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Poslední ligový vzájemný zápas těchto soupeřů
se odehrál na jaře roku 2008. Fanoušci Bo-

hemky si určitě pamatují první jarní utkání, kdy
mělo v Ďolíčku premiéru umělé osvětlení. Cesta za
světlem zaplnila Ďolíček, Plzeň si tehdy odvezla bod
za remízu 2:2, když v poslední minutě vyrovnával
za Bohemku Jan Rezek, dnešní hráč Plzně. Naopak
v plzeňském dresu skóroval Ferenc Róth, který
v současné době obléká zelenobílý dres.

Vyprodaný Ďolíček po závěrečném hvizdu bouř-
livě děkoval hráčům za remízu, zároveň ale všichni
věděli, že Bohemka potřebuje vyhrávat. V tomto
duchu hodnotil utkání i trenér Zbyněk Busta. „S re-
mízou musíme být spokojeni, protože jsme vyrov-
návali v posledních minutách. Ale výkon musí být
rapidně lepší, abychom mohli pomýšlet na zá-
chranu,” řekl po zápase Busta. „Přijeli jsme na Bo-
hemku bodovat a to se nám podařilo. I když jsem
netušil, že budeme tak blízko třem bodům,” pro-
hlásil Stanislav Levý na tiskové konferenci. 

Poslední zápas:
CESTA ZA SVĚTLEM

Branky: 41. Morávek, 89. Rezek – 30. Róth, 74. Varadi.

Rozhodčí: Jech – Teuber, Urban.

ŽK: Slezák – Rada, Petržela, Róth, Varadi.

Diváků: 7500 (vyprodáno).

Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Knakal, Rada (K),
Nikl, Šmarda – Rezek, I. Hašek, Morávek, P. Hašek (80. Bartek)
– Ordoš (61. Slezák), Škoda (46. Bálek).

Sestava Viktoria Plzeň: Illizi – Malchárek, Knakal, Rada,
Lecjaks – Petržela (86. Borek), Rodriguez (46. Šiml),
Sylvestre, Róth – Varadi (80. Vrzal), Krbeček.

Bohemians 1905 – Plzeň 2:2 (1:1)

ději,” přeje si Busta. S tím souhlasí i Stanislav Levý,
slavný hráč zelenobílé historie. „Byl to pro mě
zvláštní pocit, poprvé jsem stál  na stadionu Bo-
hemky na lavičce soupeře. Doufám, že tento bod
Bohemce nakonec pomůže k záchraně,” věřil Stani-
slav Levý. Bohužel se tak nestalo… �

Proti Bohemce se tentokrát postavil velmi silný
soupeř. Pátá Plzeň ukázala vysoké fotbalové kva-
lity, přehrávala Bohemians ve středu hřiště a byla
stále nebezpečná. „My jsme podobně jako v Olo-
mouci hodně chybovali. Navíc jsme na hrotu nedo-
kázali podržet míč, což dostávalo zálohu pod velký
tlak,” řekl Busta. V plzeňském dresu vyčnívala dvo-
jice Sylvestre – Varadi, která se podílela i na gólo-
vých akcích. „Jsou to výborní a rychlí fotbalisté.
Dostatečně jsme k nim nepřistupovali, i když jsme
na to hráče upozorňovali,” dodal Busta.

Plzeň hrála uvolněně a předváděla pohledný fot-
bal, Klokani byli naopak nervózní a jejich projev byl
hodně upracovaný. „Přesně to sedí. Plzeň je na čele
a hraje pro radost, hráči nejsou pod žádným tla-
kem. Naši mladí jsou pod tíhou záchranářských
prací nervózní. Ale zvolili jsme si tuto cestu a nad-
ále v ní věříme. Prostě to k tomu patří a musíme se
s tím vyrovnat. Bod proti Plzni snad doceníme poz-
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PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

Č
tyři body ze čtyři zápasů a průběžné desáté

místo tabulky. Takhle si asi vstup do sezony

ambiciózní vedení Viktorie Plzeň nepředsta-

vovalo. Plzeňský trenér Pavel Vrba je vyznavačem

ofenzivního stylu hry. Hra směrem dopředu se jeho

týmu zatím vcelku daří, sedm vstřelených branek je

na české poměry víc než slušnou vizitkou. V prvním

zápase sezony na Slovácku dokázali například Zá-

padočeši zvítězit navzdory tomu, že sami dvakrát

inkasovali. Naposledy doma proti Liberci však na tři

branky ve vlastní síti už odpověď nalézt nedokázali.

Soupeři podlehli, i když byli celkově asi lepším muž-

stvem. Obranná fáze jim zkrátka vázne. Osm inka-

sovaných branek za čtyři utkání je opravdu hodně,

horší už je v tomto ohledu jen poslední Střížkov. 

V přípravném období přitom defenzivnímu trápení

nic nenasvědčovalo. V rámci rakouského soustře-

dění dokázali Plzeňští dokonce remizovat 1:1 s AS

Řím a italský velkoklub zaskočili především precizní

defenzivou. V poločase dokonce vedli, ale o náskok

se připravili sami, když si krátce po změně stran

vstřelili vlastní gól. První soutěžní zápas na Slovácku

však již mnohé naznačil. Plzeň sice po krásných

brankách Střihavky, Petržely a Rýdela vyhrála 3:2,

ale trenér Vrba nebyl se hrou ve druhém poločase

nijak zvlášť spokojený. Druhým varováním byla do-

mácí remíza s Teplicemi. Přestože Západočeši v zá-

pase dvakrát vedli, soupeř dokázal vždy najít

odpověď a vyrovnat. Po zápase přesto kapitán Pavel

Horváth kladně hodnotil předvedenou útočnou hru:

„Baví to nás i diváky. Jsem rád, že u toho můžu být.“

V dalším zápase v Ostravě se jeho spoluhráči kaž-

dopádně zaměřili především na defenzivu. Až do 84.

minuty to vypadalo, že jejich obrana poprvé nein-

kasuje. Proti byl však znovuzrozený ostravský stře-
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lec Zeher, který výstavním

volejem vymetl šibenici

Daňkovi branky. O posled-

ním zápase s Libercem již

byla řeč. Plzeň opět zběsile

útočila a zoufale bránila. Li-

berec dal do přestávky gól

ze své jediné akce. Ve druhé

půli dvakrát vystřelil a přidal

další dvě branky. Trenér

Vrba tak mohl po zápase jen

smutně poznamenat: „Libe-

rec nás porazil svou účelo-

vostí. Tím, jak bránil, hrál

takticky v poli a podnikal

nebezpečné brejky. My jsme sice měli neustálou

převahu a mnohem více příležitostí, ale nedokázali

jsme je proměňovat. V tomhle zápase šlo všechno

z psychologické stránky proti nám. Máme sice kva-

litní mužstvo, ale když dostane tři góly, tak tu útoč-

nou kvalitu nemá zas tak velkou, aby dalo čtyři.“ 

Na koho si tedy budeme muset v neděli dávat

největší pozor? O sedm branek se zatím zasloužilo

sedm různých hráčů. Nejvíce aktivní ve hře smě-

rem dopředu je určitě trio Horváth, Střihavka, Pe-

tržela. Zvláště posledně jmenovaný se prakticky

v každém zápase díky své rychlosti a dravosti do-

stává do několika velkých příležitostí, které však až

na jedinou výjimku pravidelně zahazuje. Pozor by-

chom si měli dávat i na slovenského útočníka Ba-

koše, který do Plzně přišel v létě jako největší

ofenzivní posila z Ružomberku. 

Před dvěma roky jsme ze vzájemných soubojů

s Plzní vytěžili jediný bod. Na podzim ve Štruncových

sadech skončil zápas naší porážkou 2:0. Po bez-

brankovém poločase skóroval

v 72. minutě po naší hrubé chybě

ve středu hřiště výstavní střelou

Marek Jarolím. V nastaveném

čase pak po faulu Karla Rady na

domácího Trappa odpískal sudí

Franěk penaltu, ze které se ne-

mýlil Fillo a uzavřel skóre zápasu.

V jadrní odvetě jsme museli dva-

krát dotahovat vedení soupeře.

Na úvodní branku tehdy ještě

plzeňského Rótha v první polo-

čase odpověděl Honza Morávek.

Ve druhé půli šla Plzeň opět do ve-

dení díky Varadimu, ale v samot-

ném závěru utkání po rohovém

kopu vyrovnal dnes již pro změnu

plzeňský Jan Rezek. �
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P ři každém zápase a od nového školního roku

i během týdne můžete navštěvovat Muzeum

klubu, které je v prostorách hlavní tribuny.

Bohemka je prvním klubem v Česku, která otevřela

takové muzeum klubové historie. Na vnějším plášti

naleznete Zeď slávy, kde jsou vystaveny fotografie

slavných týmů historie klubu a také členové Spole-

čenství legend Bohemians. „Chceme fanouškům při-

pomenout historii klubu a oslavit všechny osobnosti,

které se podílely na slávě zelenobílých barev. Ně-

kteří fanoušci se díky tomu naučí historii, jiní si při-

pomenou to, co s Bohemkou prožili,“ říká Pavel

Landa, který má v Bohemians projekt muzea na sta-

rosti. Vstupné do muzea je zatím dobrovolné a fa-

noušci tak mohou přispívat na nákup další

historických předmětů. V muzeu budou postupně

služby rozšiřovány. Chystá se promítání historických

dokumentů, historických zápasů a další zajímavosti.

„Jedna z expozic bude vždy proměnlivá, aby mu-

zeum stále žilo a bylo stále co objevovat,“ doplňuje

Landa. Navštivte Muzeum Bohemky a připomeňte si

nejslavnější okamžiky zelenobílé historie.

MUZEUMOTEVŘELO SVÉ BRÁNY
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Milí fanoušci Bohemky,
před pár dny jsme oslavili 95 let od založení Ďolíčku, původního stadionu

Bohemians, který stál nedaleko od dnešního místa. Ďolíček se stal oprav-
dovou legendou mezi stadiony a tento název je používán už téměř jedno
století, což je unikátní věc. I proto jsem rád, že dostal ztělesnění v podobě
svého loga a suvenýrů s tímto logem. Ďolíček si to zaslouží, protože bez
něho by Bohemka nebyla Bohemkou. 

Ďolíček měl pro naši generaci vždycky zvláštní kouzlo a rádi se sem
všichni vracíme. Zrovna nedávno jsme tady měli fotografování staré gardy
Bohemky na plakát, tak jsme se sešli zase všichni pohromadě. I díky akcím,
které Bohemka v poslední době dělá, máme důvod se často potkávat. Spo-
lečenství legend, které tady vzniklo, myslí na osobnosti, které něco udělaly
pro Bohemku a to v každém klubu není samozřejmostí. Bohemka nedávno
také přispěla Nadaci fotbalových internacionálů, která pečuje o staré re-
prezentanty. Tyto kroky fanoušci tolik nevidí, ale jsou velmi důležité právě
pro lidi, kteří pro fotbal něco udělali.

Jsem rád, že i když je Bohemka skromným klubem, který nemá na roz-
hazování, stále myslí na tradici a lidi, kteří v minulosti pomohli. Mezi ně sa-
mozřejmě patří i fanoušci. I tímto přístupem je Bohemka výjimečná
a věřme, že to vydrží i nadále.

Antonín Panenka
prezident Bohemians 1905 

Vedení klubu

prezident Antonín Panenka
ředitel Lukáš Přibyl
předseda představenstva Martin Frelich
místopředseda představenstva Petr Svoboda
technický ředitel Milan Boubín
sportovní ředitel Jiří Steinbroch
sekretář klubu Libor Koubek
ekonom Jiří Bořík
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Po 296 minutách Klokani konečně zru-

šili gólový půst. Jejich prvním střelcem

letošní ligové sezóny se stal čtyřiadva-

cetiletý záložník Jan Štohanzl, jenž

v utkání v Olomouci vyrovnal na ko-

nečných 1:1. „Máme na úvod těžké vy-

losování, ale už by to chtělo přetavit

remízy na vítězství a potvrdit dobré

výsledky zvenku i v domácím pro-

středí,“ přeje si jedna z nových posil

Bohemky.
Před začátkem sezóny jste přestoupil z Te-

plic do Bohemky. Jak se to seběhlo?

Na jaře jsem hostoval v Jihlavě a po zápase s Bo-

hemkou, do kterého jsem kvůli žlutým kartám ne-

nastoupil, jsem dostal signály, že bych mohl jít do

Ďolíčku. Kontaktovali mě ve chvíli, kdy už měli za-

jištěný postup do ligy. Hned jsme se dohodli. Měl

jsem i jiné nabídky, ale o téhle jsem byl přesvěd-

čený okamžitě. Chtěl jsem hrát první ligu. Navíc Bo-

hemka má skvělé fanoušky. Byla to po všech

stránkách příjemná změna.

Štohanzl:

Nejvíc jste toho v lize odehrál za Teplice. Jak

hodnotíte tříleté působení na Stínadlech?

Šel jsem tam velice mladý a trenér Mareček mi

tehdy zdůrazňoval, že přicházím s perspektivou

do budoucna. Věděl jsem, že zpočátku moc her-

ních příležitostí nedostanu. Šlo o to, abych se sžil

s týmem. Postupem času jsem toho odehrál víc,

ale pak přišla i zranění. Nakonec se změnil i tre-

nér a ten si přivedl jiné hráče. V takové situaci

nemá smysl v týmu zůstávat a trápit se na lavičce.

Víte, že nějaká šance přijde, ale existuje jen ve-

lice malá pravděpodobnost, že by člověk hrál.

Chtěl jsem to zkusit jinde a najednou se ozvala Ji-

hlava, kde jsem doma a znám to tam. Hrál jsem

za ni i ligu.

Jihlava před třemi lety v roli nováčka se-

stoupila, ani v Teplicích vám angažmá asi ne-

vyšlo podle vašich představ. Berete Bohemku

jako šanci dokázat, že platí Do třetice všeho

dobrého?

NESMÍME SE BÁT STŘÍLET
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Zápas v Olomouci byl pro mě jubilejním pade-
sátým prvoligovým zápasem v roli hlavního
trenéra. Předně musím napsat, že jsem rád,

že jsem se toho dožil. I když to samozřejmě oproti
jiným ligovým matadorům je ještě malé číslo, do-
stal jsem se k němu až po několika sezonách v roli
asistentů, kdy jsem postupně stoupal v trenérské
hierarchii realizačních týmů. Proč o tom ale píši…
První zápas v roli hlavního trenéra jsem absolvoval
na lavičce Zlína v Olomouci. Stejně jako ten pade-
sátý, tentokrát už na lavičce Bohemky. V roce 2006
jsem do Zlína přišel ve 14.kole po trenérovi Ulič-
ném, Zlín byl na patnáctém místě a měl deset bodů.
Bylo potřeba mužstvo nějak nakopnout. I když
jsme v Olomouci prohráli 0:3, změny, které jsme
udělali, se následně vyplatili a doma jsme hned po-
razili Brno 3:0 a odrazili jsme se ode dna. Už v Olo-
mouci jsem tehdy cítil v mužstvu bojového ducha,
chuť něco zlomit. A to bylo přesně i tentokrát na la-
vičce Bohemky. Také jsme udělali hodně změn,
 naštěstí jsme ani neprohráli a navíc jsme se pře-
svědčili, že se dá hrát i jinak. Cítil jsem v Olomouci,
že mužstvo má šťávu, že kluci mají velkou chuť
a cítím to i přes týden v tréninku. Jsme teď odvá-
žnější, více si dovolíme. Snad to bude zajímavější
i pro lidi, i když to třeba přináší více rizika. Ale štěstí
musíme jít naproti, toho se držím po celou dobu své
kariéry. Když vzpomenu na tu padesátku ligových
duelů, tak bych vyzdvihl jeden, který mě hodně ut-
kvěl v paměti. Na lavičce Zlína jsme se v sezoně

PPAAVVEELL  HHOOFFTTYYCCHH
ttrreennéérr  AA--ttýýmmuu

2006/07 zachraňovali těsně před koncem. Hráli
jsme doma s Českými Budějovicemi a porážka by
znamenala sestup. Utkání se pro nás nevyvíjelo
dobře. Prohrávali jsme 0:1, ale nakonec jsme to
otočili. Dvě minuty před koncem se z dálky trefil Mi-
chal Dian, který ve Zlíně hostoval. Byla to rána
štěstí, která nás zachránila, ale šli jsme tomu na-
proti celou sezonu a nevzdávali jsme se ani v těž-
kých situacích. Bohemka v této situaci ani zdaleka
není, ale tu chuť do hry a do tréninku tady teď cítím
podobnou. Proto se mi obě angažmá teď v hlavě
spojila a navíc byla ještě podtržena tímto jubileem.
Doufám, že se v Bohemce dočkám i té stovky zá-
pasů a pro Bohemku to bude úspěšné období.

PADESÁTNÍK
PAVEL HOFTYCH
PADESÁTNÍK
PAVEL HOFTYCH





UŽ JE TAM!
4. kolo: Olomouc – Bohemians 1905 1:1, první gól Bohemky v této sezoně

FOTO MAGAZÍNU



Ferenc Róth
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Po 296 minutách Klokani konečně zru-
šili gólový půst. Jejich prvním střelcem
letošní ligové sezóny se stal čtyřiadva-
cetiletý záložník Jan Štohanzl, jenž
v utkání v Olomouci vyrovnal na ko-
nečných 1:1. „Máme na úvod těžké vy-
losování, ale už by to chtělo přetavit
remízy na vítězství a potvrdit dobré
výsledky zvenku i v domácím pro-
středí,“ přeje si jedna z nových posil
Bohemky.

Před začátkem sezóny jste přestoupil z Te-
plic do Bohemky. Jak se to seběhlo?

Na jaře jsem hostoval v Jihlavě a po zápase s Bo-
hemkou, do kterého jsem kvůli žlutým kartám ne-
nastoupil, jsem dostal signály, že bych mohl jít do
Ďolíčku. Kontaktovali mě ve chvíli, kdy už měli za-
jištěný postup do ligy. Hned jsme se dohodli. Měl
jsem i jiné nabídky, ale o téhle jsem byl přesvěd-
čený okamžitě. Chtěl jsem hrát první ligu. Navíc Bo-
hemka má skvělé fanoušky. Byla to po všech
stránkách příjemná změna.

Štohanzl:

Nejvíc jste toho v lize odehrál za Teplice. Jak
hodnotíte tříleté působení na Stínadlech?

Šel jsem tam velice mladý a trenér Mareček mi
tehdy zdůrazňoval, že přicházím s perspektivou
do budoucna. Věděl jsem, že z počátku moc her-
ních příležitostí nedostanu. Šlo o to, abych se sžil
s týmem. Postupem času jsem toho odehrál víc,
ale pak přišla i zranění. Nakonec se změnil i tre-
nér a ten si přivedl jiné hráče. V takové situaci
nemá smysl v týmu zůstávat a trápit se na lavičce.
Víte, že nějaká šance přijde, ale existuje jen ve-
lice malá pravděpodobnost, že by člověk hrál.
Chtěl jsem to zkusit jinde a najednou se ozvala Ji-
hlava, kde jsem doma a znám to tam. Hrál jsem
za ni i ligu.

Jihlava před třemi lety v roli nováčka se-
stoupila, ani v Teplicích vám angažmá asi ne-
vyšlo podle vašich představ. Berete Bohemku
jako šanci dokázat, že platí Do třetice všeho
dobrého?

NESMÍME SE BÁT STŘÍLET
Štohanzl:
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Určitě se moc těším. Člověk chce pořád něco do-
kazovat a klade si nějaké cíle, za kterými jde.

Jaké jsou ty vaše?
Jenom ty nejvyšší. Ani je nebudu prozrazovat.

Když člověk o svých snech mluví nahlas, tak se
potom nesplní.

Za trenéra Karla Brücknera jste se ocitl
v širší nominaci reprezentace na turnaj na
Kypru. Byl to váš dosavadní vrchol?

Ano, tenkrát jsme tam s Teplicemi měli soustře-
dění a pan Brückner povolal dva výběry, které kou-
čoval jeho asistent Rada. Nominovali sice spoustu
dalších náhradníků, ale určitě to potěší.

Dnes už bohužel zesnulý trenér Vlastislav
Mareček o vás kdysi mluvil jako o novém
Pavlu Nedvědovi. Nebylo to příliš zavazující?

Co o mně jiní lidé řeknou, to neovlivním. Tako-
víhle fotbalisté jsou nenahraditelní a nenapodobi-

Poslední dobou stíhaly Jana Štohanzla samé nepříjemnosti. „V zápase s Jabloncem mě obránce soupeře
trefil do chodidla. Bylo to hodně bolestivé, ale naštěstí jsem se dal během dvou dní do pořádku. Pak
jsem měl před odjezdem na zápas se Sigmou lehčí autonehodu. A v Olomouci mě Michal Ordoš poškrá-
bal na nose,“ vypočítává své karamboly. „Takže ten gól byl náplastí na všechny tyhle rány,“ usmívá se.

telní. Mají v sobě něco výjimečného. Hráči jako
Nedvěd a Rosický se rodí jednou za dvacet let. Ne-
dvěda ale určitě sleduju, má obrovské nasazení
a výbornou střelu a umí zrychlit hru. Je to určitě
dobrý příklad.

Jak vůbec vzpomínáte na Vlastislava Ma-
rečka? Byl jedním z důvodů vašeho přestupu
do Bohemky fakt, že kdysi spolupracoval
s trenérem Pavlem Hoftychem?

Vzpomínám na něj jenom v dobrém. S panem
Hoftychem mají podobné tréninky. Hlavním důvo-
dem, proč jsem kývl Bohemce, bylo, že o mě pro-
jevil zájem trenér a sám mě také oslovil. To je
vždycky nejdůležitější.

V Teplicích vás v zimě veřejně kritizoval ře-
ditel František Hrdlička. Řekl o vás, že jste se
spokojil s tím, že berete vyšší plat než v Ji-
hlavě a nikam jste se neposunul. Jak jste jeho
výroky vnímal?
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Fotbalista a tenistka
aneb

SPORTOVNÍ PÁREČEK
Jana Štohanzla doprovází po celé republice věrná
skupina příznivců. Před utkáním v Olomouci si
pro ně záložník Bohemky vyžádal hned devět
vstupenek. „Jsou to dobří kamarádi z Jihlavy
a z Humpolce. Jezdí za mnou na každý zápas,“
říká rodák z Vysočiny. Gólovou radost si na An-
drově stadiónu užila i Štohanzlova přítelkyně
Lucie Kriegsmannová. „Hraje tenis a jezdí po tur-
najích, takže mě hlavně v létě pokaždé vidět ne-
může. Tentokrát ale nechyběla,“ chlubí se autor
vyrovnávací branky. Kriegsmannová je v singlo-
vém žebříčku WTA na 555. místě a na kontě už
má několik titulů ze satelitních turnajů. Sportov-
nímu páru tedy přejeme hodně štěstí!

On si mě vybral jako obětního beránka. Věděl, že
chci odejít. Bohužel řekl to, co řekl. Ani to nebyla
pravda, takže nemá cenu se k tomu vracet. Trochu
jsem mu to vrátil, ale už na to opravdu nemyslím.
V zápase proti Teplicím ale budu mít o motivaci pos-
taráno… (směje se)

V Olomouci jste zaznamenal premiérovou
trefu Bohemky v letošní Gambrinus lize. Osla-
vil jste ji?

Ne, to ne. Důležité je, že jsme díky ní získali ale-
spoň bod, i když už bychom chtěli všechny tři.
V Olomouci z nás po gólu všechno spadlo a začali
jsme soupeře přehrávat. Tím, že jsme se zvedli
a vyrovnali, jsme ukázali, že tým má svou sílu.

Proč se tak trápíte v koncovce? Vždyť máte
zkušené kanonýry jako Luděk Zelenka či Lukáš
Hartig.

Málo střílíme, a když nevystřelíte na bránu, ne-
můžete dát gól. Je to o sebevědomí, nesmíme se
bát. I já jsem měl málo pokusů, za ta čtyři kola
jsem pálil snad jen dvakrát. Takže mám zase dob-
rou úspěšnost… (směje se) Proto teď zazněl jasný
pokyn: snažit se co nejčastěji o zakončení ze všech

pozic. Trenér nás neustále nabádá, ať útoky za-
vršíme střelbou, protože když ztratíme balón, stojí
nás to spoustu sil při návratu do obrany. Jakmile za-
končíme, může to jít klidně i vedle, ale tým se
v klidu vrátí dozadu a obranná činnost je tím us-
nadněná. Začali jsme hrát taky víc kombinačně
a doufám, že to bude jen a jen lepší.

Pilujete častěji střelbu na tréninku?
Určitě, přizpůsobili jsme tomu přípravu, ale není

to jen o trénování. Hlavní je celkově víc myslet na
střelbu a nikam to před vápnem netahat. Zvlášť
když ty nové míče létají opravdu dobře a rychle
a gólmani to mají těžší.

V neděli přijede do Ďolíčku Plzeň, která
hodně gólů dává, jenže zároveň často inka-
suje. Je to pro vás výhoda?

Nevím, co od toho očekávat. Každý zápas je jiný.
Jablonec to tady také otevřel a útočil a nakonec měl
spoustu šancí. Jenže ty vznikaly z našich chyb. Proti
Plzni nesmíme chybovat a musíme hrát důrazně,
což na soupeře rozhodně bude platit, protože bude
chtít hrát svůj technický fotbal. Chceme konečně
vyhrát a doma to platí dvojnásob. Fanoušci jsou
super a zasloužili by si to.

Vaše obrana je zatím kvalitní. Oba góly jste
však dostali po hrubkách zkušených zadáků.
Čím si to vysvětlujete?

Nevím, čím to je. To se prostě stává. Teď se mu-
síme snažit, aby se taková selhání už neopakovala.
Snad už jsme si je vybrali. Systémově obrana jako
taková funguje dobře, dostali jsme jen dva góly
a když se nebudeme dopouštět fatálních chyb,
máme na čem stavět.

Tomáš Radotínský
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Poslední ligový vzájemný zápas těchto soupeřů
se odehrál na jaře roku 2008. Fanoušci Bo-

hemky si určitě pamatují první jarní utkání, kdy
mělo v Ďolíčku premiéru umělé osvětlení. Cesta za
světlem zaplnila Ďolíček, Plzeň si tehdy odvezla bod
za remízu 2:2, když v poslední minutě vyrovnával
za Bohemku Jan Rezek, dnešní hráč Plzně. Naopak
v plzeňském dresu skóroval Ferenc Róth, který
v současné době obléká zelenobílý dres.

Vyprodaný Ďolíček po závěrečném hvizdu bouř-
livě děkoval hráčům za remízu, zároveň ale všichni
věděli, že Bohemka potřebuje vyhrávat. V tomto
duchu hodnotil utkání i trenér Zbyněk Busta. „S re-
mízou musíme být spokojeni, protože jsme vyrov-
návali v posledních minutách. Ale výkon musí být
rapidně lepší, abychom mohli pomýšlet na zá-
chranu,” řekl po zápase Busta. „Přijeli jsme na Bo-
hemku bodovat a to se nám podařilo. I když jsem
netušil, že budeme tak blízko třem bodům,” pro-
hlásil Stanislav Levý na tiskové konferenci. 

Poslední zápas:
CESTA ZA SVĚTLEM

Branky: 41. Morávek, 89. Rezek – 30. Róth, 74. Varadi.

Rozhodčí: Jech – Teuber, Urban.

ŽK: Slezák – Rada, Petržela, Róth, Varadi.

Diváků: 7500 (vyprodáno).

Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Knakal, Rada (K),
Nikl, Šmarda – Rezek, I. Hašek, Morávek, P. Hašek (80. Bartek)
– Ordoš (61. Slezák), Škoda (46. Bálek).

Sestava Viktoria Plzeň: Illizi – Malchárek, Knakal, Rada,
Lecjaks – Petržela (86. Borek), Rodriguez (46. Šiml),
Sylvestre, Róth – Varadi (80. Vrzal), Krbeček.

Bohemians 1905 – Plzeň 2:2 (1:1)

později,” přeje si Busta. S tím souhlasí i Stanislav
Levý, slavný hráč zelenobílé historie. „Byl to pro mě
zvláštní pocit, poprvé jsem stál  na stadionu Bo-
hemky na lavičce soupeře. Doufám, že tento bod
Bohemce nakonec pomůže k záchraně,” věřil Stani-
slav Levý. Bohužel se tak nestalo… �

Proti Bohemce se tentokrát postavil velmi silný
soupeř. Pátá Plzeň ukázala vysoké fotbalové kva-
lity, přehrávala Bohemians ve středu hřiště a byla
stále nebezpečná. „My jsme podobně jako v Olo-
mouci hodně chybovali. Navíc jsme na hrotu nedo-
kázali podržet míč, což dostávalo zálohu pod velký
tlak,” řekl Busta. V plzeňském dresu vyčnívala dvo-
jice Sylvestre – Varadi, která se podílela i na gólo-
vých akcích. „Jsou to výborní a rychlí fotbalisté.
Dostatečně jsme k nim nepřistupovali, i když jsme
na to hráče upozorňovali,” dodal Busta.

Plzeň hrála uvolněně a předváděla pohledný fot-
bal, Klokani byli naopak nervózní a jejich projev byl
hodně upracovaný. „Přesně to sedí. Plzeň je na čele
a hraje pro radost, hráči nejsou pod žádným tla-
kem. Naši mladí jsou pod tíhou záchranářských
prací nervózní. Ale zvolili jsme si tuto cestu a na
dále v ní věříme. Prostě to k tomu patří a musíme
se s tím vyrovnat. Bod proti Plzni snad doceníme
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První porážka v nové sezoně postihla Klokany ve
třetím kole. Po dvou remízách, s Brnem a se

Spartou, přijel do Ďolíčku Jablonec, který se před-
vedl velmi dobrým taktickým výkonem a nebál se,
na rozdíl od Brna, útočit. K jedinému gólu ale na-
konec přispěla chyba naší obrany, které využil Vo-
šahlík. „Přizpůsobili jsme se tomu, co Jablonec chtěl
hrát. V první půlhodině to sice vypadalo líbivě, ale
nemělo to žádný efekt. Na Spartě jsme hráče chvá-
lili za velmi dobrý výkon, ale dnes neplnili to, co
měli, proto nemůžeme být vůbec spokojení,“ řekl
po utkání trenér Pavel Hoftych. Jeho kolega Franti-
šek Komňacký vyzdvihl důležitost těchto bodů. „Na
Bohemce se vyhrávat nebude. První poločas jsme
zvládli dobře, ve druhém jsme se už do ničeho ne-
pouštěli a Bohemka měla převahu. K výhrám je po-
třeba i štěstí a to jsme dnes měli,“ řekl Komňacký. 

Trenéři Bohemians mohli poprvé v sezoně nasa-
dit uzdraveného Ference Rótha. Na kraji zálohy na-
hradil Bartka, naopak zraněného Diana vystřídal
uprostřed hřiště Kaufman. Jinak zůstala sestava
stejná jako v minulých zápasech. „I když to smě-

BOHEMIANS 1905 0

FK BAUMIT JABLONEC 1

BOHEMIANS 1905 0

FK BAUMIT JABLONEC 1

rem dopředu nebylo ani v minulých zápasech
dobré, chtěli jsme dát šanci stejným hráčům, aby-
chom sestavu netočili po každém utkání. Tentokrát
to ale byl nejhorší výkon ze všech tří utkání, takže
změny budou muset nastat,“ zhodnotil po zápase
trenér Hoftych ofenzivní aktivitu mužstva.

Pro fanoušky se v první půlhodině hrál zajímavý
fotbal se střelami na obou stranách. „Hráče jsme
upozorňovali na to, že do takové partie se s Ja-
bloncem pustit nemůžeme. Oni mají vynikající pře-
chod do útoku a byla otázka času, kdy nás takto
dostanou do úzkých. Vůbec jsme nevyužívali naši
sílu v důrazu, záloha nedostupovala útoku a po půl-
hodině se to na nás začalo valit,“ hodnotil první půli
trenér Bohemians 1905. „Gól jako takový byla indi-
viduální chyba. To se prostě stane, byl ještě dosta-
tek času ji napravit.“

Ve druhém poločase se Bohemka snažila vyrov-
nat, byla aktivnějším týmem, ale do vyložených
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Branky: 40. Vošahlík.

Rozhodčí: Matějek – Filípek, Handlíř.

ŽK: Hartig, Šisler – Pavlík, Vošahlík.

Diváků: 6914.

Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Nikl, Lukáš, Rychlík – Štohanzl (59. Šisler), Adam, Kaufman,
Róth (54. Bartek) – Hartig, Zelenka (70. Nešpor).

Sestava FK Baumit Jablonec: Špit – Zábojník, Huber, Drsek, Krejčí – Haurdič, Pavlík, Loučka (71. Eliáš),
Jablonský (74. Kovařík) – Vošahlík (85. Vukovič), Lafata.

Bohemians 1905 – FK BAUMIT Jablonec 0:1 (0:1)

šancí se nedostala. „Domácí přidali na důrazu a my
jsme se nedostávali do hry. Postupem času jsme
se soustředili na udržení výsledku, o což se vý-
razně přičinil Drsek, který odehrál vzadu výborný
zápas,“ pochválil kouč Komňacký jednoho ze sto-
perů. I Bohemka měla ve druhé půli pevnou ob-
ranu, ale nebyla schopna nic vymyslet směrem

dopředu. „Měli jsme náznaky šancí, ale to nestačí.
Chybí nám finální fáze. Ale první tři zápasy jsme
hráli proti celkům, které mají velmi konsolidova-
nou obranu. Brno a Jablonec vedou tabulku, tře-
tím soupeřem byla Sparta. Z tohoto pohledu jsme
měli těžký los, ale nelze se na to vymlouvat,“
dodal Hoftych. �
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SK SIGMA OLOMOUC 1

BOHEMIANS 1905 1

SK SIGMA OLOMOUC 1

BOHEMIANS 1905 1
Fotbalisté Bohemians 1905 si připsali na své

konto další bod a k tomu i první gól v sezoně.
Byla to však jiná remíza než ty předešlé. Bohemka
byla aktivní, po většinu času hrála zajímavý fot-
bal, který se vyznačoval kombinacemi po zemi
a tak také padl jediný gól Klokanů. „Změnili jsme
hru, udělali jsme i změny v sestavě. Chtěli jsme
tím překvapit Olomouc a zároveň je to určitě zají-
mavější pro lidi. Bránili jsme na Spartě, ale takhle
to můžete udělat jednou, dvakrát v sezoně. Nejde
to dělat pořád. Svůj účel to splnilo, teď však mu-
síme lidem nabídnout i něco dopředu,“ říkal po ut-
kání trenér Pavel Hoftych. „K aktivitě nás
paradoxně probudil až gól Olomouce, z počátku
nás Sigma kombinačně přehrávala,“ dodal kouč
Bohemians. 

Trenéři udělali před utkáním několik změn. Do
obrany se místo Lukáše postavil mladý reprezen-
tant Slovenska do jednadvaceti let Martin Cseh,
který si tak připsal první ligový start. Cseh v týdnu

absolvoval zápas za slovenskou jednadvacítku,
v Olomouci podal velmi dobrý výkon. „Chtěli jsme
se připravit na rychlé domácí hráče. Martin je per-
spektivní hráč do budoucna a chceme s ním po-
stupně pracovat. Má předpoklady stát se kvalitním
ligovým stoperem,“ poznamenal trenér. Velkých
změn doznala záloha. Na postu defenzivního zálo-
žníka se představil Michal Pávek. „Na tomto postu
jsme měli v minulých zápasech problém. Hráči se
ze zálohy nenabízeli a obránci byli nuceni míče na-
kopávat. Pak se naše hra dostávala do stereotypu.
Proto jsme tentokrát do zálohy postavili pět hráčů,
abychom posílili tuto řadu a dostávala se více do
hry při hře po zemi,“ zdůvodnil tyto změny Pavel
Hoftych.
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Branky: 19. Ordoš – 26. Štohanzl.

Rozhodčí: Jech – Ubias, Slavík.

ŽK: Ordoš – Hartig, Ibragimov.

Diváků: 4880.

Sestava SK Sigma Olomouc: Drobisz – Rossi, Dreksa, Škerle, Vepřek – Bajer, Hořava, Kaščák, Janotka (58. Petr)
– Hubník (74. Štepán), Ordoš (80. Navrátil).

Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Nikl, Cseh, Rychlík – Štohanzl (90. Janek), Kaufman, Pávek,
Šisler (52. Ibragimov), Bartek – Hartig (79. Škoda).

SK Sigma Olomouc – Bohemians 1905 1:1 (1:1)

V pětici záložníků byli dále zprava Štohanzl, dva
středoví, ofenzivní Kaufman a Šisler, a zleva Bartek.
Na hrotu se pohyboval Hartig.

Bohemka se ještě nedostala pořádně do hry a už
inkasovala. A znovu to byla hrubka zkušeného ob-
ránce. Tentokrát Marek Nikl dal hodně malou domů,
kterou vystihl Ordoš a sám proti Sňozíkovi už neza-
váhal. Ale tento gól Klokany probudil. „Začali jsme
být více aktivní. Ovládli jsme střed pole a dostávali
jsme se i do zakončení. Útočnou snahu Bohemky do-
kumentoval i vyrovnávací gól. Vynikající Jindřišek
podnikl jeden ze svých útočných ataků, vyměnil si
míč s Kaufmanem a s Hartigem, nacentroval do
vápna a Štohanzl z první trefil branku. „Konečně
jsme prolomili sérii, o které všichni mluvili. Bál jsem
se, aby to nemělo dopad na tým. Zažil jsem něco po-

dobného ve Zlíně pod trenérem Ličkou. Noviny, fa-
noušci, všichni mluvili o sérii bez gólu a sami jsme
se tím, že jsme to vnímali, dostávali pod tlak. Teď se
to naštěstí rychle podařilo ukončit, navíc nám ten gól
psychicky pomohl i v další fázi zápasu a hráči si více
dovolili,“ dodal Hoftych.

Ve druhém poločase měla Olomouc častěji míč na
kopačkách, ale nebezpečnější byla Bohemka. Nej-
více hrozila Hartigova střela, která šla jen o deci-
metry vedle. Dvě stovky fanoušků Bohemky na
stadionu mohly být spokojeny. Bohemka předvedla
zajímavou hru, dala gól, ve hře se poprvé od ope-
race třísel objevil Milan Škoda. „Bod z Olomouce je
určitě úspěch, kterého si velmi ceníme. Teď už by-
chom měli i vyhrát, abychom poskočili do klidných
vod,“ dodal spokojený Hoftych. �
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VŽDYCKY JSME 

Bohemians 1905 – FK Baumit Jablonec
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S VÁMI!

SK Sigma Olomouc – Bohemians 1905



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

BOHEMIANS 1905 – kádr pro 1. ligu
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BOHEMIANS 1905 – kádr pro 1. ligu
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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

14
Martin Nešpor

5. 6. 1990
útočník

74 kg, 183 cm

11
Ferenc Róth

24. 12. 1978
záložník

76 kg, 184 cm

13
Jan Růžička

26. 8. 1984
záložník

72 kg, 177 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

30
Tomáš Hrdlička

17. 2. 1982
záložník

81 kg, 184 cm

24
Michal Pávek

13. 2. 1985
obránce

75 kg, 185 cm

32
Lukáš Adam

5. 9. 1980
záložník

74 kg, 184 cm

33
Michal Dian

30. 11. 1981
záložník

72 kg, 178 cm

28
Václav Marek

16. 3. 1981
brankář

80kg, 187 cm

4
Josef Jindřišek

14. 2. 1981
obránce

73 kg, 178 cm

27
Martin Cseh

22. 8. 1988
obránce

76 kg, 183 cm

5
David Bartek

13. 2. 1988
záložník

70 kg, 177 cm

6
Jan Štohanzl

20. 3. 1985
záložník

70 kg, 177 cm

23
Luděk Zelenka

11. 9. 1973
útočník

82 kg, 173 cm

15
Jiří Kaufman

28. 11. 1979
útočník

72 kg, 178 cm
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PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

Čtyři body ze čtyři zápasů a průběžné desáté
místo tabulky. Takhle si asi vstup do sezony
ambiciózní vedení Viktorie Plzeň nepředsta-

vovalo. Plzeňský trenér Pavel Vrba je vyznavačem
ofenzivního stylu hry. Hra směrem dopředu se jeho
týmu zatím vcelku daří, sedm vstřelených branek je
na české poměry víc než slušnou vizitkou. V prvním
zápase sezony na Slovácku dokázali například Zá-
padočeši zvítězit navzdory tomu, že sami dvakrát
inkasovali. Naposledy doma proti Liberci však na tři
branky ve vlastní síti už odpověď nalézt nedokázali.
Soupeři podlehli, i když byli celkově asi lepším muž-
stvem. Obranná fáze jim zkrátka vázne. Osm inka-
sovaných branek za čtyři utkání je opravdu hodně,
horší už je v tomto ohledu jen poslední Střížkov. 

V přípravném období přitom defenzivnímu trápení
nic nenasvědčovalo. V rámci rakouského soustře-
dění dokázali Plzeňští dokonce remizovat 1:1 s AS
Řím a italský velkoklub zaskočili především precizní
defenzivou. V poločase dokonce vedli, ale o náskok
se připravili sami, když si krátce po změně stran
vstřelili vlastní gól. První soutěžní zápas na Slovácku
však již mnohé naznačil. Plzeň sice po krásných
brankách Střihavky, Petržely a Rýdela vyhrála 3:2,
ale trenér Vrba nebyl se hrou ve druhém poločase
nijak zvlášť spokojený. Druhým varováním byla do-
mácí remíza s Teplicemi. Přestože Západočeši v zá-
pase dvakrát vedli, soupeř dokázal vždy najít
odpověď a vyrovnat. Po zápase přesto kapitán Pavel
Horváth kladně hodnotil předvedenou útočnou hru:
„Baví to nás i diváky. Jsem rád, že u toho můžu být.“

V dalším zápase v Ostravě se jeho spoluhráči kaž-
dopádně zaměřili především na defenzivu. Až do 84.
minuty to vypadalo, že jejich obrana poprvé nein-
kasuje. Proti byl však znovuzrozený ostravský stře-

FC Viktoria PlzeňFC Viktoria Plzeň
lec Zeher, který výstavním
volejem vymetl šibenici
Daňkovi branky. O posled-
ním zápase s Libercem již
byla řeč. Plzeň opět zběsile
útočila a zoufale bránila. Li-
berec dal do přestávky gól
ze své jediné akce. Ve druhé
půli dvakrát vystřelil a přidal
další dvě branky. Trenér
Vrba tak mohl po zápase jen
smutně poznamenat: „Libe-
rec nás porazil svou účelo-
vostí. Tím, jak bránil, hrál
takticky v poli a podnikal
nebezpečné brejky. My jsme sice měli neustálou
převahu a mnohem více příležitostí, ale nedokázali
jsme je proměňovat. V tomhle zápase šlo všechno
z psychologické stránky proti nám. Máme sice kva-
litní mužstvo, ale když dostane tři góly, tak tu útoč-
nou kvalitu nemá zas tak velkou, aby dalo čtyři.“ 

Na koho si tedy budeme muset v neděli dávat
největší pozor? O sedm branek se zatím zasloužilo
sedm různých hráčů. Nejvíce aktivní ve hře smě-
rem dopředu je určitě trio Horváth, Střihavka, Pe-
tržela. Zvláště posledně jmenovaný se prakticky
v každém zápase díky své rychlosti a dravosti do-
stává do několika velkých příležitostí, které však až
na jedinou výjimku pravidelně zahazuje. Pozor by-
chom si měli dávat i na slovenského útočníka Ba-
koše, který do Plzně přišel v létě jako největší
ofenzivní posila z Ružomberku. 

Před dvěma roky jsme ze vzájemných soubojů
s Plzní vytěžili jediný bod. Na podzim ve Štruncových
sadech skončil zápas naší porážkou 2:0. Po bez-

brankovém poločase skóroval
v 72. minutě po naší hrubé chybě
ve středu hřiště výstavní střelou
Marek Jarolím. V nastaveném
čase pak po faulu Karla Rady na
domácího Trappa odpískal sudí
Franěk penaltu, ze které se ne-
mýlil Fillo a uzavřel skóre zápasu.
V jadrní odvetě jsme museli dva-
krát dotahovat vedení soupeře.
Na úvodní branku tehdy ještě
plzeňského Rótha v první polo-
čase odpověděl Honza Morávek.
Ve druhé půli šla Plzeň opět do ve-
dení díky Varadimu, ale v samot-
ném závěru utkání po rohovém
kopu vyrovnal dnes již pro změnu
plzeňský Jan Rezek. �
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Během uplynulého týdne došlo na Bohemce
ke změnám v kádru. Na půlroční hostování
přišel do Bohemians 1905 sedmadvaceti-

letý Tomáš Hrdlička, který naposledy působil
v Mladé Boleslavi. Na svém kontě má 141 ligových
startů za Slavii a Mladou Boleslav, má bohaté zku-
šenosti i z evropských pohárů. „Je to univerzální
hráč s vynikající levačkou. Může hrát ve středu zá-
lohy, stejně jako na celé levé straně,“ vyzdvihuje
přednosti tohoto fotbalisty trenér Pavel Hoftych.
„Zranil se Michal Dian a stále ještě není fit. Ani Jirka
Šisler není v optimální herní pohodě. Proto jsme se
rozhodli přivést hráče, který nám může výrazně po-
moci a zároveň uvolníme Šislera na hostování,“
zdůvodnil tento krok kouč Bohemians. Jiří Šisler od-
chází na půlroční hostování do Jihlavy. 

„Jirku jsme přivedli teď v létě, protože to bylo za
výhodných podmínek a je to fotbalista, který má
dobrou střelu, což nám tady chybělo. Ale chyběla
mu herní praxe víc, než jsme předpokládali
a během podzimu by u nás příležitost dostával jen
střídavě. Proto jsme zvolili raději jeho hostování,
aby měl šanci se rozehrát a v zimě se mohl vrátit
v lepší formě,“ dodal Hoftych. Šislera si vyhlédla Ji-
hlava, kde působí trenér Urban, který vedl Šislera
na Střížkově. „Je předpoklad, že Jirka dostane
v kvalitním klubu šanci a může mu to pomoci,“ do-
dává kouč Bohemians 1905.

Vzhledem ke zranění Diana se Bohemka rozhodla
přivést ještě jednoho hráče ke zkvalitnění středu
hřiště. „Tomáš Hrdlička splňuje naše požadavky.
Může hrát na obou postech ve středu zálohy, může
pomoci i na kraji. Navíc má za sebou bohaté zku-
šenosti a odehrál za Boleslav celé jaro. Je to hotový
hráč, který může okamžitě zvednout kvalitu hry,“
prohlásil Hoftych. Hrdlička přichází na půl roku,
nesmí nastoupit ve vzájemném utkání proti Bole-
slavi a o jeho dalším případném působení v Ďolíčku
se bude jednat v zimě. 

ZMĚNY V KÁDRU
PŘIŠEL HRDLIČKA,
ODEŠEL ŠISLER

Tomáš Hrdlička je odchovanec Slavie, kterého
ve dvaceti letech vytáhl do prvoligového týmu
trenér Beránek. Brzy se dostal do reprezentace
do 21 let a v květnu 2002 s ní získal zlato na ev-
ropském šampionátu. Na jaře 2005 s příchodem
trenéra Jarolíma získal znovu místo v ligovém
týmu, ale v létě 2007 po vypršení smlouvy ode-
šel do Mladé Boleslavi. Může nastoupit na postu
defenzivního i ofenzivního záložníka a levého ob-
ránce i záložníka. �

ZMĚNY V KÁDRU
PŘIŠEL HRDLIČKA,
ODEŠEL ŠISLER
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Odměna pro střelce domácího gólu:
OBRAZ A SUD PIVA

Střelec prvního do-
mácího gólu sezony

získá prémii v podobě
obrazu a sudu piva.
Odměnu věnuje dlou-
holetý příznivec Bohe-
mians 1905 a zároveň
místostarosta městské
části Praha 10 Bohumil
Zoufalík. „Pokud se
chceme udržet v lize,
musíme vyhrávat a bez
vstřelených gólů to
nejde. Nechal jsem
proto namalovat obraz
znázorňující zaplněnou
tribunu v očekávání
prvního ligového gólu
podobně jako „klo-
kana“ při zápase v Ďo-
líčku. A odměnou bude
i sud piva pro větší pohodu a oslavu v kabině. Do-
mnívám se, že ve třetím domácím zápase už by-
chom si všichni společně mohli zakřičet góóóól,“
věří Zoufalík. Odměna je „vypsána“ na nedělní
zápas proti FC Viktoria Plzeň. �

ZAJÍMAVOSTI

Z ĎOLÍČKU

BOHEMKA ČTVRTÁ
NA MELOUNOVÉM FESTIVALU

Díky řezbářským schopnostem fanouška Pavla
Kordy měla Bohemka zastoupení na jed-

nom z Melounových festivalů, které se ko-
nají v České republice. V Česku se
vyřezávání této zeleniny, která patří do
čeledi tykvovitých, praktikuje asi deset
let. Původně prý šlo především o asij-
skou záležitost. „Asijský styl je jem-
nější, preciznější, Italové řežou trochu
hruběji, ale o to je to zajímavější.
V Americe někdy výsledek působí až
jako kýč. Na světových soutěžích, které
se konají většinou na podzim, se obje-
vují také dýně,” uvedl Luděk Procházka,
jeden z pořadatelů festivalu.

Vhodné pro vyřezávání jsou podle znalců vodní
i cukrové melouny. Cení se prý zejména odrůda bez
semínek, s hutnou dužinou. Řezbáři se tak mohou
dostat více do hloubky. Cukrové zase mají zajímavé

barvy. Pro začátečníky je přitažlivé vyřezávání
květin, zatímco profesionálové si potrpí na

složité tvary. „Populární je například
téma mořský a podmořský svět. Obje-
vují se tam lodě, chobotnice nebo
ryby,” poznamenal Procházka. Řezbáři
používají nože na zeleninu, ale také
speciální dláta. Mimo zručnosti a fan-
tazie se prý musí obrnit trpělivostí.
Práce vyžaduje precizní přístup.

Fanoušek Bohemky z východu Čech
Pavel Korda obsadil se svým výtvorem

4. místo a znovu tak zviditelnil jméno
a logo Bohemky. �

PLAKÁTY A KARTIČKY VE FANSHOPU

Ve fanshopu na stadionu Bohemians si můžete
kupovat spoustu zajímavostí, neustále přibývají

další novinky. Před sezonou proběhlo na Bohemce
tradiční fotografování týmu i jednotlivců, v nabídce
fanshopu samozřejmě nechybí ani plakát a kar-
tičky. Již dva týdny si je můžete ve fanshopu kupo-
vat. Na plakátu nechybí prezident Antonín Panenka
a hráči A-týmu. Vše si můžete nechat podepsat od
samotných hráčů. Příležitostí na setkání bude
v průběhu sezony určitě dostatek. �
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mrzelo, protože jsem se
cítil výborně připravený.”
Nakonec tento problém
ovlivnil i Morávkovu účast
v bundesligovém utkání
v Norimberku, ač již byl
celý transfer dle regulí
ujednán: „No jo, jenže
všechno se urovnalo asi
čtvrt hodiny před odjez-
dem týmu do Norimberku,
takže jsem ani nebyl no-
minovaný. Byl jsem hodně
smutný, ale to je život.
Přesto jsem s týmem odjel
a utkání strávil alespoň na

lavičce týmu, i když jen v civilu.” Morávek měl po
utkání předat cenu pro nejlepšího hráče, kterým byl
vyhlášen Jan Štohanzl. Ten se však v té době na-
cházel v útrobách stadionu, kde si začal léčit pora-
něný kotník. K setkání největšího odchodu
a největšího příchodu letního přestupového období
na Bohemce, tak nedošlo. �

OSOBNOSTI NA BOHEMCE
Bohemka láká do Ďolíčku tisíce fanoušků, mezi nimi jsou i známé tváře, které ale ne-
chodí na Bohemku podporovat svoji popularitu, ale chodí sem z upřímné vůle zažít
vynikající atmosféru a potěšit své zelenobílé srdce. I v letošní sezoně si tak perma-
nentní vstupenku koupili například moderátoři Karel Šíp a Jan Rosák, herec Josef
Dvořák, zpěvák skupiny Olympic Petr Janda, nedílnou součástí Bohemky je herec
Ivan Trojan a postupně přicházejí další. Při utkání s Jabloncem se na Bohemce ob-
jevily dvě vzácné návštěvy.

BÁRA ŠPOTÁKOVÁ
SE PŘIPRAVOVALA V ĎOLÍČKU

Poslední přípravu na atletické mistrovství světa
absolvovala oštěpařka Barbora Špotáková ve

vršovickém Ďolíčku. Pár dní před odjezdem do Ber-
lína navštívila utkání Bohemky s Jabloncem. Olym-
pijská vítězka sama projevila zájem přijít s přítelem
Lukášem podívat do Ďolíčku, aby viděla zápas
 Bohemky. „Bára nechtěla, aby její návštěva byla
nějak medializovaná předem, chtěli si s pří telem
užít poslední volný víkend před mistrovstvím světa
a nás těší, že si vybrala zrovna Bohemku,“ popsal
návštěvu Báry Špotákové ředitel Bohemians 1905
Lukáš Přibyl. Nejlepší současná česká sportovkyně
dostala od Bohemky šálu s novým logem Ďolíčku
s přáním všeho nejlepšího před blížícím se světo-
vým šampionátem. Bára mohla nasát bouřlivou at-
mosféru, která ji o týden později čekala i v Berlíně.
„Fotbal nic moc, ale atmosféra fakt skvělá,“ ko-
mentovala po utkání s Jabloncem zážitky z Ďolíčku.
„Rádi zase někdy přijdeme,“ dodala. Pár dní poté už
bojovala v oštěpařském sektoru na mistrovství

HONZA MORÁVEK
POVZBUDIL KAMARÁDY

Při utkání s Jabloncem do Ďolíčku zavítal i bývalý
záložník Bohemians 1905 Jan Morávek. Loni vý-

raznou měrou přispěl k postupu, ale nejvyšší sou-
těž v zeleno-bílém dresu v této sezóně neokusí. Jan
Morávek, hráč německého Schalke, byl v Praze
před srazem reprezentačních lvíčat, a tak bylo sto-
procentně jasné, kam jeho úvodní pražské kroky
povedou. Znovu zaplněný vršovický Ďolíček přivítal
mladou naději bouřlivým potleskem, ale ani popu-
lární „Mori” v hledišti neviděl gól v síti soupeře. Na-
opak byl svědkem premiérové prohry Klokanů
v první lize.  „Jsem rád, že mi to takhle vyšlo, že
jsem se mohl na kluky přijít kounout a pozdravit je.
To přivítání bylo krásné, jen mě mrzí, že kluci pro-
hráli.” Své dosavadní působení v Gelsenkirchenu
hodnotí veskrze pozitivně, jen mu ho znepříjemnily
potíže s transferkartou: „Byla to pro mě škoda, pro-
tože jsem absolvoval celou přípravu, a když přišel
první ostrý test, což byl zápas Německého poháru,
tak mi řekli, že nemůžu nastoupit. Hodně mě to

světa v Berlíně. Po velkém boji získala stříbrnou
medaili. „Bohemka jí ihned po tomto úspěchu po-
slala gratulaci a pozvala zase někdy do Ďolíčku.
Jsme rádi, že k nám lidé nechodí jen kvůli zvyšo-
vání popularity, ale že se sem jdou upřímně bavit,“
dodal ředitel Bohemians 1905. �
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Druhý ročník Festivalu zelená a bílá proběhne
v sobotu 5. září 2009 v přírodním amfiteátru

v Lipnici nad Sázavou. Hudební festival určený
nejen pro fanoušky Bohemians tentokrát přilákal
ještě známější kapely, takže se určitě vyplatí přijet.
Bohemka navíc o tomto víkendu nehraje žádný
zápas, protože je reprezentační přestávka, proto
můžete využít volného víkendu k návštěvě tohoto
festivalu. „Tentokrát jsme zvolili jen jednodenní fes-
tival, což by mohlo fanouškům více vyhovovat.
Chceme, aby si to lidé užili. Je to na počest vynika-
jících fanoušků Bohemky, ale vítán je tady každý,“
shrnuje Jaroslav Adamec, duchovní otec festivalu
a sám velký fanoušek Bohemky. 

Vstupeny na festival si můžete koupit i ve fans-
hopu na Bohemce, kde se již prodávají a až do pátku
4.9 prodávat budou. „Podařilo se na tuto akci sehnat
významné partnery, takže můžeme poskytnout
ještě lepší kvalitu než loni,“ vyzdvihuje pozitivní
změny Jaroslav Adamec. „Moc si vážíme každé ta-
kové aktivity fanoušků a jsme velmi rádi, že se tento
festival stává tradicí. Zapadá to do rodinné atmos-
féry našeho klubu. Rádi se na této akci podílíme ale-
spoň propagací, abychom poskytli našim fanouškům
zábavu i na víkend, kdy má  Bohemka volno,“ dodává
Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians 1905.

KONTAKTY
Jaroslav Adamec, tel.: 603 517 622

PROGRAM
09.30 hřiště Lipnice nad Sázavou

fotbalové utkání staré gardy lipnické
a fanoušků Bohemians 1905
(vstupné zdarma)

12.00 letní amfiteátr Lipnice nad Sázavou
12.00 Mixed Pickles
13.30 Arciskačány
15.00 Kejvaví koně
16.30 Sto zvířat
18.00 Našrot
19.30 Harlej
21.00 Platic People of the Universe
22.30 The Chancers
24.00 Bluesberg

OSTATNÍ INFORMACE
OTEVŘENÍ AREÁLU
– v sobotu se dveře festivalu otevřou v 10.00

STANOVÁNÍ
– stanové městečko bude umístěno

pod festivalovým areálem

PARKOVÁNÍ
– v městečku Lipnice nad Sázavou

IDENTIFIKACE/NÁRAMKY
– každý návštěvník festivalu dostane při vstupu

označení formou náramku na ruku, který je nepře-
nosný a při jakémkoli poškození (roztrhnutí) se
stává neplatným. S roztrhnutým označením nebude
návštěvník vpuštěn do areálu. Služba SBS může
namátkově kontrolovat náramky i v průběhu akce
a návštěvníka bez označení vykázat.

OBČERSTVENÍ
– občerstvovací stánky budou umístěny

na několika místech

DĚTI
– do 10 let vstup zdarma

KOUPÁNÍ
– lipnické lomy

CENA VSTUPENKY:
předprodej: 320 Kč
na místě: 390 Kč

PRODEJNÍ MÍSTA (PŘEDPRODEJ):

� Občerstvovna U Ády, Havlíčkův Brod
� CK B Travel, Havlíčkův Brod
� Knihkupectví Kuba Pařízek, Jihlava
� Infocentrum, Polná
� Fans shop na stadionu Bohemians
� Informace a rezervace vstupenek na:

tel. 603 517 622

FESTIVAL
zelená a bílá
LETOS JIŽ PODRUHÉ



Kdo je fanouškem Bohemky, možná už zazna-
menal jednu letní novinku. Bohemians 1905

totiž vstoupili do futsalu a to rovnou do nejvyšší
soutěže. Halová forma fotbalu, která se hraje se
čtyřmi hráči v poli a jedním brankářem, je i v Če-
chách velmi populární. Má základu cca 45.000 re-
gistrovaných hráčů, a tak je pochopitelné, že klub
Bohemians 1905 nemohl zůstat stranou. 

Futsalová sezóna je již za dveřmi a odstartuje
v pátek 28. srpna ve 20:00 hod. atraktivním due-
lem. Pro fanoušky z Vršovic asi tím největším.
V létě totiž kromě Bohemians 1905 vstoupila do
futsalu i Slavia a právě s ní se zelenobílý celek
střetne hned v úvodním kole soutěže. Utkání se sice
hraje na půdě soupeře, tedy v hale SH Slavia Praha
v Edenu (vedle hokejového stadiónu), přesto hod-
lají „klokani“ uspět. 

Novým mužem na lavičce týmu je Pavel Žák, který
do minulé sezóny vedl Čechii Slaný, mj. i v nejvyšší
soutěži. „V přípravě jsme hledali především ideální
složení čtyřek a myslím, že zápas proti Mělníku uká-
zal, že jdeme správnou cestou,“ řekl teprve 35ti letý
trenér. „Utkání s Benešovem jsme prohráli zejména
proto, že hráči protivníka podcenili, ale v souboji
s Mělníkem ukázali, že bojovnost je jim vlastní a sou-
peře přehráli, přestože jsme v úvodu prohrávali 0:2.“

Bohemians se přes letní přestávku také posílili,
do klubu zamířil zkušený Petr Šnídl právě z týmu
prvního ligového soupeře, kádr pravděpodobně do-
plní i dva bývalý reprezentati do 21 let Kudrna
a Mrština, v jednání je i příchod Petra Junka
z Kladna, ale jednání o jeho uvolnění ještě probíhá.

I přes všechna dolaďování detailů okolo sestavy
a administrativních povinností směrem k ČMFS, se

FUTSALOVÁ BOHEMKA
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FUTSALOVÁ BOHEMKA
do první bitvy – proti Slavii!

pozornost upírá k derby se Slavií. „Doufáme, že ná-
spřijde podpořit co nejvíc diváků a fanoušků Bo-
hemky, vždyť řada našich hráčů nejenže
fotbalovým klokanům fandí, ale také prošli v rů-
zných fázích své kariéry vršovicým klubem,“ vzka-
zuje fanouškům Bohemians 1905 president
futsalového oddílu Jan Herian. 

Pro ty zájemce, kteří se chtějí do Edenu vydat
podpořit zelenobílé dresy, připravilo vedení futsalo-
vého oddílu překvapení. „I přesto, že hrajeme na
hřišti soupeře, zveme diváky do hlediště a pro
prvních 100, kteří se přihlásí, máme připravené
vstupenky zdarma,“ vysvětluje Jan Herian. Pokud
tedy máte zájem o vstupenky zdarma, napište na
mail bohemians1905futsal@seznam.cz, vaše re-
zervace vám bude potvrzená a vstupenky připra-
vené u stolku u vchodu na vaše jméno. Hráči
i vedení klubu budou rádi, pokud je příjdete po-
vzbudit v jejich snažení a honbě za ligovými, byť
„jen“ futsalovými, body.

Program utkání futsalového celku
Bohemians 1905 v úvodu ligy

1. kolo – 28. 08. 2009, 20:00 hod.
Slavia Praha – Bohemians 1905
(SH Slavia Praha)

2. kolo – 04. 09. 2009, 20:00 hod.
Bohemians 1905 – Balticflora Teplice
(SH Zelený pruh, Praha 4)

3. kolo – 11. 09. 2009, 20:00 hod.,
Bohemians 1905 – ERA-PACK Chrudim
(SH Zelený pruh, Praha 4)
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Při každém zápase a od nového školního roku
i během týdne můžete navštěvovat Muzeum
klubu, které je v prostorách hlavní tribuny.

Bohemka je prvním klubem v Česku, která otevřela
takové muzeum klubové historie. Na vnějším plášti
naleznete Zeď slávy, kde jsou vystaveny fotografie
slavných týmů historie klubu a také členové Spole-
čenství legend Bohemians. „Chceme fanouškům při-
pomenout historii klubu a oslavit všechny osobnosti,
které se podílely na slávě zelenobílých barev. Ně-
kteří fanoušci se díky tomu naučí historii, jiní si při-
pomenou to, co s Bohemkou prožili,“ říká Pavel
Landa, který má v Bohemians projekt muzea na sta-
rosti. Vstupné do muzea je zatím dobrovolné a fa-
noušci tak mohou přispívat na nákup další
historických předmětů. V muzeu budou postupně
služby rozšiřovány. Chystá se promítání historických
dokumentů, historických zápasů a další zajímavosti.
„Jedna z expozic bude vždy proměnlivá, aby mu-
zeum stále žilo a bylo stále co objevovat,“ doplňuje
Landa. Navštivte Muzeum Bohemky a připomeňte si
nejslavnější okamžiky zelenobílé historie.

MUZEUM
OTEVŘELO SVÉ BRÁNY





S FANOUŠKY V ZÁDECH





CU Bohemians – Partneři mládeže
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MLADÍ A NADĚJNÍ…
V kolika letech jsi

začínal s fotbalem
a kdo tě k němu při-
vedl?

S fotbalem jsem začí-
nal asi v 5 a půl letech
v Bohemce, kam mě
přivedla maminka. 

Jaká byla tvoje
cesta do Bohemky?

Byl to první klub, za
který jsem začal hrát,

takže se můžu počítat mezi odchovance. Poté
jsem kvůli škole přešel na SK Slavia, ale asi po půl

DAVID ČAPEK,
narozen 7. 5. 1997, mladší žák

roce jsem byl kvůli trenéru Holkovi opět zpátky
a odehrál jsem za Bohemku další rok. Pak násle-
dovala zase Slavia a od loňského roku opět Bo-
hemka, hlavně díky trenéru Jardovi Köstlovi
a výborné partě kluků.

Jaký je tvůj fotbalový vzor?
Určitě Cristiano Ronaldo, u kterého se mi líbí styl

jeho hry. Z Bohemky je to právě Dalibor Slezák,
kterého jsem si vybral pro společné focení. Často
chodím do Ďolíčku a líbí se mi, jak hraje. Snad ho
ještě někdy v lize uvidím.

Oblíbený film, hudební skupina?
Transformers 2, Green Day 

Oblíbené jídlo?
Lasagne

JAK HO VIDÍ TRENÉR…
Davida znám prakticky od jeho
fotbalových začátků. Už před ně-
jakými pěti, šesti lety se o něm
vědělo, že je to velký talent.
Když jsem věděl, že nastoupím
v Bohemce, tak pro mě bylo
prvořadým úkolem získat Da-
vida, protože je to hráč, který
dokáže sám rozhodnout zápas.
Protože se kolem ročníku 1997
pohybuji již šestým rokem a znám většinu týmů v re-
publice, tak si dovolím tvrdit, že David je nejlepším

útočníkem této kategorie. Vyrovnají se mu snad jen
Černý z Příbrami a Vodháněl z Mladé Boleslavi. David
je komplexní hráč, který dokáže zahrát na kterém-
koliv postu. Zároveň je to hráč s obdivuhodnou nejen
tréninkovou morálkou. V kabině působí pozitivně, ale
velký přínos má pro tým především na hřišti. Je to
bojovník, který nevypustí jediný souboj. Jeho velkou
předností je netradiční řešení herních situací, které
v drtivé většině případů zvládá dokonale. Již několi-
krát na něj soupeřící týmy, dokonce i pražská Sparta,
hráli osobní obranu, ale i proti ní se David dokáže
prosadit. Prakticky jediné negativum u Davida vidím
v tom, že je někdy v koncovce zbrklý. Ale na tom
jsme společně hlavně v zimní přestávce zapracovali
a jaro měl střelecky úžasné. Celkem dal v divizi, kde
jsme nastupovali proti o rok starším spoluhráčům, 24
branek. A jestli někdy bude hrát ligu? Je to ještě
dlouhá cesta, ale pokud mu vydrží zdraví, tak jsem
o tom přesvědčen a David ví, že mu celá Bohemka
v této cestě bude pomáhat. Jaroslav Köstl
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Po několika letech zaznamenala mládež Bo-
hemky výrazný úspěch v kategorii přípra-
vek. Tým mladší přípravky A – ročník 2000

v minulé sezóně zvítězil v nejvyšší soutěži této ka-
tegorie Pražském přeboru. Cesta až k titulu Přebor-
níka Prahy však byla dlouhá. 

Svěřenci trenéra Jakuba Haranta vyhráli už pod-
zimní část, i když se nevyvarovali ztrát se slabšími
soupeři, zato naplno bodovali v obou zápasech na
půdě největších rivalů Sparty a Slavie. Zejména
v těch to utkáních kluci předvedli svoje kvality a su-
verénními výhrami dali najevo, že mají ty nejvyšší
ambice. 

V úvodu jarní části kluci poprvé v soutěži prohráli,
což značilo, že to s udržením na předních místech
tabulky nebude jednoduché. Ovšem mladí klokani
se tohoto úkolu zhostili na výbornou. Po vydřených
bodech v posledních minutách s Motorletem a Tem-
pem malé fotbalisty čekal vrchol sezóny – boje
o první místo s pražskými S. Po výhře nad Spartou
a remíze se Slavií kluci drželi minimální náskok před
pronásledovateli. O celkovém prvenství se tak roz-
hodlo až v posledním kole. Díky výhře nad Viktorií
Žižkov mladí klokani uhájili jednobodové vedení
před Slavií a tříbodové před Spartou.

Úspěšná sezóna byla odměnou nejen pro kluky za
jejich celoroční úsilí. Poděkování patří také rodičům
a všem členům realizačního týmu. Škoda jen, že
bylo zrušeno mistrovství republiky mladších přípra-
vek, na kterém by se sešli vítězové krajských pře-
borů z celé republiky. Ani tam by se totiž naši kluci
určitě neztratili. �

Klub Z V R P SKÓRE B
1. Bohemians 1905 22 16 5 1 104 : 25 53
2. Slavia Praha 22 16 4 2 96 : 25 52
3. Sparta 22 15 5 2 109 : 31 50
4. Admira 22 14 3 5 95 : 34 45
5. Motorlet 22 11 3 8 64 : 44 36
6. Tempo 22 10 5 7 58 : 41 35
7. Viktoria Žižkov 22 7 5 10 36 : 57 26
8. Slavoj Podolí 22 7 2 13 32 : 64 23
9. Háje – SOS 22 6 2 14 46 : 63 20

10. Braník 22 5 3 14 41 : 82 18
11. Dukla 22 4 1 17 24 : 128 13
12. Meteor 22 1 2 19 10 : 121 5

Ročník 2000 – NEJLEPŠÍ V PRAZE!

Na tomto úspěchu se podíleli:
Hráči:
Breburda Petr, Buneš Jan, Hájek Pavel, Hruška David,
Jaroš Daniel, Jizba Daniel, Jizba Ladislav, Kuchař
Tomáš, Lanc Adam, Liška Jakub, Lupač Adam, Ma-
chala Jiří, Musil Lukáš, Osmančík Pavel, Peterka Sa-
muel, Skandrani Marwan, Šivec Adam, Tesař Jan, Vala
Denis, Vala Patrik, Vavruška Filip, Vácha Matěj, Velek
Patrik, Višvader Danny, Vokřínek Jan, Vostárek Petr,
Votlučka Nikolai.

Realizační tým:
Trenér – Harant Jakub
Asistent trenéra – Liška Martin
Asistent trenéra – Vácha Roman
Vedoucí mužstva – Breburdová Iva

Konečná tabulka sezóny 2008 / 2009 – Pražský přebor mladší přípravka

Ročník 2000 – NEJLEPŠÍ V PRAZE!
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Divize A
kolo Den Čas Domácí Hosté

1. 8. 8. 10:15 Řevnice Bohemians 1905 B

2. 15. 8. 10:15 Bohemians 1905 B Tábor

3. 23. 8. 17:00 Příbram B Bohemians 1905 B

4. 29. 8. 10:15 Bohemians 1905 B Meteor Praha

5. 5. 9. 17:00 Votice Bohemians 1905 B

6. 13. 9. 10:15 Bohemians 1905 B Dukla Praha B

7. 19. 9. 16:30 Domažlice Bohemians 1905 B

8. 26. 9. 16:30 Kunice Bohemians 1905 B

9. 3. 10. 10:15 Bohemians 1905 B Doubravka

10. 11. 10. 16:00 Benešov Bohemians 1905 B

11. 17. 10. 10:15 Bohemians 1905 B Strakonice 1908

12. 24. 10. 14:30 Roudné Bohemians 1905 B

13. 31. 10. 10:15 Bohemians 1905 B Hořovicko

14. 8. 11. 10:30 Třeboň Bohemians 1905 B

15. 14. 11. 10:15 Bohemians 1905 B Tachov

Branky: 28. Falout – 44. Ibragimov, 57. Slezák.

Diváci: 395.

Sestava Bohemians 1905 B: Marek – Kolísek, Cseh, Brhlík,
Ježdík – Baubín, Slezák, Augustín, Himl – Kavka, Ibragimov.

Řevnice – Bohemians 1905 B 1:2
1. kolo

Branky: 17. Slezák, 30. Škoda, 37. Pavlík,
51. Augustín, 65. a 82. Nešpor.

Diváků: 150.

Sestava Bohemians 1905 B: Marek – Barros, Kolísek, Brhlík,
Ježdík – Pavlík, Augustín (71. Himl), Slezák, 

Bohemians 1905 B – Tábor 6:0
2. kolo

V minulém čísle magazínu jste se mohli dočíst
o novinkách v juniorce, teď máme za sebou
už první soutěžní zápasy. Start do divize se

nám vydařil, ale samozřejmě nesmíme nic přeceňo-
vat. Tábor jsme deklasovali v prvním domácím vy-
stoupení na Lokomotivě. Jsme rádi a doufám, že je
to dobrá zpráva i pro fanoušky, že jsme se vrátili na
hřiště mládeže Bohemky a nastupujeme opět ve
Vršovicích. Každý den trénujeme na Vítkově, máme
své zázemí, což je pro každý tým velmi důležité. Ne-
zastupitelnou roli sehrává v týmu Dalibor Slezák,
který je vynikající jako kolega trenér i při zápasech
na hřišti. V obou prvních zápasech skóroval a byl dů-
ležitým hráčem mužstva. Okolo něj mladí rostou, je
to vidět i při tréninku. Občas nám vypomohou i hráči
z A-týmu, ale základ je pořád v mladých hráčích,
kteří vyšli z dorostu. Jen s mladými hrát tuto soutěž
nechceme, protože někdo musí dát hře řád a mladí
vedle zkušených i daleko více rostou. Proto se ne-
bráníme, aby přišli dva tři hráči na zápasy z A-týmu
a pomohli mladým při organizaci hry. 

Jsme po dvou kolech na prvním místě, ale nepod-
léháme euforii, protože divize je velmi nevyzpyta-
telná soutěž. Chceme vychovat individuality pro
A-tým. V prvních zápasech se z tohoto pohledu velmi
dobře jevil mladý Kavka, který přišel z dorostu.
Herní praxe určitě při cestě do A-týmu pomohla
i Martinu Csehovi a mohou přibýt i další. Juniorka je
tady pro áčko a tím, jak jsme úzce propojeni, tahle
spolupráce funguje v Bohemce výborně.

VVÁÁCCLLAAVV  HHRRAADDEECCKKÝÝ
ttrreennéérr  BB--ttýýmmuu

Juniorka
vede divizi
Juniorka
vede divizi

TABULKA PO 2. KOLE:
Tým PZ V R P VG:OG PB

1. Bohemians 1905 B 2 2 0 0 8:1 6

2. Tachov 2 2 0 0 9:3 6

3. Třeboň 2 2 0 0 4:0 6

4. Příbram B 2 2 0 0 4:1 6

5. Meteor 2 1 1 0 4:3 4

6. Roudné 2 1 1 0 2:1 4

7. Kunice 2 1 1 0 1:0 4

8. Řevnice 2 1 0 1 6:4 3

9. Hořovicko 2 1 0 1 3:2 3

10. Tábor 2 1 0 1 1:6 3

11. Votice 2 0 1 1 2:3 1

12. Domažlic 2 0 0 2 0:2 0

13. Dukla B 2 0 0 2 2:5 0

14. Strakonice 2 0 0 2 0:3 0

15. Benešov 2 0 0 2 3:7 0

16. Doubravka 2 0 0 2 2:10 0



GAMBRINUS LIGA, 
SEZONA 2009/2010
Celková tabulka 4. kolo

GAMBRINUS LIGA,
SEZONA 2009/2010
Celková tabulka 4. kolo
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VŽDYCKY
JSME S VÁMI!

TERMÍNOVÁ LISTINA
BOHEMIANS 1905
A-TÝM, PODZIM 2009

VŽDYCKY
JSME S VÁMI!

TERMÍNOVÁ LISTINA
BOHEMIANS 1905
A-TÝM, PODZIM 2009

1. kolo – 27. 7. pondělí 0:0 Bohemians 1905
1. FC Brno

2. kolo – 31. 7. pátek 0:0 AC Sparta Praha
Bohemians 1905

3. kolo – 9. 8. neděle 0:1 Bohemians 1905
FK Baumit Jablonec

4. kolo – 16. 8. neděle 1:1 SK Sigma Olomouc
Bohemians 1905

5. kolo – 23. 8. neděle 17:00 Bohemians 1905
FC Viktoria Plzeň

6. kolo – 29. 8. sobota 18:15 FK Mladá Boleslav
Bohemians 1905

7. kolo – 13. 9. neděle 17:00 Bohemians 1905
SK Dynamo Č. Budějovice

8. kolo – 20. 9. neděle 17:00 FK Teplice
Bohemians 1905

9. kolo – 27. 9. neděle 17:00 Bohemians 1905
SK Slavia Praha

10. kolo – 4. 10. neděle 17:00 Střížkov
Bohemians 1905

11. kolo – 18. 10. neděle 17:00 Bohemians 1905
1. FC Slovácko

12. kolo – 24. 10. sobota 15:30 FC Baník Ostrava
Bohemians 1905

13. kolo – 1. 11. neděle 17:00 Bohemians 1905
FC Slovan Liberec

14. kolo – 8. 11. neděle 17:00 Bohemians 1905
1. FK Příbram

15. kolo – 15. 11. neděle 17:00 SK Kladno
Bohemians 1905 (Strahov)

16. kolo – 22. 11. neděle 17:00 Bohemians 1905
AC Sparta Praha (Strahov)

Mužstvo Z V R P S B

1. FK Mladá Boleslav 4 3 1 0 10:3 10

2. 1. FC Brno 4 3 1 0 4:0 10

3. FK Baumit Jablonec 4 3 1 0 7:4 10

4. FK Teplice 4 2 2 0 8:3 8

5. SK Slavia Praha 4 2 1 1 5:4 7

6. FC Baník Ostrava 4 2 1 1 4:3 7

7. AC Sparta Praha 4 1 3 0 3:1 6

8. SK Sigma Olomouc 4 1 2 1 3:3 5

9. FC Viktoria Plzeň 4 1 1 2 7:8 4

10. 1. FK Příbram 4 1 1 2 4:5 4

11. Dynamo Č. Budějovice 4 1 1 2 3:5 4

12. FC Slovan Liberec 4 1 1 2 5:8 4

13. 1. FC Slovácko 4 1 0 3 6:7 3

14. Bohemians 1905 4 0 3 1 1:2 3

15. SK Kladno 4 0 1 3 2:8 1

16. Střížkov 4 0 0 4 2:10 0



BOHEMKA JE A BUDE!



PARTNEŘI
BOHEMIANS 1905 a. s.

PARTNEŘI
BOHEMIANS 1905 a. s.





BOHEMIANS 1905 FC VIKTORIA PLZEŇ

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 Václav Marek 16. 03. 1981

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

17 Ivan Janek 01. 07. 1986
24 Michal Pávek 13. 02. 1985
27 Martin Cseh 22. 08. 1988

ZÁLOŽNÍCI
5 David Bartek 13. 02. 1988
6 Jan Štohanzl 20. 03. 1985
8 Ivan Hašek 30. 08. 1987

11 Ferenc Róth 24. 12. 1978
13 Jan Růžička 26. 08. 1984
30 Tomáš Hrdlička 17. 02. 1982
32 Lukáš Adam 05. 09. 1980
33 Michal Dian 30. 11. 1981

ÚTOČNÍCI
10 Dalibor Slezák 28. 01. 1970
12 Lukáš Hartig 28. 10. 1976
14 Martin Nešpor 05. 06. 1990
15 Jiří Kaufman 28. 11. 1979
21 Milan Škoda 16. 01. 1986
22 Aziz Ibragimov 21. 07. 1986
23 Luděk Zelenka 11. 09. 1973

TRENÉŘI
HLAVNÍ TRENÉR: PAVEL VRBA
ASISTENT TRENÉRA: KAREL KREJČÍ
ASISTENT TRENÉRA: JOSEF ČALOUN

BRANKÁŘI
1 Tomáš Poštulka 02. 02. 1974

25 Michal Daněk 06. 07. 1983
30 Martin Ticháček 15. 09. 1981

OBRÁNCI
3 Tomáš Hájovský 10. 12. 1982
8 David Limberský 06. 10. 1983

13 Jan Lecjaks 09. 08. 1990
15 František Ševinský 31. 03. 1979
16 Marek Bauer 29. 11. 1990
18 David Bystroň 18. 01. 1982
21 Jakub Navrátil 01. 02. 1984

ZÁLOŽNÍCI
4 Tomáš Rada 28. 09. 1983
10 Pavel Horváth 22. 04. 1975
11 Milan Petržela 19. 06. 1983
20 Petr Jiráček 02. 03. 1986
24 Filip Rýdel 30. 03. 1984
26 Daniel Kolář 27. 10. 1985
27 František Rajtoral 12. 03. 1986

ÚTOČNÍCI
6 Marek Bakoš 15. 04. 1983
7 David Střihavka 04. 03. 1983
9 Tomáš Krbeček 27. 10. 1985

17 Jan Rezek 05. 05. 1982
23 Jiří Mlika 18. 07. 1980


