
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Bohemka_TITUL.ai   1   14.8.2019   12:07:26

DOTISK-Bohemka_TISK.indd   3 12.11.2019   12:22:27



OBSAH
BOHEMKA NA CELÝ ŽIVOT 

(Antonín Panenka)  11

ÚVODNÍ SLOVO  
AUTORA MILOSLAVA JENŠÍKA 13

PROLOG 
(Karel Řezníček)  16

KAPITOLA 1: 1906–1918 • OD ZROZENÍ  
FOTBALOVÉHO KLUBU PO DOBYTÍ  
PRVOTŘÍDNOSTI 
(Karel Řezníček)  26

1906–1909 • Ostrý start AFK do života  28
Utkání, góly, body  41
1909–1914 • Pomalá a dlouhá cesta  42
Utkání, góly, body  57
1914–1918 • Když mluví zbraně, jsou múzy kuš  58
Utkání, góly, body  72
Zelenobílý zápisník 1906–1918 74

KAPITOLA 2: 1919–1924 • O BODY  
V MISTROVSTVÍ STŘEDOČESKÉ ŽUPY  84

1919 • Nečekané klopýtnutí  
   o vinohradský Meteor  86
Utkání, góly, body  90
1920 • Druzí za „Železnou Spartou“!  91
Utkání, góly, body  96
1921 • Všechno je jednou poprvé  97
Utkání, góly, body  102
1922 • Skvělá satisfakce za Antverpy  103
Utkání, góly, body  107
1923 • Ztráty do nekonečna?  108
Utkání, góly, body  112
1924 • Soutěž, jež zničila sebe samu  113
Utkání, góly, body  117
Zelenobílý zápisník 1919–1924  118

KAPITOLA 3: 1925–1927 • NADARMO SE 
NEŘÍKÁ, ŽE KAŽDÝ ZAČÁTEK JE TĚŽKÝ  122

1925 • Zpackaná a nedohraná liga 124
Utkání, góly, body  130
1925/26 • Parta z Ďolíčku  
   znovu korunovala mistra  132
Utkání, góly, body  137
1927 • Třetí ročník na třetí pokus  139
Utkání, góly, body  143
Zelenobílý zápisník 1925–1927  144

INTERMEZZO O PAMÁTNÉ PLAVBĚ  
   DO ZEMĚ PROTINOŽCŮ  146

KAPITOLA 4: 1927–1935 • PO LETECH 
ZA VODOU PÁD DO PROPADLIŠTĚ  160

1927/28 • Magická moc  
   dobře zvoleného jména  162
Utkání, góly, body  166
1928/29 • Loučení s župní ligou  168
Utkání, góly, body  174
1929/30 • Čtvrtá příčka pod penzí? 176
Utkání, góly, body  179
1930/31 • Třetí vrchol trianglu  181
Utkání, góly, body  186
1931/32 • Bronzová obhajoba  
   a nádavkem krásný stadion!  188
Utkání, góly, body  195
1932/33 • Po zbabraném podzimu  
   jaro s Kocsisem  197
Utkání, góly, body  203
1933/34 • O bod méně, o příčku výš  205
Utkání, góly, body  209
1934/35 • V jubilejním roce  
   pád do propadliště!  211
Utkání, góly, body  217
Zelenobílý zápisník 1927–1935  219

KAPITOLA 5: 1935–1940 • KRUŠNÉ ČASY  
V DIVIZNÍM VYHNANSTVÍ  224

1935/36 • Jak chutná divizní chlebíček  226
Utkání, góly, body  230
1936/37 • Chmurné předznamenání  
   a promarněný rok  231
Utkání, góly, body  234
1937/38 • První ztroskotání  
   na úskalích kvalifikace  235
Utkání, góly, body  238
1938/39 • Nevyšel ani čtvrtý pokus!  240
Utkání, góly, body  243
1939/40 • Návrat po pěti letech!  245
Utkání, góly, body  248
Zelenobílý zápisník 1935–1940  250

KAPITOLA 6: 1940–1945 • LIGA  
V PROTEKTORÁTNÍ KLECI  252

1940/41 • Karešova palebná příprava  
   ke zteči předních pozic  254
Utkání, góly, body  258
1941/42 • Podzimní posvícení, jarní trápení,  
   letní radost z pohárů  261
Utkání, góly, body  268

DOTISK-Bohemka_TISK.indd   8 12.11.2019   12:22:28



1942/43 • Až na ten hrůzný závěr!  271
Utkání, góly, body  276
1943/44 • K Botiči se vkrádala plíživá stagnace  278
Utkání, góly, body  286
1944/45 • Lavina gólů v „Ersatzlize“  289
Utkání, góly, body  293
Zelenobílý zápisník 1940–1945  294

KAPITOLA 7: 1945–1950 • NA VLNĚ  
UDRŽITELNÉHO (?) VZESTUPU  298

1945/46 • Pozor na cestovní horečku!  300
Utkání, góly, body  307
1946/47 • Podzimní skomírání,  
   jarní znovuzrození  309
Utkání, góly, body  315
1947/48 • Když se bohatým bere a chudým dává 
   aneb Kterak promarnit šanci  318
Utkání, góly, body  327
Podzim 1948 • Liga skončila, zapomeňte!  330
Utkání, góly, body  334
1949 • Pěkné vysvědčení –  
   ale co ty dvě kaňky?  336
Utkání, góly, body  342
1950 • Dvacet minut od mistrovských vavřínů  345
Utkání, góly, body  352
Zelenobílý zápisník 1945–1950  355

INTERMEZZO O ELIXÍRU FOTBALOVÉHO  
MLÁDÍ V PROUDECH DOBY  358

KAPITOLA 8: 1951–1958 • SEDM LET TRÁPENÍ   
A HLEDÁNÍ CESTY  368

1951 • Fotbal opravdu nemá logiku  370
Utkání, góly, body  376
1952 • Pražské zrcadlení v „tramvajové lize“  379
Utkání, góly, body  386
1953 • Husarský kousek  
   v „Mission Impossible“  388
Utkání, góly, body  392
1954 • Místo nahoře, ale jen na skok  393
Utkání, góly, body  398
1955 • Osudných šestnáct setin gólu  401
Utkání, góly, body  405
1956 • Oddechový čas – nebo jarní únava?  407
Utkání, góly, body  410 
1957/58 • Třiatřicet schodů do nebe  412
Utkání, góly, body  417
Zelenobílý zápisník 1951–1958  419

KAPITOLA 9: 1958–1965 • TŘETÍ NÁVRAT –  
TENTOKRÁT NA SEDM LET  424

1958/59 • Úspěšný návrat:  
   hned napoprvé devátí!  426

Utkání, góly, body  432
1959/60 • Poprvé před oběma „S“!  435
Utkání, góly, body  441
1960/61 • Podruhé přes rovník  444
Utkání, góly, body  449
1961/62 • Na podzim druzí, ve finiši až čtvrtí  452
Utkání, góly, body  458
1962/63 Podruhé před oběma „S“, ale 461
Utkání, góly, body  467
1963/64 • Záchrana s odřenýma ušima  470
Utkání, góly, body  477
1964/65 • Až se ucho utrhlo  480
Utkání, góly, body  486
Zelenobílý zápisník 1958–1965  489

INTERMEZZO O PŘENOSU MAGIE  
Z ĎOLÍČKU DO ĎOLÍČKU  494

KAPITOLA 10: 1965–1973 • NAHORU, DOLŮ,  
NAHORU, DOLŮ, NAHORU  504

1965/66 • Za rok se vrátím, vrátím se zas!  506
Utkání, góly, body  512
1966/67 • Na podzim dobře,  
   na jaře jen dostatečně  514
Utkání, góly, body  519
1967/68 • Reflektory svítily na cestu do tmy  522
Utkání, góly, body  530
1968/69 • Že by stačilo potěžkat si  
    Zlatou Niké?  533
Utkání, góly, body  539
1969/70 • Když chybí tajemné  
   kouzlo Ďolíčku  541
Utkání, góly, body  547
1970/71 • Úzké hrdlo celostátní II. ligy  551
Utkání, góly, body  556
1971/72 • Jak se o postup hrát nedá  558
Utkání, góly, body  562
1972/73 • Na třetí pokus návrat mezi elitu  564
Utkání, góly, body  569
Zelenobílý zápisník 1965–1973  571

DRESY BOHEMKY  578
BOHEMKA JE A BUDE – KNIHA DRUHÁ 580
V KNIZE DRUHÉ NAJDETE 582
O AUTORECH KNIHY 584

DOTISK-Bohemka_TISK.indd   9 12.11.2019   12:22:28



162

Bohemka je a bude  
1927/28

MAGICKÁ MOC 
DOBŘE ZVOLENÉHO JMÉNA
O rok dříve se tím potrápila Sparta po návratu z Ame-
riky a neminulo to ani Vršovické: týmy ověnčené 
slávou ze zaoceánských spanilých jízd a uvítané doma 
s královskými poctami najednou ne a ne znovu najít 
formu, která jim přinesla takové triumfy. Co za tím 
bylo? Nahromaděná únava z dlouhého putování od 
města k městu, od hotelu k hotelu? Šrámy na těle z ne-
lítostných soubojů se soupeři, kteří jim nic nedarovali, 
a stíny na duši z dlouhého odloučení od svých blízkých? 
Ponorková nemoc z mnohatýdenního nepřetržitého 
společenství členů výpravy? Nejspíš od všeho trochu. 
A když se všechno sečetlo, bylo toho i pro jednoho ka-
ždého účastníka australské výpravy až nad hlavu! 

Jisté je, že Vršovičtí po triumfálním návratu 
z Austrálie odehráli celý ligový podzim v hlubokém 

útlumu. Klubový alma-
nach z roku 1935 se k té 
černé šňůře vrátil jen něko-
likařádkovým suše věcným 
hodnocením: Tak jako po 
každém zájezdu, tak i zde 
zanechalo toto dlouhodobé 
turné na výkonnosti našeho 
týmu viditelných stop, které 
měly katastrofální účinek 
v podzimní době, neboť 
mužstvo utrpělo porážku 

za porážkou a s jedním bodem figurovalo v tabulce na 
posledním místě. 

Co dodat? Nezbývá, než nasazený kurz této kni-
hy dodržet skličující inventurou šesti podzimních 
bojů o body, z nichž pět skončilo prohrou a žádný 
nepřinesl radost z byť sebeskromnějšího vítězství… 

POTÁCENÍ V BLUDNÉM KRUHU
K úvodnímu zápasu se v Ďolíčku sešlo na čtyři ti-
síce fanoušků. Přišli pozdravit „Bohemians“ (jak 
byl zelenobílý soubor stále častěji nazýván ve spor-
tovním tisku) a podívat se, jak navrátilci od proti-
nožců zatočí s Kladnem. Zlaté oči! Po prohraném 

poločasu byli diváci rozpačití, po posledním hvizdu 
píšťalky rozhodčího rozčarovaní. Prohra 1:3 odpo-
vídala matnému výkonu „Australanů“ a odrazila se 
v návštěvě dalšího utkání na karlínské Invalidovně. 
Přestože šlo o tradiční souboj dvou pražských muž-
stev a od zelenobílých se čekalo, že se vzpamatují 
z mátožení v 1. kole, přišly jen asi dvě tisícovky zvě-
davců. Čechie si do přestávky zajistila dvougólový 
předstih a nakonec vyhrála 3:2. 

Všechny tři góly Vršovických v úvodních dvou zá-
pasech nastřílel Jan Wimmer. Další soupeři si ho už 
dokázali uhlídat. Domácí plichta s Čafkou vynesla 
Vršovickým první bod, ale úspěch to rozhodně nebyl. 
Těsný náskok z prvního dějství srovnal vinohradský 
exslávista Štapl na konečných 1:1. To už bylo stále 
zřejmější, že tým z Ďolíčku přezimuje na dně tabul-
ky; v závěrečných třech zápasech s lídry soutěže mu 
nedávali naděje ani nejodvážnější optimisté. Čtvrť pod 
Bohdalcem ovládly opodstatněné obavy, že bezpro-
středně po úspěších na druhém konci světa protinož-
cům doma hrozí sešup do II. ligy. A závěr podzimu 
dopadl podle předpokladů. Na Ohradě s rozjetou žiž-
kovskou Viktorkou – která už hrála 2:2 se Slavií, zvítě-
zila 5:3 na Spartě a Kladnu nadělila devět gólů – čekala 
„Bohemians“ prohra 1:4. Stejným výsledkem skončilo 
po nerozhodném poločase také jejich potýkání se Sla-
vií na vlastním hřišti, které si rozhodně na takové lekce 
od hostujících týmů nepotrpělo. A šňůru neúspěchů 
završilo 2:3 na Letné se Spartou. 

I předposlední Čafka, kterou jedinou dokázali 
vykolejení světoběžníci oloupit o bod, nakonec po-
sbírala o dva více; remizovala i s Čechií a v podzim-
ní derniéře senzačně i na Slavii! Pro vršovický ligo-
vý podzim roku 1927 se nabízelo jediné přiléhavé 
označení: katastrofa!

BOHEMIANS V UVOZOVKÁCH I BEZ
Zájezdové jméno, pod kterým zelenobílí sklidili to-
lik slávy, se přes všechny podzimní domácí neúspě-
chy stále častěji objevovalo ve fotbalových referátech 

Jedna z prvních verzí 
klubového znaku s klokanem
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Kapitola 4 / 1927–1935

i titulcích novin. Zprvu v uvozovkách. A mnohdy 
i v notně ironických souvislostech. S přibývajícími 
porážkami rostl i počet zlomyslných glos. U nás se 
úspěch neodpouští; jen přijdou první špatné dny, 
hned jej včerejší hrdinové mají na talíři. A pořádně 
přesolený a okyselený! 

Jméno z výpravy na druhý konec světa se ale také 
víc a víc vkrádalo do vršovických úvah o tom, co 
bude dál. Již 3. srpna přinesla Národní politika pod 
titulkem Název „Bohemians“ zůstane tuto informaci: 
Výbor klubu AFK Vršovice se rozhodl, aby název Bohe-
mians, pod kterým Vršovice vystupovaly v Austrálii, byl 
na památku tohoto zájezdu klubu ponechán a současně 
do klub. znaku pojat obraz klokana, zvířete, které je 
pro australskou pevninu tak charakteristické.

Fotbalové ústředí se zprvu k možné změně stavě-
lo rezervovaně, nesouhlasné názory zazněly i z řad 
členů klubu. Rozhodla až jeho valná hromada na 
počátku roku 1928, která jméno opravdu vtělila 
do klubového názvu. Tak přišli na svět Bohemians 
AFK Vršovice. 

Že to při aktuálním postavení týmu v ligové ta-
bulce bylo furiantské gesto? To tedy bylo, a jaké! 
Byl v něm chlapský vzdor, víra v blízkou lepší bu-
doucnost a snad i trochu pověrčivosti: Když nám 
to označení nosilo štěstí v Austrálii… Brzy nato se 
změnil i klubový znak: zelenou pěticípou hvězdu 
v něm nahradila silueta klokana. 

Hledaly se posily – a našly se náramné. Fanoušci 
samozřejmě nejvíc ocenili Bejblův návrat ze Slavie. 
Káša nebyl jen excelentní borec, pro Vršovice to byl 
i talisman, totem; dnes bychom řekli ikona. Sparta 
pro Ďolíček uvolnila ostříleného Jana Knoblocha, 
kterému se o fotbalový pseudonym Madelon posta-
rala po celé Evropě populární francouzská písnička 

z vítězného konce první světové války. Rudí ho pře-
táhli (jako amatéra zadarmo) z Unionu Žižkov jako 
možného nástupce Kádi, jenže ten zatím nechtěl na 
ukončení kariéry ani pomyslet. A tak sparťané hal-
va, který uměl stejně dobře hrát i v útoku, postou-
pili za sedm tisíc pět set korun zelenobílým. No, 
nekupte ho! Staru se to sice zdálo být moc peněz, 
Madelon jej napoprvé v novém dresu nepřesvědčil. 
List však korektně dodal: Ovšem, každý začátek je 
těžký. Časem se Vršovicům nákup jistě vyplatí. V tom 
se nemýlil… 

Další užitečnou posilou byl gólman Josef Tloušť, 
rovněž odchovanec Ďolíčku, který se ze zkušené 

Káša se vrací! Ta zpráva proletěla Vršovicemi jako kulový blesk 
a všude zažehovala ne jiskřičky, ale plameny velké naděje, že po 
katastrofickém podzimu 1927 bude s novým jarem zase lépe. 
Návrat Karla Bejbla do Ďolíčku se stal obratníkem nového 
vzestupu. Brzy se ukázalo, jakým přínosem je pro svůj mateřský 
klub zralý borec, spoluhráči i výborem a fanoušky bezvýhradně 
respektovaný lídr. Tady se představil v novém dresu s iniciálou B 
a klokanem

Skrumáž u branky zelenobílých v jejich prvním utkání roku 1928. 
Na velmi těžkém terénu měli fyzicky zdatnější rudí vrch a Vršovičtí 
i s Bejblem v sestavě podlehli 2:6, ačkoliv za svůj výkon by si zasloužili 
mnohem přijatelnější výsledek. Ale karta se brzy obrátila...
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Bohemka je a bude 

hurá, že na hřišti Sparty tajil se dech mnoha těm, 
kteří o nich chtěli pochybovati. Vzali si ze Slavie osu 
svého teamu, odchovance Honejskova Bejbla, a to 
stačilo, aby řady mužstva byly stmeleny v jeden mo-
hutný celek.

Co se stalo tak převratného, že melantrišský 
sportovní týdeník Star najednou tolik hýřil chvá-
lou? Do letenského zimního turnaje o Zlatý pohár 
vykročili Vršovičtí výhrou nad Slavií 2:0! Zasloužili 
si dokonce většího vítězství. V celém teamu zříti bylo 
touhu po vítězství, a přesto ještě mnozí dovedli vynik-
nouti. Byli to zvláště Bejbl, Krejčí a Tloušť. Branky, 
které dali Bejbl v prvé půli a Wimmer ve druhé, byly 
ukázkou bystrosti Bejblovy… 

Z Teplic se Káša a spol. vrátili s prohrou 1:4, kar-
línskou Čechii porazili 5:2 a podle Staru … zvláště 
Bejbl podal nádherný výkon – Vršovice skórovaly dva-
krát Madelonem, jednou Bejblem, Mašatem a Tyrpek-
lem, ale my bychom mohli směle napsati, že pětkrát 
Bejblem, protože měl zásluhu na všech brankách. Pak 
ještě podlehli Žižkovským 1:4 a Spartě 0:2 a skon-
čili pátí za oběma „S“, teplickými Němci a Viktor-
kou. Výsledky až na výhru nad sešívanými vskutku 
nic moc… Ale stále to byly jen manévry, co do vý-
konů pro Vršovické docela zdařilé. Kam se poděla 
podzimní utrápenost? Mužstvo se našlo. A jak by 
ne, když mělo zpátky Kášu!

BOHEMIANS, LÍDŘI LIGOVÝCH ODVET 
Na Kladně, kde to nikdy neměli lehké, hráli 1:1. Gól 
dal Madelon, který po celé jaro nastupoval na levé spoj-
ce. Čechii porazili v Ďolíčku navlas stejným výsledkem, 
jakým na podzim prohráli – 3:2. I tentokrát skóroval 
také Madelon. Když vyhráli na Čafce 2:1, poslali ji 
místo sebe na dno tabulky. A hleďme – oběma góly to 
zařídil zase ten „nepotřebný“ sparťan! Pěkný boj plný 
vzrušení rozhodli pro sebe Bohemians, kteří sice těsným, 
ale zaslouženým vítězstvím posunuli se na třetí místo od-
zadu, konstatoval Star. Bejbl byl zápas co zápas vysta-
ven nevybíravé pozornosti soupeřových zadáků a ligu 
pro zranění nedohrál. Ale mužstvo už našlo ztracenou 
sebedůvěru. I ze zápasů se silnou trojkou vytěžilo čtyři 
z možných šesti bodů! Nejprve doma zdolalo Viktorku 
1:0 – pravda, i díky tomu, že Žižkovští neproměnili 
penaltu. Na Slavii pak ztratilo zápas již v prvním děj-
ství, ve kterém si červenobílí zajistili třígólový předstih. 
S tím už se nedalo mnoho dělat, nicméně podle Staru 
… po přestávce hráli Vršovičtí velmi dobře. Až v té chvíli 
se rozpoutala opravdová bitva a Madelon alespoň snížil 

Když se dvaadvacetiletý Jan Knobloch-Madelon stal ve Spartě 
přespočetným mužem, sáhli po něm Bohemians. S Bejblem 
vytvořil skvělou dvojici a pěti góly přispěl k tomu, že se stali 
nejúspěšnějším mužstvem ligového jara 1928 

v Rakovníku vrátil domů. A brzy si našel místo v zá-
kladní jedenáctce i malý, ale zralý František Tyrpekl, 
nakoupený z plzeňské Viktorie. Útočník Antonín 
Šedivý přišel ze staroměstské Olympie. 

K prvnímu utkání roku nastoupili zelenobílí 
8. ledna na Spartě. Terén byl naprosto neregulérní, 
diváků s bídou tři stovky. Hosté působili o hodně 
lepším dojmem, než naznačoval výsledek 2:6, jen 
se jim nadále nedařila střelba. Zařazením Bejbla do 
středu útoku stoupla neobyčejně průbojnost této řady, 
napsal přesto Sportovní věstník. Co bylo hlavní, 
Káša udržel morálku týmu i ve chvíli, kdy prohrá-
val o šest gólů, a v součinnosti s Madelonem zařídil 
snesitelnější výsledek. 

ZKOUŠKY VE ZLATÉM POHÁRU
Bohemians po návratu z Austrálie neměli štěstí. Sna-
žili se všemožně výsledky doma zdůrazniti nádherné 
úspěchy australské, ale nedařilo se jim to. Ba, bylo 
tolik škarohlídů, kteří by byli málem význam jejich 
turné hleděli znehodnotiti. Ale Vršovičtí pracovali 
tiše, uvnitř klubu, a pojednou vyrazili svoje vítězné 
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na 1:3 – „příliš drahá“ 
posila dala svůj už pátý 
jarní ligový gól… Ško-
da, že tak ti naši Kloka-
ni neváleli od začátku, 
vzdychali fandové. 

Zlatou tečku za vyda-
řeným jarním poločasem 
soutěže napsali zelenobílí 
proti Spartě. Té v Ďolíč-
ku znamenitě pracovali 
zadáci – až na nedoro-
zumění mezi gólma-
nem Hochmannem 
a jeho nejlepším kama-
rádem, bekem Perne-
rem, ze kterého pohoto-
vý Knížek v 55. minutě 
vytěžil jediný gól utkání 
prakticky do opuštěné 
branky. 

Také v tomto roč-
níku zelenobílí řekli pádné slovo do potýkání moc-
ných o mistrovské vavříny: výhrou 1:0 nad Spar-
tou jí znemožnili ještě dostihnout Viktorii Žižkov, 
která se tak stala prvním (a na nejbližších jedena-
dvacet let zatím i posledním) ligovým šampionem, 
který nesídlil na Letné. A díky vítězství nad ru-
dými se zelenobílí nejen definitivně zachránili, ale 
zároveň také zpečetili své postavení nejúspěšnější-
ho mužstva ligového jara. Takhle vypadalo pořadí 

nejlepších z odvetných utkání: Bohemians devět 
bodů, Sparta osm, Viktoria sedm a Slavia šest. Jaro 
tisícího devítistého dvacátého osmého roku si Vr-
šovice jaksepatří užily!

V dubnovém přáteláčku porazila Sparta dobře, ale nešťastně 
hrající Bohemians (jak stálo ve Sportovním věstníku) 6:1. 
V této chvíli vyrazil letenský brankář Matoušek hlavičku 
Innemanna, dále jsou tu sparťan Hajný a vršovický Šedivý 

Co bylo rudým platné vítězství, když o nic nešlo? V první červnovou neděli v předposledním kole ligy je zelenobílí udolali 1:0 a vzali 
jim poslední naději na završení hattricku mistrovských titulů. Ani v této dramatické chvíli se sparťanům nepodařilo skórovat 
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PODZIM
1. kolo
AFK VRŠOVICE – KLADNO 1:3 (1:2) 
Neděle 28. 8. 1927, 4 000 diváků, r. Cejnar • g. Wimmer
ČAFC – Sparta 0:1, Žižkov – Slavia 2:2 • Karlín volno 
2. kolo
ČECHIE KARLÍN – AFK VRŠOVICE 3:2 (2:0) 
Sobota 3. 9., 1 100 diváků, r. Kubík • g. Wimmer 2
Kladno – ČAFC 3:1, Sparta – Žižkov 3:5 • Slavia volno 
3. kolo
AFK VRŠOVICE volno
Slavia – Sparta 2:1, ČAFC – Karlín 2:2, Žižkov – 
Kladno 9:1 
4. kolo
AFK VRŠOVICE – ČAFC VINOHRADY 1:1 (1:0) 
Neděle 16. 10., 1 500 diváků, r. Plecitý • g. Rubeš
Karlín – Žižkov 0:3, Kladno – Slavia 1:2 • Sparta volno 

5. kolo
VIKTORIA ŽIŽKOV – AFK VRŠOVICE 4:1 (2:1) 
Neděle 6. 11., 4 000 diváků, r. Beneš • g. Havlín
Sparta – Kladno 11:2, Slavia – Karlín 4:1 • ČAFC volno 
6. kolo
AFK VRŠOVICE – SLAVIA 1:4 (1:1) 
Neděle 20. 11., 3 000 diváků, r. Kubík • g. Vonka
ČAFC – Žižkov 2:4, Karlín – Sparta 3:2 • Kladno volno 
7. kolo
SPARTA – AFK VRŠOVICE 4:2 (1:1) 
Neděle 4. 12., 5 000 diváků, r. Kubík • g. Knížek 
a Hochmann II
Slavia – ČAFC 0:0, Kladno – Karlín 4:2 • Žižkov volno 

PODZIMNÍ POŘADÍ 
1.  SK Viktoria Žižkov  6  5  1  0  27:10  11 
2.  SK Slavia Praha  6  4  2  0  14:6  10 
3.  AC Sparta Praha  6  3  0  3  22:14   6 
4.  SK Kladno  6  3  0  3  15:26   6 
5.  SK Čechie Karlín  6  2  1  3  11:17   5 
6.  ČAFC Vinohrady  6  0  3  3   6:11   3 
7.  AFK Vršovice  6  0  1  5   8:19   1

JARO
8. kolo
KLADNO – BOHEMIANS 1:1 (1:1) 
Neděle 4. 3. 1928, 3 200 diváků, r. Ženíšek • g. Madelon
Sparta – ČAFC 1:1, Slavia – Žižkov 3:4 • Karlín volno 
9. kolo
BOHEMIANS – ČECHIE KARLÍN 3:2 (0:1) 
Neděle 18. 3., 2 000 diváků, r. Moudrý • g. Madelon, 
Innemann a Wimmer 
ČAFC – Kladno 2:4, Žižkov – Sparta odloženo • Slavia 
volno 
10. kolo
BOHEMIANS volno 
Karlín – ČAFC 2:3, Kladno – Žižkov 2:3, Sparta – Slavia 3:0 
11. kolo
ČAFC VINOHRADY – BOHEMIANS 1:2 (1:2) 
Neděle 15. 4., 2 500 diváků, r. Moudrý • g. Madelon 2 
Slavia – Kladno 3:2, Žižkov – Karlín 5:1 • Sparta volno 
12. kolo
BOHEMIANS – VIKTORIA ŽIŽKOV 1:0 (1:0) 
Neděle 6. 5., 5 000 diváků, r. Fryš • g. Šedivý
Kladno – Sparta 0:1, Karlín – Slavia 3:2 • ČAFC volno 

STŘEDOČESKÁ I. LIGA

UTKÁNÍ • GÓLY • BODY • 1927/28
Bohemka je a bude 
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Kvarteto z Ďolíčku: zleva Wimmer, Tyrpekl, Hochmann II a Krejčí

DOTISK-Bohemka_TISK.indd   166 12.11.2019   12:23:05



167

Kapitola 4 / 1927–1935

13. kolo
SLAVIA – BOHEMIANS 3:1 (3:0) 
Neděle 20. 5., 8 000 diváků, r. Vaněk • g. Madelon
Žižkov – ČAFC 1:2, Sparta – Karlín 8:1 • Kladno volno 
14. kolo
BOHEMIANS – SPARTA 1:0 (0:0) 
Neděle 3. 6., 4 500 diváků, r. Bizík • g. Knížek
ČAFC – Slavia 1:2, Karlín – Kladno 3:0 • Žižkov volno
Dohrávka 9. kola: Žižkov – Sparta 1:1

KONEČNÉ POŘADÍ
1.  SK Viktoria Žižkov  12  8  2  2  41:20  18
2.  SK Slavia Praha  12  7  2  3  27:20  16
3.  AC Sparta Praha  12  6  2  4  36:18  14
4.  Bohemians AFK Vršovice 12  4  2  6  17:26  10
5.  SK Kladno  12  4  1  7  24:39   9
6.  SK Čechie Karlín  12  4  1  7  23:38   9
7.  ČAFC Vinohrady  12  2  4  6  16:23   8

NEJLEPŠÍ STŘELCI LIGY
Karel Meduna (Viktoria Žižkov) 12, Josef Silný (Sparta) 
a Antonín Puč (Slavia) 9, Adolf Patek (Sparta) a Jiří Šulc 
(Čechie Karlín) 7, Jaroslav Ladman (Kladno) 6, Otto Novák 
(Viktoria Žižkov), František Svoboda, Josef Kratochvíl 
(oba Slavia), Josef Šíma (Sparta) Jan Knobloch-Madelon 
(BOHEMIANS), Karel Kraus (Kladno) a Rudolf Sloup-Štapl 
(ČAFC) 5 

BOHEMIANS AFK VRŠOVICE 
Josef Tloušť, … Veselý • František Krejčí, Jaroslav Kučera, 
Antonín Kašpar-Tulka • František Hochmann II, Václav Pinc, 
Jaroslav Průšek, František Tyrpekl • Jan Wimmer, Jan 
Knížek, Karel Bejbl, Jan Knobloch-Madelon, Oldřich Havlín, 
František Hendrych, Jaroslav Innemann, Antonín Mašat, Jan 
Eisner, Josef Rubeš, Jaroslav Hybš, Antonín Šedivý, František 
Špic, Jar... Vonka • trenér … …
Střelci mužstva: Madelon 5, Wimmer 4, Knížek 2, Rubeš, 
Havlín, Vonka, Hochmann II, Innemann a Šedivý 1 

Kapitola 4 / 1927–1935
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Dorostenci Pardubic (bílé dresy) a Bohemians roku 1928 před utkáním, které skončilo 1:1
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Bronzový stupínek z předcházejícího ročníku ligy 
zavazoval Klokany k nové zteči ligových výšin. Ur-
čitě na ni měli. Tým dozrál a upevnil si sebevědomí. 

Prokázal to i prvenstvím s plným bodovým zis-
kem v zimním turnaji; v rozhodujícím souboji po-
razil Teplice 3:1. Týden předtím fanoušci smutně 
vzdychali, když Kareš čtyřmi góly přispěl k teplic-
kému výprasku 6:0 žižkovské Viktorii. Pořád by se 
ten zatracený „Roura“ hodil, dvojnásob po Tomá-
šově odchodu na vojnu… (Mimochodem, v utká-
ní Teplic s Viktorkou se v Ďolíčku Pražanům po-
prvé představil příští český Fotbalista století Josef 
Masopust.) 

V těch časech nebylo žádným tajemstvím, že 
na Bohemce se v zimě moc nepracuje. Po únoro-
vém turnajovém návratu na hřiště matadoři v zele-
nobílých dresech při cvičných střelách na branku 
přijímali s úsměvy uštěpačné poznámky z hlediště 
o kilogramech nad váhu, nabraných v zimní pře-
stávce; v tom jako každoročně vedl „Buňa“. Jen se 
však začalo hrát, hráči ve chvilce poctivě propotili 
trička. Navyklá vršovická pohoda, řekl by nezasvě-
cený pozorovatel. 

Za kulisami to ale vřelo! Výbor prožíval horké 
chvíle. Sparta verbovala Fišera a exvojáka Müllera, 
Slavia lanařila k návratu Žďárského. Pešek dokonce 
podepsal přestupní lístky Vítkovicím! Prý na jeho 
získání naléhal Bican, který tam působil. Co by zby-
lo z bronzového týmu po ztrátě těchto čtyř mužů? 
Ve chvíli jeho nejvyššího ohrožení se ústředí pusti-
lo do boje s lanařením mezi předními týmy, a tak 
i z čtvera loupeží vršovického rodinného stříbra se-
šlo. Ale bylo to o infarkt!

VZHŮRU DO ABSURDISTÁNU 
Bezprostředně před startem ligy proběhl v pražském 
Tyršově domě týdenní sraz širšího kádru reprezen-
tace. Zdravý rozum říkal, že právě špičkoví borci by 
v těch dnech měli být k dispozici svým klubovým 
trenérům, ale „nahoře“ na to nebrali ohled. Ještě 

ke všemu se nesmyslná akce nezaměřila ani tak na 
práci s míčem a na taktickou přípravu, jako spíše na 
pořadová cvičení, sokolská prostná a přitroublé po-
litické školení! Uchazeči o dresy s lvíčkem byli nu-
ceni naslouchat blábolům o úkolech pětiletky a in-
trikách válečných štváčů. A kroutili se jako vyvolaní 
školáčci, když byli vyzváni k diskusi. Tu a tam jim 
v tělocvičně na chvíli půjčili i míč k parketovému 
slalomu mezi gymnastickými kužely. Celá ta kome-
die byla nadšeně popsána v reportáži v Ruchu. Je-
den snímek zachytil Peška na slalomové obrátce. Ne 
náhodou právě jeho; kdo jiný z účastníků by ten 
driblink zvládl tak rychle a bravurně? Zda byl Jirka 
aktivní v politických debatách, časopis nezazname-
nal. Kdo toho celoživotního šprýmaře znal, jistě si 
o tom sám udělá závěry. 

Stojí za zmínku, že mezi šestatřiceti frekventanty 
soustředění bylo patero Vršovických – vedle Peška 
i Pavlis, Rubáš, Žďárský a Müller. Pro srovnání: ob-
hájci titulu z Bratislavy byli zastoupeni šesti, vice-
mistři ze Sparty třemi hráči. 

JÍZDA NA ŠPICI PELOTONU 
Již potřetí v řadě odstartoval nový ročník nejvyš-
ší soutěže u Botiče. SK Plzeň (teď pod hlavičkou 
ČSD) se do nejvyšší soutěže vrátil po bezmála šes-
tileté absenci, a tak se první březnovou sobotu před 
ligovou premiérou v hledišti přetřásaly vzpomínky 
na starou slávu hostí; ale také na poslední vzájem-
né střetnutí z podzimu 1948, kdy tu byli v přáte-
láčku biti 11:1. Teď přijel konsolidovaný tým, ujal 
se vedení a dál srdnatě držel s hostiteli krok. Výhru 
4:2 domácím až v poslední minutě pojistil Plánic-
ký. Vítězné mužstvo pochválila Mladá fronta, že 
hraje ve stejném složení již několik sezon a dokázalo 
se sžít. Podle toho listu v sestavě Pavlis – Rubáš, 
Vedral – Fišer, Jíra, Havlíček – Kvapil, Müller, Plá-
nický, Žďárský, Pešek z vyrovnaných zadních řad 
zasluhuje zmínku Jíra, který v rozhodujících oka-
mžicích je vždy jejich sloupem. Útok, jehož hnacím 

1950

DVACET MINUT 
OD MISTROVSKÝCH VAVŘÍNŮ
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motorem je rychlý Pešek, dovedl ze svých příležitostí 
vytěžit maximum.

Proti obhájcům titulu v Bratislavě nastoupila 
stejná jedenáctka s přehnaným respektem. S výjim-
kou poslední čtvrthodinky jen bránila a podlehla 
1:3. Úplně jinak si počínala ve 3. kole proti ATK. 
V prvním poločase měli sice vojáci navrch, až v po-
sledních vteřinách jejich náskok srovnal Plánický, 
ale po přestávce se karta obrátila. Nakonec to bylo 
5:1 – a to ještě Pešek závěrečnou půlhodinu jen 

prokulhal! Také remízu 1:1 na Spartě si zelenobílí 
víc než zasloužili. Byla to tvrdá a nelítostná bitva. 
Někdy se zdálo až nepochopitelné, jak se mohou zná-
mí hráči mezi sebou tak okopávat, posteskla si Mla-
dá fronta. Snad mohli Vršovičtí udržet vedení až do 
konce, nebýt vyloučení Havlíčka za drsný atak bez 
míče na sparťanského novice Hertla. 

Po týdnu doma proti Žilině si Havlíčkův distanc 
a Pavlisova nemoc (nebyl zcela fit už v předchozích 
dvou mačích) vynutily změny osvědčeného složení. 
Zatímco v záloze úspěšně zaskočil Charouzd, který 
už si dostatečně odpočinul od hokeje, Leština si ná-
vrat do sestavy po dlouhé absenci pokazil vlastním 
gólem. Bohemka vedla už 3:0, ale potom lehkomy-
slně ubrala plyn a nakonec byla ráda za 3:2. Stej-
ným výsledkem skončil výlet do Vítkovic; tam však 
za stálého deště na kluzké trávě šlo o jednoznačný 
úspěch. Většinu souboru hostitelů tvořili ostřílení 
ligoví matadoři, přetažení ze sousední Slezské Os-
travy a z Letné. Hvězdou první velikosti byl stále 
Bican, onoho roku v sedmatřiceti letech naposledy 
král ligových střelců. Klokanům dal dva góly, leč ani 
to na ně nestačilo. 

Až do výhry ve Vítkovicích drželi už od 3. kola 
bronzovou pozici. Díky ní postoupili na druhé mís-
to o bod za Spartou. V dalších utkáních po plich-
tách 3:3 na domácí škváře s plzeňskou Viktorkou 
a 0:0 v Trnavě zdolali v Ďolíčku houževnatý Prešov 
1:0. I z druhého výletu na Letnou (na Spartě byla 
toho dne doma Slavia) přivezli bod za bezgólovou 
remízu. Až v Košicích utržili druhou prohru jara, 
tentokrát 0:1. Aby neztratili krok s čelem tabulky, 
potřebovali v příštím utkání bodovat naplno. Jenže 
je čekal zapeklitý oříšek…

CHYTRÝ RECEPT NA MAZANOU ČECHII 
Už když Karlínští z prvních dvou ligových zápa-
sů na Slovensku přivezli domů po bodu, znalci 
zbystřili. Navrátilci do ligy pak vyhráli tři zápasy 
v řadě! O tom, jak o Velikonocích zdeptali přes-
příliš sebevědomé Bratislavany 5:0, se v Praze ještě 
dlouho a s gustem vyprávělo. Pěkně po staročes-
ku, s ofenzivním centrhalvem Žákem a do hloubi 
pole staženým středním útočníkem Hájkem, Če-
chie obětavě – místy i dost bezohledně – bránila 
a směrem k soupeřově brance praktikovala ťukes 
přízemních uliček. Obrovskou oporou byl odvážný 
a mrštný Karel Hanáček. V divizi odchytal pěk-
nou řádku let za Braník. Teď stačilo pár ligových 

Takhle hrůzostrašně působil snímek Kvapila a brankáře ČSD 
Plzeň Bosáka v týdeníku Ruch. Několik dní poté však už 
návštěvníci kin mohli shlédnout filmový týdeník, z jehož záběru 
bylo zřejmé, že útočník Klokanů gólmana hladce přeběhl, aniž 
by se ho byť jen dotkl kopačkou

Reprezentanti tentokrát v roli diváků na Strahově: v první 
„brázdě“ sedí zleva RUBÁŠ, Bouzek, trenér Ženíšek, Venglár, 
Hlaváček, ŽĎÁRSKÝ, Pažický a Vlk, za pravým ramenem 
„Žďáry“ TOMÁŠ 
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zápasů a rázem tu byl vážný kandidát branky ná-
rodního mužstva. A velkou nadějí byl nazrzlý 
jedenadvacetiletý Josef Král na pravé spojce, pů-
vodem ze Žalova. (O těchto dvou mužích bude 
v knize ještě nejednou řeč.) Zkrátka: kde se vzal, 
tu se vzal, zčistajasna tu byl tým, který zejména ve 
svém prašném „plivátku“ na Invalidovně naháněl 
hrůzu všem soupeřům. Po Bratislavě tam na jaře 
padla i Sparta! Klíč k tomu, jak přehrát Čechii, 
však už předtím objevil ATK. Na velkém „válu“ 
na Spartě vojáci soupeře uběhali a vyhráli 3:2. 
S jejich kondicí se Klokani rovnat nemohli; vsa-
dili na technické přednosti svých borců a taktický 
důvtip. A ještě na něco: jejich hřiště, jen o málo 
větší než Invalidovna, se už připravovalo k letnímu 
položení trávníku, které je mělo vyřadit z provozu 
na celý podzim. A tak si zelenobílí vypůjčili slávi-
stický pažit na Letné. Jíra tam pro jednou opustil 
přikázanou roli stopera, vysunul se za staženým 
karlínským centrforvardem a vygumoval ho z tráv-
níku. Spolu s Plánickým pak ovládl střed pole. Na 
podstatně širší ploše bystrá křídla Kvapil s Peškem 
utíkala zadákům Čechie, jak se jim zlíbilo. V tu 
ránu byl modrobíle sešívaný tým kouzla zbavený 
a Bohemka hladce zvítězila 4:1! 

V posledním jarním kole vyhrála v Teplicích 2:1 
a na startovní čáru podzimu si tak zajistila třetí po-
zici – o bod za Bratislavou, jen o skóre za Spartou.

VELKÉ DNY NA LETNÉ 
Do podzimních odvet vstoupili Klokani povinnou 
výhrou na Borech; i tentokrát 4:2. Už tři dny předtím 
Bratislava na Tehelném poli jen remizovala s Trnavou 
a Sparta doma podlehla Vítkovicím 0:1 – a tak čelo 
tabulky ovládly tři dvacetibodové týmy: Vítkovice, 
Bohemka a Bratislava. Když pak bylo u zeleného sto-
lu zrušeno jarní kontumační vítězství Bicanova muž-
stva nad Prešovem a potvrzena plichta dosažená na 
hřišti, posunuli se Klokani na první místo!

Hned následující sobotu je museli obhájit proti 
obhájcům titulu z Bratislavy. Na šlágr kola se na 
Spartu přišlo podívat 30 tisíc diváků. Velký boj 
rovnocenných soupeřů šťastně vyhráli „domácí“ 
1:0. Nejvíc se o to přičinili Pavlis a obranná dvo-
jice Rubáš – Vedral. Jediný, a tím pádem vítězný 
gól zápasu vstřelil už v 18. minutě „Buňa“ z trest-
ného kopu s tečí jednoho z mužů v modré zdi. 
V 65. minutě Malatinský srazil ve velkém vápně 
Peška a úzkostlivý, leč přesný sudí Kozok ukázal 

na značku pokutového kopu. Míč si znovu posta-
vil Vedral. Gólman Reimann si v té chvíli nemohl 
nevzpomenout na podobnou situaci z jara 1948, 
o které jsme si už pověděli. Tehdy vršovickému 
bekovi sice děsivou ránu z penalty zlikvidoval, po-
tom se však hodnou chvíli sbíral z šokující bolesti. 
Kolik z nás by se při takové vzpomínce o něco po-
kusilo? Dódo Reimann byl však po čertech tvrdý 
chlap. I teď střelu vyrazil. Dobíhající Kvapil vrátil 
míč na branku pohotově, ale vedle. Nazítří vítko-
vická plichta se Žilinou a čtyřgólový debakl Sparty 
na plzeňské Viktorce zformovaly čelo tabulky do 
této podoby: Bohemians 22, Vítkovice, Bratislava, 
Čechie Karlín 20, Sparta 18 bodů.

Nejedny noviny v těch dnech označily Klokany 
za nejvážnější uchazeče o mistrovské vavříny! Tro-
chu předčasně, protože hned v následujícím kole na 
Strahově mužstvo od Botiče podlehlo vojákům 2:3 
a v Lidové demokracii stálo: Vršovice nebyly tentokrát 
k poznání a uznání zaslouží jen Pavlis, Charouzd, 
v útoku pak Müller a Pešek. Trochu málo… 

Že by závrať z úspěchu? Vedoucí pozici mužstvo 
neztratilo, ale bodový předstih před Bratislavou 
ano. I na Spartu už mělo jen dvoubodový náskok. 
A v příštím kole se s ní utkalo sice oficiálně na do-
mácí půdě, ale ve skutečnosti znovu – tentokrát 
v podnájmu – na jejím hřišti… Bylo to fotbalové 
drama, jaké se vidí málokdy! Do vedení šli Klokani, 
rudí obrátili skóre na 1:2, pak zase zelenobílí na 3:2, 
do půle sparťané ještě dvakrát vyrovnali (podruhé 

Jedna z ligových sestav ročníku, který málem skončil dobytím 
mistrovského titulu. Nahoře Bílek, Plánický, Kvapil, Müller, 
Martínek, Vedral a Havlíček, pod nimi Pešek, Jíra, Žďárský a Pavlis

DOTISK-Bohemka_TISK.indd   347 12.11.2019   12:23:50



348

Bohemka je a bude 

z hodně přísné penalty za Fišerovu spíše nastřelenou 
ruku). Do druhého dějství nastupovali velcí soupe-
ři za stavu 4:4! O vítězi rozhodla 60. minuta a gól 
Žďárského, toho dne už jeho třetí. Levá strana útoku 
Žďárský – Pešek dávala koncert: ti dva spolu obstara-
li všech pět gólů! Už dlouho nebyl vidět v naší nejvyšší 
soutěži boj tak dobré úrovně a tak vzrušující. Nejlepší 
na hřišti byl Žďárský. Nejen, že dobře a pohotově střílel, 
ale také přihrával a „udělal“ celé mužstvo. S Peškem si 
jako obvykle dobře rozuměl, napsalo Svobodné slovo. 
A Pondělník? Bohemians opět dokázali, že jsou nejlep-
ším oddílem celostátního mistrovství. (Povšimněme si, 
že na nějaké Železničáře autor řádků v tom nadše-
ní dočista zapomněl. Tu a tam si to dovolily i jiné 
noviny, nejčastěji Lidová demokracie.) Výsledek 5:4 
udržel Bohemku v čele pořadí, ale stále jen o bod 
před Bratislavou a Vítkovicemi. Sparta znovu klesla 
až na pátou pozici.

V Žilině vyhráli Vršovičtí 1:0. I v utkání na le-
tenském hřišti, které zmoklo ještě víc než to jarní 
v Ostravě, znovu zdolali Vítkovice, tentokrát 2:0. 
Až ve 20. kole padli na Roudné v Plzni. První půle 

proběhla bez gólů, obě obrany se překonávaly. I ve 
druhé půli se před soupeřovu branku častěji dostá-
vali Klokani, ale brankář Viktorky-Škodovky Folta 
předvedl řadu zákroků jak z kouzelnického klobou-
ku. Všechno se rozhodlo mezi 60. a 65. minutou. 
Nejprve odstoupil domácí Böhm. Místo něho vy-
běhl na hřiště rutinér Perk a jen se dostal k míči, 

Zářijové utkání s Albánií (3:0) bylo jediné, ve kterém si nejlepší ligová levá strana útoku Žďárský – Pešek zahrála i v dresu 
se lvíčkem. Zleva jsou Malatinský, PEŠEK, Hlaváček, Preis, Vlk, Krásnohorský, Trnka, ŽĎÁRSKÝ, TOMÁŠ (ten už rok na vojně 
v ATK), Morávek a Venglár

Výborný brankář Vogli zabránil drtivé porážce Albánců. Na 
snímku jsou v pozadí Tomáš a Žďárský
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vstřelil gól. V 64. minutě Pešek vyrovnal, ale minu-
tu poté se pár vteřin po vystřídání pražských bran-
kářů Perk trefil podruhé. Dál už se na skóre 2:1 pro 
červenomodré nic nezměnilo. 

Až doposud neměla naše klubová kronika příle-
žitost zaznamenat střídání v ligovém mači. Do roku 
1950 se naši fotbalisté v tom punktu drželi meziná-
rodních pravidel, která v soutěžních utkáních vý-
měnu nepovolovala. Počínaje 1. zářím 1950 se však 
odvážně pustili po nevyšlapané cestě; v domácích 
bojích o mistrovské body na všech výkonnostních 
stupních bylo povoleno vystřídat brankáře a jedno-
ho hráče v poli! V neděli 8. října v Plzni té změny 
soutěžních regulí poprvé využila i Bohemka, když 
odstoupil zraněný Pavlis a do branky se postavil 
Leština.

Ještě jednou si Klokani v tom ročníku zahráli 
na Spartě a počtvrté za sebou se odtamtud vrátili 
do Vršovic s plným bodovým ziskem, když na roz-
loučenou s Letnou porazili Trnavu 2:0. Proč přišlo 
pouze šest tisícovek diváků, věděli jen fotbaloví bo-
hové – vždyť Bohemka stále ovládala vrchol ligové-
ho žebříčku! Pravda, zápas se moc nepovedl. Jenže 
to přece nemohli fanoušci vědět předem… 

NEBLAHÁ INVALIDOVNA
Určitě se shodneme, že pět bodů z pěti zápasů je 
ve finiši útoku na mistrovský titul zisk dost chabý. 
A právě to Bohemku potkalo. Na obranu týmu je 
třeba říci, že okolnosti se proti němu tak trochu 
spikly. Plichtu 2:2 na rozmáčeném hřišti v Prešově 
bylo sotva možné označit za neúspěch, či dokonce 
selhání; ligový nováček už doma párkrát pořádně 
ukázal zuby. Co měli říkat Bratislavští, když v Praze 
podlehli vojákům 0:1? A co sparťané, kteří zplichtili 
1:1 ve zdánlivě bezproblémovém domácím střetnutí 
s SK Plzeň, posledním týmem tabulky? 

V prvním listopadovém víkendu se dohrávala 
odložená utkání. Bratislava rozdrtila Prešov 7:0, bo-
dově se dotáhla na Klokany a prudce vylepšeným 
poměrem branek je odsunula na druhé místo. Hned 
v následujícím kole však doma podlehla Spartě 2:5. 
Jenže ta neděle byla černá i pro Bohemku, prohrá-
la 2:4 na Slavii. Sešívaní sice v tom ročníku nepře-
kročili hranici ligového průměru, ale právě v obou 
zápasech s Klokany se vytáhli. Měli jim co oplácet, 
vždyť je v lize naposled porazili na jaře 1947! Ruku 
na srdce: toho pro Bohemku nešťastného dne byla 
Slavia lepší. Nicméně jí k výhře pomohla i sporná 

penalta, ze které Trnka zařídil vedení 3:2. Fotbalový 
osud umí tropit všelijaké žertíky: předcházející gól 
dal toho dne zelenobílým jejich někdejší kanonýr 
Kareš – a výsledek posléze zpečetil jejich budoucí 
hráč Fiktus…

K posledním třem zápasům se Vršovičtí nastě-
hovali na karlínskou Invalidovnu. Dnes se už sot-
va dobereme toho, co vedlo k té volbě; nejspíš výše 
nájemného. Karlínští sice byli v letní přestávce fot-
balovým ústředím donuceni své úzké hřiště o něco 
rozšířit, ale ani tak nebylo vhodným místem pro 
spolehlivé bodování vysokého favorita proti zuby 
nehty bránícím outsiderům. Oba přespolní soupeři 
zoufale zápolili o záchranu v soutěži. Podle papíro-
vé formy měl nejvážnější uchazeč o mistrovský titul 
všechny tři zápasy vyhrát, ale…. 

Nejprve přijely Košice. Pro třiapůltisícovou ná-
vštěvu nemohlo být omluvou ani mizerné počasí. 
Na těžkém terénu byli nakonec zelenobílí rádi za 
remízu 1:1. Nebýt Pavlise, který kryl i Nepkovu 
střelu (pravda, slabou) z penalty, a spolehlivé obra-
ny, kdoví… Díky prohře Bratislavy v Žilině však 
i ten nanicovatý bodík pomohl Vršovickým do čela 
tabulky. 

Pak došlo na domácí Čechii, které vlastně už 
o moc nešlo. Před utkáním s Bohemkou byla v ta-
bulce pátá, ale to jenom díky nečekaným jarním 
úspěchům. Po většinu podzimu se horšila od zápa-
su k zápasu. V těch časech bylo šest tisíc diváků na 
utkání dvou pražských mužstev hodně podprůměr-
nou návštěvou; tím spíše, že jeden z nich hrál o mis-
trovský titul! Že by fotbalová metropole, dělící své 
sympatie především mezi obě „S“, žárlila na ambici-
ózní vzestup třetího vzadu? Ale doma přece musela 

Jíra se snaží zastavit rychlonohého košického Dobaie, v pozadí Rubáš
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zůstat i spousta vršovických fandů! Proč? Nevěřili 
v úspěch? 

Bohemka Čechii porazila 1:0. Fotbal přitom za-
plakal, byla to bída s nouzí. Vyhráli i „belasí“ a rudí. 
Před posledním zvoněním měli Vršovičtí 34, Bra-
tislava a Sparta 33 bodů. Nikdo další už na titul 
dosáhnout nemohl. Oba pronásledovatele Klokanů 
čekaly zápasy na cizí půdě. A Vršovickým by k do-
bytí vavřínů stačilo jakékoli vítězství nad Teplicemi, 
které letos porazili v obou vzájemných zápasech – 
ve finále zimního turnaje i v lize na severu Čech. 
I když mužstvu v posledních dvou zápasech zjevně 
docházel dech, teď drželo všechny trumfy. 

KLOPÝTNUTÍ NA POSLEDNÍM SCHŮDKU 
K TRIUMFU 
Za dva body s Čechií zaplatili dočasní bezdomov-
ci od Botiče krutou daň. Tři minuty před koncem 

boje musel hřiště opustit zraněný Rubáš a pro roz-
hodující mač s ním trenér Lanhaus nemohl počítat. 

V mlhavé a zimavé prosincové neděli se v Kar-
líně sešlo 10 tisíc diváků. Stovky z nich dorazily 
i z Teplic. Jen co sudí Heřmanský poprvé foukl do 
píšťalky, rozpoutala se tvrdá a ne vždy čistá bitva 
o každý míč, o každý metr škváry. Tepličtí k jistotě 
záchrany nutně potřebovali bodovat. Po bezgólo-
vém poločase sice otevřel skóre Pešek, kterého jinak 
dobře střežil dlouhán Chobot, ještě dvacet minut 
před koncem však byli hostitelé v čele ligového po-
řadí. Pak přišel pokutový kop a jeho vykonavatel 
Vostrý, odchovanec hloubětínského Slavoje IX, ne-
dal Pavlisovi šanci. V 80. minutě vyřadilo zranění 
Vedrala, nejlepšího muže na hřišti, ale na výsledku 
1:1 už se nic nezměnilo. Žlutomodří jásali nad zá-
chranou, zelenobílí mohli a museli zpytovat svědo-
mí nad promarněnou příležitostí.

Tak nastoupili Klokani k utkání s Teplickými, kteří mysleli, že bojují o přežití: zleva Müller, Kvapil, Fišer, Havlíček, Charouzd, 
Vedral, Pavlis, Bílek, Žďárský, Pešek a kapitán Jíra
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Bratislavané toho dne vyhráli v Plzni nad Vik-
torií, sparťané v Žilině. Oba týmy se tak bodově na 
Vršovické dotáhly a lepším skóre je odsunuly až na 
třetí místo! 

A teď přijde absurdní pointa: Podle původní re-
gule měla jako každoročně v těch časech sestoupit 
čtyři mužstva. Tři z nich, Žilina, Košice a Trnava, 
však byly ze Slovenska, které by tak v dalším roč-
níku reprezentovali pouze úspěšní obhájci titulu 
z Bratislavy – a dál už jen Prešov. S tím se nedo-
kázala smířit politická místa totalitního režimu. 
Liga už byla dávno dohrána a boje o prvenství 
i o záchranu ze všech stran důkladně rozebrány 
na sportovních stránkách tisku, když padlo roz-
hodnutí, že místo původně určených čtyř sestu-
pujících opustí soutěž pouze poslední dva týmy. 
Kdyby to bylo řádně vyhlášeno před rozehráním 
soutěže, nebo alespoň v jejím průběhu, věděli by 
Tepličtí před posledním utkáním, že už jsou za 
vodou. Byli by na Invalidovně bojovali s takovým 
nasazením? Šli do boje s přesvědčením, že jim jde 
o přežití – a díky tomu urvali nejvážnějším kandi-
dátům  prvenství osudový bod…

Na druhé straně nelze přehlédnout, že závěr 
soutěže věru nezastihl Klokany ve formě, jaká by 
slušela mistru ligy. Vlastně se svým způsobem opa-
kovala situace z ročníku 1947/48. Ze vzájemných 
soubojů tří nejúspěšnějších týmů vytěžila Bohem-
ka pět z možných osmi bodů, zatímco Sparta čtyři 
a úspěšní obhájci titulu z Bratislavy jen tři. Jenže to 
jsou jen počty útěchy (byť o pár desetiletí později by 
právě toto kritérium při bodové shodě rozhodova-
lo). O promarnění velké šance i tentokrát rozhodly 
body poztrácené v zápasech se slabšími soupeři… 

ROK „JEDNONOHÉHO“ VIRTUOSA
Když v dubnu Maďaři v Budapešti vyklepli naše ná-
rodní mužstvo 5:0, nebyl u toho ani jeden hráč z Vr-
šovic. Zato v utkání B-mužstev na Spartě (1:0 pro nás) 
nastoupili hned tři současní plus jeden bývalý Klokan. 

A útok ve složení Kvapil – Bouzek (Vítkovice) – Kareš 
(někdejší kanonýr Ďolíčku právě přestoupil z Teplic 
do Slavie) – Žďárský – Pešek koncertoval tak, že byl 
v kompletním složení povolán k následujícímu me-
zistátnímu zápasu v Bukurešti. Nakonec tam chyběl 
zraněný Pešek, ale jeho parťák Žďárský při svém re-
prezentačním debutu nám dvě minuty před koncem 
hlavičkou zařídil nerozhodný výsledek 1:1. 

Vytáhlý a v pohybu trošku nemotorný Jirka 
Žďárský se v sedmadvaceti letech dostal do životní 
formy. „Jednonohý“ hráč – ale co dokázal vykouz-
lit svou levičkou, to se vidělo jen málokdy! Uměl 
i tvrdě a přesně vypálit, byl výborný ve hře hlavou. 
A hlavně mu to brilantně myslelo. Škoda, že se v ná-
sledujícím roce sám připravil o reprezentační dres. 
Ještě o tom bude řeč… 

Vedral v souboji s Pravdou v utkání s Teplicemi. Byl to jeho 
smolný zápas – zavinil penaltu a musel odstoupit pro zranění
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JARO
1. kolo
BOHEMIANS – ČSD PLZEŇ 4:2 (2:1) 
Sobota 4. 3. 1950, 10 000 diváků, rozhodčí Polák • góly 
Plánický 2, Žďárský a Müller 
Slavia – Teplice 3:2, Vítkovice – Sparta 1:3, Škoda Plzeň – 
ATK 3:1, Trnava – Bratislava 0:1, Košice – Karlín 0:0, 
Žilina – Prešov 2:2
2. kolo
BRATISLAVA – BOHEMIANS 3:1 (1:0) 
Neděle 12. 3., 21 000 diváků, r. Černý • g. Müller
Sparta – Škoda Plzeň 0:0, ATK – Trnava 4:2, ČSD Plzeň – 
Slavia 3:1, Teplice – Košice 2:0, Prešov – Karlín 2:3, 
Žilina – Vítkovice 0:1 
3. kolo
BOHEMIANS – ATK 5:1 (1:1) 
Sobota 18. 3., 16 000 diváků, r. Charouzek • g. Plánický 
a Pešek 2 (1 p.) a Žďárský
Karlín – Teplice 2:1, Slavia – Bratislava 2:1, Trnava – 
Sparta 1:3, Škoda Plzeň – Žilina 2:5, Vítkovice – Prešov 1:1 
Košice – ČSD Plzeň 3:0 

4. kolo
SPARTA – BOHEMIANS 1:1 (0:1) 
Neděle 2. 4., 25 000 diváků, r. Čermák • g. Müller 
ATK – Slavia 1:1, ČSD Plzeň – Karlín 2:3, Vítkovice – 
Škoda Plzeň 3:0, Bratislava – Košice 1:0, Prešov – 
Teplice 0:1, Žilina – Trnava 1:1
5. kolo 
BOHEMIANS – ŽILINA 3:2 (3:0) 
Sobota 8. 4., 15 000 diváků, r. Polák• g. Müller 2 a Kvapil
Slavia – Sparta 1:2, Karlín – Bratislava 5:0, Teplice – 
ČSD Plzeň 5:1, Košice – ATK 2:3, Škoda Plzeň – Prešov 5:0, 
Trnava – Vítkovice 2:2 
6. kolo
VÍTKOVICE – BOHEMIANS 2:3 (1:2) 
Neděle 16. 4., 13 000 diváků, r. Vlček • g. Kvapil, Wünsch 
a Pešek
Sparta – Košice 2:1, Žilina – Slavia 1:3, ATK – Karlín 3:2, 
Bratislava – Teplice 2:1, Škoda Plzeň – Trnava 2:0, 
Prešov – ČSD Plzeň 6:0, Žilina – Slavia kontumačně 3:0 
(na hřišti 1:3) 
7. kolo 
BOHEMIANS – ŠKODA PLZEŇ 3:3 (3:2) 
Neděle 23. 4., 5 000 diváků, r. Mráz • g. Müller, Kvapil 
a Žďárský 
Slavia – Vítkovice 1:3, ČSD Plzeň – Bratislava 2:4, Trnava – 
Prešov 4:1, Košice – Žilina 2:0, Karlín • Sparta nedohráno 
(přívalový déšť), Teplice – ATK odloženo 
Průběžné pořadí po čtvrtině soutěže: 1. Sparta 
(6 zápasů) 10 • 2. BOHEMIANS 10 • 3. Bratislava 10 • 
4. Karlín (6) 9 • 5. Vítkovice 8 • 6. Škoda Plzeň 8 • 7. Slavia 7 
• 8. ATK (6) 7 • 9. Teplice (6) 6 • 10. Košice 5 • 
11. Žilina 4 • 12. Prešov 4 • 13. Trnava 4 • 
14. ČSD Plzeň 2 
8. kolo
TRNAVA – BOHEMIANS 0:0 (0:0) 
Neděle 7. 5., 8 000 diváků, r. Černý
Sparta – Teplice 0:0, ATK – ČSD Plzeň 2:2, Škoda Plzeň – 
Slavia 4:2, Vítkovice – Košice 5:0, Prešov – Bratislava 1:2, 
Žilina – Karlín 2:1
9. kolo
BOHEMIANS – PREŠOV 1:0 (1:0) 
Neděle 14. 5., 8 000 diváků, r. Běták • g. Müller
Slavia – Trnava 1:2, Karlín – Vítkovice 3:2, Bratislava – 
ATK 3:0, ČSD Plzeň – Sparta 1:2, Teplice – Žilina 7:1, 
Košice – Škoda Plzeň 7:0

CELOSTÁTNÍ MISTROVSTVÍ

UTKÁNÍ • GÓLY • BODY • 1950

K nadějným odchovancům patřil i Vladimír Dick (tady se představuje 
v dresu mužstva Prahy). Škoda, že se z Ďolíčku tak brzy vytratil... 
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10. kolo
BOHEMIANS – SLAVIA 0:0 (0:0) 
Sobota 27. 5. na Spartě, 25 000 diváků, r. Michalík
Sparta – Bratislava 2:2, Prešov – ATK 1:0, Vítkovice – 
Teplice 3:2, Žilina – ČSD Plzeň 5:2 • Trnava – Košice, Škoda 
Plzeň – Karlín odloženo 
11. kolo
KOŠICE – BOHEMIANS 1:0 (1:0) 
Neděle 4. 6., 8 000 diváků, r. Fajman
ATK – Sparta 3:3 v Pardubicích, Slavia – Prešov 2:3, 
Karlín – Trnava 3:1, Bratislava – Žilina 7:1, Teplice – 
Škoda Plzeň 5:3, ČSD Plzeň – Vítkovice 1:2
12. kolo
BOHEMIANS – ČECHIE KARLÍN 4:1 (3:0) 
Čtvrtek 8. 6. na Slavii, 12 000 diváků, r. Mráz • Müller 2, 
Dick a Kvapil 
Slavia – Košice 3:0, Prešov – Sparta 0:0, ČSD Plzeň – 
Škoda Plzeň 1:1, Trnava – Teplice 1:1, Vítkovice – 
Bratislava 3:0, Žilina – ATK 1:2
13. kolo 
TEPLICE – BOHEMIANS 1:2 (0:1) 
Sobota 17. 6., 8 000 diváků, r. Inovecký • g. Müller a Dick
Sparta – Žilina 7:1, Karlín – Slavia 1:1, ATK – Vítkovice 3:3, 
Bratislava – Škoda Plzeň 3:2, ČSD Plzeň – Trnava 2:1, 
Košice – Prešov 1:0; Karlín – Sparta 1:0 
Dohrávky Karlín – Sparta 1:0, Trnava – Košice 0:2, Teplice – 
ATK 0:7, Škoda Plzeň – Karlín 3:0 
 
JARNÍ POŘADÍ 
 1.  Sokol NV Bratislava  13  9  1  3  30:20  19 
 2.  ZSJ Bratrství Sparta Praha 13  6  6  1  25:13  18 
 3.  ZSJ Železničáři Praha  13  7  4  2  28:17  18 
 4.  ZSJ Vítkovické železárny  13  7  3  3  31:19  17 
 5.  ZSJ OD Karlín  13  7  2  4  25:21  16 
 6.  ATK Praha  13  5  4  4  30:28  14 
 7.  ZSJ Dynamo ČSD Košice  13  6  1  6  19:16  13 
 8. ZSJ Škoda Plzeň  13  5  3  5  28:30  13 
 9.  ZSJ Technomat Teplice  13  5  2  6  28:26  12 
10. ZSJ Dynamo Slavia Praha  13  4  3  6  21:23  11 
11. ZSJ Dukla Prešov  13  3  3  7  17:22   9 
12. ZSJ Kovosmalt Trnava  13  2  4  7  15:23   8 
13. ZSJ Slovena Žilina  13  3  2  8  22:40   8 
14. ZSJ ČSD Plzeň   13  2  2  9  19:39   6 

PODZIM 
14. kolo
ČSD PLZEŇ – BOHEMIANS 2:4 (0:2) 
Neděle 13. 8. 1950, 5 500 diváků, r. Dvořák • g. Müller 
a Kvapil 2

Sparta – Vítkovice 0:1, Karlín – Košice 4:1 Teplice – 
Slavia 2:3, Bratislava – Trnava 1:1, Prešov – Žilina 4:2, 
ATK – Škoda Plzeň 1:4 
15. kolo 
BOHEMIANS – BRATISLAVA 1:0 (1:0) 
Sobota 19. 8. na Spartě, 30 000, diváků, r. Kozok • g. Vedral 
Škoda Plzeň – Sparta 4:0, Slavia – ČSD Plzeň 9:1, Karlín – 
Prešov 1:0, Vítkovice – Žilina 1:1, Trnava – ATK 0:3, 
Košice – Teplice 2:2 
16. kolo
ATK – BOHEMIANS 3:2 (2:1) 
Sobota 2. 9. na Strahově, 15 000 diváků, r. Mráz • g. Pešek 
a Plánický
Sparta – Trnava 6:2, Bratislava – Slavia 3:2, Teplice – 
Karlín 1:1, Žilina – Škoda Plzeň 3:0, Prešov – Vítkovice 6:0, 
ČSD Plzeň – Košice 0:3 
17. kolo
BOHEMIANS – SPARTA 5:4 (4:4) 
Neděle 10. 9. na Spartě 25 000 diváků, r. Mojžíš • 
g. Žďárský 3 a Pešek 2 
Slavia – ATK 2:1, Karlín – ČSD Plzeň 2:1, Škoda Plzeň – 
Vítkovice 3:4, Teplice – Prešov 0:0, Košice – Bratislava 0:0, 
Trnava – Žilina 1:0
18. kolo 
ŽILINA – BOHEMIANS 0:1 (0:0) 
Neděle 24. 9., 4 000 diváků, r. Řežábek • g. Müller
Sparta – Slavia 2:1, ATK – Košice 4:3, Bratislava – 
Karlín 3:0, ČSD Plzeň – Teplice 2:4, Vítkovice – 
Trnava 3:1, Prešov – Škoda Plzeň odloženo
Průběžné pořadí po třech čtvrtinách soutěže: 
1. BOHEMIANS 26 • 2. Bratislava 25 • 3. Vítkovice 24 • 
4. Sparta 22 • 5. Karlín 21 • 6. ATK 20 • 7. Slavia 17 • 
8. Teplice 17 • 9. Škoda Plzeň (17) 17 • 10. Košice (17) 15 
• 11. Prešov (17) 14 • 12. Žilina 11 • 13. Trnava 11 • 
14. ČSD Plzeň (17) 8 
19. kolo
BOHEMIANS – VÍTKOVICE 2:0 (1:0) 
Neděle 1. 10. na Spartě, 10 000 diváků, r. Polák • 
g. Pešek a Dick 
Slavia – Žilina 0:0, Karlín – ATK 3:1, Košice – Sparta 1:1, 
Teplice – Bratislava 0:4, ČSD Plzeň – Prešov 1:1, Trnava – 
Škoda Plzeň 1:1
20. kolo
ŠKODA PLZEŇ – BOHEMIANS 2:1 (0:0) 
Neděle 8. 10., 10 000 diváků, r. Lohnert • g. Pešek
Vítkovice – Slavia 3:2, Bratislava – ČSD Plzeň 5:0, Žilina – 
Košice 2:2, Prešov – Trnava 1:0 • ATK – Teplice a Sparta – 
Karlín odloženo 
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21. kolo
BOHEMIANS – TRNAVA 2:0 (1:0) 
Sobota 14. 10. na Spartě, 6 000 diváků, r. Polák • g. Pešek a Müller
Karlín – Žilina 2:2, Slavia – Škoda Plzeň 6:0, Teplice – 
Sparta 1:1, Košice – Vítkovice 2:2 • Bratislava – Prešov 
a ČSD Plzeň – ATK odloženo 
22. kolo
PREŠOV – BOHEMIANS 2:2 (1:0) 
Neděle 29. 10., 6 000 diváků, r. Běták • g. Dick a Fišer
Sparta – SK Plzeň 1:1, Vítkovice – Karlín 2:0, Škoda 
Plzeň – Košice 3:2, Trnava – Slavia 2:3, Žilina – Teplice 4:2, 
ČSD Plzeň – ATK 0:3 
Dohrávky Sparta – Karlín 6:1, ATK – Teplice 2:3, Prešov – 
Škoda Plzeň 4:0, ČSD Plzeň – 
Košice 0:3, Bratislava – Prešov 7:0 
23. kolo
SLAVIA – BOHEMIANS 4:2 (2:1) 
Neděle 12. 11., 20 000 diváků, r. Růžička • g. Müller a Bílek
Bratislava – Sparta 2:5, Karlín – Škoda Plzeň 3:0, ATK – 
Prešov 0:2, Teplice – Vítkovice 5:2, ČSD Plzeň – Žilina 1:0, 
Košice – Trnava 0:1
24. kolo
BOHEMIANS – KOŠICE 1:1 (0:0) 
Neděle 19. 11. dopoledne na Invalidovně, 3 500 diváků, 
r. Karas • g. Žďárský
Sparta – ATK 4:2, Žilina – Bratislava 2:1, Prešov – 
Slavia 3:1, Vítkovice – ČSD Plzeň 2:1, Škoda Plzeň – 
Teplice 1:1, Trnava – Karlín 6:0
25. kolo
ČECHIE KARLÍN – BOHEMIANS 0:1 (0:1) 
Neděle 26. 11., 6 000 diváků, r. Inovecký • g. Kvapil
Sparta – Prešov 5:0, ATK – Žilina 6:2, Bratislava – 
Vítkovice 2:1, Košice – Slavia 2:1, Škoda Plzeň – 
ČSD Plzeň 9:0, Teplice – Trnava 1:1
26. kolo
BOHEMIANS – TEPLICE 1:1 (0:0) 
Neděle 3. 12. na Invalidovně, 10 000 diváků, r. Heřmanský • 
g. Pešek 

Žilina – Sparta 3:4, Škoda Plzeň – Bratislava 2:4, 
Slavia – Karlín 3:3, Vítkovice – ATK 1:3, Trnava – 
ČSD Plzeň 5:1, Prešov – Košice 1:1

KONEČNÉ POŘADÍ 
 1.  Sokol NV Bratislava  26  16  3   7  62:35  35
 2.  ZSJ Bratrství Sparta Praha  26  13  9   4  64:37 35
 3.  ZSJ Železničáři Praha  26  14  7   5  52:36  35
 4.  ZSJ Vítkovické železárny  26  13  5   8  53:47  31
 5.  ATK Praha  26  12  4  10  60:54  28
 6.  ZSJ OD Karlín  26  11  5  10  45:49  27
 7.  ZSJ Dynamo Slavia Praha  26  10  5  11  58:47  25
 8.  ZSJ Technomat Teplice  26   8  9   9  51:50  25
 9.  ZSJ Dukla Prešov  26   9  7  10  41:42  25
10.  ZSJ Škoda Plzeň  26  10  5  11  57:60  25
11.  ZSJ Dynamo ČSD Košice  26   8  8  10  39:39  24
12.  ZSJ Slovena Žilina  26   7  6  13  49:65  20
13.  ZSJ Kovosmalt Trnava  26   6  7  13  36:45  19
14.  ZSJ ČSD Plzeň  26   3  4  19  31:92  10
 
NEJLEPŠÍ STŘELCI LIGY
Josef Bican (Vítkovice) 22, Josef Pravda (Teplice) 19, 
Ladislav Kareš (Teplice/Slavia) 17, Ladislav Müller 
(BOHEMIANS), Karel Vokoun (Karlín) a Vladimír Perk (Viktoria 
Plzeň) 15, Karel Tomáš (ATK) a Anton Malatinský (Trnava/ 
Bratislava) 14, Ladislav Putyera (ATK/Košice) a Vlastimil Preis 
(Bratislava/Sparta) 13 
 
ZSJ ŽELEZNIČÁŘI PRAHA
(BOHEMIANS)
Václav Pavlis, Vladimír Leština • Jiří Rubáš, Václav Jíra, 
Josef Vedral, Ladislav Melichar • Ladislav Fišer, Miloslav 
Charouzd, František Havlíček • Josef Kvapil, Ladislav 
Müller, Ferdinand Plánický, Jiří Žďárský, Jiří Pešek, Vladimír 
Dick, Oldřich Bílek, Miroslav Wünsch • trenér Antonín 
Lanhaus 
Střelci mužstva: Müller 15, Pešek 11, Kvapil a Žďárský 7, 
Plánický 5, Dick 4, Bílek, Vedral, Fišer a Wünsch 1
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