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Byl to pro Bohemku úžasný pátek 15. 5. Vše
začalo už krátce po poledni, kdy se většina
fanoušků chystala do Jihlavy. Kousek od Ďo-

líčku se odehrával důležitý souboj dorostenců Bo-
hemians 1905 proti vedoucímu celku extraligy,
Olomouci. Mladí Klokani vyhráli senzačně 4:1 a po
skvělé sérii výsledků pod vedením nového kouče
Davida Vavrušky si již s předstihem zajistili zá-
chranu v soutěži. A večer doletěla do hlavního
města ta skvělá zpráva z Vysočiny – Bohemka je
zase prvoligová. „Tak jsme první, no a cóóó, no
a cóóó…“ – tak zněl postupový pokřik, který se
bude vyjímat i na všech postupových suvenýrech.
Tento pokřik si s pořádnou chutí zakřičela i celá ka-
bina. Jihlava, poté dálnice D1, do sobotního rána
Ďolíček a kdo ví, jaké ještě bary po celé republice

– všechna tato místa patřila Bohemce a zeleno-
bílým barvám. 

Plánovat oslavy, když nevíte, jak to dopadne, je
vždy ošemetné. Bohemka proto vsadila na tradiční
rodinnou formu bez velkých oficialit. O šampaň-
ském a doutnících věděli jen tři lidé, vše bylo při-
praveno v zázemí kabiny, co kdyby náhodou…
Doutníky byly vyvedené v tradiční zelenobílé barvě
s Klokanem tak, jak si je fanoušci mohou koupit i ve
fanshopu. V lednici se chladily tradiční „Bohemky“.
Už gól Morávka mnohé naznačil a závěrečný hvizd
sudího Drábka vše posvětil. Bohemka postupuje do
Gambrinus ligy!

V hledišti jihlavského stadionu bylo v tu chvíli
přes tisíc diváků zeleno-bílých. Všichni se postupně
dostali na plochu a radovali se s hráči. „Kvůli nim

Ďolíček slavil postupĎolíček slavil postup
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S Fortunou

za BohemkouS Fortunou

za Bohemkou

T
aké na jaře pokračují zájezdy fanoušků

Bohemians 1905 na hřiště soupeřů. Bo-

hemka ve spolupráci se sázkovou kance-

láří Fortuna nadále bude podporovat výjezdy

fanoušků. „Povedeme ale

větší evidenci fanoušků,

kteří budou s Bohemkou

cestovat na hřiště soupeřů

a v případě problémů

v autobuse můžeme ode-

brat či zablokovat fanouš-

kovi i permanentku na

domácí 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, os-

tatní fanoušky 150 Kč. 

Na jaře čeká fanoušky Bohemky poslední vý-

jezd, za to pořádný – do Třince. Fortuna věnuje

na sezonu 150.000 Kč na tyto výjezdy, klub při-

bližně stejnou částku. Na všechny výjezdy

budou vypravovány za tuto cenu max. dva au-

tobusy. Další autobusy mohou být vypraveny,

ale budou za standardní ceny. 

Přihlášení na zájezdy bude probíhat prostřed-

nictvím internetových stránek nebo mobilních

telefonů. Vstupenky na jednotlivá utkání budou

vždy k dispozici ve fanshopu Bohemians, na jaře

bude nutné si vstupenky zakoupit v předstihu,

většinou nebudou k dispozici přímo v autobusu.

Cestujte tedy z Bohemku 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 TŘINCE

V neděli 31. 5. 2009 je pro fanoušky Bohemi-

ans 1905 pořádán autobusový zájezd na utkání

do Třince. Zápas se hraje od 16:00, odjezd bude

v ranních hodinách. Na

akci se opět bude význam-

nou měrou finančně podí-

let Fortuna, jeden

z generálních partnerů Bo-

hemky. Držitelé perma-

nentek a členové DFB

zaplatí za zájezd 100 Kč,

ostatní fanoušci 150 Kč.

Přihlášky u Michala Holase

pomocí kontaktního for-

muláře v článku na inter-

netu, nebo mailem na

zajezdy@fc-bohemians.cz nebo pomocí SMS na

mobil  606 814 521. Do SMS uveďte jména při-

hlášených (+ 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 permanentku, abyste

mohli prokázat nárok na slevu. Účastníci zájezdu

si vstupenku zakoupí v autobuse. Prosíme,

abyste při placení zájezdu a lístku na utkání měli

připravené přesně odpočítané peníze.
�
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B ohemians 1905 ve spolupráci s Baníkem Most zor-

ganizovali 1.ročník fotbalové soutěže Bohemia

Cup pro ročníky 2003 a mladší. Soutěž byla pojata jako

miniliga s účastí deseti mužstev a probíhala po čtyři ví-

kendy v Praze a Mostě. Soutěž byla zorganizována tak,

aby si kluci vyzkoušeli dvoukolový systém každý s kaž-

dým. Od začátku soutěže byla k vidění velice dobrá ut-

kání. Od prvních zápasů se přípravka Bohemians 1905

umisťovala na druhém a prvním místě společně se Sla-

vií Praha. V patnáctém kole se Bohemians 1905 utkali

se Slavií Praha o vedoucí příčku a podle všech zúčast-

něných se jednalo o nejhezčí zápas soutěže. V tomto

zápase se obě dvě mužstva  pokoušela už o hezké fot-

balové akce a díky větší bojovnosti zvítězili hráči Bo-

MLÁDEŽ BOHEMIANS
hemians 1905 2:1. Po tomto utkání se Bohemians

1905 usadili na prvním místě tabulky.Poslední tři kola

se konali v Praze v Braníku 16. 5. 09, kde už přípravka

Bohemians 1905 ročník 03 svou pozici na prvním místě

udržela až dokonce. První místo potěšilo o to více, že

to bylo den po postupu „A” mužstva do první ligy.

A právě zástupci hráčů a trenérů A-týmu přišli pobla-

hopřát všem zúčastněným, což byl pro všechny mladé

naděje velký zážitek. Proběhla autogramiáda, fotogra-

fování, to vše jen pár hodin po postupovém zápase

v Jihlavě. Výsledky u tak malých hráčů jsou až na dru-

hém místě a důležité hlavně je, aby kluci měli radost

ze hry a stále se učili novým fotbalovým věcem. První

místo nás trenéry ale samozřejmě potěšilo a povzbu-

dilo do další práce s těmito malými fotbalisty.

Zúčasněné týmy: Bohemians 1905, Slavia

Praha, Baník Most, Chmel Blšany, Králův

Dvůr, Siad Bílina,TJ Praga, Ravel ÚSTÍ nad

Labem, Junior Teplice a Forward One Děčín.

MLÁDEŽ BOHEMIANSBOHEMIA CUP 2009
Autor: Dan Votruba, asistent trenéra Lukáše Mráze, Bohemians 1905 ročník 03

Konečná tabulka soutěže:
Bohemians 1905 40

Forward One
26

Slavia Praha
37

Most
23

Teplice
34

Blšany
15

Králův Dvůr
28

Bílina
8

Ústí nad Labem 28
Praga

7
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Vážení fanoušci prvoligové Bohemky,
tak jsme zase prvoligoví. Můžeme si všichni vzájemně poblahopřát,

 protože je to dílo celého klubu. Fanoušci, všichni pracovníci v klubu, hráči,
trenéři – ti všichni se na postupu podíleli a určitě k tomu přispěli i jejich blízcí
a další spolupracovníci Bohemky. Celý rok bylo cítit, že se vše soustředí na
fotbal, veškeré tahanice a spory, které jsou okolo Bohemky, se sportovní
stránky vůbec nedotýkaly a vše směřovalo za jasným cílem.

Je obdivuhodné, s jakým předstihem se to podařilo. Náskok je královský
a je o to cennější, že Bohemka patřila k favoritům a každý se na ni chtěl
vytáhnout. Byl jsem se osobně podívat v Jihlavě. Nebyl to žádný světový
fotbal, ale zkušeně jsme si výhru pohlídali a domácí se k ničemu nedostali.

Teď už můžeme jen doufat, aby Bohemka ve vybrané společnosti zůstala
co nejdéle. Třeba jako v našich letech, kdy se postoupilo v roce 1973 a vy-
dr želo se v nejvyšší soutěži přes dvacet let. To by pro současnou generaci
mohlo být dostatečnou motivací. Věřím, že na to Bohemka má.

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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UMBROhráč utkání

UMBROhráč utkání
B ěhem utkání mů-žete volit nejlepšíhohráče. Stačí jen poslat

sms zprávu a budete setak podílet na volběmuže zápasu.   V minu-
lém domácím utkání tutosoutěž vyhrál MilanŠkoda. Volba UMBROhráče utkání je v této se-

zóně pravidelnou sou-
částí všech domácíchutkání Bohemians 1905.

Hlasovat můžete pomocí
SMS zpráv, v rámci
služby Premium SMS.
Jelikož se Premium SMSstane v blízké budouc-

nosti často používanouformou 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, žepoužíváte jakýkoliv tarif

společnosti O2 volejte*11 (ze sítě O2) nebo800 02 02 02 pro volání
z jiné sítě (u běžných tarifů stačí uvést pouzeVaše telefonní čísloa operátor službu na požádání aktivuje). Zá-

kazníci společnosti Vo-
dafone mají službu SMSPremium aktivovanouautomaticky. V případěblokace například firem-

ních čísel, je třeba se do-
mluvit s odpovědnouosobou ve Vaší firmě,

která zajišťuje admini-
straci smluv s mobilnímoperátorem.

Jak jsme již před minulým kolem avizovali, po-

měrná 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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Díky, díky, díky. To jsem řekl směrem k fa-
nouškům v pátek v noci po příjezdu do
Ďolíčku a musím to zopakovat znovu. Tyto

díky nepatří jen lidem na tribunách, ale všem hrá-
čům a především mým spolupracovníkům. Pavel
Medynský, Venca Hradecký a Palo Švantner byli
u týmu od začátku sezony a jejich přínos musím
opravdu vyzdvihnout a když skandujete moje
jméno, patří to i jim. Stejně tak musím ocenit
práci pana Steinbrocha, se kterým konzultujeme
všechny sportovní záležitosti a který dodává naší
práci potřebný odstup a nadhled, Lukáše Přibyla,
který nepustí do kabiny žádné okolní vlivy, které
 samozřejmě okolo Bohemky jsou. Poděkování
patří i všem ostatním, nerad bych na někoho
 zapomněl.

Máme za sebou postupový týden, který začal
oslavami, ale od úterý už se normálně pracuje. V Ji-
hlavě se hrálo v pátek, hráčům jsme dali tři dny
volna, aby si odpočinuli, ovšem teď už je běžný
režim. Rozhodně nejsou tréninky jiné než předtím,
jedeme dále naplno, protože nějaké odpočinkové
tempo by nám mohlo jenom uškodit. Chceme dál
udržet neporazitelnost v Ďolíčku, chceme vyhrát
s náskokem, to je motivace, kterou teď říkáme hrá-
čům. Hrají pořád pro lidi, hrají za prémie, takže
těch faktorů, aby nedošlo k podcenění konce se-
zony, je pořád hodně. 

PPAAVVEELL  HHOOFFTTYYCCHH
ttrreennéérr  AA--ttýýmmuu

V průběhu jara byla hodně ustálená sestava.
 Nechtěli jsme urazit štěstěnu a zároveň, když se
dařilo, nechtěli jsme experimentovat s nasazením
jiných hráčů. Zbývající tři zápasy mají za cíl poznat
i kluky, kteří dosud příliš nenastupovali. Svoji
úlohu přesto splnili, protože zvýšili konkurenci
v týmu a mají teď možnost ukázat své přednosti.
Chceme je vidět v mistrovském utkání, dosud
třeba hrávali za béčko, kterému výrazně pomohli
k bezproblémové sezoně. Věřím, že tento brzký
postup nám může jen pomoci a bude dobrým
 odrazem do první ligy.

TAK UŽ JSME TAM!TAK UŽ JSME TAM!





Setkání národů na benzínce…
Miloslav Strnad a Aziz Ibragimov, vítězná cesta do Prahy

FOTO MAGAZÍNU
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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 Milan
Škoda. 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 volejte
*11 (ze sítě O2) nebo
800 02 02 02 pro volání
z jiné sítě (u běžných
 tarifů stačí uvést pouze
Vaše telefonní číslo
a operátor službu na
 požádání aktivuje). Zá-
kazníci společnosti Vo-
dafone mají službu SMS
Premium aktivovanou
automaticky. V případě
blokace například firem-
ních čísel, je třeba se do-
mluvit s odpovědnou
osobou ve Vaší firmě,
která zajišťuje admini-
straci smluv s mobilním
operátorem.

Jak jsme již před minulým kolem avizovali, po-
měrná 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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Postup do ligy slaví ve funkci ředitele
klubu poprvé. Po završení ročního úsilí
všech lidí v klubu má za sebou první
velký úspěch a hned začal přemýšlet
o dalších. „Práce v Bohemce mě po spor-
tovní stránce hrozně baví. A tím, že se
vyhrává, je to ještě hezčí. Je to dobrá
práce všech lidí v klubu, od mládeže až
po dospělé,“ říká Lukáš Přibyl, který si
zápas s Hradcem Králové stejně jako os-
tatní může užít bez nervů.

Jaká byla z vašeho pohledu uplynulá se-
zona?

Vstupovali jsme do ní s tím, že máme tým, který
je v lepším průměru druhé ligy, a že se pokusíme
o postup. Nebylo však od prvního kola jasně dané,
že se musíme vrátit do první ligy. Řekli jsme trené-
rům, že mají dva roky na to, aby do nejvyšší sou-
těže mužstvo připravili. Z tohoto pohledu jsme
vlastně své cíle překročili. Vyvinulo se to tak už
během podzimu, kdy jsme se usadili v čele tabulky.
Nechtěli jsme alibisticky tvrdit: Třeba se to podaří.

Od zimy jsme jasně jeli na postup. S tím, že jsme se
s takovým přehledem dostali zpátky mezi nejlepší,
panuje největší spokojenost. Jsme také rádi, že se
nám povedl výběr trenéra, a to nejen pro druhou
ligu. Myslím, že Pavel Hoftych a celý realizační tým
vnesli do kabiny i celého klubu tak pozitivní náladu,
že se to může příznivě projevit i v příští sezóně.

Bylo po loňském sestupu rozhodující, že jste
udrželi kádr pohromadě?

Určitě. V letní přestávce probíhalo několik schů-
zek s Honzou Morávkem, s jeho rodiči a manaže-
rem. Zkoumali jsme, co je pro Honzu nejlepší –
jestli zůstat na druhou ligu, nebo odejít do zahra-
ničí. Názory se samozřejmě různily. Někteří odbor-
níci nás varovali, že nižší soutěž mu neprospěje.
Nakonec se tu rozhodl pokračovat a ukázalo se to
pro všechny jako nejlepší možné řešení. Honza se
otrkal, byl na stáži v Schalke, kde poznal prostředí
velkého klubu, Bohemka se díky němu naučila vy-
hrávat a on se naučil ji vést. A on také poznal, jaké
to je vítězit. V první lize zažil spíš porážky. Vybral si
i slabší chvilky, ale byl v jiné pozici, než by byl ve
Spartě, nebo ve Slavii. Jeho příběh byl pro letošní
sezónu příznačný. Bohemka pomohla jemu a on jí.

Lukáš Přibyl:

Cíle jsme
překročili

Lukáš Přibyl:

Cíle jsme
překročili
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Tohle sepětí bylo výsledkem toho, že jsme před
rokem zachovali kádr v jeho tehdejší podobě.

V čem jste byli lepší než vaši soupeři v boji
o postup?

Ve druhé lize je několik týmů, které mají s námi
srovnatelný kádr. Z těch co nebojují o postup jsou
to například Hradec, Slovácko, nebo Opava. My ale
máme fanoušky, kteří tomu dávají ten nadstan-
dard, máme kvalitního trenéra a také individuality:
Radka Sňozíka, kterému se povedla skvělá sezóna,
velmi dobrou celou obranu, Honzu Morávka s Luká-
šem Adamem v záloze a Milana Škodu v útoku. To
je osa, která byla jazýčkem na vahách. Ale nechci
vyzdvihovat jen některé hráče, protože těch důle-
žitých momentů bylo daleko víc a důležitých hráčů
také. Navíc jsme se vyhnuli krizím. Za celý rok jsme
prohráli jen dva zápasy.

Nepřekvapilo vás, jak suverénně jste si po-
čínali?

Překvapilo. Před začátkem jarní části jsem si
v duchu pořád probíral důvody, proč by se to ne-
mělo podařit. Bál jsem se, fotbal je totiž i o štěstí.
My jsme ale dělali maximum a pak jsme zvládli
zápas s Duklou. To bylo důležité. Poráželi jsme kon-
kurenty ze špice tabulky a prokázali, že nejsme na
prvním místě náhodou. Z tohoto pohledu je naše
vedení o parník zasloužené.

Výborným tahem i směrem do budoucna byl
příchod kouče Pavla Hoftycha ze Zlína. Přitom
jeho předchůdce Zbyněk Busta těžil z toho, že
byl s Bohemkou dlouhá léta bytostně spjatý.
Neobávali jste se, že novému trenérovi uškodí
neznalost prostředí v klubu?

Ne, naopak. My jsme právě potřebovali někoho
zvenčí, protože Bohemka byla strašně uzavřená do
sebe. Nechtěli jsme nikoho, kdo by tady zapadl do
toho koloběhu, který všichni známe. My se všichni
bijeme v prsa, jací jsme Klokani, a ono to není
vždycky dobře. Jenom srdcem se klub dělat nedá.
Je dobré, když sem někdo vnese určitý nadhled.
Proto mě těší, že přišel Jirka Steinbroch, který se
na některé věci také umí podívat z odstupu. Je pří-
jemné v takové partě pracovat. Je dobře, když se
sejde více názorů. Snažíme se i o kompromis.
A vedle toho nového pohledu umí Pavel Hoftych
i pracovat s kabinou a s mladými fotbalisty.

Kdo má vlastně v Ďolíčku hlavní slovo při
strategických sportovních rozhodnutích?

Chceme ty otázky posuzovat kolektivně s tím, že
poslední slovo má představenstvo, v těch každo-
denních záležitostech máme jednotlivou zodpověd-
nost rozdělenu mezi sebe, aby tady nefungoval
princip kolektivní nezodpovědnosti. Nad každoden-
ními sportovními problémy se scházíme s v trojú-
helníku Přibyl – Hoftych – Steinbroch a zveme
k sobě i Petra Svobodu a Davida Vavrušku. To je
sportovní komise, která činí strategické kroky.

Už se stalo, že vás kolegové přehlasovali
a vy jste vahou své funkce jejich verdikt zvrá-
til a rozhodl jinak?

Ne, stal se pravý opak. Většina byla proti mně
a přesvědčili mě. Bylo to v případě Milana Škody
a jeho možného odchodu do Sparty či do Slavie.
Oba kluby měly v zimě velký zájem a předložily
konkrétní nabídky. Sparta dokonce splnila všechny
naše požadavky. Já jsem byl toho názoru, že se už
taková příležitost nemusí opakovat. Sportovní úsek
ale jednoznačně tvrdil, že hráč odejít nemůže, pro-
tože by to ohrozilo naše sportovní cíle. Na základě
toho Milan zůstal a já to zpětně hodnotím jako
velmi prozřetelný krok a dávám kolegům za
pravdu. Je dobře, že dokážeme odolat takovým na-
bídkám a preferujeme sportovní hledisko.

Jak to bude to v nadcházejícím přestup ním
termínu? Registrujete zájem o hráče Bohemky?

Ano, ale pokud odejde Honza Morávek, nechceme
už kromě něj pouštět další hráče základní sestavy.
Pokud někdo klub opustí, pak to bude proto, že by
se nedostal do kádru. Naopak chceme přivést dva
hráče do zálohy a možná i jednoho do útoku. Pro-
stě bychom rádi oživili tu ofenzivní část. V obraně
máme relativně konkurenceschopný a široký per-
sonál pro ligu.

Soud vám ale obstavil prodej hráčů, kteří
spadají do konkurzní podstaty. To má dopad
i na situaci kolem Jana Morávka. Jak to budete
řešit?

To předběžné opatření se týká především mlá-
deže a provozních záležitostí. Nemělo by nás to
ohrozit, i když je to samozřejmě nepříjemné.
Věřím, že budeme úspěšní při odvolání. Nechci se
pouštět do spekulací, proč to opatření bylo vydáno.
Ani situaci kolem Honzy Morávka nechci komento-
vat, to je záležitost právníků. My neděláme nic, čím
bychom porušovali zákon.

Naopak vy jste podali žalobu na Bohemians
Praha kvůli neoprávněnému užívání názvu
a loga klokana. Jakou máte naději na úspěch? 

Tam je vývoj velmi pozitivní. Je to výsledek dvou-
leté práce našich právníků. Příští týden bychom
chtěli prezentovat některé závěry kauzy. Je ovšem
třeba rozlišovat tyto subjekty, tedy pana Vejsadu
a pány Kapra, Jíchu a Lněničku. I když se chtějí
spolu dávat dohromady, tak ty dvě pře spolu ne-
souvisí. My máme pro fanoušky dobré zprávy
o sporu se Střížkovem. 

Právě se Střížkovem se brzy utkáte v lize
a pro fotbalovou veřejnost nastane dost schi-
zofrenní situace – dva týmy pod názvem Bo-
hemians v jedné soutěži. Jak to osobně
vnímáte?

Já Střížkov jako rivala neberu. Pro mě je to malý
pražský klub. Nechci ho povyšovat na úroveň tra-
dičních soupeřů, tedy Sparty a Slavie. Chápu ale,
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Koller do Bohemky?
Nejlepší střelec v reprezentační historii Jan Koller slíbil, že
když se vrátí do Česka, pak jedině do Bohemky. Pro ligu
by to byla skvělá posila. „S Honzou jsme v kontaktu. Na
konci roku mu v Samaře končí smlouva a záleží na něm,
jestli se rozhodne zůstat v Rusku. Každopádně nás těší
jeho zájem,“ říká Lukáš Přibyl.

Liga u Botiče?
U Botiče chybí vyhřívaný trávník a ten je pro nejvyšší sou-
těž nutný. Kde tedy bude Bohemka hrát ligu? „Bojujeme za
variantu Ďolíček. To je padesát procent úspěchu. Dvanáctý
hráč jsou diváci a třináctý hráč je stadión. Máme požádáno
o výjimku, teď probíhají jednání,“ tvrdí Lukáš Přibyl.

Vyrovnaná bilance přestupů
Bohemka už svou práci zhodnotila i několika transfery
hráčů do předních klubů první ligy, například Václava Kad-
lece a Michala Ordoše. „Za čtyři roky jsme investovali do
přestupů 17 miliónů korun a ty už jsme získali nazpátek. To
není špatná bilance. V příštích letech bychom rádi byli
v zisku, protože Bohemka musí žít i z prodeje hráčů,“ plá-
nuje ředitel klubu.

že pro lidi a především pro média to bude vděčné
téma a derby bude hodně vyhrocené. Z toho po-
hledu se na to můžeme těšit.

Když se na věc podívám pohledem laika,
který není ve sporu zainteresovaný a možná
mu unikají některé souvislosti – nebylo by
lepší ukončit všechny spory a obě Bohemky
sloučit? 

Z mého pohledu je to naprosto vyloučené. Nikdy
bych s druhou stranou nespolupracoval. Oni dělají
samotný fotbal dobře. Nemají sice fanoušky ani
marketing, ale díky tomu se můžou soustředit vy-
loženě jen na to, jak vyhrát zápasy. Mají kvalitní
hráče, klobouk dolů před tím, jak se jim podařilo
postoupit až do ligy. Ten klub ale založili za úče-
lem zisku, chtěli vydělat na jménu Bohemians.
Sloučení je právě jejich cílem. To by nebyl kom-
promis, byl by to konec příběhu Bohemky, která
se znovu zrodila. Nechci to brát jako osobní
otázku, mluvím snad za většinu fanoušků. Není to
v osobní rovině. Je to spor idejí, postojů a život-
ních hodnot. Sportovní stránce by to bezpochyby
pomohlo. Nemyslím si ale, že by to prospělo
image našeho klubu. Jsme lidový klub a nechceme
mít nic společného s těmi, kteří si uměle založili
kopii klubu s názvem Bohemka za účelem vla-
stního obohacení.

Myslíte, že byste v lize mohli dopadnout lépe
než před rokem?

Věřím, že ano. Hráči jsou zkušenější. Zvládli per-
fektně druhou ligu, i když měli situaci těžší než pře-

dloni, protože tentokrát jsme byli favoritem.
Chceme ten kádr z 80 až 90 procent udržet, aby ti,
co si ligu vykopali, si ji také zahráli. I díky tomu
jsem přesvědčen, že jsme na tom úplně jinak než
při posledním postupu do ligy a budeme úspěšnější.
Zůstáváme při zemi, na poháry nemyslíme.
Chceme se zachránit, to je první cíl.

Tomáš Radotínský
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JAK TO BYLO NA PODZIMJAK TO BYLO NA PODZIM

Střízlivá radost se před šatnami snoubila s velkým
zklamáním. Bylo pár minut po utkání, když se

trenéři Bohemians 1905 a Hradce Králové setkali
mezi kabinami a vydali se společně na tiskovou kon-
ferenci. Pavel Hoftych už měl za sebou vítězný po-
křik se svými svěřenci, Oldřich Machala jen mlčky
popocházel okolo kabiny. Hradec do tohoto zápasu
vkládal velké naděje. Kdyby zvítězil, přiblížil by se
čelu tabulky a znovu by se vrátil do hry o postup. Teď
ale na Bohemku ztrácí už dvanáct bodů, což byl v po-
lovině soutěže velký bodový rozdíl. „Tohoto vítězství
si moc cením, protože proti nám stál velmi dobrý
soupeř. Kvalita Hradce přesahuje ostatní mužstva
a dnes se to potvrdilo. Dokázali jsme ale vyhrát
a chci klukům za jejich výkon poděkovat. Stejně tak
fanouškům, kterých přijelo znovu hodně,“ řekl po
utkání trenér Bohemians 1905 Pavel Hoftych. 

Znovu nemohl počítat s Lukášem Hartigem, který
se po minulém zápase necítil ještě optimálně připra-
ven po dlouhodobém zranění, takže pokračuje tra-
diční cyklus, kdy Hartig hraje domácí zápas
a vynechá utkání na hřišti soupeře. V základní se-
stavě ho stejně jako na Slovácku nahradil Škoda
a stejně jako před dvěma týdny se znovu trefil. Jinak
Bohemka nastupuje v ustálené sestavě s minimál-
ními změnami. V brance je jednička Sňozík, nejlepší

Branky: 9. Kalousek – 6. Škoda, 65. Morávek

Rozhodčí: Matějek – Filípek, Peřina.

ŽK: Škoda, Lukáš, Róth.

Diváků: 2 510.

Hradec Králové: Lindr – Němeček, Chleboun, Wozniak
(80. Sláma), Kalousek – Rezek, Fischer, Nemček,
Poděbradský – Kaufman (61. Dvořák), Černý (79. Svoboda).

Bohemians 1905: Sňozík – Janek, Lukáš, Nikl,
Rychlík – Moravec (57. Slezák), Adam, Morávek,
Róth (90. Bartek) – Ibragimov, Škoda.

Hradec Králové – Bohemians 1905 1:2 (1:1)
obrana druhé ligy dle inkasovaných branek hraje ve
složení Janek, Nikl, Lukáš, Rychlík, v záloze hraje sta-
bilně trojice Róth, Adam, Morávek, na pravé straně
tentokrát Bartka vystřídal Moravec. V útoku se je jistý
Ibragimov a u něj se točí Hartig, Škoda nebo Slezák.
„Po úvodním hledání se podařilo najít ustálenou se-
stavu, ale když někdo podá opakovaně špatný výkon,
nemá nic jistého. Poté, co jsme doplnili kádr, nastalo
oživení a větší konkurence,“ pochvaluje si Hoftych.

Na rozdíl od předchozího pohárového zápasu
s Hradcem si Bohemka pohlídala začátek a naopak
dokázala udeřit. Asi nejkrásnější akci podzimu za-
hájil na levé straně Róth, který z vlastní poloviny
sprintem vyvezl míč, přenesl hru dlouhým pasem
na padesát metrů přesně na druhou stranu na nohu
Moravce, který z první obloučkem přehodil obranu
Hradce, za tu si zaběhl Škoda a z první přehodil
i brankáře. Již v šesté minutě vedla Bohemka 1:0
a osm stovek fanoušků na jedné z tribun hradec-
kého stadionu bouřilo. „Byla to krásná akce, ale
poté jsme se zbytečně zatáhli a umožnili jsme sou-
peř rychle vyrovnat,“ prohlásil kouč Bohemians. Už
v 9.minutě totiž hradbu těl propálil hradecký Ka-
lousek.  „V prvním poločase jsme si vytvořili i další
šance a mohli jsme se dostat do vedení,“ řekl hra-
decký kouč Oldřich Machala, kterému asistuje bý-
valý klokan Michal Šmarda.

Ovšem do vedení mohla jít znovu i Bohemka. Mo-
rávek z úhlu trefil jen tyč. „O přestávce jsem musel
mužstvo uklidnit, v prvním poločase jsme ztráceli
hodně míčů. Zejména Ibragimov si neplnil svoji
úlohu. Po přestávce už se to rapidně zlepšilo a navíc
nám pomohl vedoucí gól,“ řekl Hoftych. Gól padl
v 65. minutě a byl u něho znovu Škoda, i když ten-
tokrát jako přihrávající. To už byl na hřišti i Slezák,
který stejně jako v minulém zápase s Jihlavou oživil
výkon. Právě u Slezáka začala ve středu hřiště gó-
lová akce, kterou po pravé straně až do vápna po-
táhl Škoda a jeho střílený centr dorazil do brány Jan
Morávek. Den po svých devatenáctých narozeninách
tak mohl slavit. „Od té doby už jsme měli zápas pod
kontrolou, vystrašil nás jen gólman Sňozík, který tři
minuty před koncem špatně rozehrál a domácí ne-
trefili prázdnou branku,“ připomněl Hoftych situaci
z 87.minuty. Brankář Bohemians na hranici velkého
vápna chytil míč, chtěl ho rychle rozehrát, ale trefil
hradeckého hráče do nohy. Na velkém vápně nastal
velký zmatek, hradečtí se rychle snažili zakončit, ale
Svobodův oblouček skončil nad brankou Bohemians.

Bohemka na rozdíl od zápasů v první lize a zápasů
ze začátku této sezony celkem s přehledem dotáhla
vedení k zisku tří bodů a počtvrté za sebou zvítě-
zila. „Na nějaké bilancování je brzy. Ještě nás čeká
Třinec a Opava. Máme to dobře rozehrané, ale mu-
síme krotit euforii,“ přiblížil Hoftych úkol pro nej-
bližší dny. Naopak Hradec Králové bude přemýšlet
nad motivací pro zbytek podzimu. „Byl to velmi
kvalitní zápas, ale znovu jsme doma nevyhráli a od-
stup na Bohemku už hodně narostl,“ přiznal trenér
Oldřich Machala. �
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Branky: 68. Škoda.

Rozhodčí: Ochotnický – Košec, Moudrý.

ŽK: Kubáň, Formánek (oba Slovácko).

Diváků: 6094.

Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Lukáš, Nikl, Rychlík – Kotyza (72. Moravec), Jungr (56. Ibragimov),
Morávek, Róth – Škoda, Strnad.

Sestava 1.FC Slovácko: Filípko – Randa, Němčický, Formánek, Kubáň – Fujerik, Kordula (76. Stýskala),
Perůtka, Nascimento (72. Kazár) – Ondřejka (63. Sládek), Chmelíček.

Bohemians 1905 – Slovácko 1:0 (0:0)

Slovácko poprvé na jaře padlo. Po pár dnech
znovu přijelo do Vršovic, ale zatímco na Sla-

vii dokázalo vyhrát 1:0 a slávisty unavilo pocti-
vou defenzivou, na Bohemce dostalo gól ve
druhém poločase a už se nezmohlo na odpověď.
„Dostat gól na Bohemce, to je smrt. Málokdo to
dokáže zvrátit,“ řekl po zápase trenér Slovácka
Josef Mazura. Bohemka se tak díky dalšímu ví-
tězství přiblížila postupu, v dalším zápase s Ji-
hlavou už stačil Klokanům jen bod. „Je to pro nás

BOHEMIANS 1905 1

1. FC SLOVÁCKO 0

důležité vítězství, už jsme hodně blízko, ale va-
rování od sousedů z Vršovic je dostatečné. Taky
přišly komplikace a z jasné situace byla chvilku
zápletka,“ varuje trenér Bohemians 1905 Pavel
Hoftych. 

Trenéři nemohli využít trojici chybějících hráčů.
Lukáš Adam měl čtyři žluté karty, útočné duo
Hartig – Slezák si přivezlo zranění z Karviné.
Lukáš Adam a Lukáš Hartig se alespoň předsta-
vili fanouškům při autogramiádě před zápasem.
Do středu zálohy šel místo Adama Jungr, ale jeho

BOHEMIANS 1905 1

1. FC SLOVÁCKO 0
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výkon nebyl přesvědčivý. „Záloha nám v prvním
poločase moc nefungovala, změna paradoxně na-
stala, až když se Morávek zatáhl na defenzivního
záložníka. Dostal se více k míči, spoustu jich vy-
bojoval a sehrál asi nejlepší zápas na jaře,“ po-
chválil Jana Morávka trenér Hoftych.

Už před zápasem trenéři upozorňovali hráče
na kvalitu Slovácka. „Mají kádr srovnatelný
s námi, mají i více technických typů, než je v Bo-
hemce. Slavia hrála proti Slovácku bez většího
důrazu, jen si chtěla zahrát fotbal. To přesně
Slovácku vyhovuje. Na hráče jsme apelovali,
aby dohrávali souboje, nekomplikovali si situaci
a hráli jednoduše. Nakonec právě z toho padl
gól. Balón za obranu a vyhraný osobní souboj,“
přiblížil taktiku trenér Hoftych. Jediná branka ut-
kání, kterou dal po nákopu Rótha Milan Škoda,
padla v 68. minutě. To už byl na hřišti i třetí útoč-
ník Aziz Ibragimov. „Hrál podhrotového hráče
s tím, že záda mu kryl Morávek. A právě Mori
díky svému pohybu obsáhl velký prostor a naši
hru zrychlil,“ dodal Hoftych ke změně rozesta-
vení ve druhém poločase.

Slovácko na jaře inkasovalo jen tři branky, Bo-
hemka mohla dát i další. „Po inkasovaném gólu
jsme chtěli vyrovnat, proto vznikaly vzadu me-
zery. Bohemka měla převahu, vítězství si za-
sloužila,“ poznamenal trenér Mazura. �



Branky: 29. Morávek.

Rozhodčí: Drábek – Kovařík, Koval..

ŽK: Lovětínský, Karlík – Jindřišek, Škoda, Růžička..

Diváků: 4200.

Jihlava: Vojáček – Gabriel, Tlustý, Kadlec, Vepřek – Vyskočil (63. Veselý), Urban, Karlík,
Lovětínský (82. Kaplan) – Faldyna, Vydra (65. Tecl). Trenér: Marko.

Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Lukáš, Nikl, Rychlík – Kotyza (63. Růžička), Morávek, Adam,
Róth – Škoda (71. Slezák), Strnad (80. Ibragimov). Trenér: Hoftych.

FC Vysočina Jihlava – Bohemians 1905 0:1 (0:1)

Velká vlna nadšení vypukla na lavičce Bohemians
po závěrečném hvizdu v Jihlavě. Trenér Pavel

Hoftych se hned po několika vteřinách ocitl nad hla-
vami fanoušků, kteří ho vynášeli do nebes. „To je
úděl trenérů, když se daří. Počkejte v lize,“ usmíval
se kouč a narážel na pomíjivost fotbalového úspě-

FC VYSOČINA JIHLAVA 0

BOHEMIANS 1905 1

FC VYSOČINA JIHLAVA 0

BOHEMIANS 1905 1
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chu. „Teď jsme ale hrozně moc šťastní, že se nám to
podařilo dotáhnout s takovým přehledem,“ dodal
Hoftych. Bohemians 1905 mají po pátečním vítězství
v Jihlavě už čtrnáctibodový náskok na třetí, nepos-
tupové místo. Tři kola před koncem už je tak o po-
stup nikdo nemůže připravit. „Teď už můžeme hrát
do konce sezony uvolněně a připravovat se se vším
všudy na ligu,“ říká trenér Bohemians 1905. 
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Do Jihlavy Bohemka vyrazila bez Lukáše Hartiga,
který utkání přihlížel jen na tribuně. „Lukáš má
ještě dozvuky svalového zranění a nemá cenu ris-
kovat,“ zdůvodňoval absenci trenér Hoftych. Hartig
na utkání dorazil v civilu a na tribuně se potkal se
svým bývalým spoluhráčem z Bohemky a Zenitu
Petrohrad Pavlem Marešem, kterého potkal stejný
osud – zranění – a na hřišti se neobjevil. Oba své
bývalé svěřence před utkáním srdečně zdravil jejich
„osudový“ kouč Vlastimil Petržela. Na utkání do Ji-
hlavy dorazila spousta osobností, návštěva trhla
místní rekord a vyšplhala se na 4200 diváků, z toho
více než tisíc fandilo zelenobílým barvám.

Trenéři vsadili na tradiční sestavu, v útoku bylo
tentokrát duo Strnad – Škoda. Od úvodních minut
se hrál opatrný fotbal. Jihlava musela vyhrát, aby
přiživila postupovou naději, Bohemce stačil bod
k definitivě postupu. I proto měli Klokani častěji míč
na kopačkách, ale volili postupnou rozehrávku

a příliš se netlačili do zakončení. „Rozhodně jsme
nechtěli hrát na remízu, to se vždy vymstí. Ale
naším cílem bylo, nepustit Jihlavu do tlaku, protože
v domácím prostředí je hodně silná. Pomohli tomu
i fanoušci, kteří nám tady vytvořili domácí pro-
středí,“ pochválil trenér Pavel Hoftych velmi počet-
nou enklávu zeleno-bílých barev.

Rozhodující úder přišel po půlhodině hry. Škoda
výborně napadal rozehrávku Jihlavy, vypíchl míč
Lovětinskému , nadvakrát posunul na volného Mo-
rávka a ten šel od poloviny hřiště sám na gólmana.
Zkušeně se podíval a zakončil podél padajícího
brankáře. Obrovská radost na hřišti, obrovská ra-
dost v hledišti. „Ten gól byl pro vývoj zápasu moc
důležitý. Po něm jsme hráli velmi odpovědně a do-
mácí se nedostali do vyložené šance. Navíc skvěle
zachytal Sňozík, který zmařil všechny centry i ne-
bezpečné střely. Dneska nás fakt podržel,“ vysekl
trenér poklonu gólmanovi Bohemians.

Bohemka zápas dotáhla do vítězného konce
a oslavy mohly vypuknout přímo na jihlavském
trávníku. „Je to pro mě největší úspěch v trenér-
ské kariéře a to přesto, že jsem trénoval už i první
ligu. Bohemka je pojem a atmosféra, která klub
provází je jedinečná. Pro ty lidi, kteří tady jsou
s námi a kteří chodí do Ďolíčku, je to smysl života
a my cítíme vůči nim velkou odpovědnost. Ten po-
stup patří nám všem,“ dodal Hoftych a běžel se ra-
dovat do kabiny, kde už stříkalo šampaňské
a voněl dým z vítězných doutníků. �
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Tak Bohemians jsou zase zpátky v 1. lize. Pro
znalce českého fotbalu to určitě není překva-
pení, vždyť klokani mezi elitu patří a v histo-
rické tabulce jsou zaslouženě na čtvrtém
místě, hned za Spartou, Slavií a Baníkem Os-
trava. Po vítězném tažení v letošním roce
budou hrát Bohemians již po sedmdesáté
1. ligu a fanoušci zelenobílých se mohou těšit
na tradiční soupeře. Poslední léta trochu při-
pomínají houpačku, postup – sestup – postup.
Sestupy přinášejí smutek a slzy, postup gej-
zíry radosti. Pojďme se vrátit do dlouhé his-
torie a připomeňme alespoň ve stručnosti
všechny zelenobílé návraty.

1. 1939/1940
Poprvé sestoupili Bohemians v roce 1935, právě

při oslavě třicátého výročí založení klubu. Tým na-
bitý reprezentanty se tak objevil nečekaně ve Stře-
dočeské divizi a zůstal tam celých pět roků. Třikrát
hrál baráž, uspěl až na jaře 1940 v konkurenci s SK
Libeň, AFK Pardubice a SK Rolný Prostějov. Postupu
do 1. ligy se nedočkala řada vynikajících hráčů, na-
příklad i nejlepší hráč dvacátých a třicátých let Káša
Bejbl. U sestupu i postupu po pěti letech byl kapitán
mužstva Antonín Lanhaus a brankář František Lacina
Poslední zápas v baráži jsme hráli 2. srpna 1940,
mužstvo vedl slavný internacionál Ladislav Ženíšek.

Mužstvo pod názvem Železničáři Praha zkazilo
v roce 1951, co mohlo, a přišel sestup do tehdej-
šího Městského přeboru Prahy, což byla druhá nej-
vyšší soutěž. S Klokany sestoupila i Čechie Karlín
a to už v nižší soutěži čekalo Dynamo Slavia Praha.
U sestupu byli například Václav Pavlis, Jiří Rubáš,
Václav Jíra, Josef Vedral, Josef Kvapil, Jiří Žďárský
a Jiří Pešek, všechno hvězdy a reprezentanti.
V prvním roce se postup nepovedl, suverénně po-
stoupila Slavia, vyšlo to až o rok později, v roce
1953. Znovu pod novým názvem Spartak Praha
Stalingrad jsme nechali za sebou o dva body Tep-
lice, ve vzájemném zápase před 20 tisíci diváky vy-
hráli Klokani 4:2. Pod vedením trenéra Josefa
Kuchyňky se ale Bohemka vrátí mezi elitu jen na
jeden rok.

Mužstvo, které po pěti letech divizního vyhnanství vrátilo
stadionu u Botiče ligu – zleva Anger, Stolař, Sedlický, Dycka,
Kloubek, Češpiva, Lanhaus a Lacina, dole jsou Dlask, Šimek
a Jiráň. Široko daleko populární byla obranná dvojice Kloubek
– Anger, které fanoušci přezdívali „doktoři“.

Mužstvo, které roku 1954 muselo po roce znovu opustit
nejvyšší soutěž: zleva stojí Hanáček, Kupsa, Rubáš, Bílek,
Kos, Valenta, Müller a Boháček, pod nimi Kaura, Jíra a Hanzl.
Elegantně působící dres měl jedinou, avšak podstatnou vadu:
byl modrobílý. Taková už byla doba...

ZELENOBÍLÉ NÁVRATY

2. 1953
I druhý sestup Bohemians byl naprosto neče-

kaný. V té době se hrálo podle sovětského vzoru
systémem jaro – podzim a v roce 1950 byli zeleno-
bílí jen pár minut od získání mistrovského titulu.

3. 1957/1958
V roce 1954 se hrála v Ďolíčku opět nejvyšší sou-

těž, pohříchu ale jen jeden rok. Mužstvu s řadou
kvalitních fotbalistů nevyšel vstup do soutěže, už
po první polovině bylo na posledním místě a zůs-
talo tam až do konce. Některé dílčí výsledky
přitom nebyly špatné, v Ďolíčku jsme porazili mi-
strovskou Spartu 2:1, body se podařilo uhrát
s druhým Baníkem Ostrava, třetí ČH Bratislava
i čtvrtou Duklou Praha. A znovu tu byla 2. liga,
tentokrát na další 3 sezony. V roce 1955 získalo
mužstvo 37 bodů, zaznamenalo jen jednu remízu
a 3 porážky, na postup to ale nestačilo. Radoval se
Hradec Králové, stejný počet bodů a jen o 3 tisí-
ciny lepší brankový podíl. Pro Klokany hodně kruté
rozuzlení sezóny. O rok později to bylo ještě horší,
tentokrát z toho bylo až 4. místo ve 2. lize, muž-



Bohemians 1905 – FC Hradec Králové 17

Bohemka (oficiálně ovšem Spartak Stalingrad) je opět
prvoligová a znovu se v elitní soutěži začíná mít k světu.
V horní řadě jsou zleva Fišer, Hubálek, Fiktus, Kos, Sedláček,
Houška, Kopsa, před nimi Pohuněk, Ipser, Kaura a Mottl.

Kádr, který roku 1966 po roční nepřítomnosti znovu vykročil
do nejvyšší soutěže: zleva stojí Kratochvíl, Ředina, Růžička,
Jarabinský, Růžek, Holeček, Mottl, Packert a Kříž, před nimi
Horák, Buzek, Bohatý, Vojáček, Kolman, Š. Ivančík a Findejs.

stvo bylo v útlumu. V roce 1957 se opět měnil
hrací systém, přecházelo se na tradiční podzim –
jaro a tak se hrálo tříkolově. Vedení Bohemians
přivedlo do týmu řadu zkušených hráčů, ze Sparty
přišel Oldřich Menclík, ze Slavie Fiktus, Ipser, Hla-
váček a Hubálek, trenér Jiří Rubáš plánuje fron-
tální útok na 1. ligu. Na jaře roku 1958 ještě tým
doplní výborný brankář André Houška. Spanilá
jízda vršovických fotbalistů přináší 20 vítězství, 9
remíz a jen 4 porážky. Mužstvo nastřílí dnes těžko
představitelných 100 gólů a s pětibodovým násko-
kem soutěž vyhrává. Mezi elitu jde poprvé a na-
posledy i Ústí nad Labem, které však s Bohemians
utrpí dva kruté debakly, 6:1 a 5:0.

4. 1965/1966
Sedm příjemných ročníků strávili Bohemians

v 1. lize po svém postupu na jaře 1958. Mužstvo pod
vedením Jiřího Rubáše hrálo líbivý technický fotbal,
na který chodila celá Praha. V brance byl jistotou
André Houška, v obraně Janovský, Trčka a Pohuněk,
zálohu vedl Vladimír Kos, který se s mužstvem Čes-
koslovenska dostal i na úspěšné mistrovství světa
v Chile, ozdobou útoku byla dvojice František Kne-
bort a Josef Píša. Vrcholem mužstva byla sezóna

ZELENOBÍLÉ POSTUPY

1935 – sestup 1995 – sestup

1940 – postup 1996 – postup

1951 – sestup 1997 – sestup

1953 – postup 1999 – postup

1954 – sestup 2003 – sestup

1958 – postup 2005 – odstoupení
1965 – sestup z 2. ligy, sestup do ČFL

1966 – postup 2006 – postup do 2. ligy

1968 – sestup 2007 – postup

1969 – postup 2008 – sestup

1970 – sestup 2009 – postup

1973 – postup

1961/1962, kdy Bohemku od druhého místa dělila
jen domácí prohra 0:1 se Slovanem Nitra. Po od-
chodu největších opor (Knebort do Dukly, Píša do
Slavie a Kos do Sparty) přišlo nešťastné jaro 1965.
Znovu to bylo v roce oslav výročí založení klubu
a znovu to skončilo sestupem. Tehdejší generace
mladých fanoušků nepamatovala druholigové vy-
hnanství a těžce se vyrovnávala s tím, že do Ďolíčku
jako soupeř přijel Radotín, Čelákovice, Tachov
a Dukla Slaný. Všichni chtěli hned postoupit a netu-
šili, jak to bude těžké. Premiéra v Pardubicích vyšla
náramně, vítězství 5:1 bylo přesvědčivé, stejně
jako 5:0 o týden později proti Dukle Tábor. Prvním
varováním byl debakl 0:3 v Radotíně, na podzim se
ale prohrálo ještě v Plzni a v derby na Viktorce, až
penaltou v poslední minutě se zachraňovala remíza
v domácím utkání s Čelákovicemi. Podzimní třetí
místo za Kladnem a rezervou pražské Dukly bylo
zklamáním. V zimě se do klubu vrátil trenér Jiří
Rubáš a bylo z toho báječné jaro. Bohemka vyhrá-
vala doma i venku, poprvé ztratila bod až bezbran-
kovou remízou v Čelákovicích, jeden bodík jsme
nechali i na Julisce. Vše rozhodující se odehrálo
v posledním kole na Kladně v zápase, který vysílala
přímým přenosem i televize. V hledišti se tísnilo
16.000 diváků, z toho tři tisícovky fanoušků zeleno-
bílých. Snad poprvé v historii dokumentovaly v hle-
dišti pražskou solidaritu i vlajky Slavie a Sparty.
Drama téměř antické řídil skvěle rozhodčí Valeš.
Ve 25. minutě zahrávají hosté trestný kop, dělovka
Václava Horáka končí na horním břevně, o 10 minut
později má pravý obránce zelenobílých možnost re-
parátu a tentokrát už je z toho gól. Fanoušci Bo-
hemky šílí radostí, ale ve druhé polovině rozpoutali
kladenští peklo před brankářem Ředinou. Ten svůj
tým podržel, a když dvě minuty před koncem zvýšil
z brejku náš náskok Josef Kolman, bylo rozhodnuto.
Dlouho do noci se slavilo v Ďolíčku, stejně jako na
Vltavě, po které brázdil vodu parník ověnčený zele-
nobílými zástavami. Návrat po roce se povedl.

Dokončení příště



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

Dobře známý soupeř. Tak by se dalo nej-
lépe charakterizovat mužstvo Hradce
Králové. Za poslední rok jsme se s ním

setkali již čtyřikrát. V letní přípravě v Nymburce
jsme prohráli dvakrát 3:2, v září ve druhém
kole poháru ČMFS v Ďolíčku dokonce 3:1. Od-
veta za tyto nepovedené výsledky přišla v lis-
topadu na stadionu pod lízátky, kde jsme po
výborném výkonu brali tři body za vítězství 2:1.
Teď v neděli už zdánlivě vůbec o nic nepůjde.
My máme postup do nejvyšší soutěže jistý
a Hradec na desátém místě tabulky má zhruba
stejně daleko k postupu jako k sestupu. Hráči
obou mužstev se však budou určitě chtít před-
vést svým trenérům i fanouškům v co nejlep-
ším světle. Boj o pozici v týmu pro nadcházející
sezonu totiž právě začíná…

Hradecký klub byl založen roku 1905 a do
50. let působil v krajských soutěžích. V roce 1955
vyhrál lepším skóre právě před naší Bohemkou
druhou ligu a postoupil do první. Debut nemohl
být úspěšnější ani senzačnější – 14 000 nadše-
ných hradeckých fanoušků vidělo zaslouženou
výhru nad obhájcem titulu Slovanem Bratislava
3:0! Z podceňovaných „votroků“ byla rázem štika
ligy. Nakonec obsadili 7. místo. V následujícím
ročníku však mužstvo potkal častý úděl nováčků
– počáteční úspěchy vystřídal útlum a sestup.

Návrat přišel hned po roce a byl triumfální.
Soutěž zahájili „votroci“ sice porážkou od Sla-
vie, ale nakonec z toho byl mistrovský titul, je-
diný v historii klubu. Až do hradeckého
prvenství se přitom ligový primát slavil vždy jen
v Praze, nebo Bratislavě. V PMEZ v následujícím

roce dokázali vyřadit Panathinaikos Athény
a vypadli až s Barcelonou, které venku podlehli
4:0, ale v odvetě před 45 000 diváky na Stra-
hově dosáhli remízy 1:1. Po skvělém vzepětí
černobílí znovu upadli do průměru a až do sou-
časnosti pravidelně pendlují na trati chvost
první ligy – špička druhé ligy. Jediným novodo-
bým úspěchem hradeckého klubu je vítězství
v poháru ČMFS v roce 1995.

Současná desátá příčka tabulky jistě neodpo-
vídá očekáváním, se kterými mužstvo z východ-
ních Čech vstupovalo do letošní sezony. Po
podzimu přitom nebyla jeho výchozí pozice zas
tak špatná, katastrofální start do jarní části, kdy
nedali hradečtí čtyři zápasy gól a vytěžili z nich
jen dva body za bezbrankové remízy stál místo
trenéra Machalu a jeho asistenta Šmardu. Žádné
velké zlepšení nenastalo ani po příchodu nového
trenéra Kotala a nového sportovního ředitele Lu-
boše Kubíka. Oba dva jsou jistě rádi, že se jejich
tým nemusí ve zbývajících zápasech alespoň
strachovat o záchranu.

Podzimní zápas na půdě soupeře jsme, jak již
bylo řečeno, vyhráli 2:1. O naše branky se pos-
taral Milan Škoda a Honza Morávek. První
z nich skóroval mazácky na začátku zápasu po
krásné a rychlé akci Rótha a Moravce. Hradec
odpověděl vzápětí ještě v první desetiminu-
tovce, ale my jsme díky kvalitnímu výkonu ve
druhém poločase nakonec přeci jen získali tři
body. Dvacet minut před koncem dorazil do
brány střílený centr Milana Škody již zmiňo-
vaný Honza Morávek, který tak oslavil své de-
vatenácté narozeniny. �

FC Hradec Králové
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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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Byl to pro Bohemku úžasný pátek 15. 5. Vše
začalo už krátce po poledni, kdy se většina
fanoušků chystala do Jihlavy. Kousek od Ďo-

líčku se odehrával důležitý souboj dorostenců Bo-
hemians 1905 proti vedoucímu celku extraligy,
Olomouci. Mladí Klokani vyhráli senzačně 4:1 a po
skvělé sérii výsledků pod vedením nového kouče
Davida Vavrušky si již s předstihem zajistili zá-
chranu v soutěži. A večer doletěla do hlavního
města ta skvělá zpráva z Vysočiny – Bohemka je
zase prvoligová. „Tak jsme první, no a cóóó, no
a cóóó…“ – tak zněl postupový pokřik, který se
bude vyjímat i na všech postupových suvenýrech.
Tento pokřik si s pořádnou chutí zakřičela i celá ka-
bina. Jihlava, poté dálnice D1, do sobotního rána
Ďolíček a kdo ví, jaké ještě bary po celé republice

– všechna tato místa patřila Bohemce a zeleno-
bílým barvám. 

Plánovat oslavy, když nevíte, jak to dopadne, je
vždy ošemetné. Bohemka proto vsadila na tradiční
rodinnou formu bez velkých oficialit. O šampaň-
ském a doutnících věděli jen tři lidé, vše bylo při-
praveno v zázemí kabiny, co kdyby náhodou…
Doutníky byly vyvedené v tradiční zelenobílé barvě
s Klokanem tak, jak si je fanoušci mohou koupit i ve
fanshopu. V lednici se chladily tradiční „Bohemky“.
Už gól Morávka mnohé naznačil a závěrečný hvizd
sudího Drábka vše posvětil. Bohemka postupuje do
Gambrinus ligy!

V hledišti jihlavského stadionu bylo v tu chvíli
přes tisíc diváků zeleno-bílých. Všichni se postupně
dostali na plochu a radovali se s hráči. „Kvůli nim

Ďolíček slavil postupĎolíček slavil postup
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jsme to vyhráli,“ křičel do televizního mikrofonu
brankář Radek Sňozík a ukazoval za sebe na davy
fanoušků. Ti během chvilky lapili trenéra Hoftycha
a přehazovali si ho nad hlavami. „Vzhledem k únavě
některých fanoušků jsem se bál, aby je to nepřes-
talo bavit a neodešli pryč. Pak bych asi nedopadl
úplně do měkkého,“ vtipkoval kouč, který nakonec
vše přežil ve zdraví a dobře dopadla i další jeho
cesta nad hlavami fanoušků v Ďolíčku.

Po radosti na hřišti se hráči přesunuli do kabin,
kde si zakřičeli staré, známé „Už jsme zase prvoli-
goví…“ a pak došlo i na nové heslo letošního po-
stupu „Tak jsme první, no a co…“. „A jedeme rychle
do Prahy,“ velel Jirka Rychlík, ale ještě netušil, jaké
komplikace přijdou. Na zápas se totiž kromě fa-
noušků přišli podívat i antidopingoví komisaři, kteří
vylosovali dvojici Kotyza, Slezák. Oba jmenovaní
tak po osprchování museli doufat, že se jim co nej-
dříve podaří odevzdat komisařům vzorek moči.
Koty a Slezi tak během hodiny získali nad ostatními
výrazný náskok v hodnocení pitného režimu. Jeli-
kož nejvhodnějším nápojem pro tyto účely je pivo,
tak největší oslavenci byli v Jihlavě právě tito dva.
Ostatní hráči čekali u autobusu. Stadion se už vy-
prázdnil. Uběhla hodina. Nic. Uběhlo devadesát
minut. Nic. To už někteří netrpěliví hráči nevydrželi
a běželi nakoupit zásoby do nedaleké benzínky.
Jako první uspěl na antidopingu Martin Kotyza,
krátce po něm zaznamenal úspěch i Dalibor Slezák.
A mohlo se vyrazit směr Praha.

To bylo krátce před jedenáctou hodinou večerní.
V Ďolíčku už v té době probíhalo bujaré veselí.
Přes dva tisíce fanoušků očekávalo příjezd hrdinů.
Otevřené stánky s jídlem a pitím, otevřený fans-

hop, Vršovice patřily v pátek v noci jen Bohemce.
Dvacet minut po půlnoci to přišlo – zelený auto-
bus poprvé zatroubil na znamení příjezdu a Vršo-
vická ulice se proměnila v karneval zeleno-bílých
barev. Bengálské ohně, stříkající šampaňské a ne -
konečný ryk fanoušků provázely příjezd fotbalistů
do Ďolíčku. „Tudy nemůžeme projít,“ zhodnotil si-
tuaci brankář Radek Sňozík, když viděl dav před
autobusem a uvnitř stadionu. Zaznělo strategické
 rozhodnutí: „Jedeme na parkoviště, přijedeme
zadem.“

Televizní štáby všech celoplošných stanic, foto-
grafové a všichni fanoušci se shromáždili pod ocho-
zem a čekali na příchod Klokanů. Od jedné hodiny
začal festival pokřiků, který s mikrofonem v ruce ří-
dili postupně snad všichni hráči Bohemky. „Díky,
díky, díky. Ten postup je váš,“ řekl směrem k davu
trenér Pavel Hoftych. Nekonečný zpěv chorálů pro-
kládali svými „myšlenkami“ jednotliví hráči. „Ria,
ria, Hungaria,“ přihřál si svoji polívčičku maďarský
záložník Ferenc Róth a s ním začaly skandovat tisí-
covky hrdel na náměstíčku před hlavní tribunou.
„Jsme majstry,“ křičel do mikrofonu uzbecký repre-
zentant Aziz Ibragimov, který zřejmě ještě nepo-
chopil hrací systém soutěží v České republice, že
jsme zatím jen postoupili do nejvyšší soutěže.

Zábava pokračovala až do časných ranních
hodin. „Jdeme mezi vás a dáme si pivko,“ zavelel
po hodině zpěvu Radek Sňozík a hráči z ochozu se-
stoupili mezi zeleno-bílý lid a slavili s ním další ho-
diny. Ve čtyři ráno stadion opouštěli poslední
fanoušci, hráči už v té době pokračovali v oslavách
v centru Prahy a užívali si toho nádherného pocitu
– UŽ JSME ZASE PRVOLIGOVÍ... �
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Čas: 19 hodin, 28 minut – gólová radost Honzy Morávka

21:00 – radost fanoušků a v kabině

20:49 – konec zápasu,
postupujeme
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1:30 – Ďolíček slaví

22:30 – cesta do Prahy

0:17 – příjezd do Ďolíčku
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Úderem osmé hodiny večerní naše ženstvo
vyběhlo na umělý trávník (nevím teď jaké
generace, koho to také zajímá) s jasným

cílem vyhrát! Po neúspěšném boji o finále, které
jsme odehrály minulý týden, jsme se soustředily
na zisk bronzové medaile („Budiž nám třetí místo
útěchou!“).

Začátek utkání byl plný rozpaků na obou stra-
nách. Snažily jsme se pronikat na území soupe-
řek, což bylo vidět na našich šancích, avšak
prozatím bez úspěchu. Běží desátá minuta ut-
kání, rozpaky jdou konečně stranou, začínáme
vytvářet krásné a důrazné akce, které s trochou
štěstí blokuje obrana „Pepru“. Naše prosby jsou
vyslyšeny minutu před koncem první půle. Akci
začínají Abu, Skippy a Marky krásným a jistým
postupem dopředu v převaze tři na jednu, Marky
střílí, brankářka vyboxuje, ale akce nekončí, ze
zadu nabíhá Voříšek a krásnou ránou, kterou se
smůlou sobě vlastní tečuje protihráčka, míč
končí v síti!! Na lavičky odcházíme za stavu 1:0.

Je tu začátek druhé půle. Sršíme energií, kte-
rou si rozhodně nenecháváme pro sebe a nád-
hernými akcemi dokazujeme všem, kdo bude na
hřišti pánem. Lujza postupuje na polovinu sou-
peřů, na rozhraní šestnáctky nahrává Martě, ta
se snaží vystřelit, a tu se objevuje Skippiina
„božská kopačka“, tečuje …a je tu góól – 2:0!!
Protihráčky nám to rozhodně nechtějí nechat
bez boje a dokazují to šancemi, které s přehle-
dem blokují naše obránkyně (Jamajka a Voříšek
jsou opět jako buldozér, z výhod soupeřů vytvá-

(DFK Klokanky vs. Slovan PEPR
boj o 3. – 4.místo)

sestava:
Andy, Abu, Marky, Lujza, Voříšek,

Marta, Jamajka, Skippy, 

18. května 2009, 20:00 hod, Strahov

Tak jsme třetí, no a co...!!?Tak jsme třetí, no a co...!!?

řejí šance pro nás)
a s Andy v zádech,
která je opět v nej-
lepší formě, ne-
mají šanci! Než se
PEPR rozkouká, je
tu další útok, který
Skippy s neuvěři-
telnou lehkostí za-

končuje – 3:0! To už jsou soupeřky na
lopatkách, tudíž se není čemu divit, že si Skippy
připisuje hattrick, po osobní akci zvyšuje na 4:0
(jo jo, Klokanka tělem i duší). Všichni se snaží
vykopat největší výsledek v dějinách Klokanek.
Na 5:0 zvyšuje Marky, která si povodila upro-
střed hřiště rovnou dvě soupeřky a krásnou klič-
kou je nechává za zády a nic jí nebrání
v zakončení. Třešničkou, bonbónkem či tečkou
na závěr je tu poslední akce večera Marky – na-
hrává Abu, krásně se uvolňuje, Abu narážečkou
vrací ... co dodat, stav 6:0 a poslední hvizd zá-
pasu oznamuje, že Klokanky v letošní „Strahov-
ské lize“ vybojovaly krásné třetí místo
a prozpěvujíc si „TAK JSME TŘETÍ, NO A CO...!!?“
odcházíme do šaten. 

Simona Tichovská
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Newyorský kameraman Petr Cikhart by mě
za následující slova zabil, protože je

skromný: patří k největším celebritám, které
dnes fandí Bohemce. Za snímání dobrodruž -
ného závodu The Amazing Race získal cenu
Emmy, což je televizní protějšek Oscara. Na
Berlinale dostal hlavní diváckou cenu film
Blindsight, v němž jeho kamera sledovala vý-
stup slepých tibetských dětí na himálajský
vrchol Lhakpa Ri. Petr Cikhart nahlas nepřizná,
jak se zachoval, když roku 2005 zanikla
 Bohemka – okamžitě poslal z Havaje tisíc do-
larů. Patnáct let už žije na Manhattanu, ovšem
na pár dnů v roce vždy přiletí domů, aby zkon-
troloval svůj klub. Letos se vydal vlakem do
Karviné – a cestou bylo dost času na vyprávění.

BOMEMCE JSEM ZAČAL FANDIT
JAKO PĚTILETÝ

Vodil mě tam táta, který sice nefandil nikomu, ale
Bohemka začala hrát na přelomu 70. a 80. let krásný
fotbal, a zároveň to nebyla komunistická Sparta.

ODMALA JSEM BYL DO FOTBALU BLÁZEN
Chytal jsem na plácku u nás v Libni, a že jsem fan-

dil Bohemce, kluci mi říkali Hruška. A já se opravdu
vždycky těšil do Ďolíčku hlavně na to, jak bude Zde-
něk Hruška čarovat.

NĚKTERÉ DĚTSKÉ ZÁŽITKY JSOU
NEZAPOMENUTELNÉ

Často se mi vybaví, jak jsme na podzim 1980 roz-
drtili Inter Bratislava devět jedna, jaká to byla smršť.
Když v noci nemůžu usnout, nepočítám ovečky, ale
promítám si ty zelenobílé a žlutočerné dresy na tráv-
níku... Pousměju se i při vzpomínce, jak jsme hráli ve

stejné době s Teplicema a jeden z jejich hráčů vypa-
dal, že je zraněnej. Přiběhl masér, nastříkal mu na
nohu vodičku, načež hráč najednou vyskočil a běhal.
Bohemáčtí dědkové se přidržovali svých holí a křičeli
z tribuny na toho maséra: „Dej to sem, já se taky na-
stříkám, abych běhal jako mladej...” A třetí vzpo-
mínka – stával jsem na tribuně u tramvají, kam chodil
hrozně tlustej pán v bílým plášti s pivama, a najednou
někdo napálil dardu, snad Prokeš, nebo Levý, pána to
trefilo do zad, půllitry vylítly a polily všechny okolo.
Nezapomenutelný.

SÁM JSEM OVŠEM CHYTAL ZA SLAVII
Těsně po revoluci jsem přestal s atletikou na Rudé

hvězdě, ale najednou mi něco chybělo. Spolužák
z gymplu hrál tenkrát fotbal za Slavii a viděl, že na
škváře u nás na Pražačce chytám dobře, že se nebo-
jím balónu, tak mi říká: „Hele, na Slavii hledají do
mladšího dorostu brankaře, měl bys to zkusit.” Táhlo
mi na šestnáct a šel jsem na první trénink – od táty
jsem si tehdy půjčil zednický rukavice, ale vzali mě.
Což samozřejmě neznamená, že bych jako fanoušek
přestal chodit na Bohemku.

MĚL JSEM SILNOU KONKURENCI
Chytal jsem za céčko dorostu a párkrát dělal v béčku

náhradníka Radkovi Černému. V áčku, tam byl Jarda
Blažek - na toho jsem neměl. A když jsem se v osm-
nácti nadchnul pro cestování, moje česká fotbalová
kariéra skončila. Navázal jsem na ni až později,
v týmu Bolívijců.

JEZDIL JSEM I NA VÝJEZDY
Můj poslední byl vlakem do Plzně; vzpomínám, že

s náma jel jeden dlouhovlasej raubíř, kterej se hrozně
rval – Saša se jmenoval a všichni se ho báli. Já chuli-
gán nebyl, spíš jsem pořvával, a když šlo do tuhého,
tak jsem se klidil. Moje největší bitka přišla až letos,
v Karviné. 

VZPOMÍNÁM NA HOLASE
Zkraje devadesátých let se vždycky tak trochu po-

směšně skandovalo, „Hólas je vedoucí, šálalálalala,”
fanoušci se mu smáli, ale v dobrém. A on se smál
taky... Dodnes se možná málo doceňuje, kolik práce
Holas pro klub dělá. 

DO AMERIKY JSEM ODEŠEL ROKU 1994
Do té dobyl jsem pracoval v Krátkém filmu a o ví-

kendech dělal barmana v Roxy – po sobotní směně
jsem šel obvykle nevyspalý na Bohemku.

očima fanoušků

Na výjezdu s mistrem filmařem Petrem Cikhartem:

Když nemůžu usnout myslím na Bohemku
Na výjezdu s mistrem filmařem Petrem Cikhartem:

Když nemůžu usnout myslím na Bohemku
Autor: gotcha
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ZAČAL SE ZE MĚ STÁVAT NEWYORČAN 
O hře Bohemky mě zpočátku známí informovali te-

lefonem, ale pak se, naštěstí, objevil internet. Od té
doby denně sleduju Virtuální Ďolíček, a když je zápas,
snažím se poslouchat rádio nebo číst onlajn.
A hlavně – celou tu dobu mám kamaráda Ondru
Šturmu, který mi neúnavně posílá esemesky ze zá-
pasů, ale i šály, dresy nebo magazíny.

ZNOVU JSEM NAZUL KOPAČKY
Bylo mi jedenadvacet a v New Yorku jsem skoro ni-

koho neznal, byl jsem bez peněz, a chtěl si najít zá-
bavu. Takže jsem vyrazil do velkého parku ve Flashing
Meadows, kde hrají Jihoameričani fotbal. Prvního sluš-
nějšího mužstva jsem se zeptal: „Přibrali byste mě?”
Oni se podívali a řekli: „Nevíme, s těma tvejma mo-
drejma očima...” Tak jsem jim vysvětlil, že nejsem
gringo, ale Čech, na což řekli, ok, a po parku se roz-
neslo, že tam je nějakej bílej blázen, kterej dovede
chytat. Skončil jsem v týmu Cala Cala Bolivia, což byli
skvělí kluci z města Cochabamba. Hráli jsme dobře,
hřiště vždycky olemovali diváci, dokonce se vybíralo
vstupný. Spoluhráči mě naučili španělsky, ale nakonec
jsem musel přestat, protože jsem s kamerou pořád na
cestách a žádné mužstvo na mě nemůže čekat. 

ZAKOPAL JSEM SI NA EXOTICKÝCH
MÍSTECH

Než jsme v Tibetu začali točit film Blindsight, měsíc
jsme se ve Lhase přiravovali na výstup hory Lhakpa
Rive. A v rámci tréninku jsme chodili hrát s Tibeťany
fotbal na asfaltovej plácek – ve výšce tři a půl tisíce
metrů nad mořem... A v Ugandě jsme to jednou roz-
balili na přistávací ploše letiště.

KDYŽ MÁM VOLNO, CHODÍM NA STA-
DIONY

Největším zážitkem je argentinská La Bonbonera,
pro diváka asi nejlepší stadion na světě. Chodil jsem
s fanatiky klubu Boca Juniors přímo na tribunu za brá-
nou, které se říká Doce, dvanáctka, jako že je dva-
náctým hráčem. Od začátku do konce zápasu se
neskanduje, ale zpívá.

ROKU 2005 BOHEMKA SKONČILA
Bylo mi z toho smutno, i když jsem nevěřil, že je ten

konec definitivní. To jaro jsem na Havaji natáčel seriál
Dog the Bounty Hunter o lovci lidí, kteří zaplatili kauci,
a pak nepřišli k soudu. Nebylo co řešit, okamžitě jsem
poslal peníze do družstva fanoušků. A ukecal jsem
tehdy taky režiséra se zvukařem.

DOHROMADY JSEM PŘEMLUVIL ASI
SEDM LIDÍ

Například jsem do záchrany Bohemky zbláznil svoji
tehdejší holku, klavíristku Ahn Tria, které natočilo po-
slední desku s Tata bojs. Všechny tři hudebnice jsou
nakonec členkami družstva, moje bývalá šla dokonce
dvakrát na zápas – konečně chápala, proč mi odjak-
živa visí nad dveřmi manhattanského bytu vlaječka
Bohemky. Stodolarovkou přispělo i pár amerických
kamarádů – někteří na to v hospodě dodnes balí
holky; chlubí se, že vlastní v Evropě fotbalový klub,
i když třeba jenom jednu tkaničku od kopačky...
A o Bohemku se zajímají pořád, občas jim přijdou
z Vršovic maily. Mají z nich radost, jenom si trochu
stěžují, že jim v té češtině nerozumí. 

KDYKOLI PŘIJEDU DO PRAHY,
CHCI NA BOHEMKU

Vždycky si podle zápasů plánuju let, a letos jsem si
říkal: Ty vole, je to v háji, Karviná! Ale nenechal jsem
se odradit a přemluvil kamarády, že si uděláme výlet.
Pokecáme ve vlaku, zafandíme si, večer zajdeme
v Ostravě do Stodolní.

TEN VÝJEZD MĚ NADCHL
Vlakem nás nakonec vyrazilo deset. V jídelním voze

jsme hráli na kytaru starý šlágry, povídali o fotbale,
o cestování... Když přišli na guláš úplně cizí lidi, po
chvíli začali zpívat s náma; mysleli, že fanoušci ve
vlaku rabujou, ale najednou viděli, že to přinejmenším
o bohemácích neplatí. 

BOHEMKA HRAJE SLUŠNĚ – NA DRUHOU LIGU 
Ale vůbec přece nejde o to, aby hrála fantasticky. Od

toho mám v televizi Premier League. Hlavně, že jsme
si zakřičeli a nakonec i vyrovnali.

JSEM BEZ ŠÁLY
Z karvinského stadionu jsme šli jako poslední a po-

licajti říkali, „kluci, buďte tak hodní, sundejte šály, po-
hybují se tu různí blbci.” Ale já se rozhodl, že budu
hrdina, přece si nesundám šálu v Karviné, když jsem
procestoval celej svět a nikdy mě nikdo fyzicky nena-
padl! Když jsem byl na zastávce autobusu chvíli sám,
přišel ke mně tlustej ožrala: „Dej mi tu šálu!” Odpo-
věděl jsem mu, „nazdar, já jsem Petr, jak se máš, hráli
jste pěkně.” Začal do mě strkat a měl asi dvě stě kilo,
takže mi ji nakonec z krku strhnul. 

ZPÁTKY DO STÁTŮ
Moderátor naší televizní soutěže The Amazing Race

se jmenuje Phil Keoghan a je tady dost slavný. Teď
jede na kole přes Ameriku a shání tak peníze na boj
s roztroušenou sklerózou, tak jedu s ním a blížíme se
do cíle – do New Yorku... A v červenci nám začíná už
patnáctá sezóna Amazing Race, takže zase budu do-
provázet soutěžící po celém světě.

JEDNO MĚ MRZÍ
Měl jsem natočit celovečerní dokument o záchraně

Bohemky, několik let být s kamerou přímo u toho. Ten
film by byl perfektní. A zajímal by diváky i v Americe.

zdroj: www.coitus1905.bloguje.cz
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S Fortunou
za Bohemkou
S Fortunou
za Bohemkou
Také na jaře pokračují zájezdy fanoušků

Bohemians 1905 na hřiště soupeřů. Bo-
hemka ve spolupráci se sázkovou kance-

láří Fortuna nadále bude podporovat výjezdy
fanoušků. „Povedeme ale
větší evidenci fanoušků,
kteří budou s Bohemkou
cestovat na hřiště soupeřů
a v případě problémů
v autobuse můžeme ode-
brat či zablokovat fanouš-
kovi i permanentku na
domácí 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, os-
tatní fanoušky 150 Kč. 

Na jaře čeká fanoušky Bohemky poslední vý-
jezd, za to pořádný – do Třince. Fortuna věnuje
na sezonu 150.000 Kč na tyto výjezdy, klub při-
bližně stejnou částku. Na všechny výjezdy
budou vypravovány za tuto cenu max. dva au-
tobusy. Další autobusy mohou být vypraveny,
ale budou za standardní ceny. 

Přihlášení na zájezdy bude probíhat prostřed-
nictvím internetových stránek nebo mobilních
telefonů. Vstupenky na jednotlivá utkání budou
vždy k dispozici ve fanshopu Bohemians, na jaře
bude nutné si vstupenky zakoupit v předstihu,
většinou nebudou k dispozici přímo v autobusu.
Cestujte tedy z Bohemku 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 TŘINCE
V neděli 31. 5. 2009 je pro fanoušky Bohemi-

ans 1905 pořádán autobusový zájezd na utkání
do Třince. Zápas se hraje od 16:00, odjezd bude

v ranních hodinách. Na
akci se opět bude význam-
nou měrou finančně podí-
let Fortuna, jeden
z generálních partnerů Bo-
hemky. Držitelé perma-
nentek a členové DFB
zaplatí za zájezd 100 Kč,
ostatní fanoušci 150 Kč.
Přihlášky u Michala Holase
pomocí kontaktního for-
muláře v článku na inter-
netu, nebo mailem na

zajezdy@fc-bohemians.cz nebo pomocí SMS na
mobil  606 814 521. Do SMS uveďte jména při-
hlášených (+ 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 permanentku, abyste
mohli prokázat nárok na slevu. Účastníci zájezdu
si vstupenku zakoupí v autobuse. Prosíme,
abyste při placení zájezdu a lístku na utkání měli
připravené přesně odpočítané peníze.

�





CU Bohemians – Partneři mládeže
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Bohemians 1905 ve spolupráci s Baníkem Most zor-
ganizovali 1.ročník fotbalové soutěže Bohemia

Cup pro ročníky 2003 a mladší. Soutěž byla pojata jako
miniliga s účastí deseti mužstev a probíhala po čtyři ví-
kendy v Praze a Mostě. Soutěž byla zorganizována tak,
aby si kluci vyzkoušeli dvoukolový systém každý s kaž-
dým. Od začátku soutěže byla k vidění velice dobrá ut-
kání. Od prvních zápasů se přípravka Bohemians 1905
umisťovala na druhém a prvním místě společně se Sla-
vií Praha. V patnáctém kole se Bohemians 1905 utkali
se Slavií Praha o vedoucí příčku a podle všech zúčast-
něných se jednalo o nejhezčí zápas soutěže. V tomto
zápase se obě dvě mužstva pokoušela už o hezké fot-
balové akce a díky větší bojovnosti zvítězili hráči Bo-

MLÁDEŽ BOHEMIANS
hemians 1905 2:1. Po tomto utkání se Bohemians
1905 usadili na prvním místě tabulky.Poslední tři kola
se konali v Praze v Braníku 16. 5. 09, kde už přípravka
Bohemians 1905 ročník 03 svou pozici na prvním místě
udržela až dokonce. První místo potěšilo o to více, že
to bylo den po postupu „A” mužstva do první ligy.
A právě zástupci hráčů a trenérů A-týmu přišli pobla-
hopřát všem zúčastněným, což byl pro všechny mladé
naděje velký zážitek. Proběhla autogramiáda, fotogra-
fování, to vše jen pár hodin po postupovém zápase
v Jihlavě. Výsledky u tak malých hráčů jsou až na dru-
hém místě a důležité hlavně je, aby kluci měli radost
ze hry a stále se učili novým fotbalovým věcem. První
místo nás trenéry ale samozřejmě potěšilo a povzbu-
dilo do další práce s těmito malými fotbalisty.

Zúčastněné týmy: Bohemians 1905, Slavia
Praha, Baník Most, Chmel Blšany, Králův
Dvůr, Siad Bílina,TJ Praga, Ravel ÚSTÍ nad
Labem, Junior Teplice a Forward One Děčín.

MLÁDEŽ BOHEMIANS
BOHEMIA CUP 2009

Autor: Dan Votruba, asistent trenéra Lukáše Mráze, Bohemians 1905 ročník 03

Konečná tabulka soutěže:
Bohemians 1905 40 Forward One 26
Slavia Praha 37 Most 23
Teplice 34 Blšany 15
Králův Dvůr 28 Bílina 8
Ústí nad Labem 28 Praga 7
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Poslední dvě kola nás definitivně usadila ve středu
tabulky a máme možnost zapracovat do sestavy
i další talentované mladíky. Proti Živanicím to byl

z tohoto pohledu důležitý zápas, protože jsme chtěli po
sérii remíz a proher konečně zabrat a posunout se do
klidného středu. To se podařilo díky dvěma rychlým tre-
fám a výborným zákrokům brankáře Havránka. Soupeř
měl šance, ale nakonec jsme jasně vyhráli 3:0. O týden
později ve Dvoře Králové jsme zbytečně v nastavení při-
šli o vítězství. Jelikož ale starší dorost skvěle zabral
a vytáhl se z pásma sestupu do vyšších pater, je prostor
již teď zařadit do divize dorostence a vyzkoušet s před-
stihem jejich uplatnění v mužské kategorii. Od středy
s námi trénuje šest dorostenců a postupně se budou za-
pojovat i do hry. Nejvíce na tom vydělají kluci a následně
i klub, protože čím dříve poznají chlapský fotbal, tím
lépe. Pro příští sezonu se bude budovat nová juniorka
pod vedením Vency Hradeckého a právě tito mladíci
budou jejím základem. Komunikujeme s Davidem Va-
vruškou, sportovním ředitelem mládeže, který v sou-
časné době vede starší dorost a tyto mladíky doporučil
o kategorii výš. Věřme, že z nich brzy vyrostou adepti
na zelenobílý ligový dres.

TABULKA PO 25. KOLE:
Tým PZ V R P VG:OG PB

1. Ovčáry 25 15 6 4 47:18 51

2. Hradec B 25 12 6 7 38:29 42

3. Nový Bydžov 25 12 6 7 30:24 42

4. Živanice 25 11 6 8 34:27 39

5. Kunice 25 11 5 9 44:31 38

6. Chrudim 25 11 5 9 41:37 38

7. Tes. Par 25 10 7 8 33:22 37

8. Turnov 25 10 7 8 31:22 37

9. Horní Měcholupy 25 8 12 5 33:29 36

10. Bohemians 1905 B 25 10 6 9 34:33 36

11. Dvůr Králové 25 10 5 10 32:41 35

12. Převýšov 25 8 5 12 25:37 29

13. Velim 25 8 3 14 30:43 27

14. Týniště 25 7 4 14 24:33 25

15. Kolín 25 8 8 9 35:37 22

16. Holice 25 2 3 20 17:65 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 3:0

25. 17.05. 17:00 Dvůr Králové Bohemians 1905 B 1:1

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

Branky: 2. Adam, 6. a 79. Augustín.

Sestava Bohemians 1905 B: Havránek – Baubín,
Pávek, Kolísek, Engelmann – Barros (54. Císař),

Adam, Brhlík, Pavlík (46. Paluka) – Augustín,
Hašek (71. Brojo).

Bohemians 1905 B – Živanice 3:0
24. kolo

Branky: 90+3. Rejl – 24. Engelmann.

Sestava Bohemians 1905 B: Havránek – Barros,
Kolísek, Cseh, Janoušek – Marek, Brhlík, Engelmann,
Paluka (67. Himl) – Augustín (80. Brojo),
Hašek (86. Ptáček).

Dvůr Králové – Bohemians 1905 B 1:1
25. kolo

Zkoušíme
na příští sezonu
Zkoušíme
na příští sezonu
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Pořadí Z V R P S B
1. Bohemians 1905 27 17 8 2 34:12 59

2. FC Zenit Čáslav 27 14 7 6 37:24 49

3. FC Vysočina Jihlava 27 13 6 8 29:21 45

4. Dukla Praha 27 11 10 6 33:19 43

5. FK Ústí nad Labem 27 13 3 11 34:38 42

6. Slezský FC Opava 27 11 7 9 40:32 40

7. Fotbal Třinec 27 9 10 8 30:26 37

8. Karviná 27 10 7 10 40:39 37

9. Baník Sokolov 27 10 6 11 44:35 36

10. FC Hradec Králové 27 7 13 7 34:28 34

11. Baník Most 27 9 7 11 26:34 34

12. AC Sparta Praha B 27 8 8 11 33:31 32

13. 1. FC Slovácko 27 7 11 9 21:27 32

14. FC Vítkovice 27 8 7 12 30:42 31

15. Holický FK Olomouc 27 5 10 12 28:37 25

16. Fulnek 27 1 6 20 17:65 9

VŽDYCKY
JSME S VÁMI!

2. fotbalová liga
sezona 2008/2009
celková tabulka 27. kolo

TERMÍNOVÁ LISTINA
BOHEMIANS 1905
A-TÝM, JARO 2009

VŽDYCKY
JSME S VÁMI!

2. fotbalová liga
sezona 2008/2009
celková tabulka 27. 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. 6094 diváků
1 Bohemians 1905
0 Slovácko

27. kolo 15. 05. 4200 diváků
0 Jihlava
1 Bohemians 1905

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

29. kolo 31. 05. 16:00
Třinec
Bohemians 1905

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



BOHEMKA JE A BUDE!
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BOHEMIANS 1905 a. s.

PARTNEŘI
BOHEMIANS 1905 a. s.





BOHEMIANS 1905 FC HRADEC KRÁLOVÉ

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: VÁCLAV KOTAL
ASISTENT TRENÉRA: MILOŠ MEJTSKÝ
ASISTENT TRENÉRA: MICHAL ŠMARDA

BRANKÁŘI
1 Karel Podhajský 24. 01. 1973

20 Jiří Lindr 07. 08. 1986

OBRÁNCI
3 Pavel Němeček 12. 01. 1982
9 Michal Mácha 15. 06. 1986

12 David Přibyl 11. 12. 1985
15 Jakub Chleboun 24. 03. 1985
16 Jiří Poděbradský 09. 09. 1982
17 Martin Kasálek 08. 09. 1980
18 David Kalousek 13. 05. 1975
25 Radim Wozniak 29. 01. 1978

ZÁLOŽNÍCI
4 Vlastimil Karal 26. 04. 1983
7 Radek Sláma 30. 01. 1980
8 Tomáš Groh 09. 04. 1988

11 Milan Válek 28. 10. 1982
21 Ján Nemček 09. 10. 1987
22 Tomáš Rezek 09. 05. 1984
24 Ondřej Pacák 28. 05. 1987
26 Roman Fischer 24. 03. 1983

ÚTOČNÍCI
6 Václav Pilař 13. 10. 1988

10 Jiří Kaufman 28. 11. 1979
13 Radek Korba 02. 03. 1991
14 Pavel Dvořák 19. 02. 1989
19 Daniel Zinke 31. 01. 1984
23 Radek Bukač 12. 06. 1981


