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FANSHOP

OTEVÍRACÍ DOBA FANSHOPU:
Pondělí 11 – 17
Úterý 11 – 17
Středa 12 – 19
Čtvrtek 11 – 17
Pátek 11 – 17

FANSHOP
Fotbal na Bohemce, to není zábava jen pro

chlapy, ale také pro jejich něžné protějšky
a děti. Tomu je uzpůsobena i nabídka fanshopu,
který přímo na stadionu Bohemians nebo na in-
ternetu nabízí desítky suvenýrů pro ženy a děti.
Nyní si můžete pořídit novou dámskou kolekci.
Již na přelomu roku sklidila velký úspěch růžová
šála, která bude postupně doplněna o další oble-
čení. Blíží se léto a tomu odpovídá i nová nabídka
fanshopu. Poslední domácí zápas sehraje Bo-
hemka 6. června proti Ústí nad Labem, to už
bude určitě teplo a na Bohemku každý přijde
v zeleném. Kromě tradiční nabídky dresů, triček
a dalších doplňků, se nabídka rozrostla například
o nové hodinky s koženým páskem. Fanshop tak
už čítá téměř tři stovky různých položek, což je
nejširší nabídka ze všech českých klubů. 

NOVINKY

� Tílko dámské Bohemians, vel. S,M,L za 290 Kč

� Triko polo dámské růžové vel. S,M,L za 390 Kč

� Triko dámské zelená a bílá vel. S,M,L,XL za
330 Kč – nyní můžete využít výhodné ceny
a spolu s  kšiltovkou pořídit za pouhých 400 Kč

� Triko There´s only one Bohemka vel.
M,L,XL,XXL za 350 Kč

� Hodinky s koženým náramkem za 1 590 Kč

Zatím je stále k dispozici i nevyčerpaná kvóta sle-
vových balíčků – autosada a sada placek, u nichž
ve výsledku výrazně ušetříte – nakupovat je možné
ve fanshopu, i přes eshop.

� BALÍČEK 1 – Autosada: obsahuje držák na
nápoj, škrabku na led, záhlavníky, siluetu
hráče a osvěžovač. Při akční ceně 390 Kč uše-
tříte 115 Kč.

� BALÍČEK 2 – Sada placek: obsahuje všechny
placky v nabídce – 3 malé, 2 velké a s otvírá-
kem. Při akční ceně 170 Kč ušetříte 40 Kč.

Mimo to, můžete samozřejmě doplnit svojí výbavu
i dalšími suvenýry – fanshop např. nabízí poslední
kusy trik již od 150 Kč, nadále probíhá sleva na vy-
brané produkty UMBRO. Např. boty zakoupíte již
od 999 Kč.

PŘEDSTAVUJE
NEJNOVĚJŠÍ KOLEKCI
PŘEDSTAVUJE
NEJNOVĚJŠÍ KOLEKCI
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V
dalším kole jede Bohemka do Jihlavy a tam

už se může teoreticky rozhodnout o postupu.

„Hraje se v pátek o sedmi, Jihlava je do-

stupné město, takže očekáváme velký počet fa-

noušků,“ říká Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians 1905.

Ale dostat se do Jihlavy nebude zas tak jednoduché.

Do sektoru fanoušků Bohemians se vměstná 300

fanoušků. Tyto vstupenky budou v prodeji v Ďolíčku

v neděli při utkání se Slováckem. Očekává se mi-

mořádný zájem i ze strany domácích příznivců,

předprodej Jihlavy začal již ve středu 6. května

a i zde je možné kupovat vstupenky. 

300 vstupenek je maximální možná kapacita,

kterou je Jihlava schopná nabídnout. Zájem však

bude určitě násobně vyšší. Utkání se hraje v pátek

15. května od 19 hodin, bude to s největší pravdě-

podobností první utkání, po kterém by už Bohemka

teoreticky mohla slavit postup. Navíc je to souboj

dvou aspirantů na postup, očekává se vyprodaný

stadion. Na utkání se očekává přes tisíc příznivců

Bohemians, proto si zajistěte vstupenky včas. Ji-

hlava pouští do předprodeje 2000 vstupenek. Před-

prodej vstupenek bude zahájen již ve středu 6.

Výjezd do Jihlavy:

VYPRODÁME STADION?

května v dopoledních hodinách. Prodej lístků bude

probíhat v Trafice v kině Sokol a též v Tipsportbaru

v Mrštíkově ulici v Jihlavě. Na těchto místech bude

předprodej ukončen ve čtvrtek 14. května dopo-

ledne. Vstupenky však bude možné zakoupit

i přímo na stadiónu v Jiráskově ulici v prodejně su-

venýrů v prostoru pod novou tribunou, a to ve

čtvrtek 7. května a ve čtvrtek 14. května v časech

10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin. Jedna vstu-

penka stojí 60 Kč.

Předprodej do sektoru fanoušků Bohemians bude

zahájen v neděli v 15 hodin, když se otevřou brány

Ďolíčku před utkáním se Slováckem. K dispozici

bude 300 vstupenek, jakmile se vyprodají, další již

k dispozici na stadionu v Jihlavě nebudou. Vstu-

penky si musí zakoupit i děti, vstupné tentokrát

platí všichni. Fotbalový klub Bohemians bude i na

tento zápas pořádat autobusový zájezd, o počtu

autobusů se rozhodne až podle aktuální situace.

Rozhodně nepodceňte situaci a s předstihem si

opatřete vstupenky do Jihlavy a buďte u bitvy jara,

která se chystá na Vysočině. �
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P atronkou utkání se Slováckem je žena.

To je první dobrá zpráva a motivace pro

fotbalisty Bohemians. Nejlepšímu hráči

zápasu předá cenu Dana Hadačová, česká re-

prezentantka ve stolním tenise, která se právě

vrátila ze světového šampionátu z Japonska.

Ještě předtím se dohodla s Bohemians 1905 na

spolupráci v přípravě na olympijské hry 2012.

„Můžeme nabídnout zázemí pro regeneraci i ně-

jakou formu společné přípravy. Věříme, že tím

pomůžeme české reprezentantce k úspěchu na

olympijských hrách. Rádi bychom ukázali i mož-

nosti dalším sportovním odvětvím pro vzájem-

nou spolupráci,” upřesňuje důvody spolupráce

Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians 1905.

Pětadvacetiletá hráčka má za sebou úspěšné

období. Ještě předloni stagnovala ve třetí stovce

světového žebříčku. Po loňském prvním domá-

cím titulu ve dvouhře se jako jediná česká

hráčka spolu s Petrem Korbelem probojovala na

PATRON UTKÁNÍ

OH v Pekingu. To už jí patřila na světovém že-

bříčku 212. příčka a v nabitém startovním poli se

vůbec neztratila. Porazila i hráčku o 120 míst

výše umístěnou na světovém žebříčku a s Geor-

ginou Pota, 35. hráčkou světa, prohrála nejtěs-

nějším možným rozdílem, když smolně

neproměnila dva mečboly.
V letošní sezóně dotáhla svým výkonem ma-

teřský klub BFV Hassia Bingen do nejvyšší ně-

mecké soutěže, když z 30 zápasů prohrála

pouze dvakrát. Před odletem na MS figurovala

na 161. místě světového žebříčku. Poslední

český  ženský olympijský úspěch Marie Hra-

chové je už 21 let starý a proto její 4. místo ze

Soulu bere Dana jako výzvu a chce uspět na OH

2012 v Londýně. „Dana je vítězný ročník 1983,

kdy Bohemka získala titul a letos její tým po-

stoupil z druhé Bundesligy do nejvyšší soutěže,

k čemuž máme nakročeno taky,“ vidí paralely

ředitel Bohemians 1905 Lukáš Přibyl. „Našim fa-

nouškům také nikdo nevěřil, že klub zachrání

a její úsilí je nám proto sympatické.“
Slovácko je rodný region pětadvacetileté stolní

tenistky. Bohemka je teď jejím skoro domov-

ským klubem, takže ideální spojení pro patrona

tohoto zápasu. 

�

Dana Hadačovástolní tenistka
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Drazí Klokani,
máme před sebou posledních pět kol a jak se už léta říká, poslední krok

je ten nejtěžší. Nemyslím si, že by to ale platilo na tento tým, mám z něho
velmi dobrý pocit. Navíc se neupínáme k jednomu zápasu, ale sbíráme body
postupně. Důležité je, nevzhlížet ke každému zápasu tak, že už by mohl být
rozhodující. Z tohoto pohledu je bod z Karviné velmi dobrý, je důležité si
vážit každého takto získaného bodu, navíc s týmem, který ukázal velmi
kvalitní výkon.

Jednoznačně musíme mluvit o postupu, nemá cenu nic zakrývat a záro-
veň je to velká motivace pro nás všechny. Bohemka do ligy patří, o tom
není sporu. Věřím, že pro nás všechny budou závěrečná kola druhé ligy pří-
jemnou podívanou a ne nervy do poslední minuty. 

Jelikož jsme považováni za jasné favority, ostatní proti nám většinou jen
brání. Je to dobrá zkouška pro všechny hráče. Vždycky se říká, že je lepší
bořit, než tvořit. Takže užijme si tvoření, pak nás čeká liga a tam už to bude
zase jiný příběh.

Antonín Panenka
Prezident Bohemians 1905

Vedení klubu

prezident Antonín Panenka
ředitel Lukáš Přibyl
předseda představenstva Martin Frelich
místopředseda představenstva Petr Svoboda
místopředseda představenstva Emil Kristek
technický ředitel Milan Boubín
sportovní ředitel Jiří Steinbroch
sekretář klubu Libor Koubek
ekonom Jiří Bořík
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PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

K do by si před startem druhé ligy po-

myslel, že se bude Slovácko v této

fázi soutěže pohybovat ve středu ta-

bulky a bude mít blíže k sestupu než k atako-

vání příček zaručujících vstupenku do první

ligy? Asi nikdo. Vždyť před startem soutěže

uvažovalo klubové vedení o angažování Jana

Kollera a nic jiného než návrat do nejvyšší

soutěže si snad ani nepřipouštělo. Po posled-

ním zápase se Sokolovem je rádo za téměř

definitivní jistotu záchrany. Pět kol před kon-

cem má od patnáctého HFK Olomouc už os-

mibodový náskok. Jistou útěchou je týmu

z Uherského Hradiště semifinálová účast

v poháru ČMFS, ve kterém dokázal mimo jiné

vyřadit prvoligové Brno i Ostravu. 
Historie fotbalu v Uherském Hradišti se

 začala psát v roce 1900, kdy byl založen fot-

balový klub ČSK Uherské Hradiště. V ná sle -

dujících letech vystřídal několik názvů a potácel

se v nižších soutěžích. Koncem 50. let dosáhl

klub pod názvem Spartak Hradišťan velkého

úspěchu, když se mu podařilo postoupit do

druhé ligy. V této soutěži přišlo na utkání s RH

Brno rekordních 10 000 diváků. V sezóně

1989/90 přišel pro klub obrovský úspěch v po-

době postupu do finále Českého poháru, ve

kterém však podlehl Dukle Praha. 
Do první ligy nakoukl zástupce uhersko-

hradišťské kopané poprvé v sezoně 1996/97.

Nezkušenost s největší soutěži se však pro-

měnila v epizodní jednoroční působení, navíc

přišly velké finanční problémy a sestup se

zastavil až v divizi. Vstupem a finanční po-

mocí firmy Synot se podařilo pád zastavit

a v sezoně 2000/2001 se tým pod hlavičkou

1. FC Synot objevil opět v první lize. Největ-

šího úspěchu dosáhl o tři roky později, kdy

skončil na pátém místě. Po korupční aféře

a odchodu firmy Synot z českého fotbalu, se

v létě 2004 změnil název na 1.FC Slovácko.

Ještě předtím, 12. října 2003, byl v Uher-

ském Hradišti otevřen moderní Městský fot-

balový stadion s kapacitou 8 121 diváků,

který hostí také zápasy české reprezentace.

Početná kolona fanoušků si zde však příliš ra-

dosti neužila, jejich milovábný klub opustil

v sezoně 2006/07 nejvyšší soutěž a od té

doby se marně snaží o návrat.
Jak již bylo řečeno, do letošní sezony vstou-

pil tým z Uherského Hradiště s velkým očeká-

váním. Na lavičku usedl bývalý vynikající

slovenský hráč Ladislav Jurkemik. Dalšími vý-

raznými posilami se stal záložník Lukáš

Kubáň, stříbrný medailista z loňského mi-

strovství světa do 20 let, který se do týmu

vrátil z neúspěšného hostování v Brně

a hlavně zkušení obránci René Formánek

z Třince a Tomáš Randa z Olomouce. Všichni

tři na rozdíl od trenéra Jurkemika, kterého

v zimní přestávce vyměnil zkušený Josef Ma-

zura, v týmu nadále působí a patří k oporám.

Defenziva funguje mužstvu z jihu Moravy

vcelku obstojně, zásadní problém však spo-

čívá ve hře dopředu. Méně branek nastřílel

jen beznadějně poslední Fulnek. Když teď

v poslední zápase se Sokolovem ukončil sto-

per Němčický více než pětihodinové čekání

(přesně 332 minut) fanoušků na gól, na do-

mácím stadionu naskákalo několik z nich v ra-

dostné euforii na ochranou síť. 
Podzimní souboj v Uherském Hradišti jsme

po výborném výkonu vyhráli 2:0. Na obou

brankách měl lví podíl Jirka Rychlík. Nejdříve

v 8. minutě se po jeho centru ze standardní si-

tuace prosadil Aziz Ibragimov. Gólovou po-

jistku přidal v 70. minutě Milan Škoda, po

rychlé akci zleva a dalším centru Rychlíka. �

1. FC Slovácko
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Minulý týden jsem si užil fotbalu až dost.
Ale mám ho pořád rád… Po našem zá-
pase v Karviné jsem s dcerou a man-

želkou zůstal na Moravě a navštívili jsme zápas
Olomouc – Teplice. Hned druhý den už jsem
seděl za komentátorským stolkem České tele-
vize při utkání Sparta – Ostrava. Každý takový
zápas je pro mě cenný, abych porovnal součas-
nou kvalitu první a druhé ligy. Samozřejmě nej-
vyšší soutěž bude pro nás daleko těžší, ale i teď
lze naleznout určitá srovnání, která pro nás vy-
znívají vcelku pozitivně. I Slavia má problémy
udržet si dlouhodobě dobré výsledky a klid na
čele tabulky. Nám se to zatím daří, za což patří
velký dík celému týmu i fanouškům. Jsme
v tomto směru trpěliví. Pro nás je podobná si-
tuace jako pro Spartu nebo Slavii v první lize.
Každý se proti nám chce vytáhnout, každý hraje
odzadu s cílem hlavně neinkasovat. Teď napo-
sledy třeba v Karviné. K zápasu jsme jeli den
předem, četl jsem místní noviny, které psaly:
„Pro Karvinou je to zápas roku, přijela Bohemka,
moc chceme vyhrát, je to fotbalový svátek.“
I díky atmosféře a jménu klubu je Bohemka pro
každý tým obrovskou motivací a o to je naše
úloha těžší, my hrajeme takových zápasů roku
třicet, kdy musíme počítat s maximálním nasa-
zením a koncentrací soupeře. Jsem rád, že se
kluci s tímto tlakem dokáží vyrovnat a vypraco-
vali si takový náskok. Každý zápas je nutný brát

PPAAVVEELL  HHOOFFTTYYCCHH
ttrreennéérr  AA--ttýýmmuu

s maximální koncentrací. Sparta proti Ostravě
hrála dlouho bez branek, nemohla se prosadit,
i když měla šance, kolik takových zápasů už my
pamatujeme…

Proto si myslím, že letošní druholigové dobro-
družství je pro hráče velkou zkušeností a realita
první ligy může být pro nás už přístupnější v po-
rovnání s předchozím působením v nejvyšší sou-
těži. Pokud si až do konce soutěže udržíme stejný
bodový trend, pak vyseknu mužstvu poklonu
a nebudu se bát vstoupit do nejvyšší soutěže. 

Chybí nám ještě několik krůčků. Soustředíme se
na ně. O postupu a oslavách se můžeme bavit
pak. Vidím i rozdíl mezi postupem Bohemky před
dvěma lety a letošní sezonou. Tehdy se útočilo ze-
zadu a nikdo to nečekal, letos jsme favority, každý
s námi počítá a o to těžší je tuto úlohu potvrdit.

TŘICET
ZÁPASŮ
ROKU

TŘICET
ZÁPASŮ
ROKU





Fotbal bolí...
Karviná – Bohemians 1:1, Martin Kotyza
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UMBRO
hráč utkání
UMBRO
hráč utkání
Během utkání mů-

žete volit nejlepšího
hráče. Stačí jen poslat
sms zprávu a budete se
tak podílet na volbě
muže zápasu. V minu-
lém domácím utkání tuto
soutěž vyhrál Ferenc
Róth. Volba UMBRO
hráče utkání je v této se-
zóně pravidelnou sou-
částí všech domácích
utkání Bohemians 1905.
Hlasovat můžete pomocí
SMS zpráv, v rámci
služby Premium SMS.
Jelikož se Premium SMS
stane v blízké budouc-
nosti často používanou
formou hlasování v nej-
různějších otázkách, do-
poručujeme Vám, kteří
jste si tuto službu ještě neaktivovali, abyste tak
učinili. Ve zbytku roku plánujeme realizovat
touto formou, vedle pravidelné volby Umbro
hráče utkání, ještě další významná hlasování.

Aktivace služeb SMS Premium se realizuje
přes zaměstnance call-centra vašeho mobilního
operátora. Pro aktivaci služby je nutné sdělit
Vaše telefonní číslo spolu s číslem smlouvy.
Pokud máte předplacenou kartu, stačí uvést
pouze telefonní číslo SIM karty, kterou chcete
pro služby SMS Premium aktivovat.

Pokud používáte některý z tarifů společnosti
T-mobile, volejte na 4603 ze sítě T-Mobile nebo

+420 603 603 603 z os-
tatních sítí. V případě,
že používáte jakýkoliv
tarif společnosti O2 vo-
lejte * 11 (ze sítě O2)
nebo 800 02 02 02 pro
volání z jiné sítě (u běž-
ných tarifů stačí uvést
pouze Vaše telefonní
číslo a operátor službu
na požádání aktivuje).
Zákazníci společnosti
Vodafone mají službu
SMS Premium aktivova-
nou automaticky. V pří-
padě blokace například
firemních čísel, je třeba
se domluvit s odpověd-
nou osobou ve Vaší
firmě, která zajišťuje
administraci smluv
s mobilním operátorem.

Jak jsme již před minulým kolem avizovali,
poměrná částka z výnosu za přijaté SMS jde na
účet našeho klubu. Hlasujte proto pravidelně
a vyjádřete tím podporu nejen svému oblíbe-
nému hráči, ale i Vašemu klubu. Hlasující mají
možnost získat zajímavé ceny od partnera sou-
těže společnosti UMBRO. V případě, že chcete
volit UMBRO hráče utkání, posílejte SMS ve
tvaru: BOH HRAC X (číslo hráče)na telefonní
číslo 903 09 06. Cena jedné SMS je 6 Kč včetně
DPH. Za služby Premium SMS odpovídá
AGMO CZ, s.r.o., Na výsluní 201/13, Praha 10.
Info: podpora@ka-tech.biz. �
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Matematicky to ještě není potvrzené, ale
snad jen neuvěřitelná shoda náhod a to-
tální kolaps by mohly Bohemians 1905 ve
zbývajících pěti kolech připravit o jednu
ze dvou postupových příček ve druhé lize.
Pavel Hoftych by se brzy měl stát dalším
trenérem, který Klokany vrátí tam, kam
patří – mezi českou fotbalovou elitu. Pře-
sto neříká hop, dokud nepřeskočí: „Ne-
chci urazit štěstí, takže pozor: nejprve je
potřeba dotáhnout boj o postup.“

V neděli vás čeká utkání se Slováckem, kde
jste kdysi krátce působil jako trenér. Jak na
tohle období vzpomínáte?

Moc rád, byl to super půlrok. Předtím jsem dlouho
byl ve Zlíně, což je rival Slovácka, takže jsem šel
vlastně ke konkurenci. Po těch stresových letech to
byl ale hotový balzám. Byl jsem jedním ze tří asis-
tentů u áčka a zároveň jsem vedl béčko. Pracoval
jsem s mladými hráči, s nimiž se dodnes setkávám,
byť v jiných týmech – s Kúdelou, Marešem, ale rád
vzpomínám i na Kubáně či Stýskalu. A samozřejmě
na srdcaře Pavla Němčického. Ten už byl v jednu
chvíli skoro odstřelený, ale pak se ukázalo, že je
vlastně duší mužstva. Poznal jsem také jinou men-
talitu. Lidé na Slovácku fandí fotbalu mnohem víc
než ve Zlíně, kde je sportem číslo jedna hokej.

Na hřišti se však Slovácku příliš nedařilo...
Bohužel, výsledkově to nefungovalo. Přestože

Slovácko mělo slušný kádr, úplně zbytečně nakonec
sestoupilo. Projevily se také problémy s financemi.
Poté se na Slovácku často měnili trenéři. Pavel Ma-
lura dokonce musel odejít, i když to měl po podzimu
dobře rozehrané na postup do ligy. Odvolat kouče
z prvního místa, to je velká chyba, která se vedení
klubu vymstila. Věřím, že pod novým silným maji-
telem Zemkem se klub zase zvedne a dříve či poz-
ději do ligy dojede. V létě i v zimě se dobře posílili,
získali i sportovního ředitele Krejčího a trenéra Ma-
zuru. Stále doplácejí na špatný podzim, ale kádr
mají přibližně na naší úrovni, takže očekávám ote-
vřený boj. Nečeká nás nic jednoduchého.

Slovácku se daří v Poháru ČMFS. Může vám
jeho náročný program usnadnit situaci?

Na Slovácko by asi byli radši, kdyby měli šanci
bojovat o postup do ligy... Je to dvousečná zbraň.
Někdy na vás anglický týden dolehne, protože hráči
na tak nabitou termínovou listinu nejsou zvyklí. Ale

já mám ze Zlína s rytmem středa – neděle – středa
celkem dobré zkušenosti. Když se daří, mužstvo
chytne lauf a pak zvládne všechno. Je to trochu
sázka do loterie, ale myslím, že trenéři jsou určitě
schopní hráče na rychlý sled zápasů připravit.

Pokud v neděli zvítězíte, budete mít postup
do nejvyšší soutěže na dosah ruky. Jak jste
s dosavadním průběhem druholigového jara
spokojený?

Po výsledkové stránce vládne spokojenost, i když
tu absolutní můžu vyjádřit až po postupu. Před star-
tem jara jsem kalkuloval s tím, že k tomu bude po-
třeba 53 bodů. My jsme je nasbírali s pětikolovým
předstihem. Odehráli jsme těžké zápasy, a třebaže
jsme některé nedotáhli do vítězného konce, uhráli
jsme v nich aspoň remízu. Tak jako naposledy v Kar-
viné. Na herním projevu pochopitelně musíme pra-

Hoftych:
POSTUP CHCEME POTVRDIT CO NEJDŘÍV

Atmosféru kolem slováckého klubu si Pavel Hoftych během
svého angažmá v Uherském Hradišti nemohl vynachválit.
„Pro fotbal je tam takové správné podhoubí,“ říká trenér
 Bohemians 1905.

Hoftych:
POSTUP CHCEME POTVRDIT CO NEJDŘÍV
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V pondělí jste pro Českou televizi komento-
val zápas nejvyšší soutěže Sparta – Ostrava.
Určitě jste při té příležitosti přemýšlel o tom,
jak by si v Gambrinus lize vedla Bohemka.
Hrála by důstojnou roli?

Spartě a Slavii bychom zatím nemohli konkuro-
vat, stejně jako Mladé Boleslavi a Liberci. Ale kaž-
dopádně bychom se mohlo měřit s Českými
Budějovicemi, Kladnem a dalšími celky na této
úrovni. Liga je samozřejmě kvalitnější než druhá
nejvyšší soutěž. Tam jsou v každém týmu vesměs
maximálně dva šikovní hráči, kdežto v první lize
jich bývá pět až šest. Jak jsem ale řekl: Teď mu-
síme proti každému protivníkovi tvořit, zatímco
liga nám dovolí hrát ze zabezpečené obrany a na
brejky. Ale my už tady plánujeme na ligu, kde
ještě nejsme.

Chcete postup potvrdit co nejdřív?
Určitě. Neradi bychom na tým vytvářeli neúměrný

tlak a vyhlašovali, že musíme za každou cenu v kaž-

nebude změny zapotřebí. Ale tři až čtyři hráče
chceme v létě získat. Navíc odejde Honza Morávek
a my ho budeme muset nahradit. Nemůžeme si
však dovolit vydávat za posily horentní sumy. Je
potřeba jít postupnými kroky. Nejprve se v lize za-
bydlet a pak už záleží na vedení klubu a na pod-
mínkách, které vytvoří. Ve druhé sezóně už se dá
myslet na víc, než na záchranu.

Ve Zlíně jste s odepisovaným týmem hrál
v klidném středu tabulky a navíc jste produ-
kovali pohledný fotbal. Je to i v možnostech
Bohemky?

Určitě bychom mohli dosáhnout něco podobného.
Rozhodně bychom chtěli sázet na stejné věci: tý-
mového ducha a kolektivní práci. A máme na čem
stavět. V 25 kolech jsme inkasovali jen 12 gólů, což
je vizitka nejen brankáře a obránců, ale celého
mužstva. S tímhle vším se v lize dá uspět.

Tomáš Radotínský

covat. Nepodařilo se nám vždycky podat excelentní
výkon. Musíme ale vycházet z reality. Pokaždé je
potřeba zvolit takový způsob hry, který nám umožní
cestu ke třem bodům. Žádný soupeř proti nám nic
nevypustí, utkání s Bohemkou je pro něj vždycky
vrcholem sezóny. Těší se na něj a hraje s maximální
motivací. V tomto směru by pro nás některé zápasy
v první lize paradoxně mohly být lehčí.

dém střetnutí vyhrát. Soupeři také ztrácejí a každý
bod se počítá. Ale určitě nemíníme připustit to, aby-
chom o postupu rozhodovali až v posledním kole
proti Ústí nad Labem.

Přestože postup ještě není definitivní, jistě už
přemítáte o tom, kde vás tlačí bota a kde byste pro
ligu potřebovali posílit.

Náš kádr má svou kvalitu. Na některých pozicích



NOVĚ OTEVŘENO
Vršovická 32

tel.: 775 042 467

Ochutnejte naši pizzu, gyros a další speciality
pondělí – sobota 11.00 – 20.00

Při zakoupení celé pizzy nebo gyrosu
dostanete po předložení tohoto inzerátu pivo zdarma!

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
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JAK TO BYLO NA PODZIMJAK TO BYLO NA PODZIM

Drtivý začátek a výtečný finiš předvedli fotba-
listé Bohemians na stadionu Slovácka. Svého

soupeře jasně přehráli v úvodních dvaceti minutách
a ve většině druhého poločasu. Díky dvěma gólům
po přihrávkách Rychlíka se Klokani radují z vítězství
2:0, už druhého v řadě. Bohemka poskočila na
druhé místo, v tabulce pravdy je dokonce nejlepší
ze všech. „Bylo to vydřené vítězství bojovností i fot-
balovou kvalitou. Jsem rád, že se trefili oba útoč-
níci, to jim může hodně pomoc,“ říká trenér Pavel
Hoftych. Ibragimov a Škoda dvěma zásahy zařídili
pro Bohemku tři body a čtyři stovky fanoušků Bo-
hemians na tribunách po závěrečném hvizdu ve
stoje tleskaly. 

Trenér Hoftych udělal oproti Karviné jedinou
změnu v sestavě. Hartiga nahradil v útoku Škoda.
„Lukáš byl po utkání s Karvinou zraněný, lehce tré-
nuje, ale příliš bychom riskovali jeho zařazením,“
zdůvodnil tuto změnu kouč Bohemians. Kvůli zra-
nění na Slovácko nepřijeli ani Hašek (kotník) a Ko-
tyza (tříslo). Slezák a Kunášek byli v trestu,
zápasem se Slováckem si oba trest za červené karty
odseděli a v příštím zápase už budou k dispozici.

Neplánovanou změnu museli trenéři udělat ještě
v prvním poločase. Po jednom ze zákroků hráčů
Slovácka skončil Bartek na zemi a už v 19.minutě
musel střídat. „Mám pohmožděnou nohu nad kotní-
kem, ale snad to bude v pohodě,“ říkal po utkání,
když kulhal do autobusu. Po jiném faulu, na Škodu,
se již v 9.minutě zahrávala standardní situace
z pravé strany. Rychlík levačkou zakroutil míč do
vápna, ten propadl mezi stopery a Ibragimov z ma-
lého vápna propálil gólmana Filipka. „Rychlý gól nás
zaskočil, soupeř na začátku hodně přitlačil,“ přiznal
po zápase trenér Slovácka Ladislav Jurkemik.
„Chtěli jsme na soupeře vlétnout stejně jako proti
Karviné a to se podařilo. Úvod se podařil, apk nás
dostali pod tlak standardky, kterých bylo opravdu
hodně,“ připomněl Hoftych hodně přísný metr su-
dího Patáka.

Branky: 9. Ibragimov, 70. Škoda.

Rozhodčí: Paták – Štěrba, Marek.

ŽK: Kubáň, Psohlavec – Róth, Ibragimov, Moravec, Janek.

Diváků: 3762.

1. FC Slovácko: Filipko – Němčický, Šimáček, Formánek,
Lysoněk – Kubáň, Stýskala (85. Perůtka), Randa,
Gonda – Kerbr (81. Hrotek), Matůš(46. Psohlavec).

Bohemians 1905: Sňozík – Janek, Lukáš, Nikl,
Rychlík – Bartek (19. Moravec), Adam, Morávek,
Róth (76. Růžička) – Škoda, Ibragimov (90. Karal).

Slovácko – Bohemians 1905 0:2

řítka. Adam obral ve středu hřiště Gondu, přihrál
doleva Rychlíkovi, ten dlouhým sprintem zavezl
balón až k vápnu soupeře a výborným centrem
našel na malém vápně Škodu, který míč už jen lízl
a poslal k tyči. Nejlepší střelec loňské sezony se ko-
nečně trefil i letos. „Prosadili se oba útočníci, to je
vždycky dobrá zpráva a zvláště pro nás, protože my
jsme s tím měli problémy. Navíc v dalším zápase
bude k dispozici i Slezák a Hartig,“ připomněl tre-
nér nevídanou konkurenci na hrotu.

Bohemka se vítězstvím odrazila vzhůru a je na
druhém místě tabulky. „Příště nás čeká Jihlava,
souboj o první místo a navíc oslava skvělých hráčů
z minulosti, kteří pro Bohemku vybojovali titul.
Bude to svátek, těším se, že uvidím plný Ďolíček,“
plánuje Pavel Hoftych. To Ladislav Jurkemik má
úplně jiné starosti. „Měli jsme jiné plány před sezo-
nou. Touto porážkou jsme spadli do boje o záchranu
a teď je naší prioritou vyhnout se sestupu,“ dodal
na konec tiskové konference. �

Bohemka díky vynikající hře obrany tlak Slo-
vácka v prvním poločase přežila. „Podržel brankář
Sňozík, z brankové čáry vyhlavičkoval míč Rychlík,
oba stopeři skvěle zvládli všechny hlavičkové sou-
boje,“ pochválil zadní řady kouč Bohemians. Klo-
kani se „ve zdraví“ dožili druhého poločasu, ve
kterém soupeře jasně předčili v důrazu a v agresi-
vitě. „Přidali jsme důležitý druhý gól po krásné akci
a pak už jsme si zápas pohlídali,“ prohlásil Hoftych.
Druhá branka opravdu snesla všechna přísná mě-
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Branky: 42. Škoda, 85. Růžička.
Rozhodčí: Kocourek – Filípek, Urban.
ŽK: Morávek – Pospěch, Vaculín.
ČK: 66. Sedlák.
Diváků: 5 834.
Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Lukáš, Nikl, Rychlík – Ibragimov (60. Slezák),
Morávek, Adam, Róth (83. Růžička) – Hartig, Škoda (75. Strnad).
Sestava Fotbal Fulnek: Pospěch – Lang (63. Ďurica), Krása, Sedlák, Vaculín – Huvar (85. Špitalík),
Solnický, Schulmeister, Blažek (77. Mička), Sokol – Bitomský.

BOHEMIANS 1905 – FULNEK 2:0 (1:0)

Před zápasem se i na náměstíčku před hlavní
tribunou řešila jediná otázka: „O kolik to

dneska bude?“ Poslední celek druhé ligy Fulnek při-
jel do Prahy se čtyřmi dorostenci, tři z nich seděli
na lavičce, jeden se dostal do základní sestavy. „O
všech peripetiích Fulneku jsme věděli dopředu, ale
nechtěli jsme si je připouštět. Utkání jsme nepod-
cenili, klukům nelze upřít snahu, ale chyběla nám
dnes individuální odvaha přejít přes hráče a zakon-
čit,“ hodnotil po utkání trenér Pavel Hoftych. „Nic-
méně tři body se z tohoto zápasu počítají stejně,
jako kdybychom hráli proti Jihlavě nebo komukoliv
dalšímu. Jsme zase blíže postupu, navíc Jihlava
a Dukla zaváhaly, takže jsme zvýšili náskok v čele
tabulky,“ našel pozitiva kouč Hoftych.

BOHEMIANS 1905 2

FOTBAL FULNEK 0

Trenéři postavili ofenzivní sestavu, ve které byly
hned tři útočníci. Navíc Kotyza s Moravcem byli zra-
nění, takže se tím vyřešil i problém na pravé straně
zálohy. „Kotyza měl natažený sval a nechtěli jsme
riskovat, Moravec měl nakopnutý kotník. Oba už od
nového týdne půjdou do tréninku,“ přiblížil jejich stav
trenér Bohemians 1905. Do sestavy se tak dostal
Aziz Ibragimov. „Jeho úkolem bylo doplňovat útoč-
níky zprava. Škoda měl hrát ve středu a Hartig se
s Ibragimovem prolínat na křídlech. Náročnější to
bylo pro Pepu Jindřiška, který měl na starosti celou

BOHEMIANS 1905 2

FOTBAL FULNEK 0
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pravou stranu. Jelikož jsme nepředpokládali velké
ofenzivní výpady Fulneku, tak jsme si toto odkrytí
mohli dovolit,“ přiblížil trenér Hoftych zamýšlenou
taktiku.

Bohemka se opravdu od prvních minut dostala na
polovinu soupeře a bušila do zamčených vrat. Klo-
kani napadali rozehrávku soupeře a nepouštěli Ful-
nek vůbec na naši polovinu. „V Sokolově si Fulnek
vytvořil několik šancí, trefil břevno. Proti Vítkovicím
zase měl v závěru tlak. Základním předpokladem
bylo eliminovat jakékoliv pokusy Fulneku, abychom
se mohli soustředit jen na ofenzivu. Toto hráči
splnili velmi dobře, Fulnek neměl vážnější výpad na
naši polovinu,“ hodnotil obrannou práci mužstva
kouč Pražanů. V ofenzivě nešla hráčům upřít snaha,
ale úvodní tlak branku nepřinesl. „Měli jsme velké
šance. Před zápasem jsme zdůrazňovali hráčům, ať
jsou trpěliví, že gól určitě dáme,“ dodal Hoftych.

Obléhání branky Fulneku proměnil v gól až těsně
před přestávkou Milan Škoda. Róth přihrál před
branku a Škoda z šesti metrů napálil míč do sítě.
„Už jsem si říkal, že vydržíme do poločasu, to by
byla pro nás senzace. Ale bohužel tam přišla chyba

krajního záložníka a inkasovali jsme,“ smutnil po
utkání trenér Fulneku Tomáš Chlebek. „I tak je pro
nás tento výsledek z Ďolíčku dobrý, i když bych to
němel říkat jako trenér poraženého týmu. Bohemka
si první ligu zaslouží a já musím našim hráčům za
obětavý výkon poděkovat,“ dodal Chlebek.

Druhý poločas se odvíjel podle stejných not. Bo-
hemka útočila, Fulnek se bránil. „Věděli jsme, že
Fulnek hru neotevře. Chyběla však větší odvaha
a individuální schopnosti,“ hledal rezervy ve výkonu
svých svěřenců trenér Hoftych. Vyložené šance
Hartiga, Adama, Rótha brankou neskončily, ujala se
až spolupráce střídajících hráčů v závěru zápasu.
Strnad odcentroval na zadní tyč a Jan Růžička dal
svůj první gól v mistrovském zápase v dresu Bo-
hemky. „Uklidnění mohlo přijít i dřív, samozřejmě
všichni měli na paměti nedávný zápas s Vítkovi-
cemi, ale tentokrát jsme soupeře do ničeho ne-
pouštěli. Máme tři body, v tabulce jsme opět zvýšili
náskok, vyhráli jsme a zápas nikdo neodfláknul. To
jsou poznatky, za které jsme rádi a věříme, že to je
důležitý krok v naší cestě do ligy,“ uzavřel hodno-
cení trenér Bohemians 1905 Pavel Hoftych. �



Branky: 17. Opic – 86. Staš vlastní.

Rozhodčí: Mojžíš – Peřina, Kubáň.

ŽK: Staš – Adam, Lukáš.

Diváků: 3 245.

MFK OKD Karviná: Pillár – Hoffmann, Čeman, Buryán, Staš – Jursa, Pavlík, Ficek,
Milosavljev – Opic (90. Látal), Mišinský (80. Sourada).

Bohemians 1905: Sňozík – Rychlík, Lukáš, Nikl, Jindřišek – Růžička, Morávek, Adam (79. Ibragimov),
Kotyza – Slezák (46. Škoda), Hartig (28. Strnad).

MFK OKD Karviná – Bohemians 1905 1:1 (1:0)

Zajímavý fotbal před velmi dobrou kulisou. To
bylo nedělní odpoledne na stadionu v Karviné,

který prochází postupnou rekonstrukcí. Zdejší fot-
bal se dere nahoru, finanční zázemí poskytuje
město a firma OKD. Karviná má pro příští sezonu ty
nejvyšší cíle a tomu odpovídá i jarní výkonnost
mužstva. V tabulce jara patřila Karviné třetí příčka,
navíc na jaře dali karvinští nejvíce gólů ze všech
týmů, sedmkrát v řadě neprohráli. „Karviná se uká-
zala jako velmi dobrý tým. Utkání mělo více než
druholigovou úroveň, diváci se měli na co dívat,“
chválil obě mužstva trenér Pavel Hoftych. Šance
byly na obou stranách, remíza byla zasloužená,
shodli se trenéři.

Přes tři tisíce diváků dorazilo na stadion s kapaci-
tou osm tisíc. „Čekali jsme tak pět tisíc, ale je hokej
v televizi,“ říkali místní činovníci a naráželi na tele-
vizní přenos z mistrovství světa Česko – Slovensko.
Hlasatel na stadionu pak po každém gólu Čechů vše
nadšeně zvěstoval divákům, což vzhledem k četnosti
gólů narušovalo první poločas téměř každých pět
minut. Pozornost dvou stovek fanoušků Bohemians
se ale upírala na zelený pažit, kde žluto-černá Bo-
hemka nevstoupila do utkání zrovna dobře. „Hned na
začátku se nám zranili oba útočníci. Hartig si obnovil
zranění lýtkového svalu, Slezák s výronem kotníku
dohrál celý poločas,“ řekl ke stavu útočníků, kteří na-
stoupili v základu, trenér Hoftych. V sestavě se kvůli
svalovým problémům neobjevil ani Ferenc Róth.

Nepodařený úvod ještě umocnila branka v 17.
minutě. Martin Opic se postavil k přímému kopu
a propálil zeď přesně k tyči. „Opic dal gól z přímého

MFK OKD KARVINÁ 1
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kopu i proti Spartě B. Tehdy to ale kopl na druhou
stranu. Teď si postavil do zdi tři spoluhráče a mezi
nimi míč propasíroval. Kopl to dobře,“ pochválil bý-
valého útočníka Bohemians současný kouč Klo-
kanů. „V prvním poločase jsme hráli dobře
a zaslouženě jsme šli do vedení,“ dodal trenér Kar-
viné Leoš Kalvoda. Vedení Karviné paradoxně na-
koplo Bohemku. Ta mohla odpovědět hned vzápětí.
Krásný centr Kotyzy na zadní tyči dostal na hlavu
Slezák, byl úplně sám, ale hlavou ze dvou metrů
přestřelil. „To byla naše největší šance v prvním po-
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ločase. Naše hra nebyla optimální, ve středové řadě
jsme prohrávali hodně osobních soubojů a nedos-
távali jsme se do kombinace,“ hodnotil 1. poločas
trenér Hoftych.

Do druhé půle už nastupovala zcela jiná útočná
dvojice a aktivita Bohemky šla výrazně nahoru. Duo
Hartig – Slezák nahradila dvojice Škoda – Strnad
a oba hráči své předchůdce předčili. Strnad připra-
vil obrovskou šanci pro Růžičku, ten vysoko pře-
střelil. Osvědčená spolupráce z minulého zápasu tak
tentokrát gól nepřinesla. Až pět minut před koncem
míč zatáhl Škoda, prudká přihrávka před branku
prošla přes gólmana a na zadní tyči už stál úplně
osamocený Strnad. Nastavil placírku, ale míč
k němu nedolétl. Těsně před ním přilétl skluzem do-

mácí Staš a míč srazil do vlastní sítě. „Vyrovnání
bylo zasloužené. Apelovali jsme zejména na Honzu
Morávka, že je to jen fotbal, aby se tím bavil. Důle-
žité je podporovat se navzájem, hecovat se, i proto
jsme od začátku vsadili na zkušenou útočnou dvo-
jici, která zároveň dokáže tým povzbudit, protože
jsme cítili, že střed zálohy není v ideálním rozpolo-
žení,“ vysvětlil Hoftych složení základní jedenáctky.

Bohemka nakonec ani v Karviné neprohrála a udr-
žela jarní neporazitelnost. Také Karviná prodloužila
sérii bez porážky. Zajímavý souboj skončil zaslouže-
nou remízou. „Před zápasem bych bod s Bohemkou
bral, teď mě trochu mrzí, že jsme si to v závěru ne-
pohlídali, ale souhlasím s Pavlem, že šance byly na
obou stranách,“ smutnil trenér Kalvoda. �







Pavel Hoftych

9. 5. 1967
trenér

Pavel Medynský

28. 10. 1964
asistent trenéra

Václav Hradecký

27. 9. 1948
asistent trenéra

Pavol Švantner

25. 11. 1966
asistent trenéra

Vladimír Hric

28. 1. 1959
masér

Miroslav Šimeček

31. 5. 1959
masér a kustod

Luboš Ptáček

20. 9. 1960
lékař
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1
Radek Sňozík

17. 10. 1975
brankář

86 kg, 187 cm

3
Pavel Lukáš

20. 11. 1975
obránce

74 kg, 181 cm

7
Marek Nikl

20. 2. 1976
obránce

78 kg, 183 cm

8
Ivan Hašek

30. 8. 1987
záložník

67 kg, 170 cm

9
Jiří Rychlík

24. 11. 1977
obránce

73 kg, 180 cm

10
Dalibor Slezák

28. 1. 1970
útočník

82 kg, 183 cm

12
Lukáš Hartig

28. 10. 1976
útočník

79 kg, 185 cm

11
Ferenc Róth

24. 12. 1978
záložník

76 kg, 184 cm

13
Jan Růžička

26. 8. 1984
obránce

72 kg, 177 cm

14
Lukáš Marek

30. 1. 1981
obránce

69 kg, 176 cm

16
Jan Moravec

13. 7. 1987
záložník

66 kg, 176 cm

17
Ivan Janek

1. 7. 1986
obránce

75 kg, 179 cm

19
Jiří Havránek

9. 1. 1987
brankář

83 kg, 186 cm

21
Milan Škoda

16. 1. 1986
útočník

80 kg, 190 cm

22
Aziz Ibragimov

21. 7. 1986
útočník

75 kg, 180 cm

23
Radoslav Augustín

5. 1. 1987
záložník

81 kg, 181 cm

24
Michal Pávek

13. 2. 1985
obránce

75 kg, 185 cm

25
Martin Kotyza

1. 10. 1984
záložník

68 kg, 171 cm

30
Jan Morávek

1. 11. 1989
záložník

71 kg, 179 cm

32
Lukáš Adam

5. 9. 1980
záložník

74 kg, 184 cm

28
Zoltán Miski

29. 5. 1983
brankář

78kg, 185 cm

4
Josef Jindřišek

14. 2. 1981
obránce

73 kg, 178 cm

27
Martin Cseh

22. 8. 1988
obránce

76 kg, 183 cm

26
Marek Jungr

11. 4. 1987
záložník

69 kg, 174 cm

20
Miloslav Strnad

3. 12. 1981
útočník

85 kg, 186 cm
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PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

Kdo by si před startem druhé ligy po-
myslel, že se bude Slovácko v této
fázi soutěže pohybovat ve středu ta-

bulky a bude mít blíže k sestupu než k atako-
vání příček zaručujících vstupenku do první
ligy? Asi nikdo. Vždyť před startem soutěže
uvažovalo klubové vedení o angažování Jana
Kollera a nic jiného než návrat do nejvyšší
soutěže si snad ani nepřipouštělo. Po posled-
ním zápase se Sokolovem je rádo za téměř
definitivní jistotu záchrany. Pět kol před kon-
cem má od patnáctého HFK Olomouc už os-
mibodový náskok. Jistou útěchou je týmu
z Uherského Hradiště semifinálová účast
v poháru ČMFS, ve kterém dokázal mimo jiné
vyřadit prvoligové Brno i Ostravu. 

Historie fotbalu v Uherském Hradišti se
 začala psát v roce 1900, kdy byl založen fot-
balový klub ČSK Uherské Hradiště. V ná sle -
dujících letech vystřídal několik názvů a potácel
se v nižších soutěžích. Koncem 50. let dosáhl
klub pod názvem Spartak Hradišťan velkého
úspěchu, když se mu podařilo postoupit do
druhé ligy. V této soutěži přišlo na utkání s RH
Brno rekordních 10 000 diváků. V sezóně
1989/90 přišel pro klub obrovský úspěch v po-
době postupu do finále Českého poháru, ve
kterém však podlehl Dukle Praha. 

Do první ligy nakoukl zástupce uhersko-
hradišťské kopané poprvé v sezoně 1996/97.
Nezkušenost s největší soutěži se však pro-
měnila v epizodní jednoroční působení, navíc
přišly velké finanční problémy a sestup se
zastavil až v divizi. Vstupem a finanční po-
mocí firmy Synot se podařilo pád zastavit
a v sezoně 2000/2001 se tým pod hlavičkou
1. FC Synot objevil opět v první lize. Největ-
šího úspěchu dosáhl o tři roky později, kdy
skončil na pátém místě. Po korupční aféře

a odchodu firmy Synot z českého fotbalu, se
v létě 2004 změnil název na 1.FC Slovácko.
Ještě předtím, 12. října 2003, byl v Uher-
ském Hradišti otevřen moderní Městský fot-
balový stadion s kapacitou 8 121 diváků,
který hostí také zápasy české reprezentace.
Početná kolona fanoušků si zde však příliš ra-
dosti neužila, jejich milovábný klub opustil
v sezoně 2006/07 nejvyšší soutěž a od té
doby se marně snaží o návrat.

Jak již bylo řečeno, do letošní sezony vstou-
pil tým z Uherského Hradiště s velkým očeká-
váním. Na lavičku usedl bývalý vynikající
slovenský hráč Ladislav Jurkemik. Dalšími vý-
raznými posilami se stal záložník Lukáš
Kubáň, stříbrný medailista z loňského mi-
strovství světa do 20 let, který se do týmu
vrátil z neúspěšného hostování v Brně
a hlavně zkušení obránci René Formánek
z Třince a Tomáš Randa z Olomouce. Všichni
tři na rozdíl od trenéra Jurkemika, kterého
v zimní přestávce vyměnil zkušený Josef Ma-
zura, v týmu nadále působí a patří k oporám.
Defenziva funguje mužstvu z jihu Moravy
vcelku obstojně, zásadní problém však spo-
čívá ve hře dopředu. Méně branek nastřílel
jen beznadějně poslední Fulnek. Když teď
v poslední zápase se Sokolovem ukončil sto-
per Němčický více než pětihodinové čekání
(přesně 332 minut) fanoušků na gól, na do-
mácím stadionu naskákalo několik z nich v ra-
dostné euforii na ochranou síť. 

Podzimní souboj v Uherském Hradišti jsme
po výborném výkonu vyhráli 2:0. Na obou
brankách měl lví podíl Jirka Rychlík. Nejdříve
v 8. minutě se po jeho centru ze standardní si-
tuace prosadil Aziz Ibragimov. Gólovou po-
jistku přidal v 70. minutě Milan Škoda, po
rychlé akci zleva a dalším centru Rychlíka. �

1. FC Slovácko
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Myslete na spokojené stáří, využijte trojnásobné podpory
a pomozte Bohemce i sobě

Fotbalový klub Bohemians 1905 a ČSOB Penzijní fond Stabilita pro Vás připravili speciální akci. Nabízíme
Vám unikátní příležitost uzavřít smlouvu o penzijním připojištění s renomovanou společností a navíc

podpořit svůj milovaný fotbalový klub. ČSOB Penzijní fond Stabilita, který je novým partnerem klubu, se
zavázal, že uhradí na účet klubu částku 1000 Kč za každou nově uzavřenou smlouvu. Vedle skutečnosti, že
svým činem podpoříte fotbalový klub, máte navíc možnost získat od klubu slevu 300 Kč při nákupu produktů
ve fanshopu Bohemians 1905. Uzavřením smlouvy na penzijní připojištění získáte trojnásobnou výhodu:
začnete šetřit na penzi s renomovanou a stabilní společností, finančně podpoříte svůj klub a získáte slevu
na produkty, které nakupujete. Při dnešním utkání s 1. FC Slovácko můžete navštívit autogramiádu našich
vybraných hráčů a získat základní informace o nabízeném produktu penzijního připojištění. V případě, že se
rozhodnete uzavřít smlouvu přímo na místě, budou Vám k dispozici zaměstnanci fondu. Pokud se
rozhodnete uzavřít smlouvu později, můžete tak učinit ve fanshopu na stadionu. Po zaplacení tří měsíčních
splátek získáte nárok na uplatnění slevy 300 Kč při nákupu produktů fanshopu. 

Co je penzijní připojištění?
Penzijní připojištění se státním příspěvkem je jedním z nejvýhodnějších způsobů, jak zhodnotit své prostředky.
Státní příspěvky, daňové úlevy, příspěvky zaměstnavatele a samotné zhodnocení fondu vám umožní zajistit
si zajímavý objem prostředků pro zabezpečení klidného stáří.
Při odchodu do důchodu mají občané nárok na státní penzi. Její výše však dokáže zabezpečit pouze nutné
životní potřeby. K tomu, aby si důchodce udržel životní standard na který je zvyklý, je soukromé spoření
nevyhnutelné. V tom by vám mělo pomoci právě penzijní připojištění.

ČSOB Penzijní fond Stabilita patří mezi největší a nejžádanější penzijní fondy. Rozhodnete-li se pro něj, máte
jistotu, že se vaše vklady budou postupně zhodnocovat a jednou si budete moci užít důchodový věk tak pěkně,
jak jste si to vždycky představovali. Musíte však udělat první krok – sjednat si penzijní připojištění u ČSOB
Penzijního fondu Stabilita. Máte-li penzijní připojištění již sjednáno u jiného penzijního fondu, zajistíme Vám
převod do ČSOB Penzijního fondu Stabilita bez jakékoliv finanční ztráty.

Trojnásobná výhoda penzijního připojištění
1)  státní příspěvky

Stát přispívá každému účastníkovi penzijního připojištění státními příspěvky.
Ty jsou na konto účastníka připisovány automaticky za každý řádně a včas zaplacený měsíční příspěvek. 

2)  úspora na daních
Kromě státního příspěvku má každý klient penzijního připojištění ještě možnost odepsat si určitou částku
z daní. Výše úspory je tak závislá pouze na výši zaplacených příspěvků na penzijní připojištění.

3)  příspěvky zaměstnavatele
Další zajímavou variantou jsou i příspěvky od zaměstnavatele, který je často využívá jako součást odměn
pro zaměstnance. Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění je pro vás výhodnější,
než kdyby vám o stejnou částku byla zvýšena mzda. Neplatíte z něj totiž do stanoveného limitu
sociální ani zdravotní pojištění a ani daň z příjmu.

Garance návratnosti
Na rozdíl od akcií či cenných papírů, (kde lze získat vyšší výnos, ale také o část investice přijít) u penzijních fondů
nehrozí pokles objemu vložených peněz. Ze zákona máte každý rok zaručeno kladné či nejníže nulové zhodnocení. 

Další výhody ČSOB Penzijních fondů
✓Program OPTIMUM, který umožňuje platit své vlastní příspěvky nepravidelně, podle aktuálních možností,

a přesto čerpat maximální státní příspěvky a využívat maximální daňové výhody.

✓ČSOB Internet penzijní připojištění (bezplatný on-line přístup k informacím o vlastní smlouvě)

✓Půlroční poplatkové prázdniny při sjednání účtu Postžiro nebo Postkonto

✓100% sleva ze vstupního poplatku při sjednání spotřebitelského úvěru u Poštovní spořitelny

✓7% sleva z vybraných pobytových zájezdů cestovní kanceláře ČEDOK
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Na penaltu provedenou
Antonínem Panenkou
ve finále ME v Běle-

hradě v roce 1976, asi žádný
Čech nikdy nezapomene.
Občas se pak tu a tam jak
u nás, tak za hranicemi objeví
někdo, kdo si myslí, že je pře-
vtělením „našeho Tondy”
a zkusí pokutový kop kopnout
podobným způsobem. Povět-
šinou mu pak místo slávy, zbu-
dou jen oči pro pláč...

Právě včera se o „reinkar-
naci za Panenku”, jak to nazval
nejznámější španělský spor-
tovní deník MARCA, pokusil
mladý španělský hráč, Javier
Casquero, z týmu Getafe a to
v ligovém utkání proti „bílému
baletu” z Realu Madrid na domácím hřišti. 

Běžela 87 minuta a stav byl 2:2. Javier Casquero
se rozeběhl a vystřelil: Míč pomaličku plachtil vzdu-
chem, všem přítomným i těm u televize v přímém
přenosu se zatajil dech a po nekonečně dlouhých
vteřinách, balón kopnutý stylem „a lá Panenka”,
skončil... v náručí madridského brankáře Ikera Ca-
sillase. Pár minut na to, Real Madrid dal gól
a z výhry potřebné k záchraně v první lize, nakonec
byla prohra, z které se klub z Getafe, jen těžko
vzpamatuje... 

Jen co utkání skončilo, Panenkovo jméno začalo
kroužit všemi španělskými i latinskoamerickými
sportovními médii, protože v těchto fotbalu zaslí-
bených končinách, nazývají všechny pokutové kopy
provedené „stejným způsobem” jak to ve finále ME
předvedl před 33 lety náš Antonín – „penalta a lá
Panenka“. Veškeré diskuse a komentáře se totiž zá-
konitě točily kolem jediného tématu. Všichni se
ptali, proč dotyčný španělský útočník zahrál v tak
vypjatém momentu penaltu právě způsobem „a lá
Panenka” a hned přidávaly další příklady, kdy se

Zase si jeden „čutálista“,
chtěl zahrát na Tondu Panenku...

jiní hráči mnohem zvučnějších jmen snažili po kou-
zelníkovi Panenkovi také „opičit” a dopadli stejným
způsobem, jako dotyčný mladík včera...  

Nepřímo tak vzdávali hold našemu Antonínovi,
který si „dovolil” kopnout dotyčnou – nervy drása-
jící – penaltu, nikde jinde a nikdy jindy, než přímo
ve finálovém utkání Mistrovství Evropy. Jeho „geni-
ální kousek” tak proto zůstane navždy neopakova-
telný. Jak nám pak dokazují v zahraničí,  Panenkova
penalta patří a bude patřit k těm nejslavnějším fot-
balovým momentům nejen evropského, ale i svě-
tového fotbalu a zároveň i k základům fotbalové
abecedy. Všude na světě totiž už 33 let vědí, že se
sice dá zahrát pokutový kop „a lá Panenka”, ale že
se to málokomu vyplácí, neboť zopakovat tento
„slavný kousek” vyžaduje mnohem víc, než jen
pouhou odvahu... 

A Tondovi tak nelze jinak než poděkovat za to, že
ve světě vědí, že jsme u nás mívali nejen „zlaté
české ručičky, ale i „zlaté české nožičky”. Nebo je
snad ještě máme? 

Martin Žambůrek

Zase si jeden „čutálista“,
chtěl zahrát na Tondu Panenku...
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Přátelé,kamarádi,ráda se s vámi podělím
o zážitky všední, extrémní, nebo možná

i antidepresivní...
Nevím jak je to u vás, ale mně obyčejné a prů-

měrné Klokance začíná týden nedělí.
Ráno začnu voňavou kávou z bohemáckého

hrnečku pro štěstí, všechny domácí nedělní
práce odsunu na neurčito, neboť času je málo
a to mám ještě dnes navíc trénink, takže si při-
chystám věci na trénování, pak přijdou na řadu
důležitosti na fotbal..palička na bubínek, šála,
permice... Super nálada převládá do Ďolíčku, je
to fajn, je plný dům a atmosféra bude opět vý-
borná. „ Kdybys tak náhodou měl pocit,že jsi
sám...“ Fandíme a ženeme kluky ke třem bodům
výborný podvečer, ale zatímco se většina Klo-
kanů jde bavit, začíná mně extrémní šílenství…
Naložím auto Klokanek a pádíme na trénink. Tro-
chu jsme si zaběhaly zahrály fotbálek prostě po-
hoda, je neděle večer, ani nevím jak. Těším se
na zítra...

Pondělí nemáme žádný zápas, ale trochu mi
chybí energie. Vyrážím si zaskákat do kotle na
Apocalypticu, je to jako trénink, skoro dvě ho-
diny v pořádném tempu a nezapomenutelný zá-
žitek! Je pondělí večer, ani nevím jak.Těším se
na zítra...

Jsem tak nabitá z muziky, že se mi den bles-
kově přetočí do večera, hrajeme důležitý zápas
Klokanky-Šlágr, musíme vyhrát! Bohužel se nez-
dařilo, vázla nám kombinace, přihrávky byly
dost nepřesné a holky nás přehrály na všech
frontách. Prohra nás dost mrzela, ale zítra to
rozhodně napravíme!! Je úterý večer, ani nevím
jak. Těším se na zítra...

Každý den se točí jako kolotoč v lunaparku
a staví až večer. Scházíme se v hojném počtu
a na hřišti se hecujeme. Dnes jim to nandáme.
No jasně, nedarujeme jim vůbec nic! Tvrdě na
ně! Jsem unavená, je pozdě večer a celkem
zima, koukám na protihráčky a říkám: „Holky,
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pojďme si zahrát jen tak fotbálek.“ Zbytek týmu
kouká, ale celkem to tak dopadlo, užily jsme si
to, bylo to vážně fajn, porazily jsme v derby Klo-
kanky B, ale lehké to nebylo, holky nám nedaly
zadarmo vůbec nic! Sotva pletu nohama, je
středa večer, ani nevím jak.Těším se na zítra...

Dnes už je čtvrtek, to to letí a večer nás čeká
další bitva, urvala jsem trochu času jen pro
sebe! Sedím u kafe a dala jsem si zelenobílý
 dortík pro štěstí-bohemácké hrnečky tady
 nemají, přemýšlím o večeru, jak ono to vlastně
dopadne? Chci vyhrát…chci zařvat, běžet, letět…
ale to se teprve uvidí. Ráda bych večer řekla, že
se těším na zítra, jenže bude pátek a já nemám
žádný fotbal! Ale naštěstí už bude brzy ne-
děle.Těším se, budu bestiálně šťastná, zabalím
si paličku, šálu, permici...

Pokračování příště, neboť se mi právě vypsala
fixa...

Eva Dřížďalová (Abu)

Apocalyp(tic)sa KLOKANKYApocalyp(tic)sa KLOKANKY
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FANSHOP

OTEVÍRACÍ DOBA FANSHOPU:
Pondělí 11 – 17
Úterý 11 – 17
Středa 12 – 19
Čtvrtek 11 – 17
Pátek 11 – 17

FANSHOP
Fotbal na Bohemce, to není zábava jen pro

chlapy, ale také pro jejich něžné protějšky
a děti. Tomu je uzpůsobena i nabídka fanshopu,
který přímo na stadionu Bohemians nebo na in-
ternetu nabízí desítky suvenýrů pro ženy a děti.
Nyní si můžete pořídit novou dámskou kolekci.
Již na přelomu roku sklidila velký úspěch růžová
šála, která bude postupně doplněna o další oble-
čení. Blíží se léto a tomu odpovídá i nová nabídka
fanshopu. Poslední domácí zápas sehraje Bo-
hemka 6. června proti Ústí nad Labem, to už
bude určitě teplo a na Bohemku každý přijde
v zeleném. Kromě tradiční nabídky dresů, triček
a dalších doplňků, se nabídka rozrostla například
o nové hodinky s koženým páskem. Fanshop tak
už čítá téměř tři stovky různých položek, což je
nejširší nabídka ze všech českých klubů. 

NOVINKY

� Tílko dámské Bohemians, vel. S,M,L za 290 Kč

� Triko polo dámské růžové vel. S,M,L za 390 Kč

� Triko dámské zelená a bílá vel. S,M,L,XL za
330 Kč – nyní můžete využít výhodné ceny
a spolu s  kšiltovkou pořídit za pouhých 400 Kč

� Triko There´s only one Bohemka vel.
M,L,XL,XXL za 350 Kč

� Hodinky s koženým náramkem za 1 590 Kč

Zatím je stále k dispozici i nevyčerpaná kvóta sle-
vových balíčků – autosada a sada placek, u nichž
ve výsledku výrazně ušetříte – nakupovat je možné
ve fanshopu, i přes eshop.

� BALÍČEK 1 – Autosada: obsahuje držák na
nápoj, škrabku na led, záhlavníky, siluetu
hráče a osvěžovač. Při akční ceně 390 Kč uše-
tříte 115 Kč.

� BALÍČEK 2 – Sada placek: obsahuje všechny
placky v nabídce – 3 malé, 2 velké a s otvírá-
kem. Při akční ceně 170 Kč ušetříte 40 Kč.

Mimo to, můžete samozřejmě doplnit svojí výbavu
i dalšími suvenýry – fanshop např. nabízí poslední
kusy trik již od 150 Kč, nadále probíhá sleva na vy-
brané produkty UMBRO. Např. boty zakoupíte již
od 999 Kč.

PŘEDSTAVUJE
NEJNOVĚJŠÍ KOLEKCI
PŘEDSTAVUJE
NEJNOVĚJŠÍ KOLEKCI
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Posledních pět kol zbývá do konce
druhé ligy, posledních 15 bodů je ve
hře nejen o postup do nejvyšší sou-

těže. Výchozí pozici má nejlepší Bohemka,
která vede s osmibodovým náskokem a navíc
je suverénní i v tabulce pravdy, která posu-
zuje ztráty a zisky na domácích a venkovních
hřištích. Klokani mají 17 plusových bodů, to
je dvakrát více než druhá Čáslav. Všechny
tyto údaje hovoří pro Bohemku, ale rozhodo-
vat se bude v následujících kolech. „Zvládli
jsme důležité zápasy s Čáslaví i s Duklou. To
samé se nám podařilo i na podzim, navíc jsme
porazili i Jihlavu, to vidím jako velmi důležitý
klíč k postupu,“ říká trenér Bohemians 1905
Pavel Hoftych. 

Můžete si prohlédnout i vylosování posled-
ních pěti kol. Do tabulky jsme zařadili čtyři
kluby, které mají aktuálně reálnou šanci na
postup. Všechny čtyři kluby deklarovaly
zájem postoupit, takže toto kvarteto bude
v závěrečných bojích asi nejsledovanější.
Bohemka má lepší vzájemné zápasy s Du-
klou i s Čáslaví. Klokani na podzim porazili
Jihlavu 2:0, jarní souboj je na programu ve
27. kole. „Velmi si ceníme i remízy v Karviné,
protože výjezdy na sever Moravy jsou pro
nás zakleté. Vítkovice, Fulnek, Opava – tyto
podzimní zápasy hovoří za vše. Navíc ještě
jedeme do Třince,“ varuje předem trenér
Hoftych. 

Rozhodovat se bude především v Ďolíčku.
Poslední zápas sezony by Klokani už chtěli
hrát v klidu s postupem v kapce. Rozlučka se
sezonou je na programu 6. června, kdy hra-
jeme poslední utkání této sezony v Ďolíčku
proti Ústí. Zápas začíná v sobotu v 15 hodin.

�

A JDEME
DO FINÁLE…

26. kolo
Čáslav Jihlava
Most Dukla Praha
Bohemians 1905 Slovácko

27. kolo
HFK Olomouc Čáslav
Dukla Praha Sokolov
Jihlava Bohemians 1905

28. kolo 
Bohemians 1905 Hradec Kr.
Čáslav Ústí n. Labem
Sokolov Jihlava
Karviná Dukla Praha

29. kolo 
Most Čáslav
Dukla Praha Vítkovice
Jihlava Sparta B
Třinec Bohemians 1905

30. kolo 
Bohemians 1905 Ústí n. Labem
Fulnek Jihlava
Sparta B Dukla Praha
Čáslav Třinec
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Už pomalu, ale jistě se stává tradicí, že mas-
kot Klokan a maskot Vysočiny Jihlavy – Je-

žour, společně doprovázejí své týmy na hřišti
soupeře, a dá se říci, že vznikla jakási jejich
bližší spolupráce.

Vše začalo v první druholigové sezóně po zno-
vuzrození naší milované Bohemky. Tehdy se re-
publikou nesla sláva
o obětavosti fanoušků
Bohemians, kterým se
podařilo zachránit
téměř uhynulý klub
a mnozí fanoušci i ji-
ných klubů chtěli být
přitom. Byla to doba,
kdy v Ďolíčku panovala
euforie (která naštěstí
trvá dodnes), a tak
i maskot Ježour si chtěl
jiskřivou atmosféru
v Ďolíčku vychutnat.
Tehdy, ještě přes
mistra Bofora, dnes
sportovního ředitele Ji-
řího Steinbrocha, se do
Ďolíčku nechal pozvat
maskot Ježour. A byla to tehdy sláva, bylo to ut-
kání ve kterém Bohemce i Jihlavě šlo o první ligu
a přítomnost Ježoura atmosféru na stadionu
ještě vygradovala. 

A tak jako klokana u Botiče, zastupuje jeden
a tentýž muž, Lombardos, tak v Jihlavě je jím
zase mládenec nazývaný místními fans Óňa.
Óňa se civilním jménem jmenuje Ondřej No-
votný. Na svého Ježoura je hrdý a stejně tak,
jako je ve Vršovicích oblíben Klokan, tak i mezi
fans Jihlavy je zase populární Ježour. Ježour se
objevuje i mimo stadion Jihlavy, a to například
na akci pro děti v místní ZOO, či zase v místním

očima fanoušků

Ze života maskota:

Klokan jede na výjezd do Jihlavy!
nákupním centru na podpisové akci s hráči a po-
dobně.

Ježour byl tedy v Ďolíčku vlastně už dvakrát,
naposledy v této sezóně v její podzimní části.
Tehdy už ho do Ďolíčku nezval pan Steinbroch,
ale přímo náš nový ředitel klubu Lukáš Přibyl.
Praxe ukázala, že i přítomnost Ježoura ve Vršo-

vicích, zvedala kvalitu
atmosféry utkání, a tak
se stalo, že i Jihlava za-
toužila po přítomnosti
maskota Klokana na
svém stadiónu. A tak
tedy klokana čeká po
delší pauze výjezd.
Klokan byl pozván na

utkání, které bude
pravděpodobně zase
soubojem o všechno,
tedy o první ligu. Bohu-
žel ne vše je dokonalé,
a tak představitel Je-
žoura – Óňa, bude pa-
radoxně při svátečním
utkání chybět. Óňa
totiž není jen Ježour,

ale i herec místního divadelního spolku a bohu-
žel v čase utkání má divadelní představení, na
kterém nemůže chybět. Ale i tak Ježour bude,
Óňa na rozdíl od Lombardose má svého stálého
vycvičeného zástupce, který Ježoura bude re-
prezentovat se stejnou láskou a umem.

Čili milí fandové maskotů, kdo máte zdravé
nohy, vydejme se do Jihlavy, uvidíte zase po-
hromadě Klokana a Ježoura a možná i oslavíme
společně postup do první ligy, jako před dvěma
lety v Olomouci.

Do Jihlavy vás zvou Klokan Lombardos a Je-
žour Óňa. �

Ze života maskota:

Klokan jede na výjezd do Jihlavy!
Autor: Lombardos
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V dalším kole jede Bohemka do Jihlavy a tam
už se může teoreticky rozhodnout o postupu.
„Hraje se v pátek o sedmi, Jihlava je do-

stupné město, takže očekáváme velký počet fa-
noušků,“ říká Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians 1905.
Ale dostat se do Jihlavy nebude zas tak jednoduché.

Do sektoru fanoušků Bohemians se vměstná 300
fanoušků. Tyto vstupenky budou v prodeji v Ďolíčku
v neděli při utkání se Slováckem. Očekává se mi-
mořádný zájem i ze strany domácích příznivců,
předprodej Jihlavy začal již ve středu 6. května
a i zde je možné kupovat vstupenky. 

300 vstupenek je maximální možná kapacita,
kterou je Jihlava schopná nabídnout. Zájem však
bude určitě násobně vyšší. Utkání se hraje v pátek
15. května od 19 hodin, bude to s největší pravdě-
podobností první utkání, po kterém by už Bohemka
teoreticky mohla slavit postup. Navíc je to souboj
dvou aspirantů na postup, očekává se vyprodaný
stadion. Na utkání se očekává přes tisíc příznivců
Bohemians, proto si zajistěte vstupenky včas. Ji-
hlava pouští do předprodeje 2000 vstupenek. Před-
prodej vstupenek bude zahájen již ve středu 6.

Výjezd do Jihlavy:

VYPRODÁME STADION?

května v dopoledních hodinách. Prodej lístků bude
probíhat v Trafice v kině Sokol a též v Tipsportbaru
v Mrštíkově ulici v Jihlavě. Na těchto místech bude
předprodej ukončen ve čtvrtek 14. května dopo-
ledne. Vstupenky však bude možné zakoupit
i přímo na stadiónu v Jiráskově ulici v prodejně su-
venýrů v prostoru pod novou tribunou, a to ve
čtvrtek 7. května a ve čtvrtek 14. května v časech
10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin. Jedna vstu-
penka stojí 60 Kč.

Předprodej do sektoru fanoušků Bohemians bude
zahájen v neděli v 15 hodin, když se otevřou brány
Ďolíčku před utkáním se Slováckem. K dispozici
bude 300 vstupenek, jakmile se vyprodají, další již
k dispozici na stadionu v Jihlavě nebudou. Vstu-
penky si musí zakoupit i děti, vstupné tentokrát
platí všichni. Fotbalový klub Bohemians bude i na
tento zápas pořádat autobusový zájezd, o počtu
autobusů se rozhodne až podle aktuální situace.
Rozhodně nepodceňte situaci a s předstihem si
opatřete vstupenky do Jihlavy a buďte u bitvy jara,
která se chystá na Vysočině.

�
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S Fortunou
za Bohemkou
S Fortunou
za Bohemkou
Také na jaře pokračují zájezdy fanoušků

Bohemians 1905 na hřiště soupeřů.
 Bohemka ve spolupráci se sázkovou

kanceláří Fortuna nadále
bude podporovat vý-
jezdy fanoušků. „Pove-
deme ale větší evidenci
fanoušků, kteří budou
s Bohemkou cestovat na
hřiště soupeřů a v pří-
padě problémů v auto-
buse můžeme odebrat či
zablokovat fanouškovi
i permanentku na do-
mácí zápasy. Chceme tím ochránit slušné pří-
znivce od některých osob, které nedělají
Bohemce dobrou reklamu,“ řekl Lukáš Přibyl,
ředitel Bohemians 1905. I na jaře budou
 výjezdy po celé republice stát členy DFB
a majitele permanentních vstupenek 100 Kč,
ostatní fanoušky 150 Kč. 

Na jaře čekají fanoušky Bohemky už jen dva
výjezdy, ten do Jihlavy může být klíčový. Po-
slední lahůdkou bude zájezd do Třince. For-
tuna věnuje na sezonu 150.000 Kč na tyto
výjezdy, klub přibližně stejnou částku. Na
všechny výjezdy budou vypravovány za tuto
cenu max. dva autobusy. Další autobusy
mohou být vypraveny, ale budou za stan-
dardní ceny. 

Přihlášení na zájezdy bude probíhat pro-
střednictvím internetových stránek nebo mo-
bilních telefonů. Vstupenky na jednotlivá
utkání budou vždy k dispozici ve fanshopu
 Bohemians, na jaře bude nutné si vstupenky
zakoupit v předstihu, většinou nebudou k di-
spozici přímo v autobusu. Cestujte tedy z Bo-
hemku po celé republice. Pokud máte
permanentku nebo jste členem DFB máte

navíc další slevu a cesta například do Třince
vás bude stát jen 100 Kč. I ve druhé lize bude
platit heslo: VŽDYCKY JSME S VÁMI!

ZÁJEZD DO JIHLAVY
V pátek 15. 5. 2009 je

pro fanoušky Bohemians
1905 pořádán autobu-
sový zájezd na utkání do
Jihlavy. Zápas se hraje od
19:00, odjezd bude od-
poledne. Na akci se opět
bude významnou měrou
finančně podílet Fortuna,

jeden z generálních partnerů Bohemky. Drži-
telé permanentek a členové DFB zaplatí za zá-
jezd 100 Kč, ostatní fanoušci 150 Kč. Přihlášky
u Michala Holase pomocí kontaktního formu-
láře v článku na internetu, nebo mailem na za-
jezdy@fc-bohemians.cz nebo pomocí SMS na
mobil  606 814 521. Do SMS uveďte jména
přihlášených (+ zda vlastníte permanentku
nebo jste členem DFB), do mailu i telefonická
spojení (+ zda vlastníte permanentku nebo
jste členem DFB). Při vstupu do autobusu
s sebou přineste průkaz člena DFB nebo per-
manentku, abyste mohli prokázat nárok na
slevu. Účastníci zájezdu si vstupenku za-
koupí v autobuse. Prosíme, abyste při pla-
cení zájezdu a lístku na utkání měli
připravené přesně odpočítané peníze.





CU Bohemians – Partneři mládeže

EKOCHOV CMNEKOCHOV CMN
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Vdnešním magazínu klokan představíme muž-
stvo mladší přípravky, konkrétně ročník 2001.

Tým kolem trenéra Filipa Součka se formuje již
třetí sezonu. Po drobných úpravách došlo i k ustá-
lení realizačního týmu, kde na pozici asistentů pů-
sobí Jiří Apeltauer společně s Adamem Coufalem,
který je bývalým mládežnickým hráčem Bohemians
1905 a místo vedoucí mužstva obsadila Žaneta No-
váková.

Jak již bylo řečeno, mužstvo se tvoří třetím
rokem. Do této doby se v něm prostřídalo a to třeba
jen na zkoušku kolem 50 hráčů, tak snad i díky to-
muto počtu vybrali trenéři správný základ budou-
cího úspěšného mládežnického mužstva. Nyní se
počet hráčů ustálil na čísle 22. V této sestavě jsme
absolovali již 2 letní a 2 zimní soustředění, obě jsou
jak pro hráče, tak pro trenéry, obrovským zážitkem
a to i přes občasné stesky po domově a škole.
„V týmu je různorodé spektrum hráčů, od jemných
techniků, přes bijce, bojovníky, gólostroje, až po
vždy a všude připravené a využitelné univerzály.
Všechny hráče musím jako trenér pochválit za je-
jich zápal, snahu, šikovnost, rychlost a zájem učit
se novým dovednostem a také za to, jak obohacují
nás trenéry. Kolikrát nám sami ukáží překvapivé
a originální řešení, ochotu spolupracovat, chování

Bohemácká školička
v rámci fair-play a to nejen na fotbalovém hřišti, ale
i v běžném životě,” hodnotí kvalitu kádru trenér
družstva.

Tréninky probíhají třikrát v týdnu, a to na hlav-
ním stadionu v Ďolíčku. Na tomto místě patří podě-
kování vedení „velké” Bohemky, že dává k dispozici
nejmladším týmů tyto vynikající tréninkové pod-
mínky, které jsou zároveń pro všechny kluky velkou
motivací a lákadlem pro další nové tváře.

V první sezoně hráli Klokánci přátelská utkání
a několik turnajů, nyní hrají již druhým rokem sou-
těž organizovanou ČMFS. Jedná se o soutěž I. třída
mladší přípravky a společně s hráči z ročníku 2000,
II. třídu mladší přípravky. Díky systému dvou sou-
těží má každý mladý klokan o víkendu 1 až 2 zá-
pasy, takže si na nedostatečný počet kontaktů
s balonem nemůže stěžovat. 

Na konci nechybí ani poděkování od Filipa Sou-
čka: „Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří
mají nebo měli možnost s námi spolupracovat,.
V první řadě to jsou samotní kluci, pak jejich rodiče
za to, že nám svěřují to své nejcenější co mají, dále
celému realizačnímu týmu, a v neposlední řadě
všem, kteří se podílejí na chodu mládežnických
mužstev Bohemians 1905. Díky všem!”

A nezapomeňte, VŽDYCKY JSME S VÁMI!

Bohemácká školička
(ročník 2001)

Autor: Jerremy



Bohemians 1905 – 1. FC Slovácko 39



40 Bohemians 1905 – 1. FC Slovácko

Patronkou utkání se Slováckem je žena.
To je první dobrá zpráva a motivace pro
fotbalisty Bohemians. Nejlepšímu hráči

zápasu předá cenu Dana Hadačová, česká re-
prezentantka ve stolním tenise, která se právě
vrátila ze světového šampionátu z Japonska.
Ještě předtím se dohodla s Bohemians 1905 na
spolupráci v přípravě na olympijské hry 2012.
„Můžeme nabídnout zázemí pro regeneraci i ně-
jakou formu společné přípravy. Věříme, že tím
pomůžeme české reprezentantce k úspěchu na
olympijských hrách. Rádi bychom ukázali i mož-
nosti dalším sportovním odvětvím pro vzájem-
nou spolupráci,” upřesňuje důvody spolupráce
Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians 1905.

Pětadvacetiletá hráčka má za sebou úspěšné
období. Ještě předloni stagnovala ve třetí stovce
světového žebříčku. Po loňském prvním domá-
cím titulu ve dvouhře se jako jediná česká
hráčka spolu s Petrem Korbelem probojovala na

PATRON UTKÁNÍ

OH v Pekingu. To už jí patřila na světovém že-
bříčku 212. příčka a v nabitém startovním poli se
vůbec neztratila. Porazila i hráčku o 120 míst
výše umístěnou na světovém žebříčku a s Geor-
ginou Pota, 35. hráčkou světa, prohrála nejtěs-
nějším možným rozdílem, když smolně
neproměnila dva mečboly.

V letošní sezóně dotáhla svým výkonem ma-
teřský klub BFV Hassia Bingen do nejvyšší ně-
mecké soutěže, když z 30 zápasů prohrála
pouze dvakrát. Před odletem na MS figurovala
na 161. místě světového žebříčku. Poslední
český  ženský olympijský úspěch Marie Hra-
chové je už 21 let starý a proto její 4. místo ze
Soulu bere Dana jako výzvu a chce uspět na OH
2012 v Londýně. „Dana je vítězný ročník 1983,
kdy Bohemka získala titul a letos její tým po-
stoupil z druhé Bundesligy do nejvyšší soutěže,
k čemuž máme nakročeno taky,“ vidí paralely
ředitel Bohemians 1905 Lukáš Přibyl. „Našim fa-
nouškům také nikdo nevěřil, že klub zachrání
a její úsilí je nám proto sympatické.“

Slovácko je rodný region pětadvacetileté stolní
tenistky. Bohemka je teď jejím skoro domov-
ským klubem, takže ideální spojení pro patrona
tohoto zápasu. �

Dana Hadačová
stolní tenistka



Na začátku jara jsme si pochvalovali, jak rezerva
Bohemky vystoupala tabulkou a začíná zvládat
divizní zápasy. Ale v posledních utkáních nastal

pokles, klesli jsme na desáté místo, ale především jsme
začali zaostávat výkonnostně. Přestože divizní skupina C
je jasně nejtěžší ze všech, měli bychom se pohybovat
v horní části tabulky. Hráči z juniorky jsou potenciálními
hráči áčka, ale s takovými výkony se nejvyšší soutěže
rozhodně neprosadí. Zejména domácí zápas s Kunicemi
přinesl ostudnou prohru 0:3. Soupeř měl ve svém středu
zkušené hráče a ti byli neuvěřitelně efektivní v zakončení.
Dávali jsme šanci hlavně mladým hráčům, kteří hrají
o své angažmá pro příští sezonu. Teď budeme posuzovat,
kdo tady zůstane a kdo odejde. Právě v tomto období se
to láme. Následné utkání v Pardubicích bohužel také ne-
přineslo ani bod, navíc se zranil Ivan Hašek. Tentokrát to
naštěstí není nic vážného a dlouhodobého. Musel do ne-
mocnice na šití hlavy, ale v týdnu už zase trénoval. V dal-
ších zápasech se chceme vrátit do horní poloviny tabulky.
Teď jsme na desátém místě, což nás určitě neuspokojuje
a především těžko budeme hledat individuality, které se
prosadí výše.
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TABULKA PO 23. KOLE:
Tým PZ V R P VG:OG PB

1. Ovčáry 23 14 6 3 44:15 48

2. Hradec B 23 11 6 6 35:27 39

3. N. Bydžov 23 11 6 6 29:21 39

4. Chrudim 23 11 4 8 38:31 37

5. Turnov 23 10 6 7 29:19 36

6. Živanice 23 10 6 7 30:24 36

7. Kunice 23 10 5 8 41:28 35

8. H. Měch. 23 8 11 4 29:22 35

9. Dvůr Kr. 23 10 3 10 30:39 33

10. Bohemians 1905 B 23 9 5 9 30:32 32

11. Tes. Par 23 8 7 8 30:21 31

12. Převýšov 23 8 4 11 24:33 28

13. Týniště 23 6 4 13 19:30 22

14. Velim 23 6 3 14 24:42 21

15. Kolín 23 7 7 9 29:34 18

16. Holice 23 2 3 18 17:60 9

PPAAVVEELL  MMEEDDYYNNSSKKÝÝ
ttrreennéérr  BB--ttýýmmuu

PROGRAM DIVIZE C – JARO 2009:
16. 15.03. 10:15 Bohemians 1905 B Ovčáry 2:1

17. 22.03. 15:00 Pěnčín-Turnov Bohemians 1905 B 1:0

18. 28.03. 10:15 Bohemians 1905 B Týniště n. Orl. 1:0

19. 04.04. 16:30 Kolín Bohemians 1905 B 2:2

20. 11.04. 15:00 Bohemians 1905 B Nový Bydžov 1:1

21. 18.04. 10:15 AFK Chrudim Bohemians 1905 B 3:3

22. 25.04. 10:15 Bohemians 1905 B Kunice 0:3

23. 02.05. 10:15 Tesla Pardubice Bohemians 1905 B 2:1

24. 09.05. 10:15 Bohemians 1905 B Živanice

25. 17.05. 17:00 Dvůr Králové Bohemians 1905 B

26. 23.05. 10:15 Bohemians 1905 B Hradec Králové B

27. 31.05. 17:00 Velim Bohemians 1905 B

28. 06.06. 10:15 Bohemians 1905 B Převýšov

29. 13.06. 10:15 Bohemians 1905 B Horní Měcholupy

30. 20.06. 17:00 Holice Bohemians 1905 B

Už musíme
zabrat

Branky: 15. Vittek, 44. Koubek, 72. Marek.

Sestava Bohemians 1905 B:
Miski – Janek (46. Baubín), Kolísek, Busta,
Engelmann (67. Ptáček) – Pavlík, Brhlík (46. Brojo),
Jungr, Hašek – Augustín, Paluka.

Bohemians 1905 – Kunice 0:3 (0:2)
22. kolo

Branka Bohemians: 90. Brojo.

Sestava Bohemians 1905:
Misky – Baubín, Kolísek, Busta, Cseh – Engelmann
(64. Paluka), Brhlík, Hašek (64. Brojo),
Pavlík – Augustín, Ptáček.

Pardubice – Bohemians 1905 2:1 (2:0)
23. kolo

Už musíme
zabrat
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Pořadí Z V R P S B
1. Bohemians 1905 25 15 8 2 32:12 53

2. FC Zenit Čáslav 25 13 6 6 35:23 45

3. FC Vysočina Jihlava 25 13 6 6 28:18 45

4. Dukla Praha 25 10 10 5 31:18 40

5. FK Ústí nad Labem 25 12 3 10 32:35 39

6. Slezský FC Opava 25 10 7 8 34:30 37

7. Baník Sokolov 25 9 6 10 42:32 33

8. FC Hradec Králové 25 7 11 7 32:26 32

9. 1. FC Slovácko 25 7 11 7 21:25 32

10. Karviná 25 8 7 10 36:39 31

11. Fotbal Třinec 25 7 10 8 22:25 31

12. Baník Most 25 8 7 10 25:30 31

13. FC Vítkovice 25 8 6 11 30:40 30

14. AC Sparta Praha B 25 7 7 11 28:29 28

15. Holický FK Olomouc 25 5 9 11 27:33 24

16. Fulnek 25 1 6 18 17:57 9

VŽDYCKY
JSME S VÁMI!

2. fotbalová liga
sezona 2008/2009
celková tabulka 25. kolo

TERMÍNOVÁ LISTINA
BOHEMIANS 1905
A-TÝM, JARO 2009

VŽDYCKY
JSME S VÁMI!

2. fotbalová liga
sezona 2008/2009
celková tabulka 25. kolo

TERMÍNOVÁ LISTINA
BOHEMIANS 1905
A-TÝM, JARO 2009

17. kolo 08. 03. 1 Bohemians 19057500 diváků
0 Dukla Praha

18. kolo 14. 03. 1 Sokolov
2860 diváků

2 Bohemians 1905

19. kolo 22. 03. 6316 diváků
2 Bohemians 1905
0 HFK Olomouc

20. kolo 29. 03. 2362 diváků
0 SIAD Most
1 Bohemians 1905

21. kolo 05. 04. 5728 diváků
1 Bohemians 1905
1 Vítkovice

22. kolo 11. 04. 3133 diváků
0 Sparta Praha B
0 Bohemians 1905

23. kolo 19. 04. 7153 diváků
2 Bohemians 1905
0 FC Zenit Čáslav

24. kolo 26. 04. 5834 diváků
2 Bohemians 1905
0 Fotbal Fulnek

25. kolo 02. 05. 3245 diváků
1 MFK OKD Karviná
1 Bohemians 1905

26. kolo 10. 05. 17:00
Bohemians 1905
Slovácko

27. kolo 15. 05. 19:00
Jihlava
Bohemians 1905

28. kolo 24. 05. 17:00
Bohemians 1905
Hradec Králové

29. kolo 31. 05. 17:00
Třinec
Bohemians 1905

30. kolo 06. 06. 15:00
Bohemians 1905
Ústí nad Labem



BOHEMKA JE A BUDE!
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PARTNEŘI
BOHEMIANS 1905 a. s.





BOHEMIANS 1905 1. FC SLOVÁCKO

TRENÉŘI
TRENÉR: HOFTYCH PAVEL 
ASISTENT: MEDYNSKÝ PAVEL
ASISTENT: HRADECKÝ VÁCLAV
ASISTENT: ŠVANTNER PAVOL

BRANKÁŘI
1 Radek Sňozík 17. 10. 1975

19 Jiří Havránek 09. 01. 1987
28 Zoltán Miski 29. 05. 1983

OBRÁNCI
3 Pavel Lukáš 20. 11. 1975
4 Josef Jindřišek 14. 02. 1981
7 Marek Nikl 20. 02. 1976
9 Jiří Rychlík 24. 11. 1977

13 Jan Růžička 26. 08. 1984
14 Lukáš Marek 30. 01. 1981
17 Ivan Janek 01. 07. 1986
24 Michal Pávek 13. 02. 1985
27 Martin Cseh 22. 08. 1988

ZÁLOŽNÍCI
8 Ivan Hašek 30. 08. 1987

11 Ferenc Róth 24. 12. 1978
16 Jan Moravec 13. 07. 1987
23 Radoslav Augustín 05. 01. 1987
25 Martin Kotyza 01. 10. 1985
26 Marek Jungr 11. 04. 1987
30 Jan Morávek 01. 11. 1989
32 Lukáš Adam 05. 09. 1980

ÚTOČNÍCI
10 Dalibor Slezák 28. 01. 1970
12 Lukáš Hartig 28. 10. 1976
20 Miloslav Strnad 03. 12. 1981
21 Milan Škoda 16. 01. 1986
22 Aziz Ibragimov 21. 07. 1986

TRENÉŘI
HLAVNÍ TRENÉR: JOSEF MAZURA
ASISTENT TRENÉRA: JIŘÍ CHYTRÝ

BRANKÁŘI
1 Kovář Přemysl 14. 10. 1985

29 Filipko Miroslav 23. 09. 1973

OBRÁNCI
2 Jurkič Dejan 09. 12. 1983
3 Kubáň Lukáš 22. 06. 1987

12 Němčický Pavel 13. 08. 1977
13 Formánek René 09. 01. 1975
22 Hrotek Richard 15. 08. 1974
23 Šimáček Jan 29. 11. 1982
24 Randa Tomáš 23. 12. 1974

ZÁLOŽNÍCI
4 Nascimento Cleber 03. 06. 1986
5 Kordula Michal 11. 02. 1978
6 Fujerik Lukáš 09. 12. 1983
7 Kazár Tomáš 08. 10. 1984
8 Hani Abd El Kader 16. 10. 1984

10 Gonda Michal 29. 08. 1982
15 Perůtka Jiří 22. 02. 1988
20 Stýskala Petr 10. 03. 1987
21 Reinberk Petr 23. 05. 1989
25 Görner Radek 02. 05. 1983

ÚTOČNÍCI
9 Holub Radim 12. 11. 1975

14 Matůš Lukáš 06. 10. 1980
18 Ondřejka Václav 30. 04. 1988
19 Chmelíček Aleš 24. 02. 1980
26 Sládek Peter 07. 07. 1989


