaký fotky 

hajlujících Slávistů, viděl jsem nějaký grafity, co jsou teďka po Edenu, GOS dělali ty grafity 

s tim keltskym křížem, ale nejsem je asi schopnej označit za ty ultrapravičáky tak jednoduše 

jako ty Sparťany, ale taky do toho moc nevidim a hlavně nevím, jak tam teď probíhaj ty 

personální obměny lidí. 

Jak politika ovlivnila vztah s SKS?  

Já si nemyslim, že by to byla pouze politika jako spíš nástup těch nových generací. 

Takže politika dle tebe nebyla hlavním důvodem k ukončení vzájemných dobrých 

vztahů? 

Bylo to něco, co k tomu mohlo přispět, ale myslim si, že to bylo fakt spíš tim, že vyprchaly ty 

starý vazby. Já znám furt spousta lidí, co se se Slávistama bavěj nebo choděj na Slavii, ale 

jsou to ty starší ročníky. Z těch mladejch, z těch ne. Navíc nevím, proč by to mělo ukončovat 

dobrý vztahy, když to z hlediska chuligánů tíhne doprava v obouch klubech. Zřejmě ta válka 

v těch ulicích to mohlo bejt politicky motivovaný nebo se to tim pak vždy ospravedlňovalo, 

že ty co byli ty napadený, tak pak řekli, že oni nás napadli, že jsou to náckové nebo oni nás 

napadli, že jsou to levičáci a tak. Ale spíš si myslim, že to byl opravdu nástup tý mladý 

generace, která neměla k tomu druhýmu týmu a jeho fanouškům žádnej vztah. Pravdou však 

je, že Berserk young v té době neexistoval a slávisté napadli spíše ultras, takže politický 

podtext tam mnohdy také mohl hrát roli. 

 

 

 



Příloha 5 

 

Rozhovor se zástupcem SKS Hooligans- vystupujícím pod přezdívkou Lento violento 

 

Jak ses ty osobně dostal na fotbal a proč chodíš zrovna na utkání SKS? 

Děda i táta byli slávisti. Poprvé jsem šel na fotbal s tátou, když mi bylo pár let. První zápas si 

ani nepamatuji. 

Jak bys obecně popsal politickou orientaci kotle Slavie, jednak z hlediska hooligans a 

také z hlediska ultras? 

Co se hooligans týče, tak tam je tak 50% lidí pro krajní pravici a 50% neutrální. Ultras beru 

jako neutrální, i když zastoupení krajní pravice zde bude asi větší, než v normální populaci. 

Jak bys popsal vývoj slávistického kotle z hlediska politiky za dobu, co chodíš na fotbal? 

V kterých letech byl na příklad politicky nejaktivnější a z jakého důvodu? 

Řekl bych, že z hlediska politiky se vývoj slavistického kotle na rozdíl od Bohemky nebo 

Sparty moc nezměnil. Já nikdy nebyl moc politicky aktivní, maximálně jsem se párkrát byl 

podívat na nějaké demonstraci. 

Které skupiny bys viděl na Slavii jako politicky jasně orientované? Platí podle tebe, že se 

Tribuna sever snaží vystupovat apoliticky?  

Vyloženě jasně orientovanou nevidím žádnou, u každé skupiny se najde nějaká výjimka. 

Nejpravicovější vidím YOUNGSTERS. Tribuna sever jako celek se apoliticky vystupovat 

snaží, ale je zde určitě cítit pravicový nádech.  

Jak bys definoval tvrdá jádra fanoušků Sparta a Bohemians podle jejich politické 

orientace?  

Sparťani, ačkoliv bývali v dřívějších dobách bráni jako jedni z nejpravicovějších, jsou 

v současné době spíše neutrální. Fanoušky Bohemians beru půl na půl jako levicové a 

neutrální. 

Souhlasíš s názorem, že se některé významné chuligánské skupiny Sparty stávají stále 

více apolitickými? Pokud ano, kde vidíš příčiny? 

V rámci jednotlivých skupin ani ne. Celkově se však chuligáni Sparty apolitičtějšími stávají. 

Podle mě za to může generační obměna. Skupiny, které dříve byly pravicové, už nejsou na 

poli hooligans tolik aktivní nebo nejsou aktivní vůbec. Nahrazují je nové mladší skupiny, 

které jsou apolitické.   

Jak politika ovlivnila vztah s fanoušky Bohemians 1905? Byla hlavním důvodem 

k ukončení smíru? 



Já začal být chuligánsky aktivní až v době, kdy byla družba ukončena. Pamatuji si jenom 

jeden společný střet, kde jsme stáli po boku klokanů a to několik slávistů (pravicově 

zaměřených) odešlo, že spolu s Bohemians válčit nebudou. Bylo to v době, kdy už byla 

družba s Bohemians oficiálně ukončena, a střet byl proti koalici ze severu. Politické zaměření 

Bohemian beru jako jeden z hlavních důvodů ukončení družby. 

Do jaké míry je podle tebe tvrdé jádro Bohemky spojeno s krajně levicovými 

skupinami? 

Já osobně se s nikým z Bohemians neznám, takže to nedovedu posoudit.  

Jak jsi vnímal střet v jejich kotli na konci loňské sezony mezi pravým a levým křídlem? 

Jejich boj. Ale fandil jsem pravici  

Zaznamenal jsi někdy střety, které měli i politický podtext? Měli SKS někdy konkrétní 

konflikty na příklad s Antifou? 

Politický podtext má každý střet s Bohemkou, myslím tím, že přijdou i lidé, kteří by proti 

jinému soupeři nepřišli. Nezaregistroval jsem, že by někdy měla chuligánka SKS jako celek 

konflikt s Antifou. Co se týče jednotlivých lidí, tak ty asi občas nějaký konflikt mají.    

Existují či existovali podle tebe na Slavii i krajně levicové skupiny? Pokud ano, jak 

těžkou měli pozici se prosadit? 

O žádné krajně levicové skupině za dob mé chuligánské aktivity nevím. 

U některých příznivců krajní pravice zaznívá názor o nesmyslnosti hooligans střetů 

z důvodu ideologické blízkosti bojujících skupin, jaký na to máš názor ty? 

S výjimkou střetů proti Bohemians bojuje každý za svůj klub a ne za politickou příslušnost, 

takže v tom nevidim problém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 6 

Rozhovor – Bc. Lukáš Rod 

 

Jak bys obecně definoval vztah příznivců krajní pravice k fotbalu, má podle tebe tato 

skupina blíže k účasti na fotbalových zápasech? 

 

Předně bych se chtěl pozastavit nad pojmem krajní pravice, který je z mého pohledu 

nesprávný a osobně se s tímto mediálně vytvořeným termínem nemohu ztotožnit. Já rozhodně 

nejsem pravičák. Považuji se za moderního nacionalistu (národního socialistu) žijícího v roce 

2014, odmítajícího neblahé důsledky globalizace, kapitalismu a imperialismu určitých zemí. 

Ale zpátky k Tvé otázce. Myslím si, že obecně každý člověk s větším národním cítěním má 

lepší vztah ke sportu jako celku. Od toho se odvíjí i samotná návštěva sportovních utkání, kdy 

nacionalisté ve velké míře navštěvují zápasy svých lokálně sportovně úspěšných mužstev. 

Největším "fenoménem" je samozřejmě fotbal a fotbalová utkání. Přeci jen je v naší 

společnost zažitá metafora, že každý správný chlap má rád fotbal a rád mu fandí. 

 

Subkultura hooligans i ultras bývá často spojována s krajní pravicí, do jaké míry se 

podle tebe daří na stadionech krajní pravici rekrutovat nové členy? Působí tento efekt i 

opačně? 

 

Fotbalová utkání navštěvuji od mala, ale pořádně jsem hlediště začal vnímat, když mi bylo tak 

12 let, a když to zpětně vezmu, tak mezi hools a ultras se vždy nacházeli již nějak politicky 

vyhranění jedinci nebo lidé aspoň s určitým pohledem na svět. Člověk se vyvíjí a je jasné, že 

nemůže zůstat 100% stejný, jako byl na fotbale v 16ti letech. Takže spousta lidí své postoje 

změnila, vyvinula, anebo úplně opustila. Určitě je možné u spousty lidí říci, že k jejich 

konečné politické profilaci dopomohla subkultura hools a ultras, kterou byli součástí. Ale 

nějaké masové politické "nábory" si myslím, neprobíhaly nikdy. Člověk prostě už na tu 

tribunu s "něčím v hlavě" přišel, a jak dopadl, byla jeho svobodná vůle. A co se týče 

opačného efektu, jestli ho dobře chápu, tak k němu určitě docházelo, dochází a docházet bude. 

Většina nacionalistů někomu fandí, a když narazí na správné lidi, mohou se stát zcela 

jednoduše součástí hools a ultras aktivit. 

 

Zaznamenal jsi někdy konkrétní pokusy této rekrutace, ve smyslu promyšlenější 

strategie? Buď přímo na Slavii, nebo u jiných pražských klubů. 

 

Zde budu odpovídat podobně jako výše, nějaká strategická masová politická rekrutace v rámci 

fanoušků směrem k nacionalistické scéně neprobíhala a defakto ani nemusela, spousta hools, 

ultras skupin v České republice byla nějak politicky profilovaná, jedna více, jiná méně, 

některé byly různorodější a každý defakto, kdo se k hools a ultras aktivitám přidával, věděl 

jak to s onou skupinou je, případně když byla různorodější, našel si tam pro sebe vhodné 



místo. To, že pak v rámci těchto skupin probíhaly mobilizační aktivity ve vztahu účasti na 

nějakých veřejných nacionalistických akcích, mi přijde přirozené. Ale určitě nikdo nikdy 

nechodil po Slávii a neagitoval pro vstup do autonomních aktivistických skupin Národního 

Odporu nebo vstupu do Dělnické strany.  

V Praze možná trochu jinou kapitolou mohou být hools a ultras Bohemians Praha. V určitém 

časovém období, kdy se tradiční chuligánka Bohemky potýkala s vnitřní krizí, se do jejích řad 

vmísili někteří známí antifašističtí militanti, kteří z mého pohledu chtěli využít v té době 

neaktuální bohemácké nálepky "levicového" tábora a utvořit z Bohemky něco jako německé 

Sankt. Pauli a sjednotit tak české/pražské antifašistické militanty pro slušný pouliční bojový 

potenciál proti NS skupinám. Jediné čeho z chuligánského pohledu docílili, bylo to, že každá 

skupina, se kterou se chtěli měřit, měla na ně neskutečnou mobilizaci a museli být kolikrát 

rádi, že díky policii nedošlo ke konfrontaci. Postupně ti vůdčí antifašističtí militanti poznali, 

že chuligánské pole pro ně není nic přínosného (ba naopak) a řady bohemácké chuligánky v 

drtivé většině opustili, ale cejch antifašistů zůstal pro chuligány z Ďolíčku dodnes. Cejch je 

logický, protože antifašistům se sice nepovedlo ovládnout klokaní chuligánku ke svým 

účelům, ale povedlo se jim absolutně přetavit tvář bohemáckého kotle z pozice ultras . Kdy 

jejich prezentace a agitace je zcela pod taktovkou antifašistů a chuligánka s tím dlouhá léta 

nedokázala (nebo z lenosti nechtěla) nic udělat. Až v poslední době se mladší generace 

"berserků" odhodlala k radikálnějšímu přístupu, ale podle všeho jak rychle začala, tak rychle 

skončila. 

 

Dají se skrze fotbal navázat kontakty i na příznivce krajní pravice z jiných měst nebo i 

jiných států? 

 

Pokud větší skupina lidí napříč republikou sdílí stejné nebo podobné nacionalistické názory, 

mají pak spoustu možností, kde se setkat a navázat mezi sebou kontakty, osobní přátelství 

atd., protože je samozřejmě více věcí co tě pojí, než dělí. Dělí tě akorát ten fotbal a klub, jenže 

klub, problémy, které ve světě vidíš, nevyřeší. O kontaktech ze zahraničí to platí dvojnásob a 

to navázání kontaktů díky menšímu pnutí mezi kluby je o to jednodušší. Budování 

zahraničních kontaktů je ve většině případů jedině pozitivní, člověk si vymění zkušenosti, 

informace. 

 

U některých příznivců krajní pravice zaznívá názor o nesmyslnosti hooligans střetů z 

důvodu ideologické blízkosti bojujících skupin, jaký na to máš názor ty? 

 

To už je z mého pohledu dávno překonaný názor. Netvrdím, že již neexistují lidé, kteří si to 

myslí, ale je jich dnes znatelně méně a neříkají to raději moc nahlas, protože aktivisté z řad 

hools a ultras skupin několikrát dokázali, že jsou aktivním a důležitým článkem pro národní 

scény ve všech směrech od fyzického fondu, přes organizační až po solidární.  

Já osobně, v jedné z méně příjemnějších částí svého života, nemít značnou solidaritu z řad 

fanoušků, nejen mého klubu (SKS), ale i dalších (nejvíce z řad "Ocelové družby"), měl bych o 

dost složitější životní situaci. Co se týče zahraničí, tak v určitých zemích stojí nacionalistické 

aktivy defakto jen na lidech spojených s ruchem hools a ultras. Jedinečnou ukázkou, že tato 

myšlenka je překonána, nám může být nynější revoluce na Ukrajině. 



Kdy to byli na prvopočátku hools a ultras Dynama Kyjev, kteří se postavili na obranu práv 

občanů Ukrajiny. Média u nás opět rozehrála svou informační hru a protesty představovala 

jako bouři nevole k prezidentu Janukovyčovi, protože odmítl podepsat jakousi smlouvu o 

sbližování s EU. Pravdou však bylo, že hooltras Dynama Kyjev vyrazili do ulic ve chvíli, kdy 

Berkut násilně rozehnal pokojné demonstrace spíše pacifistického a "eurohujerského" ražení a 

načež byly také přijaty tvrdé zákony proti svobodě slova a shromažďování. Díky jejich 

odhodlání a statečnosti postavit se za své spoluobčany a proti totalitě na Ukrajině, se věci daly 

do pohybu po celé zemi. V počátcích oné, z mého pohledu národní revoluce, ve všech 

městech hráli v obraně práv a spoluobčanů prim hooltras a nacionalisté obecně. Co tento 

"malý" plamínek zažehl, jsme každý mohli vidět, každopádně v Kyjevě zůstali hooltras na 

straně lidu od začátku až do dnešního relativního konce, chránili lidi před "tituškami", v 

nemocnicích strážili raněné, kteří byli před tím policií doslova unášeni a fungovali 

samozřejmě na samotných barikádách. Teď v době relativního klidu dobrovolně uklízejí a 

opravují ulice Kyjeva. Tyto události si myslím jasně ukazují, že názor, na který se ptáš, je 

absolutně nesmyslný až směšný. 

 

Aktivity na fotbale jsou mnohdy spojeny i s trestnou činností, myslíš si, že problémy 

spojené s fotbalem oslabují krajní pravici jako celek? 

 

Nemyslím si. Každý je sám sobě zodpovědný za svoje chování, a jestli v rámci návštěvy 

fotbalového utkání jde za jakousi hranu, musí vždy počítat, že se může dostat do křížku se 

zákonem, někdy samozřejmě také neoprávněně. Oko Velkého bratra je na nás upnuto ve 

všech směrech. Spíše může dojít po příkazu shora ze strany represivních složek k 

vykonstruované a přehnané kriminalizaci určitých jevů. Mnohdy vykonstruovaných a bez 

důkazů. To zákonitě ovlivní chod každé skupiny. 

 

Jak ses ty osobně dostal na fotbal, a proč chodíš zrovna na utkání SKS? 

 

Tak fotbal mne prostě jako skoro každého kluka v mém okolí od malinka bavilo hrát a 

posléze i sledovat.  

Jak to asi většinou u kluků bývá, poprvé mne vzal na fotbal můj taťka. A i v mé rodině byl 

fotbal populární, takže nějaké fotbalové povědomí u mne bylo vyvinuto velmi rychle. S 

fandovstvím někomu konkrétnímu to, ale ve vztahu k mé rodině, mohl být oříšek, protože 

taťka fandil Bohemce, jeden děda zarytě Spartě a druhý Slavii a Slovanu Bratislava (byl 

původem ze Slovenska) :) já jsem se po pravdě k fandovství Slavii dostal v první třídě na 

základní škole, chodil jsem do třídy s dvojčaty Zachariášovými, kteří od mala hráli fotbal za 

Slávii a vždy když jsem s nimi hrál fotbal, byli jsme Slávie, začal jsem tedy Slavii Praha 

sledovat, oblíbil jsem si útočníka Pavla Kuku a o mém fandovství bylo rozhodnuto. Nic na 

tom nezměnil ani fakt, že poprvé na ligovém zápase jsem byl s taťkou v Ďolíčku na zápase TJ 

Bohemians Praha - FC Nitra v sezoně 1991/1992.  

 

Jak byste popsal vývoj slávistického kotle z hlediska politiky?  

 

Jak jsem psal v jedné ze svých prvních odpovědí, hlediště jsem s nějakým minimálním 



podvědomím začal vnímat poprvé tak ve 12 letech a v tu dobu nebyla v kotli starého Edenu 

nouze o jasně politicky profilovanou symboliku, jak na lidech, tak na vlajkách. Takže jste 

běžně mohli potkat mladé lidi s keltskými kříži, tričkama s runami a nápisy jako NOF atd. 

Hodně věcí bylo zjevně podomácku dělané. Když jsem pomaličku začal Eden v asi 14/15  

letech navštěvovat sám bez svého otce, byla situace stále podobná s tím rozdílem, že výrazně 

přibylo mládeže v mém nebo o něco málo větším věku, která byla jasně nacionalistická, no v 

tu dobu dá se říci kinderskínská :), postupem času mladí lidé přicházeli a odcházeli, ale 

situace byla tak nějak stále stejná, keltské kříže, runové Ska na vlajkách, nášivky na lidech, 

sem tam i politické transparenty jako například podpora "Jugoslávie" při podle Havla 

"humanitárním" bombardování. O určitých prezentacích zvláště na výjezdech netřeba mluvit 

:). Určitě, ale kotel Slavie od začátku v tomto hodně zaostával od toho Sparťanského, který 

byl v tomto směru mnohem, mnohem početnější, radikálnější a viditelnější. Určité politické 

profilaci na Slavii neuškodila ani družba s Bohemians Praha, ba naopak jsme my mladí a 

méně zkušení fans mohli vidět, že to s antifašistickým zaměřením jejich hools není tak horké 

a s některými jedinci nás pojí přátelství i přes rychlý rozpad družby dodnes. Postupem času 

určité veřejné politické prezentaci díky její kriminalizaci na stadionech odzvonilo. Takže za 

zmínku z tohoto období stojí akorát naše narušení minuty ticha za "oběti" 11. září 2011 v 

zápase na Bohemce, kdy jsme do oné minuty ticha skandovali "Jugoslávie a Fuck off USA ". 

Myslím, že někdy v té době se tehdejší vůdčí osobnosti hooltras na Slavii rozhodli, že kotel 

jako takový se nebude nějak extrémně politicky vymezovat a bude se tvářit apoliticky, což 

stejně sem tam nějakému kelťáku na plotě nebo hučením na typicky neevropského hráče 

nezabránilo, ale dá se říci, že od té doby se kotel na Slavii prezentuje tou nejvíce viditelnou 

formou více méně nepoliticky.   

 

Které skupiny bys viděl jako politicky jasně orientované?  

 

Když bych se zaměřil na orientaci toho zdravého jádra a ne jen kotle, tak se dá říči, že většinu 

aspoň trochu fanouškovsky aktivních skupin až na Bohemku lze označit vesměs za 

nacionalistické. Někde je to samozřejmě více, někde méně. Z pohledu toho zdravého jádra 

jsou tedy podle mne jasně orientované: Slavia, Sigma, Sparta, Brno, Baník, Opava, Dynamo 

ČB, Plzeň, Most, Jablonec, Liberec, Teplice, Cheb a Hradec Králové. 

 

Platí podle tebe, že se slávistický kotel snaží vystupovat apoliticky? 

 

Jak jsem již odpovídal, od jisté doby se kotel Slavie prezentuje docela apoliticky, až na těch 

pár kelťáků, vlajek good night left side a toho z mého pohledu nesmyslného hučení, jsem 

nezaznamenal nějaké větší "politické" vzkazky. 

 

Jak bys definoval tvrdá jádra fanoušků Sparty a Bohemians podle jejich politické 

orientace? 

 

Mnoho lidí namítá, že v tomto ohledu není dnes Sparta a její zdravé jádro to, co dříve. Je 

pravdou, že část mladé sparťanské krve (rozhodně ne však drtivá většina) politice nějak extra 

neholduje, což tedy nutně neznamená, že by je nezajímala, ale někteří se prezentují, jak se 



prezentují. I tak si Sparta podle mého názoru v této linii drží dosti vysoký standart a je jasně 

pronárodní skupinou.  

Dnešní aktivní jádro Bohemians si netroufám definovat, protože o něm prakticky nic nevím. 

Asi spíše bylo také pronárodně orientované, ale nepřijdou mi nějak aktivní. U jejich ultras, 

kteří ovládají chod kotle, je ta definice jasná, jde o antifašisty. 

 

Jak ovlivnila politika vztah s fanoušky Bohemians 1905? 

 

V dvou prvních letech po ukončení družby a přechodu na smír nehrála politika v našich 

vztazích žádnou roli. První rok smíru jsme se ještě vzájemně na některých akcích ve vcelku 

slušných počtech podporovali. Další sezonu to bylo již o menších počtech z obou stran. Co 

rapidně zhoršilo situaci, byla jednak aktivita určitých mnou již zmiňovaných osob mezi 

chuligánkou Bohemky, ale hlavně paktování chuligánů se Sencem Doubravka, což byli 

podivní skíni, kteří byli nejdříve součástí chuligánky Plzně pod názvem Pilsen Bo!s, kdy od 

nás, ale i právě od Bohemky několikráte hezky fasovali a jejich tehdejší přechod pod křídla 

Bohemky, jsme někteří vnímali čistě z politického hlediska. Došlo v té době tedy i k situacím, 

kdy jedinci z našich řad figurovali na srazech jinak znepřátelených týmů, které se měli s 

tehdejší Bohemkou konfrontovat. Byl tedy sice smír, ale začal dostávat značné trhliny. A 

dospělo to do stádia takové oboustranné ignorace. Ta byla porušena v sezoně 2005/2006, kdy 

čistě z taktických důvodů nás přišlo na náš sraz na severo-českou koalici podpořit asi 35 

bohemáků, mělo se jednat o staré přátele z Berserku, ale u některých lidí to bohužel neplatilo, 

což mělo za následek, že nás asi 12 ze srazu odešlo s tím, že s těmito lidmi po boku odmítáme 

válčit. Ovšem toto účelové spojení nemělo za následek nějaké zlepšení našich vztahů, 

ignorace dále trvala, ale postupem času docházelo k větším a větším konfliktům. Po začlenění 

starých přátel z Pardubic k nám to eskalovalo ještě více a o nějakém smíru nemohla být řeč. 

Po dvou akcích jsme defakto rozpustili Senco Doubravka, které si dnes po titulech Plzně opět 

vesele chodí na stadion Viktorky. Takže z toho vyplývá, že u některých z nás politika 

postupně vztah k fanouškům Bohemians ovlivnila, u některých neovlivnila, ale výsledek je, že 

smír dávno neplatí. 

 

Do jaké míry je podle tebe tvrdé jádro Bohemky spojeno s krajně levicovými 

skupinami? 

 

Ultras Bohemky mají oficiální družbu s modlou antifašistických fanoušků Sankt.Pauli, povídá 

se i o jejich více než přátelských vztazích s Ripem Minsk - jedinou opravdu fungující 

militantní antifašistickou chuligánskou skupinou, která je na tom fyzicky opravdu dobře a je 

schopna konkurovat NS Dinamu Minsk. Celkově jsou ultras Bohemky jednoznačně provázáni 

s Antifašistickou akcí a všemi jejími projekty jako je GNWP nebo LFHF. Tomu odpovídá i 

jejich účast a pořádání antifašistických fotbalových turnajů či koncertů, jejich ultras 

prezentace také zahrnuje, anti nacionalistické samolepky, transparenty, choreografie atd. 

 

Jak jsi vnímal střet v jejich kotli na konci loňské sezony mezi pravým a levým křídlem? 

 



Vnímal jsem ho tak, jak mi ho popsal dobrý známý ze staré školy Berserku. Na Bohemce se 

utvořila skupina, která si říkala Berserk young a rozhodla se začít řešit to, co bylo léta 

chuligánům Bohemky vytýkáno - jejich ultras. Pravděpodobně měli pár dílčích úspěchů, 

shořely nějaké transparenty, ale výraznější vítězství asi nebylo, nebo o něm nevím, což je také 

možné. A jednoho dne ultras Bohemky využili mezinárodního antifašistického turnaje v malé 

kopané a utvořili skupinu, která měla zjevně sjednat v ochozech Bohemky "pořádek" a vrátit 

vše do starých kolejí. Na stranu mladých "berserků" se při mele na stadionu přidali i staří, ale 

proti antifašistické skupině, která byla podle jeho slov vyzbrojená a složená z Čechů, Slováků, 

Bělorusů a Maďarů neměli šanci a dostali slušný oklep a několik jich skončilo v nemocnici. A 

vypadá to, že ona skupina svůj účel splnila. 

 

Zaznamenal jsi někdy střety, které měli i politický podtext?  

 

Určitě by se našlo na naší scéně několik střetů za dobu, co pamatuji, které měli jasně politický 

podtext. Nebo měli aspoň jasně politicky mobilizující podtext. Spoustu jich však nevyšlo díky 

policii. 

 

Měli SKS někdy konkrétní konflikty na příklad s Antifou? 

 

Konflikty s antifašisty, sharp skins atd. určitě probíhaly, někdo jich měl více, někdo méně :), 

ale jako celek jsme s nimi za celou tu dobu nikdy nezaznamenali až na zbití a rozehnání 

našich 12 mladých někdy v roce 2005 - 2006, žádnou porážku, kdežto některé jejich skupiny a 

jedinci to samé rozhodně říci nemůžou, ale je pravda, že jde většinou o starší záležitosti, dnes 

toho Velký bratr moc nedovolí. 

 

Existují či existovaly podle tebe na Slavii i krajně levicové skupiny? Pokud ano, jak 

těžkou měli pozici se prosadit? 

 

Jestli existují dnes nevím, protože domácí zápasy odmítám z důvodu, že Slavii vlastní dva 

kapitalističtí gauneři navštěvovat a na venkovní zápasy se už tolik nedostanu, ale co jsem 

viděl na výjezdech a slyšel od kamarádů, co doma chodí, žádná taková aspoň trošku viditelná 

skupina tam není. Ani v minulosti se nedá říci, že by na Slavii existovala taková skupina tj., 

že by se viditelně a aktivně takto projevovala, když pominu podomácku vyrobený 

nasprejovaný transparent alternativní mládeže s nápisem antifa + něco co si nepamatuji, který 

byl tak malý, že jsme ho sponzorovali až z fotek ve Football Factory. A na jednom zápase byl 

s pokáráním a vysvětlením, že takhle ne, majitelům odebrán. Ovšem to, že se někdo veřejně či 

aktivně neprezentuje, neznamená, že na tribuně není. V jednu dobu se na Strahově vždy v 

dostatečné vzdálenosti od nás, začala scházet néé nějak extrémně početná partička, která 

svým oblečením budila dojem příklonu k hooltras nebo skins avšak bez jakékoliv symboliky a 

bez zjevného zájmu patřit mezi chuligánku, ale byli tam. Výraznými postavami mezi nimi 

bylo jedno bratské duo, díky kterému se nakonec po nějaké době podařilo odhalit, že jde o 

mladé antifašistické "militanty". Mnohé ta "militantnost" stejně tak, jako fandovství ke Slavii 

rychle přešlo a ani to moc nebolelo :). Nutno říci, že bratrské duo asi sice někam na tribuny 

chodí dodnes, ale jejich politická zapálenost právě díky ztracení anonymity a dalším 



okolnostem je dááávno ta tam. Po nich už vyloženě taková skupina v našem "rajónu" nebyla 

zaznamenána. Pár jedincům bylo maximálně "taktně" upozorněno, že symbolika AFA nebo 

GNWP není u nás v ochozech vítanou ozdobou. Z "levicovosti" byla nařčena jinými týmy 

skupina Zhuligans, která na Strahově pravidelně stála na balkónku s vlajkou s názvem své 

skupiny. Ale jednalo se o skupinu starých respektovaných výjezďáků, kteří politiku opravdu 

neřešili, i když si možná mysleli o nás své, ale jelikož se mezi nimi pohybovali tehdy naši 

staří hools v mikinách White Fight Europe, Skrewdriver atd., nešlo tedy o žádnou zaujatou a 

řešitelskou levicovou partičku, jak nám bylo tenkrát vytýkáno. 

Zajímavá příhoda se váže k vlajce a skupině Slavia Intelectuals. Jejich vlajka nepravidelně 

visela na protilehlé tribuně Strahovského stadionu. Jednou se tenkrát konal  na Strahovských 

kolejích tuším první ročník Antifa turnaje ve fotbale. A ve výsledkové listině fungoval tým 

Slavia Intelectuals, což se nám samozřejmě opravdu nelíbilo a chtěli jsme si při první možné 

příležitosti s majiteli vlajky popovídat, ale jaké bylo naše překvapení, když si pro vlajku přišli 

opravdu nějací postarší intelektuálové, kteří opravdu na žádném turnaji nebyli a nevěděli 

vůbec, která bije a díky fake názvu antify si zažili stresovou chvilku :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 7 

Rozhovor  – Strašák (Tribuna Sever) 

Jak ses ty osobně dostal na fotbal a proč chodíš zrovna na utkání SKS? 

Na Slavii mě poprvé vzal otec, poté jeden dědeček, druhý a nakonec kamarádi z fotbalu, se 

kterými jsem začal chodit aktivně fandit někdy v roce 2001. Narodil jsem se na Vinohradech, 

do 14-ti žil ve Vršovicích, pak ve Strašnicích, táta za Slavii hrál, děda byl obrovský fanoušek, 

chodil jsem na slávistickou školu a miloval její dresy. Já si vlastně ani nijak vybrat nemohl… 

Jak bys obecně popsal politickou orientaci kotle Slavie, jednak z hlediska hooligans a 

také z hlediska ultras? 

Situace na Slavii je v podstatě pořád apolitická, s mírným kolísáním směrem k pravicovému 

extrémismu. Když už někdo na Slavii politiku řešil, tak se jednalo v minulosti o skinheady a 

dnes o pravicové extrémisty. Ale nedá se mluvit o celkové smýšlení skupiny jako celku. 

Jak bys popsal vývoj slávistického kotle z hlediska politiky za dobu, co chodíš na fotbal? 

V kterých letech byl na příklad politicky nejaktivnější a z jakého důvodu? 

V minulosti, když se začínalo veřejně mluvit o hooligans, většina takto smýšlejících slávistů 

tíhla k extrémní pravici. To v určité míře přetrvalo, nejspíš i díky určité „výchově“ dodnes. 

Vždy však kromě pravicových extrémistů aktivně působili tací, kteří politiku vůbec neřešili, 

proto se nikdy politika na Slavii nerozšířila tak, aby ji přijal za své a akceptoval celý kotel. 

V celé historii působení ultras a hooligans na Slavii kolísal vliv pravicových extrémistů. 

V jednu chvíli se dalo mluvit o naprosto dominantním hnutí, jindy bylo jejich působení 

marginální. Dá se však mluvit konstantním působení pravicových extrémistů na Slavii. 

Jaká skupiny byly v minulosti pro formování slavistického kotle klíčové a jaké jsou 

nejaktivnější nyní? 

Když mluvíme o kotli, fandění a částečně i radikalizaci příznivců, to začalo již v době 

komunismu. Nebylo však úplně módou, aby se skupiny pojmenovávali. Jejich pokračovatelé 

v 90. letech minulého století začali zakládat skupiny. Mezi nejaktivnější patřily skupiny 

Fanatics, Brigate 97, Výtržník, následně RWS, Youngsters, GOS, RWP, v současnosti jsou to 

skupiny Loyals, Beta Fans, SFE. Zásadním krokem bylo v roce 2008 spojení všech pod 

značku Tribuna Sever. 

Které z těchto skupin považuješ za politicky jasně vyprofilované a jakým směrem? Platí 

podle tebe, že se nyní snaží Tribuna Sever jako celek vystupovat apoliticky? 

Rozhodně. V každé skupině se najdou pravicově smýšlející jedinci, ale také ti, které politika 

vůbec nezajímá. Co se však dá říct v podstatě s jistotou – na Slavii nenajdeš téměř žádného 

levicového extrémistu. 



 

 

Jak bys definoval tvrdá jádra fanoušků Sparta a Bohemians podle jejich politické 

orientace? 

Sparta se v minulosti jasně klonila k pravici. V současnosti vliv pravice na Spartě stále více 

klesá a většina se zaměřuje hlavně na chuligánství, naopak velmi stouplo užívání drog a 

Sparta dávno není tak pravicově orientovaná, jako v minulosti. Bohemians byli historicky 

snad nejpravicovějším táborem. Již v době komunismu byli proslulí tím, že na Bohemku 

chodí fanoušci, kteří mají třeba vytetované hákové kříže a podobně. Postupem času se však 

složení kotle měnilo. V době znovuzrození Bohemians chodilo fandit pár aktivních 

levicových extrémistů. Popularita Bohemians v době záchrany přitáhla další fanoušky, 

zejména levicové a i když se dnes objevují i opačně smýšlející skupiny, dá se stále mluvit o 

levicovém klubu. 

Jak politika ovlivnila vztah s fanoušky Bohemians 1905? Byla hlavním důvodem 

k ukončení smíru? 

Zásadně. Byla důvodem zrušení smíru i družby ze strany radikálních slávistů. Následné 

události se však dotkly i obyčejných fanoušků a dnes se o přátelských vztazích téměř nedá 

mluvit.  

Do jaké míry je podle tebe tvrdé jádro Bohemky spojeno s krajně levicovými 

skupinami? 

Viz. otázka výše. V současnosti je velká část radikálních bohemáků aktivní i na politické 

scéně, samozřejmě v levém spektru. 

Jak jsi vnímal střet v jejich kotli na konci loňské sezony mezi pravým a levým křídlem? 

Nic zásadního. Jak bylo řečeno, začala se na Bohemce tvořit i pravicová skupinka. Té se 

samozřejmě nelíbila orientace ostatních klokanů a tak začaly menší konflikty. Ty vyústili 

v otevřený boj na tribuně, když si levicově smýšlející pozvali na pomoc zahraniční kolegy. 

Zaznamenal jsi někdy střety, které měli i politický podtext? Měli SKS někdy konkrétní 

konflikty na příklad s Antifou? 

Krom malých drobností, kdy na Slavii zabloudili nějací pomatenci, si nic nepamatuji. 

Existují či existovali podle tebe na Slavii i krajně levicové skupiny? Pokud ano, jak 

těžkou měli pozici se prosadit? 

Vím, že se jednou na Slavii objevili dva jedinci, kteří si přinesli vlajku Good night white 

pride. Bylo to ještě v době Strahova. Ta vlajka nevisela ani pár minut a kluci raději odešli a již 

se neukázali. V současnosti levicové skupiny na Slavii určitě nepůsobí, pokud ano, tak 

naprosto skrytě. 



 

Příloha 8 

Rozhovor – Red White Supporters 

 

Jak ses ty osobně dostal na fotbal a proč chodíš zrovna na utkání SKS? 

Chodím na utkání SKS protože jsem vyrostl ve Strašnicích, takže poblíž původního a 

současného stadionu SKS. Moje rodina fandila (otec) Slávii. Pořádně chodit jsem začal 

poměrně netypicky pozdě, okolo 18 – 19 roku. Bylo to v zhruba v roce 2000, kdy jsem se dal 

dohromady s několika lidmi mého věku a začali jsme chodit společně na fotbal. Seznámili 

jsme se na internetu, na kdysi legendárním xchatu (Místnost Fotbal:). Na internetu jsem si 

nové kamarády hledal, protože z mého okolí nikdo na fotbal moc aktivně nechodil, a když už, 

tak na tribunu. Já chtěl od začátku do kotle, přišlo mi to takové dobrodružné  

Jaká je historie vaší skupiny? (vznik, počet členů atd.) 

Oficiálně slavíme rok založení 2001, kdy jsme představili naši vlajku a také naše šály. Byli 

jsme první ultras skupinou na Slavii, v roce 2001 se slovo a úloha ultras teprve zabydlovali na 

naší scéně. Lidé v kotli byli buď chuligáni, nebo fanoušci.  V zásadě nic mezi tím. Ze startu 

jsme proto museli o svou existenci bojovat, protože nás nechápala ani jedna strana kotle, pro 

obyčejné fanoušci jsme byli radikálové (protože jsme dělali podobně jako chuligáni chorea), 

pro chuligány jsme byli příliš divní, protože jsme se ze startu vůbec neprali a chtěli se jen 

prezentovat choreem a fanděním na stadionu.  

Odkud a jak rekrutujete nové členy? Hrají v tomto roli i politické názory 

potencionálních členů? 

Co se týče naší skupiny, spíše vždy přivede někdo někoho nového, za koho se zaručí. Ten 

člověk s námi musí pak chodit na různé akce. Záleží také na jeho schopnostech, po jaké době 

ho k nám přijmeme. Někdo nám přijde schopný (je dobrý rváč, umí přidat peníze na společné 

aktivity, je na něj spoleh, chodí na všechny srazy, snadno si mezi námi najde kamarády), jiný 

méně schopný. Jsou lidé, co jsme chtěli přijmout po měsíci, jsou lidé, co ani po letech s námi 

nezískali možnost vstupu. Většinou protože si mezi námi nedokázali najít dostatek kamarádů 

a zastánců. O nových členech se hlasuje, nicméně velkou váhu má názor předních jedinců. 

Uvnitř naší skupiny se ale dodržuje demokracie. Stalo se nám, že jsme chtěli přijmout 

jednoho schopného člověka, ale protože proti němu protestoval jeden z našich již dříve 

přijatých členů, byť nebyl moc významný, tak jsme ho nakonec nepřijali (tyto dvě osoby 

spolu měli osobní spor, takže se spolu nesnášeli. Nedalo se nic dělat). Při přijetí musí nový 

člen vypít drink Rum Whisky Slivovice (=RWS, tři panáky alkoholu smíchané 

dohromomady). Politika při naší skupině nehrála roli, chodili s námi i lidé co vyznávali NS 

krajně pravicovou ideologii (byť jen v období dospívání a poté již nebyli tak radikální), i třeba 

lidé s metalovými postoji, dlouhými vlasy a podobně.  



 

Jaké jsou hlavní příčiny, že RWS již nejsou aktivní tolik jako v minulosti? 

Je to jednoduché, jednak problémy s policií, jednak nás většinu dohonil věk. Děti, rodina, 

nutnost se pořádně otáčet aby člověk vše uživil, odlišné priority. Přesto občas někam 

hromadně vyjedeme, část lidí se občas někde i popere.  

Jaká je politická a ideologická orientace vaší skupiny? 

Naše ideologie je, že jako skupina stojíme při sobě. RWS je pro nás na prvním místě. Poté je 

zbytek Slavie (kotel). Docela nás zajímá i fotbal, část z nás sleduje dění na hřišti 

s opravdovým zájmem, byť ne všichni. Politickou orientaci absolutně nemáme, podobným 

tendencím se smějeme. Občas jsme se mezi sebou o politice i pohádali, ale vždy v dobrém, 

nikdy nás to nerozdělilo.  

Jak bys obecně popsal politickou orientaci kotle Slavie, jednak z hlediska hooligans a 

také z hlediska ultras? 

Většinu lidí politika nezajímá. Malá část si hraje na různé pravicové radikály, v rámci toho že 

občas někde zvednou ruku, či nadávají na různé menšiny. Nicméně nijak extrémně to 

neprožívají. Pak je ještě velmi malá část, která je opravdu přesvědčenými neonacisty. Ti se 

angažují v různých hnutích a svoji ideologii aktivně propagují. Určitě jejich přítomnost 

odrazuje případné levicové radikály, kteří by s námi chtěli chodit na rvačky (byť tedy nevím o 

žádném levicovém radikálovi, který by o něco podobného stál, jen to předpokládám) 

Jak bys popsal vývoj slávistického kotle z hlediska politiky za dobu, co chodíš na fotbal? 

V kterých letech byl na příklad politicky nejaktivnější a z jakého důvodu? 

Nijak, v zásadě je to stejné, jak bylo popsáno o odstavec výše. Jeden čas byly snahy o větší 

„nacifikaci“ našeho kotle, ale protože NS jedinci stále jen mluvili o tom, že přivedou další NS 

lidi, co se s námi budou prát a nikdy jich nepřivedli dostatečný počet (občas se někdo ukázal, 

ale málokdy mu to vydrželo), tak to vždy nějak usnulo.  

Které skupiny bys viděl na Slavii jako politicky jasně orientované? Platí podle tebe, že se 

slávistický kotel snaží vystupovat apoliticky?  

Za sebe si netroufnu žádnou skupinu označit jako 100% politicky orientovanou. Všechny 

skupiny mi přijdou, že mezi sebou mají někoho, kdo není zase až tak úplně politický. 

Pochopitelně, jsou asi skupiny, které k tomu mají blízko. Naše to ale není. 

Jak bys definoval tvrdá jádra fanoušků Sparty a Bohemians podle jejich politické 

orientace? 

Sparta se dlouhodobě profiluje jako extrémně pravicová. Z části je to pravda, z části mýtus, 

který ACS rádi udržují, protože jim pomáhá přitáhnout další jedince k nim do kotle. Je 

pravdou, že část pražských významných NS se alespoň nějaký čas motala kolem ACS kotle. 

Nicméně osobně ACS za čistě pravicový tábor nepovažuji, je mezi nimi spouta názorových 



proudů a některé z nich rozhodně nejsou NS. Za pravicový tábor považuji třeba Sigmu 

Olomouc, kde je chuligánství a NS scéna asi nejvíce propojená (v rámci ČR). Tam je to 

opravdu velké propojení NS a hools. Podobně to dříve bylo v Brně, ale těžko říct, jak je tomu 

v současnosti.   

Jak politika ovlivnila vztah s fanoušky Bohemians 1905? 

Hodně lidí tvrdí, že velmi, za mě to byla spíše vhodná záminka jak se od nich odtrhnout. 

Družba skončila již dáno, byl jen smír, a co si kdo vezme ze smíru? To nepomáhalo ani jedné 

straně, tak jsme vyvolali s bohemkou nenávist. Mě osobně je tato nenávist lhostejná, ale velká 

část lidí na SKS (a nejenom ti pravicově radikální) ji velmi prožívají  

Do jaké míry je podle tebe tvrdé jádro Bohemky spojeno s krajně levicovými 

skupinami? 

Těžko říct, jaká je opravdová realita, to musí vědět nejlépe oni sami. Nicméně je pravda, že 

radikální levičáci se při rvačkách na jejich straně objevovali. Kolik jich ale celkem bylo, musí 

vědět hlavně bohemáci sami.  

Jak jsi vnímal střet v jejich kotli na konci loňské sezony mezi pravým a levým křídlem? 

Mě to leda tak pobavilo:). Je to jejich boj, jaké křídlo na stadionu vyhraje. Osobně jsem rád, 

že se to na našich stadionech popralo, i když v rámci jednoho klubu. Aspoň se něco děje.  

Zaznamenal jsi někdy střety, které měli i politický podtext? Měli SKS někdy konkrétní 

konflikty s na příklad Antifou? 

Kdysi se něco semlelo, ve stylu že nějací naši mladí někde vyřvávali v noci různá hesla a byli 

napadeni Antifou. Ale nešlo o nic velkého. Ona je asi klasika, že když někdo holohlavý v noci 

někde řve, přitahuje to pozornost kde koho:). Že by po někom od nás Antifa aktivně šla, jsem 

nezaznamenal. Je pravda, že některé hlavní NS postavy z našeho tábora pravděpodobně 

monitoruje (kupříkladu jejich aktivity na internetu).  

Existují či existovali podle tebe na Slavii i krajně levicové skupiny? Pokud ano, jak 

těžkou měli pozici se prosadit? 

Nebyly. A nedokážu si je tam představit. Část lidí od nás by byla militantně proti. A pokud by 

vznikl na stadionu konflikt, asi i naše apolitická část by se postavila za lidi, které již známe… 

Obecně bych rád na závěr poznamenal, že jsme chuligánské hnutí, nikoliv skautský tábor. 

Prvotním, podle čeho hodnotíme nového člena, je schopnost se rvát na ulici. Čím lepší je 

někdo rváč, tím lepší má v partě postavení. Z toho vyplývá, že někdo si může dělat ve svém 

táboře, co se mu zlíbí a propagovat jakoukoliv politiku chce a nikdo mu to nebude moc 

zakazovat. Tím jen narážím na to, že i v NS táborech jsou lidé, kteří mají zřetelně jiná, než 

NS vyznání (nikoliv ve smyslu, že by byli levičáci, ale kupříkladu ve smyslu, že NS opovrhují 

a nestydí se to dát najevo). Nicméně jsou natolik platní rváčové, že si mohou dovolit cokoliv. 

Touto optikou je nutné na celou problematiku nahlížet.  



 

Osobně jsem apolitický, ale raději než mít vedle sebe ve rvačce ustrašeného apolitika, tak tam 

raději uvidím politicky angažovaného člověka, který se umí (a chce) prát.  

Ještě bych poznamenal, že mezi politickými lidmi je naprosto stejné procento dobrých rváčů 

jako mezi zbytkem chuligánů. Část se rvát umí, část vůbec.  

Red White Supporters www.rws2001.com 
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Příloha 9 

Rozhovor se zástupcem Youngsters 

Jak ses ty osobně dostal na fotbal a proč chodíš zrovna na utkání SKS? 

Protože jsem se jako slavista narodil a fotbal je fenomén. 

Jaká je historie vaší skupiny? (vznik, počet členů atd.) 

Naše skupina (Youngsters) vznikla v roce 2002 a vzdy mela zhruba 10 clenu. Řady se měnily 

zřídka. 

Odkud a jak jste rekrutovali nové členy? Hrají v tomto roli i politické názory 

potencionálních členů? 

Podle způsobu společenského soužití. 

Jaké jsou hlavní příčiny, že Younsters již nejsou aktivní tolik jako v minulosti? 

Spoustu paragrafu, soudu a také výkony trestu - pro některé navíc opakované 

Jaká je politická a ideologická orientace vaší skupiny? 

Pravice a WP. 

Jak bys obecně popsal politickou orientaci kotle Slavie, jednak z hlediska hooligans a 

také z hlediska ultras? 

Z hlediska hooligans drive drtivá většina pravice, ale i zde byl znát celorepublikový ústup. 

Presto se najde na poměry stale dost lidi, kteří na svých postojích moc neubrali. Kotel 

samozřejmě vice apoliticky, ovsem bez levicových prvků. 

Jak bys popsal vývoj slávistického kotle z hlediska politiky za dobu, co chodíš na fotbal? 

V kterých letech byl na příklad politicky nejaktivnější a z jakého důvodu? 

Těžko říct. Například na konci 90. let létaly pravice nahoru skoro všem, ale několik lidi z toho 

byli jen pozéři. O něco později pak takových bylo méně, ale možná vice těch, co to brali 

opravdu vážně. 

 

Které skupiny bys viděl na Slavii jako politicky jasně orientované? Platí podle tebe, že se 

slávistický kotel snaží vystupovat apoliticky? 

O chuligánské skupině jako takové se dá mluvit pouze v případě Youngsters a ohledne její 

orientace již bylo odpovězeno. Kotel všeobecně spadá pod Tribunu Sever a ti se tváří 

apoliticky. 



 

Jak bys definoval tvrdá jádra fanoušků Sparty a Bohemians podle jejich politické 

orientace? 

Sparta - bez jasného profilu, všechno možné, ale samozřejmě se v tak velkém táboru najdou i 

tací, kteří to mysli vážně (pravice). Každopádně to tam s tou pravici není tak horké, jak si 

někteří myslí. Bohemians - antifašisti a levice. 

Jak politika ovlivnila vztah s fanoušky Bohemians 1905? Byla jedním z příčin ukončení 

smíru? 

Určité! Bylo to naprosto logické řešení. Zvlášť, když se začaly častěji objevovat politické 

potyčky, kde na straně pravice stali slavisté a na straně druhé bohemáci. Ovsem i bez těchto 

politických a subkulturních rozbrojů by vše dopadlo se stejným výsledkem. Bohemians byli 

vždy velcí rivalové a snad rekordně krátká družba (jedna sezona) s následným smírem na tom 

nic nemění. 

Do jaké míry je podle tebe tvrdé jádro Bohemky spojeno s krajně levicovými 

skupinami? 

Když Bohemians ještě měli jakž takž funkční skupinu, tak hodně. Ted už asi tolik ne, protože 

celkově aktivních v tomto dění je v jejich skupině sakra málo. 

Jak jsi vnímal střet v jejich kotli na konci loňské sezony mezi pravým a levým křídlem? 

Nijak. Je mi to celkem jedno. 

Zaznamenal jsi někdy střety, které měli i politický podtext? Měli SKS někdy konkrétní 

konflikty na příklad s Antifou? 

Mnohokrát. Například drive často pravice chodila lovit levičáky/antifašisty, tak na málokteré 

akci chyběl někdo z SKS. Na mnoha různorodých pravicových akcích byla účast SKS 

dokonce výrazně vyšší, než u jiných, všeobecně početnějších hools táborů a to i mimo Prahu. 

Existují či existovali podle tebe na Slavii i krajně levicové skupiny? Pokud ano, jak 

těžkou měli pozici se prosadit? 

Neexistovali. Už když se vezme cela historie našeho klubu, tak takové prvky ke Slavii prostě 

nepasuji. 

U některých příznivců krajní pravice zaznívá názor o nesmyslnosti hooligans střetů 

z důvodu ideologické blízkosti bojujících skupin, jaký na to máš názor ty? 

Nikdy jsem se tímto názorem hlouběji nezabýval. 

 

 



 

Příloha 10 

Rozhovor –  Cíba (Ultras Sparta) 

 

Jak ses ty osobně dostal na fotbal a proč chodíš zrovna na utkání ACS? 

Na Spartu jsem se dostal přes svého otce. Ten mě a mého bratra bral na zápasy hokejové 

Sparty od roku 1994. V roce 2004 jsem byl na svém prvním fotbalovém zápase Sparty. Takže 

ACS je pro mě srdeční záležitost, kterou jsem podědil po svém otci. Od roku 2011 už ale 

nejsem aktivním členem. 

Jak bys obecně popsal politickou orientaci kotle Sparty, jednak z hlediska hooligans a 

také z hlediska ultras?  

Politická orientace v kotli ACS je hlavně krajně pravicová. U některých případů to je i 

nacionalismus.  

Jak bys popsal vývoj sparťanského kotle z hlediska politiky za dobu, co chodíš na 

fotbal? V kterých letech byl na příklad politicky nejaktivnější a z jakého důvodu? 

Vždycky jsem se hlásil k Ultras. Takže politika šla mimo mě. Ale slyšel jsem, že do roku 

2001 byl kotel hodně aktivní v pravicových aktivitách, to ale postupem času vypršelo. Bylo to 

hlavně tím, že dřív dost chuligánů se hlásilo k Národnímu Odporu. Ti nakonec buď přestali 

chodit, nebo šli do vězení. Šlo tedy hlavně o starší ročníky. 

Jaká skupiny byly v minulosti pro formování sparťanského kotle klíčové a jaké jsou 

nejaktivnější nyní? 

Do roku 2000 cca to byla hlavně skupina Brigate drápek z lasičky a Red pirates. V nynější 

době je zřejmě nejaktivnbější skupina Prague Boys, za ní pak Falanga a Youth Firm (City 

boys). 

Které z těchto skupin považuješ za politicky jasně vyprofilované a jakým směrem?  

Všechny skupiny jsou pravicově orientované. 

Jak se podle tebe snaží vystupovat Ultras Sparta jako celek? 

Ultras Sparta měla často výkyvy v aktivitě. Byly sezóny, kdy vše klapalo, ale pak přišel útlum 

a naopak. Je to dáno hlavě tím, jaké má Sparta výsledky. 

Souhlasíš s názorem, že se některé významné chuligánské skupiny Sparty se stávají stále 

více apolitickými? Pokud ano, kde vidíš příčiny? 

Nesouhlasím. 



 

 

Jak bys definoval tvrdá jádra fanoušků Slavie a Bohemians podle jejich politické 

orientace? 

Slávie bývala pravicová, ale nevím jak dnes. A u Bohemians to bývala levice, ale s nástupem 

Berseku se přidala i pravice. Což často vyústí v konflikt přímo v kotli. 

Do jaké míry je podle tebe tvrdé jádro Bohemky spojeno s krajně levicovými 

skupinami? 

Určitě dost členů je hodně aktivní v Antifě, ale nedokážu odhadnout jaké to je procento. 

Jak jsi vnímal střet v jejich kotli na konci loňské sezony mezi pravým a levým křídlem? 

Podle mě politika na fotbal, potažmo do kotle, nepatří. A konflikt v kotli Bohemky je toho 

důkazem. Zbytečně to rozklíží skupiny a aktivita kotle následně upadá. Příkladem můžou být 

rozbroje mezi skupinami Partizanu Bělehrad. 

Zaznamenal jsi někdy střety, které měli i politický podtext? Měli fanoušci ACS někdy 

konkrétní konflikty na příklad s Antifou? 

Tyhle střety jsem nezaznamenal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 11 

Rozhovor Filip Vávra 

 

Jak byste obecně definoval vztah příznivců krajní pravice k fotbalu, má podle Vás tato 

skupina blíže k účasti na fotbalových zápasech? 

Fanouškovská klubová scéna se u nás tvořila pod dojmy z Anglie, kde spojení krajní pravice a 

fotbalu vždy existovalo. Hodně mladých fans se u nás k politice dostalo právě na tribunách, 

díky vlivu okolí. Dalším faktorem je to, že fotbal je u nás nejmasověji navštěvovaný sport, 

především mládeží, a jestliže mezi mládeží jsou krajně pravicové postoje zastoupeny 

v nemalé míře, přirozeně se to musí odrazit i na skladbě fanoušků klubů. 

Jak byste definoval tvrdá jádra fanoušků Slavie, Sparta a Bohemians podle jejich 

politické orientace? 

Sparta i Slavie většinově krajní pravice. Bohemians byl historicky klub, kde vedle sebe byli 

pravičáci a punks. V druhé polovině 90.let si Bohemku zvolili nepolitičtí a nerasističtí 

skinheads, jako pro ně nejvíc vhodný klub, na kterém by mohli předvádět svou „lásku“ 

k fotbalu. Ve skutečnosti šlo jen o pózu. Pravicové a levicové elementy se alespoň donedávna 

uvnitř Bohemky tolerovaly. 

Do jaké míry je podle Vás tvrdé jádro Bohemky spojeno s krajně levicovými 

skupinami? 

Její jedna část je součástí této scény. To je dlouhodobý jev. Stejně jako, že další část je 

spojena s krajní pravicí. 

Jak jste vnímal střet v jejich kotli na konci loňské sezony mezi pravým a levým křídlem? 

Mělo jít o vyřizování účtů, kdy si levicová část, která prý v minulosti pravidelně inkasovala 

od pravičáků v Bohemce, dovedla zahraniční posily z řad antifašistických fans. Ten konflikt 

trvá dál. Existuje přímá nenávist mezi levicovými ultras, a pravicovými hooligans. 

Subkultura hooligans i ultras bývá často spojována s krajní pravicí, do jaké míry se 

podle Vás daří na stadionech krajní pravici rekrutovat nové členy? Působí tento efekt i 

opačně? 

Z mojí zkušenosti je většina tvrdého fotbalového jádra v republice orientována krajně 

pravicově. To souhlasí. Nějaký cílený nábor a oslovování nezapojených fans se ale neděje. 

Člověk si svůj politický názor většinou tvoří mimo stadion. Na fotbale v davu ho pak může 

ventilovat. To, že je pravice na fotbale tak dominantní, je dáno agresivním vystupováním 

proti levicovým a podobným projevům na fotbale, což na jednu stranu nedává levici moc 

šancí se mimo Bohemku prosadit (a byly takové snahy), a na druhou to vytváří dojem, že 

všichni fans jsou vlastně pravičáci. 



 

Zaznamenal jste někdy konkrétní pokusy této rekrutace, ve smyslu promyšlenější 

strategie? 

Ne, nikdy. 

Dají se skrze fotbal navázat kontakty i na příznivce krajní pravice z jiných měst nebo i 

jiných států? 

V podstatě ano. Ale tím pojítkem pak není fotbal, ale politika. Tedy demonstrace, koncerty, 

nebo nějaká tématická diskuse na internetu, pod kterou se sejdou fans z různých měst. 

U některých příznivců krajní pravice zaznívá názor o nesmyslnosti hooligans střetů 

z důvodu ideologické blízkosti bojujících skupin, jaký na to máte názor vy? 

Asi takto. Většina fans je krajně pravicová, ale většina krajní pravice na fotbal nechodí. Takže 

někomu, kdo řeší jen politiku, to asi smysl moc nedává. Při rvačkách s jinými kluby sem často 

narazil na kamarády z politických akcí. To si pak prostě vyberete někoho, koho neznáte. 

Aktivity na fotbale jsou mnohdy spojeny i s trestnou činností, myslíte si, že problémy 

spojené s fotbalem oslabují krajní pravici jako celek? 

Jak jsem psal výše, většina krajní pravice u nás na fotbal nechodí. 

Jak jste se Vy osobně dostal na fotbal a proč jste chodil zrovna na utkání ACS? 

Na fotbal jsem chodil asi od roku 1992 a to jak na Spartu, tak i na Viktorku. Fotbal, jako hra, 

mě ale nikdy nezajímal. Chodil jsem tam za kamarády. A ti všichni chodili na Spartu nebo 

právě Viktorku. Fotbal mě nezajímá dodnes. Jen věci okolo něj. 

Jak byste popsal vývoj sparťanského kotle z hlediska politiky?  

Tak jako to bylo vždy, tahouni kotle i chuligánek, jsou pravičáci. To je celé roky stejné. 

Zaznamenal jsi někdy střety, které měli i politický podtext? Měli fanoušci ACS někdy 

konkrétní konflikty na příklad s Antifou? 

Antifa svého času cílila na některé sparťanské hooligans, kteří byli aktivní i politicky. To 

přirozeně vyvolávalo reakce a například střety s Bohemkou byly vždy brány jako střet s AFA 

a Bohemka si na takový střet za posledních 10 let troufla jen dvakrát a pokaždé byla tvrdě 

zbita. Je ale těžké v tomto případě rozlišovat, jestli člověk v tu chvíli vystupuje jako chuligán 

Sparty nebo pravičák. Ono se to dost překrývá. 

Některé významné chuligánské skupiny Sparty se stávají stále více apolitickými, kde 

vidíte příčiny? 

Ono je především novinka, že nějaké skupiny vůbec vznikly. Sparta byla po chuligánské 

stránce vždy jednotná. Co vím, skupiny existují dvě a to Prague Boys a Falanga (většina 

chuligánů, ale v žádné skupině není). Prague Boys se začali trhat od zbytku kvůli svým 



vztahům s Poláky a snahám o družbu s nimi (proti tomu Sparta vždy stála = žádné družby 

s Poláky). I v této skupině jsou pravičáci, ale tahouni tak politicky zaměření nejsou. Baví je 

hlavně boj. A tím je asi ovlivněna i image skupiny a může to budit dojem, že Sparta začíná 

být apolitická. PB je v podstatě jen bojová skupina, která ani moc nechodí na stadiony, a tak 

bych podle ní nehodnotil Spartu jako celek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 12 

 

Rozhovor se zástupcem ACS hooligans – vystupujícím pod přezdívkou Jirka Lála 

 

Jak ses ty osobně dostal na fotbal a proč chodíš/chodil zrovna na utkání ACS? 

Ke Spartě jsem se dostal přes svého otce, kterej mě na Letnou bral od malička, takže jsem to 

měl jednodušší ve výběru a Sparta jako taková byla nejlepší klub v českých poměrech a 

dějinách.  

Jaká je historie ACS hooligans?  

Historie je hodně dlouhá, ale to se ještě neřešila tolik politika jako dneska, ale historie je jako 

v každým jiným klubu, začalo to podporováním svého klubu a jakožto pražský klub bylo 

napadání ze strany jiných městských klubů a postupem času se rozrostlo násilí i na stadiony a 

vytvářely se skupinky aktivnějších “fanoušků“. 

Odkud a jak rekrutujete nové členy? Hrají v tomto roli i politické názory 

potencionálních členů? 

To je těžký říct, podle mě se nikdo nikdy nerekrutoval a spíše to bylo, že někdo přišel se 

známým, co už na Spartu mezi jádro chodí a bud vydržel anebo skončil na hokeji. Jako 

levicovej smýšlející jedinec by se asi na Spartě nechytnul, takže si myslím, že trošku ta 

politika je jakoby znát v názorech lidí na Spartě  

Některé významné chuligánské skupiny Sparty se stávají stále více apolitickými, kde 

vidíš příčiny? 

Příčiny v tom nevidím, je to prostě klasickej vývoj, všechno jednou končí a začíná nová éra a 

je to i osvobození od nějakýho škatulkování, kdo a k jakým politickým názorům patří. 

Jak se obecně dívá starší generace na toto odpolitizování mladších členů ACS? 

Jak už jsem uvedl v předešlé odpovědi, je to nová éra a novej vývoj, takže nemá cenu se 

v tom hrabat a nechávat to tak jak je. 

Jak bys obecně popsal politickou orientaci kotle Sparty, jednak z hlediska hooligans a 

také z hlediska ultras? 

Orientace je směrem na pravicově smýšlející lidi a jsou i čistě apolitický lidi, ale těch moc 

neznám.   

V kterých letech byl na příklad politicky nejaktivnější a z jakého důvodu? 

To se takhle nedá napsat dle mě po roku 1990?, tam se utvářelo silný pouto na pravicovou 

orientaci si myslím. 



Které skupiny bys viděl na Spartě jako politicky jasně orientované?  

Co jsou skupiny teď, ták jsou už spíše čistě apolitický dle mýho a jakožto neskupinka 

hooligans je pravicová 

Jak bys definoval tvrdá jádra fanoušků Slavie a Bohemians podle jejich politické 

orientace? 

Jak Slávie i Bohemka má jak apoliticky, levicově i pravicově smyšlející jedince, tohle se nedá 

prostě jen tak určit. 

Do jaké míry je podle tebe tvrdé jádro Bohemky spojeno s krajně levicovými 

skupinami? 

Podle mě dost, jsou napojený na německý klub St. Pauli a ten je hodně levicově zaměřenej.  

Jak jsi vnímal střet v jejich kotli na konci loňské sezony mezi pravým a levým křídlem? 

Tohle vyústění se dalo čekat, ale bohužel levice byla v množstevní přesile i díky podpoře 

zahraničních levicových klubů. Bohemka jako taková je brána, jako snad jedinej levicovej 

klub v české fotbalové lize, pokud nepočítám nižší ligy. 

Zaznamenal jsi někdy střety, které měli i politický podtext? Měli fanoušci ACS někdy 

konkrétní konflikty na příklad s Antifou? 

Nemyslím si, ale jako pár jedinců mohlo mít střety, ale že by bylo něco mířený přesně pod 

klubovým štítem, to si nepamatuju. 

U některých příznivců krajní pravice zaznívá názor o nesmyslnosti hooligans střetů 

z důvodu ideologické blízkosti bojujících skupin, jaký na to máte názor vy? 

Jako je pravdou, že krajní pravicový lidi, fotbalový chuligány odsuzují, ale to je každýho 

názor a je spousta lidí, co na fotbal chodí anebo chodili a sem tam se i pár akcí proti klubům 

zúčastnili, ale to je přesně o tom, že každej je jedinec a každej má svůj názor, jako celek se to 

nedá brát. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 13 

 

Rozhovor – Truth over Ignorance (politický aktivista a v minulosti aktivní chuligán 

Sparty) 

 

V této souvislosti škatulkování na pravici-levici používám po dohodě s tazatelem s tím, že se 

jedná pouze o zjednodušení orientace. Realita je o něco méně škatulkovatelná. Například 

místo ultrapravice by bylo na místě spíše pojmenování třetí cesta, které mnohem lépe 

vystihuje „zařazení“ v politickém spektru. Podobně levicí jsou často nazýváni nohsledi 

nerůznějších liberalistů, kteří jsou ve skutečnosti často sami kapitalisty atd.. 

 

Jak bys obecně definoval vztah příznivců krajní pravice k fotbalu, má podle tebe tato 

skupina blíže k účasti na fotbalových zápasech? 

Nedá se říct, vztah krajní pravice, jako nějakého celku. Prostě velká část fanoušků má 

názorově blízko k ultrapravici. A ti jsou tam už od samého začátku. Ale to je dáno každým tím 

jedincem. Samozřejmostí je, že když se takovýchto lidí sejde více, tak mají v mnoha věcech 

společnou řeč. Tím i další příchozí, kteří se shodují i v jiných otázkách, než je společný 

oblíbený klub, mají k sobě blíž.  

 

Jak bys definoval tvrdá jádra fanoušků Slavie, Sparta a Bohemians podle jejich 

politické orientace? 

Co se týče Sparty, tak se dá poměrně jednoznačně odpovědět ultra pravice. Pokud se máme 

držet toho, co jsem nastínil v předmluvě, že jde o domluvené zaškatulkování. U Slávie to bylo 

podobně. Jak je to teď, nemám přesné informace, jelikož většina chuligánů už tam nechodí. U 

Bohemky je situace odlišná s tím, že hooligans a dejme tomu ulras, jsou v opozici. Pokud tedy 

budeme mluvit o chuligánské skupině berserk, tak ta je podle vyjádření starších členů jako 

celek politicky nevyhraněná. Ale spíše měla blíž k pravici.  Dnes se mladší členové přiklánějí, 

nebo se sami hlásí k ultrapravici. Jinak jako „ultras“ se do sektoru stahovala nejrůznější 

sebranka. Včetně feťáků, levičáků atd. A ti ani jinam chodit nemohli. 

 

Do jaké míry je podle tebe tvrdé jádro Bohemky spojeno s krajně levicovými 

skupinami? 

Prakticky nijak. 

Jak jsi vnímal střet v jejich kotli na konci loňské sezony mezi pravým a levým křídlem? 

 Jak to již vyplývá z předchozích odpovědí, tak se dlouhodobě stupňovalo napětí mezi 

chuligánskou a „ultras“ scénou. Jak to u podobných přizdisráčů bývá, tolerance končí tam, 

kde končí strach. Takže jakmile přišli na stadion po jedné z jejich akcí, tak byli samozřejmě v 

přesile. Navíc mnoha účastníkům včetně cizinců odpadly i obavy z odvety, jelikož měli jistou 

anonymitu spočívající v tom, že to nejsou pravidelní návštěvníci. 

 



 

 

Subkultura hooligans i ultras bývá často spojována s krajní pravicí, do jaké míry se 

podle tebe daří na stadionech krajní pravici rekrutovat nové členy? Působí tento efekt i 

opačně? 

 Nijak, nic takového se neděje. Alespoň jsem se s tím nikdy nesetkal. 

Zaznamenal jsi někdy konkrétní pokusy této rekrutace, ve smyslu promyšlenější 

strategie? 

 Ne. 

Dají se skrze fotbal navázat kontakty i na příznivce krajní pravice z jiných měst nebo i 

jiných států? 

O nic víc, než kdekoliv jinde. Jak jsem již psal, je to o lidech. Takže pokud k sobě mají blízko, 

tak se případně seznámí nezávisle na tom, kde se setkali. 

U některých příznivců krajní pravice zaznívá názor o nesmyslnosti hooligans střetů z 

důvodu ideologické blízkosti bojujících skupin, jaký na to máš názor ty? 

Opět, pokud hovoříme o jednotlivcích, kteří mají blízko ke krajní pravici a nechodí na fotbal, 

tak na to lze říct, že je to jejich názor, který spousta jiných nesdílí. Protože se jedná o 

interakci. Tudíž je to podle toho, s kým se kdo střetne. Ve smyslu rovný k rovným. Takže 

když se střetnou dva tábory, tak se to liší podle jejich složení. Když jde proti tobě někdo, kdo 

je otevřený nepřítel a je schopen ti vrazit kudlu do zad, tak proti němu budeš postupovat 

obdobně. Ale ve většině případů jsou střety spíše soubojem. Rozvedením této teorie by se pak 

mohlo říct, že nemá cenu zápasit například v ringu, protože se perete mezi sebou. 

Aktivity na fotbale jsou mnohdy spojeny i s trestnou činností, myslíš si, že problémy 

spojené s fotbalem oslabují krajní pravici jako celek? 

V první řadě jde o to, jestli mluvíme o skutečné trestné činnosti, nebo o té uměle vytvářené, 

které je většina. Protože vykonstruované případy, kdy za konspirace povalečů z kripo, státních 

zástupců a v neposlední řadě takzvaných znalců, je třeba brát naprosto odlišně. To není jako 

třeba výtržnictví za smluvený střet. Každopádně je to o těch lidech, takže v prvním případě by 

tomu nebylo jinak ani mimo fotbal. A v druhém případě se jedná o rozhodnutí každého 

jedince a proto se opět nedá mluvit o oslabování pravice. Navíc lidé, kteří zároveň chodí na 

fotbal, bývají zvyklí na policejní teror a ústavní šikanu, takže ve výsledku bývají mnohdy 

odolnější, nežli lidé, kteří se tomuto druhu konfrontací zcela vyhýbají. Navíc mají i zkušenosti 

z konfliktů větších skupin. 

Jak bys popsal vývoj sparťanského kotle z hlediska politiky? 

Žádný zvláštní vývoj bych nehledal. Rozhodně ne v celkovém měřítku. Jednoduše ne 

všechno, co šlo dřív, jde i dneska.   

Zaznamenal jsi někdy střety, které měly i politický podtext? Měli fanoušci ACS někdy 

konkrétní konflikty například s Antifou? 



Samozřejmě. Stejně jako fanoušci jiných klubů.  Ale ta otázka spojuje dvě ne zcela stejné 

věci. Protože konflikt s antifou nemusí být a často taky není o politice. Stejně tak jako antifa 

napadá každého, kdo se jí znelíbí, ať už je to ultrapravice, či není. Tak proti ní jdou často i 

lidé, kteří jinak politicky vyhraněni nejsou. Kupříkladu vlastenci, kteří nesouhlasí s tažením 

za potírání vlastní identity, anebo lidé podporující svobodu myšlení. A proto jim vadí totalitní 

praktiky antify a jím podobných, jako cenzura myšlení, pokrytectví, vydírání produkčních 

klubů a nucení ke spolupráci atp. 

Některé významné chuligánské skupiny Sparty se stávají stále více apolitickými, kde 

vidíš příčiny? 

 Nebudu hodnotit, nakolik se případně stávají některé skupiny apolitickými. Každopádně 

politika (kor ta nekorektní) s sebou nese taky mnoho postihů a ulehčuje to perzekuci takové 

skupiny i bez udání důvodu. Stačí ji prostě označit nějakou ze závadových nálepek. Ostatně 

když Sparta byla součástí nějaké protirasistické kampaně, tak to taky neznamenalo, že s tím 

ochozy souhlasí. A to i přesto, že ne vždy byl možný aktivní odpor. 

Jak se obecně díváš na toto odpolitizování mladších chuligánů ACS? 

To vyplývá z předchozí odpovědi. Nic takového se hromadně neděje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 14 

Rozhovor – Prague Boys 

Jak ses ty osobně dostal na fotbal a proč chodíš zrovna na utkání ACS? 

Tak jako malej kluk jsem fotbal hrál a cela rodina fandi Spartě, tak to bylo jasné. 

Jaká je historie vaší skupiny? (vznik, počet členů, největší úspěchy atd.) 

Skupinu jsme založili v září roku 2007, a to díky tomu, že v našich počátcích na fotbalových 

stadionech jsme jako velmi mladí kluci účastnili od sezóny 2006/2007 veškeré Ultras 

produkce, výjezdů atd. Díky tomu jsme si jako omladina založili skupinu Prague Boys. Nyní 

má skupina Prague Boys 15 členů, máme takové nepsané pravidlo, kdo pravidelně netrénuje 

nebo nejezdí pravidelně na výjezdy, tak nemá v PB, co pohledávat, proto je nás pouze 15, 

jedná se u nás o 100% aktivitu ve všech směrech. Většina si mylně myslí, že se jedná o 

všechny mladé na Spartě. Na tyto reakce jsme v tomto měsíci založili oficiálně skupinu 

SPARTA YOUNG, skupina, která sjednocuje chuligánsky aktivní mladé na Spartě. 

Momentálně tudíž je skupina Prague Boys podskupinou skupiny SPARTA YOUNG. A 

největší úspěchy? Že jsme kvalitní skupina, o které je slyšet a to nejen u nás. 

Odkud a jak rekrutujete nové členy? Hrají v tomto roli i politické názory 

potencionálních členů? 

Je napsáno v předchozí odpovědi. 

Jaká je politická a ideologická orientace vaší skupiny?  

Pořád nás zajímá jen fotbal a věci okolo něj. Tím nechci říct, že nikoho ve skupině ta politika 

nezajímá, ale prostě pro většinu lidi je chuligánství na prvním miste. 

Jak vnímáš, když vám Antifa gratuluje na svém webu k nové tělocvičně a kvituje vaše 

apolitické názory?  

Sere mě, že tak všechno vědí a že z nás dělají levoty. 

Jak bys obecně popsal politickou orientaci kotle Sparty, jednak z hlediska hooligans a 

také z hlediska ultras? 

Tak z hooligans je to jasně pravice. 

Jak bys popsal vývoj sparťanského kotle z hlediska politiky za dobu, co chodíš na 

fotbal? V kterých letech byl na příklad politicky nejaktivnější a z jakého důvodu? 



Tak dřív byl kotel jasně pravicovej a bylo to podle mě lidma, který ten sektor navštěvovali. 

Když se podiva člověk teď do sektoru, tak věkovej průměr 18 let a je tam převážně směska 

lidí (hoperi,skini) a nejaktivnější pravice byla podle mého kolem toho roku 2005. Dříve jsem 

to tolik asi nevnímal. 

 

Které skupiny bys viděl na Spartě jako politicky jasně vyprofilované? 

Asi Falangu. 

Jaké máte nyní kontakty v Polsku a jaká je politická orientaci u klubů, se kterými 

spolupracujete?  

Ted největší se Stalem Rzeszow a Karpaty Krosno. Jasně pravicové ekipy, i když Poláci jsou 

spíše nacionalisti. 

Jak se na tuto spolupráci dívají další skupiny na Spartě? (Na příklad Filip Vávra k vám 

řekl: Prague Boys se začali trhat od zbytku kvůli svým vztahům s Poláky a snahám o družbu 

s nimi (proti tomu Sparta vždy stála = žádné družby s Poláky)  

Samozřejmě, že kvůli tomu dost lidem ležíme v žaludku, ale nám je to nějak tak jedno. Prostě 

nás nebavilo sedět v hospodě a kecat nad pivem:). Nechápu, že někomu zrovna Poláci vadí. 

Každý se vidí v Němcích, Srbech, Italech, Angličanech, tak proč nemůžeme my v Polácích? 

Jsou to trénovaní sportovci a ne výpitky v Pubech (samozřejmě nemam nic proti Srbům). A k 

Panu Vávrovi se netřeba vyjadřovat :))). 

Jak bys definoval tvrdá jádra fanoušků Slavie a Bohemians podle jejich politické 

orientace? 

Když si domyslíme, že mají nějaká tvrdá jádra:), tak asi pravice. 

Do jaké míry je podle tebe tvrdé jádro Bohemky spojeno s krajně levicovými 

skupinami? 

Bohemians hooligans je podle mě pravice i podle symboliky, co jsem viděl na posledním 

vzájemném střetu na Smíchově. 

Jak jsi vnímal střet v jejich kotli na konci loňské sezony mezi pravým a levým křídlem? 

No přišla mi to jako sviňárna od levot. Pořádat turnaj a přivést si tam posily ze zahraničí umí 

každý, ale je fakt, že na Bohemce pravice tahá za hodně kraťoučký konec a je tomu tak už 

nějaký ten rok. 

PBH07 

 

 


