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Bohemka má další tři body ze Strahova:
Bohemians 1905 – Ml. Boleslav 2:0

Editorial

Kaufman se Štohanzlem
sestřelili Boleslav

Strahovská
půdo má,
úrodná

Strahovské
vyhnanství?
Ale kdeže
– zlatý důl!

Sňozík vytáhl zázračný
zákrok a ve druhé půli
se nudil

Mise splněna:
Č. Budějovice – Bohemians 1905   0:0

Sňozík má již devátou
vychytanou nulu

První
jarní bod
z venku

Nuda v Brně?
Ne,
v Budějovicích!

Bod z horké půdy
putuje k Botiči
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Téměř půl roku jsme v Ďolíčku nehráli, takže se

určitě na vás těšíme, na tu skvělou atmosféru, kterou

dokážete ve Vršovicích vytvořit. Jsme rádi, že se sem

vracíme po bodově slušném rozjezdu do jarní sezóny.

Věříme, že i zde budeme sbírat další body potřebné

k záchraně v lize. To stále zůstává naší prioritou číslo

jedna. V prvních čtyřech jarních kolech jsme se utkali

s velmi kvalitními a ambiciózními mužstvy. Sám jsem

byl zvědav, jak tato konfrontace dopadne. Teď již

můžeme říct, že pro nás dopadla poměrně dobře.

V domácích utkáních jsme odehráli zajímavé duely,

v nichž jsme získali maximální počet bodů. Naopak

venku jsme podlehli mužstvům, na které jsme v daný

okamžik jednoduše řečeno neměli. Není náhodou, že

Jablonec i Plzeň se drží ve hře o titul. V posledním

utkání jsme se představili v Budějovicích. Vložené

středeční kolo nám přineslo první jarní bod ze hřišť

soupeřů. Na jih Čech jsme jeli s jasnou taktikou.

Podat zodpovědný a disciplinovaný výkon a především

udržet čisté konto. Chtěli jsme i hrozit z brejkových

situací. Cílem utkání bylo mimo bodového zisku

i zvednout si sebevědomí po porážkách venku.

Což se nám nakonec díky týmové práci povedlo a bod

z horké půdy jsme k Botiči přivezli. Nyní jsme tedy

konečně doma a čekají nás velmi silné Teplice, které

se celou sezonu rvou o titul. Nečeká nás tedy nic

lehkého, ale my i hráči uděláme maximum a společně

s vámi, kteří jste nám svým povzbuzováním především

ve druhém poločase s Mladou Boleslaví a celý zápas

v Českých Budějovicích pomohli, se porveme

o úspěch. Děkujeme vám za podporu a jsme rádi, že

jsme doma. Že jsme opět s Vámi!

Tak jsme zase doma

Slovo trenéra

Tak jsme zase doma
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Na návštěvě u Radka Sňozíka

Metal, svišť
a polopes

V Řitce, kde se usadil, má Radek Sňozík nejednoho slavného souseda. „Teď se to sem
 docela stěhuje,“ říká brankář Bohemky a hned vypočítává jednu celebritu za druhou.
„Bydlí tu Petra Faltýnová, Roman Vojtek, dokonce i Petr Rada. No a samozřejmě Helena
Vondráčková,“ usmívá se při zmínce o nestárnoucí Zlaté slavici.

Metal, svišť
a polopes

Magazin Bohemians Teplice 3 2010.qxd:Bohemka2  25.3.2010  17:21  Stránka 4



Bohemians 1905 – FK Teplice 5

Dlouhá noc, Sladké mámení, Přejdi Jordán – to

jsou nesmrtelné hity. Není to ale zrovna váš

šálek kávy, že?

Určitě ne, ale na druhou stranu musím říct, že Helenu

Vondráčkovou uznávám. Dokázala toho hodně, má

dlouhodobou kariéru. Když ji slyším v rádiu, rozhodně

ho nevypnu, i když to není muzika mého srdce.

To věřím. Vsadím se, že uhodnu, kde budete

letos 19. června!

(směje se) Pro toho, kdo mě zná, to není tak těžké si

domyslet. Budu v Mimoni na obřím festivalu, kde

vystoupí Metallica, Anthrax, Slayer a Megadeth.

Taková sestava se tu ještě nikdy nesešla a už ji asi

nikdy nikdo pohromadě neuvidí. Vždyť třeba Dave

Mustaine odešel z Metalliky do Megadeth a byli spolu

na kordy. A teď najednou mají hrát obě dvě kapely

na jednom festivalu. Pro mě jako fanouška metalu to

bude prostě orgasmus. Už jsem s tím seznámil

i trenéra. Tenhle den odmítám plnit povinnosti

fotbalisty. Hodím na sebe staré ošoupané hadry a jdu.

Připomínáte mi mého spolužáka, který chtěl

v 18 letech utéct z domova na koncert Metalliky

do Brna. Jenže vám už bude v červnu probíhat

letní příprava. Jak tenhle problém vyřešíte?

Já mám jasno. Hned jak mi kamarád poslal

do e-mailu odkaz na tuhle akci, šel jsem za

trenérem a řekl mu, že 19. června jsem v Mimoni, ať

se děje, co se děje. Budu zkrátka mimo. Už jsem si

koupil lístek. Trenér slíbil, že se pokusí vyjít mi vstříc.

Doufám, že to vyjde.

Můžete nabrat kondici přímo tam. Při křepčení

si člověk docela zasportuje.

Když půjdu do první lajny, vypotím toho hodně. 

A půjdete?

To bude asi hodně těžké. Pod pódiem bývá husto.

Pojmu to jako posluchač. Je to lepší, než se jít vyřádit

a půlku z toho si nepamatovat. Ale na těchhle

koncertech se nedá jen tak stát nebo sedět. Člověk si

musí poskočit.

Co kdybyste tedy uspořádal pro celý tým

tréninkovou jednotku přímo v Mimoni?

To by bylo pro kluky za trest. Hlavně mlaďasové

poslouchají úplně něco jiného. Půlka kabiny by to

nepřežila. Jediný, kdo tady byl naladěný na stejnou

notu jako já, byl Tomáš Kulvajt. Snad jenom Mára Nikl

si poslechne občas něco tvrdšího, třeba Rammstein.

Ale na koncert se zrovna nepohrne.

Vezmete s sebou aspoň přítelkyni Pavlu

Nábělkovou?

Kdepak. Pro ni je to docela zběsilé. Spíš tam potkám

nějakou bandu kamarádů. Dřív jsem nosil dlouhé

vlasy, tak jsme dělali větráky a u toho hýkali. Začínal

jsem na Helloweenech, Michael Kiske byl můj velký

idol. Neskutečný borec. Postupem času jsem se dostal

k tvrdším věcem a teď mám někdy doma blázinec.

Pája odchází, protože by nejspíš zešílela. V tomhle mi

rozumí akorát polopes. 

Cože? Polopes?

Máme malinkého jorkšíra, tak proto mu říkám

polopes. Sousedka má kočku a ta nám ho prohání

po zahradě. Metalu už ale polopes začíná rozumět.

Když si pustím cédéčko, nikam nezalejzá a je

v pohodě. Někdy si spolu na tu hudbu i zatancujeme.

Pája pak docela kouká.

„Jsem hudební antitalent.
Na žádný nástroj jsem nikdy nehrál.
Když se na základce dělal nábor
do pěveckého souboru, hnal mě sbormistr
bičem, jakmile mě slyšel otevřít pusu.“ 

Fakt je, že k tomuhle hudebnímu stylu by se

hodila spíš nějaká doga. Nebo dobrman.

Zpočátku jsem byl proti tomu, abychom doma měli

psa. Pája jezdí pracovat do Prahy. Doma se moc

nezdržujeme. K jorkšírovi jsme se dostali jako slepí

k houslím. Dneska na něj nedám dopustit. Moc se

sice ke mně nehodí, ale chodím ho venčit. Jen culíčky

a růžová vodítka jsem zatrhl. Spíš na něj zkouším

bojové věci. Chci z něj udělat trhače. 

S přítelkyní jste spolu už šest let. Budete se brát?

To ne, ale bavíme se o přírůstku. Možná bude nějaký

svišť. Ale svatba zatím ne. Mně to neláká, Pája mě

do toho netlačí, takže spolu žijeme jen tak a šlape

nám to. Kdyby se do mě trochu obula, třeba bych se

nechal zlomit, jenže nic takového nedělá, takže je to

v pohodě. 

Vaše přítelkyně pracuje jako manažerka

restaurace. To je náročné povolání. Trávíte spolu

vůbec nějaký čas?

Určitě. Má sice dost povinností, ale někdy si to zařídí
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tak, že pracuje z domova. Když chceme, čas si

na sebe uděláme. V práci je spokojená, baví ji to.

Nosí domů víc peněz než vy?

No tak v současné době to není problém... (směje se)

Já ale peníze neřeším. Nemusím vydělávat miliardy

a kupovat si značkové věci. Finanční problémy se

vždycky dají překousnout. Nevadí mi to. A když nosí

domů peníze aspoň jeden z nás, zaplatíme hypotéku

a jedeme dál.

Lístek na metalový festival máte, takže co víc si

přát...

No jo, na ten jsem rozbil prasátko a zaplatil jsem ho

mincemi. (směje se)

Pořídil jste si dokonce i levnější auto. BMW jste

vyměnil za škodovku...

V bavorákovi jsem se vyblbnul, a i když mě varovali,

že jiné auto už nikdy nebudu chtít, zbavil jsem se ho

a koupil oktávku. Bedny tam hrajou dobře taky,

naložím Máru Nikla, Jirku Rychlíka a Pepu Jindřiška,

kteří bydlí poblíž a frčíme. Teď mi ale zrovna ukradli

kola. Přišel jsem ráno k autu a koukám, že stojí na

cihlách. No tak mám aspoň přezuto. Pneuservis

zadarmo. Měl jsem na autě zimní pneumatiky, teď si

jenom seženu letňáky a je to. Skoro by se člověk

zasmál. Ale co...

Dřív si z vás spoluhráči tropili žerty, že jezdíte

hrozně pomalu. Byla to pravda?

To byl Martin Kotyza s Pavlem Haškem. Dělali si ze mě

srandu, že na osmdesátce jedu šedesát. Háša bydlí

v Lipencích, což je pár kilometrů před Řitkou, takže

jsme se potkávali na cestě a on mě pořád předjížděl.

Jezdili jako divočáci a smáli se mi, že se loudám. Já

jsem si vždycky pustil metal a cestu si vychutnával.

Uznávám, že s touhle muzikou by se mělo po silnici

lítat, ale já nespěchám. 

Kolem Řitky je pěkná krajina. Jezdíte i do

přírody?

Chodíme do lesa, který je sto metrů od baráku.

Máme tam i rybník. Sedneme si s polopsem na hráz,

dáme pivko a tak. Někdy si zajedeme do Všenor, kde

je sportovní centrum. Squashové kurty, spinning, Pája

si tam dá sauničku. Pohoda.

„Jsem rád, že konečně zase budeme hrát

v Ďolíčku. Na Strahově se nám sice až

podezřele dařilo, ale těším se domů.

Přijde sedm tisíc lidí, bude to hukot,“

říká Radek Sňozík. 

DOTAZNÍK HRÁČE

VZDĚLÁNÍ

Maturita na gymplu. A škola života.

PRVNÍ KLUB

Začínal jsem v Tachově.

DĚTSKÝ IDOL

Vinnetou. Toho jsem žral.

OBLÍBENÝ KLUB

Real Madrid. Letos se chystám na San

Bernabeu. Spojili bychom to s dovolenou. 

OBLÍBENÝ TRENÉR

Chlapi, kteří se teď sešli na Bohemce, se

hledali, až se našli. Hofťa, Medy, Pavol

Švantner i Venca Hradecký. Venku se mi líbí

José Mourinho. Umí to vyprovokovat.

OBLÍBENÝ HRÁČ

Za Mexiko chytal Jorge Campos. Měl něco

přes metr sedmdesát a papouškový dres

s krátkým rukávem. Jeden poločas byl v bráně

a druhý v útoku. To bylo pro mě úplně

neuvěřitelné. Dneska mám rád Ikera Casillase.

OBLÍBENÉ AUTO

Bavorákem jsem si splnil klukovský sen.

Měl jsem ho asi šest let.
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Poslední incident, který se stal a za který Bohemka
nese odpovědnost, byl na podzim na Strahově
v derby se Spartou. Kvůli němu Bohemka musela
hrát jeden zápas před prázdnými tribunami
a navíc zaplatila pokutu 200 tisíc a škody na
stadionu. Byla to velká rána pro Bohemku?
Určitě. Pokuta 200 tisíc korun je v současné

ekonomické situaci velmi vysoká a zaplatili jsme ji až

těsně před začátkem jara. Navíc jsme museli uhradit

přibližně sto tisíc za škody způsobené fanoušky

a ztrátový byl samozřejmě i domácí zápas s Olomoucí.

Dodnes nechápu jednání lidí, kteří házeli sedačky

a neuvěřitelně tak poškodili Bohemku. Nicméně je to

pro nás velké varování a věřím, že se poučíme,

protože se nejedná o desítky lidí, ale většinou o pár

jedinců, kteří bohužel poškozují ostatní fanoušky.

Jaká opatření z toho plynou?
Budeme přísnější i k vlastnímu kotli, dosud jsme

v Ďolíčku nechávali kotli relativní volnost. Nebudeme

tolerovat pyrotechniku, budeme natáčet, kdo ji používá

a pak budeme následně trestat. Například v utkání na

Strahově po utkání s Mladou Boleslaví zase několik

jedinců odpálilo ohně, je to v zápise o utkání, byla

z toho fotka v novinách a znovu budeme pykat, i když

ne tolik, jako v tom posledním případě. Prostě

nebudou žádné výjimky. Kotel budeme monitorovat

více kamerami, abychom měli důkazy, protože od

tohoto roku již funguje institut probační a mediační

služby, který umožňuje fanouškům zakázat vstup na

stadion a ti se musí v čase zápasu hlásit na policejní

stanici. Pokud tak neučiní, je to trestný čin. Prostě

půjdeme po několika individuích, které na Bohemce

V minulém čísle magazínu Klokan
jsme se na tomto místě věnovali fi-
nančním problémům Bohemky, teď
přejdeme z trávníku do hlediště a za-
měříme se na problémy s fanoušky,
kterých Bohemka naštěstí nemá
tolik, ale ojedinělé incidenty zby-
tečně ničí pověst klubu. Za chování
fanoušků směrem k fotbalovému
svazu je odpovědný klub a všechna
jednání v tomto směru vede ředitel
Bohemians 1905 Lukáš Přibyl. 

Zaostřeno na

Problémoví
fanoušci

Problémoví
fanoušci

známe, abychom je ze stadionu dostali. To říkám

naprosto otevřeně, protože kvůli pár fanouškům

nenecháme fotbal otrávit dalším tisícovkám.

Nově odpovídají kluby i za chování fanoušků na
hřištích soupeřů, jak s tím Bohemka naloží?
Toto opatření vítáme, protože si myslím, že část

fanoušků brala výjezdy jako možnost vybít se

a dovolovala si tam mnohem více než doma. Plánujeme

v nejbližší době zavést klubové karty, které budou mít

zdarma všichni fanoušci, kteří budou chtít za Bohemkou

vyjet. Kdo poruší pravidla, přijde o kartu a jeho jméno

bude nahlášeno na ostatní stadiony. Nemyslím si, že by

situace byla nějak nadměrně dramatická, ale každý

incident jako byl kdysi na Kladně nebo nedávno na

Strahově velmi ubírá prestiži a pověsti fanoušků

Bohemky. My musíme dát jasně najevo, že nám o lidi,

kteří se perou a nerespektují pravidla, nejde a že tyhle

lidi na stadionu nechceme. Místo nich přijdou daleko

slušnější lidé, možná celé rodiny. Tím, že už je možné

tyto tresty vymáhat, můžeme přejít od slov k činům.

Jaká tedy budou konkrétní opatření?
Zakazujeme veškerou pyrotechniku, protože fanoušci

porušili sliby, které dali při jejím organizovaném

odpalování, navíc při utkání s Mladou Boleslaví nebyla

povolena žádná organizovaná pyrotechnika, přesto se

objevila. Zavedeme více kamer a budeme

spolupracovat s policií, abychom ihned po utkání mohli

předat případné viníky. O kartách na venkovní zápasy

jsme se již bavili. Jde nám o to, aby se tato opatření co

nejméně dotkla normálních fanoušků a naopak pro ně

zvýšila komfort v podobě většího bezpečí na stadionu.
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a útočník Vondrášek. Oba dva však na jaře laborují se

zraněním a možná i díky tomu se Teplicím zdaleka

nedaří tak jako na podzim. 

Jaro zahájili svěřenci trenéra Plíška bezbrankovou

remízou v Českých Budějovicích, pak doma porazili

Střížkov a v dohrávce podzimního šestnáctého kola

i Plzeň. V tomto zápase přitom rozhodně nebyli

lepším týmem a tři body jim spadly do klína s notnou

dávkou štěstí. Pak již přišla jen ustrašená hra na

bezbrankovou remízu se Slavií a zmiňovaná nečekaná

domácí porážka od Brna. 

Buď jak buď, Teplice rozhodně nejsou našim

oblíbeným soupeřem. Před dvěma roky jsme s nimi

prohráli oba dva zápasy. Na podzim na severu Čech

bylo vymalováno po osmi minutách, kdy jsme

prohrávali 0:2. První gól jsem dostali hned v první

minutě. Zbytek zápasu se dohrával víceméně již jen

z povinnosti. Na jaře v Ďolíčku jsme v existenčním

duelu, který více méně rozhodl o našem sestupu,

prohráli naprosto stejným rozdílem. Celý zápas se naši

hráči sice hnali dopředu, ale jejich hru brzdila řada

nepřesností. Hosté naopak čekali na chyby a trestali.

Po rychlých kontrech skórovali Benát a Jun. 

Poslední zápas na podzim v Teplicích skončil, jak již

bylo řečeno, naší porážkou 0:1 (jedinou branku

vstřelil po standardní situaci Smejkal), o které

rozhodlo především sporné vyloučení Jirky Rychlíka

v 57. minutě utkání. Do té doby jsme byli tehdy

vedoucím Teplicím víc než vyrovnaným soupeřem

a vytvořili si i několik zajímavých šancí. 

Představení týmu FK Teplice

Na podzim skvěle promazaná mašina na branky

a body, na jaře zrezivělá a poruchová ojetina. Tak

nějak by se dal s velkou mírou nadsázky

charakterizovat náš nadcházející soupeř ze severu

Čech. Z pěti jarních zápasů dokázali Tepličtí vyhrát jen

dvakrát a díky tomu přišli o vedení v tabulce. Porazit

dokázali doma Plzeň a Střížkov, remízovali

v Budějovicích a na Slavii a v posledním kole dokonce

na Stínadlech podlehli Brnu. Moravané totiž našli

recept, jak Teplicím zavařit – díky presinku je prakticky

nepustili ke kombinacím. Něco podobného jsme na

podzim praktikovali v Teplicích i my a nebýt

necitlivého vyloučení Jirky Rychlíka, možná bychom

domu neodjížděli s prázdnou…

Průběžné vedení ligového pelotonu po podzimní

části soutěže nebylo rozhodně dílem náhody. Tepličtí si

ho zajistili především pro oko diváka atraktivní

nátlakovou hrou. Fotbaloví experti jejich hru vesměs

chválili a často velebili práci trenéra Plíška. Sázka na

ofenzívu byla nejen sympatická, ale i účinná. Doma

díky tomu Severočeši pravidelně vítězili a pro tři body si

velice často jezdili i na půdu soupeřů. Ze všech mužstev

vstřelili také nejvíce branek (dosud 33 vstřelených

gólů), na druhou stranu poměrně dost inkasovali

(19 inkasovaných, což je stejně jako Bohemka). 

Na kvalitní ofenzívě má hlavní zásluhu především

duo Vachoušek a Mahmutovič. Zjednodušeně řečeno,

druhý branky střílí a první mu je připravuje. Oba jsou

šikovní s míčem a dokáží využít své rychlosti. Velmi

podobnými vlastnostmi vynikají i záložník Mareš

FK Teplice – jaro zatím
horší podzimu 

FK Teplice – jaro zatím
horší podzimu 
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Bohemians 1905 Soupiska A mužstva

Radek Sňozík
17. 10. 1975
brankář
86 kg, 187 cm

1

Jiří Rychlík
24. 11. 1977
obránce
73 kg, 180 cm

9

Michal Dian
30. 11. 1981
záložník
72 kg, 178 cm

33

Aziz Ibragimov
21. 7. 1986
útočník
75 kg, 180 cm

22

Jiří Havránek
9. 1. 1987
brankář
83 kg, 186 cm

19

Michal Pávek
13. 2. 1985
obránce
75 kg, 185 cm

24

Dalibor Slezák
28. 1. 1970
útočník
82 kg, 183 cm

10

Jan Moravec
13. 7. 1987
záložník
66 kg, 176 cm

16

Václav Marek
16. 3. 1981
brankář
80kg, 187 cm

28

Martin Cseh
22. 8. 1988
obránce
76 kg, 183 cm

27

Lukáš Hartig
28. 10. 1976
útočník
79 kg, 185 cm

12

Amadou Cissé
23. 10. 1985
záložník
77 kg, 190 cm

20

Pavel Lukáš
20. 11. 1975
obránce
74 kg, 181 cm

3

David Bartek
13. 2. 1988
záložník
70 kg, 177 cm

5

Martin Nešpor
5. 6. 1990
útočník
74 kg, 183 cm

14

Martin Kotyza
1. 10. 1984
záložník
68 kg, 171 cm

25

Josef Jindřišek
14. 2. 1981
obránce
73 kg, 178 cm

4

Jan Štohanzl
20. 3. 1985
záložník
70 kg, 177 cm

6

Jiří Kaufman
28. 11. 1979
záložník
72 kg, 178 cm

15

Rastislav Vdovjak
12. 4. 1990
záložník
75 kg, 185 cm

26

Marek Nikl
20. 2. 1976
obránce
78 kg, 183 cm

7

Ferenc Róth
24. 12. 1978
záložník
76 kg, 184 cm

11

Milan Škoda
16. 1. 1986
útočník
80 kg, 190 cm

21

Vladimír Bálek
8. 3. 1981
útočník
76 kg, 190 cm

31
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Bohemians 1905 Realizační tým

Pavel
Hoftych
9. 5. 1967
trenér

Luboš
Ptáček
20. 9. 1960
lékař    

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

HRÁČ ZÁP. MIN. BR./ČIS. KON. ASIST. ŽK ČK

BRANKÁŘI

Jiří Havránek 0 0
Václav Marek 0 0
Radek Sňozík 21 1890 9

OBRÁNCI

Martin Cseh 14 1260 1 3
Ivan Janek 9 455 1 4
Josef Jindřišek 19 1710 1 2
Pavel Lukáš 13 967 1 3
Marek Nikl 21 1890 1 1
Michal Pávek 11 945 2
Jiří Rychlík 20 1767 5 1

ZÁLOŽNÍCI

Lukáš Adam 3 270
David Bartek 14 877 1
Amadou Cissé 2 46
Michal Dian 9 549 1
Ivan Hašek 5 172
Tomáš Hrdlička 8 694 1
Jiří Kaufman 16 849 4 1
Martin Kotyza 3 123
Jan Moravec 1 19
Ferenc Róth 14 926 1 4
Jan Růžička 2 81
Jiří Šisler 3 112 1
Jan Štohanzl 19 1647 5 1 4
Rastislav Vdovjak 0 0

ÚTOČNÍCI

Vladimír Bálek 5 216 1
Lukáš Hartig 13 793 5 1
Aziz Ibragimov 16 935 1 5
Martin Nešpor 3 38 1
Dalibor Slezák 4 102 1
Milan Škoda 17 1275 2 2 4
Luděk Zelenka 8 261

Statistiky hráčů Rozpis jarních utkání

ZÁPASY BOHEMIANS 1905 – JARO 2010

17. 28. 2. 2010 15:00
Jablonec
Bohemians 1905

3:0 (2:0)

18. 6. 3. 2010 16:00
Bohemians 1905
Olomouc

2:0 (2:0)

19. 14. 3. 2010 15:00
Plzeň
Bohemians 1905

3:0 (2:0)

20. 21. 3. 2010 17:00
Bohemians 1905
Mladá Boleslav

2:0 (0:0)

21. 24. 3. 2010 17:30
České Budějovice
Bohemians 1905

0:0 (0:0)

22. 28. 3. 2010 17:00
Bohemians 1905
Teplice

23. 5. 4. 2010 19:30
Slavia
Bohemians 1905

24. 10. 4. 2010 15:45
Bohemians 1905
Střížkov

25. 17. 4. 2010 20:00
Slovácko
Bohemians 1905

26. 25. 4. 2010 17:00
Bohemians 1905
Ostrava

27. 1. 5. 2010 16:00
Liberec
Bohemians 1905

28. 5. 5. 2010 17:30
Příbram
Bohemians 1905

29. 8. 5. 2010 17:00
Bohemians 1905
Kladno

30. 15. 5. 2010 17:00
Brno
Bohemians 1905

V současnosti nepůsobí v Bohemians 1905
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Klokani odehráli slušnou první čtvrthodinku zápasu,

v ohromné šanci se ocitl Jiří Kaufman, který měl před

sebou odkrytou branku, ale z prostoru penalty minul

horní roh branky. Středočeši ovšem zvýšili své úsilí

a dostali Bohemku pod tlak, vytvořili si dvě obrovské

šance a po sérii rohů ve 25. minutě musel reflexivním

zákrokem vytlačit míč Sňozík. Kapitán Radek Sňozík

držel skvělými zákroky klokany ve hře. Bohemka se ve

zbývajících minutách nemohla dostat do hry a hřiště

jasně opanovala Mladá Boleslav. 

Vstup do druhého dějství vyšel skvěle Bohemce.

Ve 46. minutě se po přihrávce agilního Ibragimova

do vápna řítil Škoda, Rolko jej nedovoleně srazil a sudí

Matějek nařídil pokutový kop. Míč si k exekuci

postavil Jiří Kaufman a bombou pod břevno nedal

Millerovi šanci. V dalších minutách se opakoval

obrázek z většiny první půle, aktivní Mladá Boleslav

zavřela Bohemku na vlastní polovině a dostala obranu

pod tlak, ale tentokrát pozorná obrana nepouštěla

středočeský tým do šancí jako v prvním poločase.

Bohemians 1905
FK Mladá Boleslav

2:0 (0:0) 

Bohemka se začala osmělovat až v závěrečné

čtvrthodině. V obrovské šanci byl Róth, který trefil

břevno. V obraně Mladé Boleslavi se otevírala další

okénka a v 89. minutě se prosadil nejlepší střelec

Bohemky Jan Štohanzl, který zakončil přes bránícího

Rolka podél nohy gólmana Millera ke vzdálenější tyči.

Fanoušci Bohemky mohli závěrečné minuty oslavit

ve stoje za potlesku hráčům za jejich obětavý výkon.

Branky: 47. Kaufman (z penalty), 90. Štohanzl.

Rozhodčí: Matějek – Chytil, Pelikán.

ŽK: Róth, Hartig, Ibragimov – Rolko, Kúdela, Kulič.

Diváků: 3520.

Bohemians 1905: Sňozík – Rychlík, Lukáš, Nikl,

Jindřišek – Róth (90. Bartek), Štohanzl, Kaufman,

Pávek – Škoda (79. Hartig), Ibragimov (90. Bálek).

Mladá Boleslav: Miller – Kalina (75. Táborský),

Janíček (85.Opiela), Rolko, Hrdlička – Zahustel,

Kúdela, Sylvestre, Poláček – Kulič, Mendy.

Minulý zápas doma

Bohemians 1905
FK Mladá Boleslav

2:0 (0:0) 
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První slibnou šanci zápasu měl již v 9. minutě

Štohanzl, jeho střela zpoza vápna šla těsně nad

branku. Ze strany Bohemky to bylo ale na dlouhou

dobu všechno. V prvním poločase se oba týmy

prezentovaly opatrnou hrou a ani jeden se nehrnul do

bezhlavého útočení. Domácí Dynamo zahrozilo

z přímého kopu v provedení Otepky a asi největší šanci

prvního dějství měl Riegl, který hlavičkoval vedle.

Druhý poločas začali mnohem lépe domácí

a projevili větší hlad po zisku tří bodů, do vápna

Bohemky mířila řada centrů a Sňozík si nemohl

stěžovat na nedostatek práce. Budějovičtí hráči měli

míč více na kopačkách a nebezpečnými střeleckými

pokusy se prezentovali Volešák a Laštovka. Bohemka

ve druhé půle neohrozila prakticky branku domácích.

V samotném závěru utkání se vyznamenal Sňozík,

který kryl Sedláčkovu umístěnou hlavičku. Na druhé

straně v nastaveném čase ještě hlavičkoval Škoda, ale

jen do rukavic gólmana. Bohemka uhájila remízu

a veze si první jarní bod z hřiště soupeře.

Rozhodčí: Kovařík – Ubias, Pospíšil.

ŽK: Laštovka – Lukáš.

Diváků: 3416.

České Budějovice: Kučera – Laštovka, Hunal (69.

Hudson), Horejš, Krob – Otepka, Riegel, Černák,

Volešák (83. Sedláček) – Stráský (55. Ondrášek),

Meszároš.

Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Lukáš, Nikl,

Rychlík – Kotyza, Pávek, Kaufman (74. Róth),

Štohanzl – Hartig (78. Bálek), Ibragimov (60. Škoda).

SK Dynamo České Budějovice
Bohemians 1905

0:0 (0:0)

Minulý zápas venku

SK Dynamo České Budějovice
Bohemians 1905

0:0 (0:0)
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VIP se mění v posilovnu
Hráči i trenéři Bohemky pracují ve skromných

podmínkách, důkazem budiž nový nápad trenérů.

Aby tým nemusel chodit často do posilovny, která je

ve Vršovické ulici asi 200 metrů od Bohemky,

vymysleli trenéři kruhový trénink zaměřený na

posilování přímo v útrobách stadionu. Současné VIP,

kde probíhají například i setkání s fanoušky, se tak

několikrát do měsíce změní v posilovnu a společně

s přilehlou chodbou slouží k tréninku hráčů

Bohemians. Ti si to pochvalují. Zůstanou v útrobách

stadionu a zejména v zimě tak ušetří nepříjemnou

cestu do posilovny. Trenéři mají zase vše pod

kontrolou, takže nápad slaví úspěch.

Perličky z Ďolíčku

Nevyhřívaný
trávník
poprvé
„v akci“

Dva zranění na cestách
Martin Cseh a Jan Moravec putují s Bohemkou po

vlastech českých, i když nemají šanci zasáhnout do

hry. Oba se přijeli podívat do Českých Budějovic na

středeční zápas Bohemky a sledovali utkání z hlavní

tribuny. „Bod dobrý, i kvůli výsledkům dalších týmů.

Věřím, že brzy už budu na hřišti,“ říkal po utkání

Martin Cseh. Mladíci nemohou zatím hrát kvůli

zranění, Martin je po operaci zánětu na palci u nohy,

což je hodně bolestivá záležitost. „Už trénuji, snad už

to bude brzy v pořádku,“ doufá. Jan Moravec měl

poškozené vazy v rameni, ale naštěstí se nepotvrdila

nutnost operace. Oba by se tak brzy měli z tribuny

přesunout na zelený trávník.

Bohemka na Facebooku
Dění na Bohemce můžete sledovat i prostřednictvím

sociální sítě Facebook. Bohemka zde má svoji stránku,

kde má přes šest tisíc fanoušků a každý den jsou zde

zajímavé novinky. Můžete komunikovat s ostatními

fanoušky, zároveň přidávat své názory na dění

v klubu. Stačí zadat do vyhledávání Bohemians 1905

a poté si přidat skupinu mezi své oblíbené. Vše

můžete udělat i přímo přes stránky Virtuálního

Ďolíčku, kde na hlavní stránce naleznete odkazy jak

na Facebook, tak na Twitter.

Poprvé na jaře se Bohemka představuje
v Ďolíčku. Zatím na trávníku jen trénovala,
teď se zde odehraje v kalendářním roce
2010 i první mistrovský zápas. „V Ďolíčku
jsme trénovali v pátek a v sobotu před zá-
pasem, abychom získali zase prostorovou
orientaci. Tím, že bylo v posledním týdnu
hezky, se terén zlepšil, snad nebude o ví-
kendu moc pršet,“ doufal trenér Pavel
Hoftych. Ve středu proběhlo zapískování
hřiště, protože terén byl relativně měkký
a hráčům se lepilo bahno na kopačky. „Při-
vezli jsme písek a hřiště jsme zválcovali,
aby byl terén i rovný. Snad to bude hrá-
čům vyhovovat,“ říká technický ředitel Bo-
hemians 1905 Milan Boubín. Na jaře se
v Ďolíčku odehrají celkem čtyři zápasy.
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...abyste byli lépe vidět!

SDRUŽENÍ MAC, spol. s r.o

U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
email: sdruzeni@mac.cz 
tel.: +420 272 016 611
fax: +420 272 016 612

www.mac.cz

Ofsetový, Digitální, Velkoplošný tisk
Grafické a DTP studio, Digitální fotoatelier
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Michale, kdo tě přivedl k fotbalu jako takovému?
Pokud se ptáš na hraní, tak jsem vyrůstal jako

samorost na pláccích Havlíčkova Brodu, nebo později

Prahy. Teprve, když jsem se přistěhoval do hlavního

města, tak jsem začal objevovat kluby jako Bohemka,

Slavia nebo Sparta. To mi bylo dvanáct a na Bohemku

mě vzal kamarád. To byl najednou jiný svět. 

Co tě na vršovickém klubu upoutalo?
Abych to trochu poupravil, kamarád mě sice vzal

na Bohemku, ale již dříve jsme s otcem chodili do

starého Edenu na Slavii nebo na Letnou na Spartu.

Jenže po první návštěvě Ďolíčku tyhle kluby neměly

šanci. Bohemku už nic nepřekonalo. Na Slavii to bylo

daleko na hřiště, na Spartě to bylo jednoduše celé

divné. Zvláště mě odrazovali fanoušci jejich klubu,

kteří svým oblíbencům často nadávali. Zatímco na

Bohemce bylo hřiště blízko, fandilo se a hráči byli

povzbuzováni k lepším výkonům.

Kdy jsi začal na Bohemku docházet pravidelně
a zapojil ses také do zmiňovaného fandění?

Vlastně již od podzimu 1987. Žil jsem tehdy

z kapesného, takže jsem si vždycky každou korunu

šetřil, abych se mohl vypravit v neděli na stadion.

Na výjezdy už samozřejmě peníze nezbývaly. Atmosféru

výjezdů jsem ochutnal až pár roků poté. Nejdříve jsem

chodil v Ďolíčku na protilehlé ochozy a postupně jsem

se začal osmělovat a přesouvat pod hodiny.

Zkus nám popsat atmosféru tehdejšího kotle...
Tenkrát jsem to viděl očima dvanáctiletého kluka

a nejvýstižnější slovo bude asi skvělá. Přišlo mi, že se

tam sejdou kamarádi, projednají holky, příhody

z výjezdu nebo to, co se dá čekat od následujícího

zápasu. Prostě parádní rodinná atmosféra. To na

Bohemce pořád zůstalo.

Do kotle chodíš i v současné době, zkus nám
porovnat dnešní kotel s tím před třiadvaceti
lety.
Tenkrát se bavilo fotbalem stejně jako teď, ale jako

fanoušci jsme určitě neměli takový repertoár jako

nyní. V tom je asi největší rozdíl.

Srdcem Bohemák

Dalším zpovídaným v pravidelné rubrice Srdcem Bohemák je
šestatřicetiletý „srdcař“ Michal Libra, který je téměř na každém
utkání Bohemians. Poprvé do Ďolíčku nakoukl jako dvanácti -
letý klučík a od té doby si zelenobílé barvy zamiloval. Před třia-
dvaceti lety začínal Michal na protější tribuně stadionu ve
Vršovicích. Dnes je již nedílnou součástí kotle pod hodinami.

Michal
Libra

Srdcem Bohemák
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Když už jsme u toho repertoáru. Máš nějaký
oblíbený chorál? Ať již z minulosti nebo ze
současné doby?
Jasná je hymna a pak také Stadion Bohemians

a Zelenobílí. Ty poslední dvě jmenované mi chybí,

protože již se nehrají tak často. „Posera“ se také táhne

celou tu dobu, co na Bohemku chodím. Na Duklu

se volalo k zemi, vztyk, to jsem měl vždy hodně rád.

Bavili jsme se tím. Ze současných chorálů je to Ta naše

Bohemka a z plenek se odkopávající Horto.

Jak jsi prožíval rok přelom roku 2005, konkrétně
nejprve zánik a později znovuzrození Klokanů?
Poměrně pasivně, byla to hrozná bezmoc. Zpočátku

jsem byl ze zániku milovaného klubu hodně smutný.

Naštěstí tu byli lidé, které to naštvalo o dost víc

a zorganizovali SOS Klokan. Začal jsem věřit v zázrak

a ihned jsem se angažoval. Naštěstí to dobře dopadlo.

Co tě nejvíce táhne na Bohemku?
Určitě lidi a neopakovatelná atmosféra Ďolíčku. Když

si vzpomenu na první zápas po znovuzrození ve třetí

lize, tak mám husí kůži ještě teď. Anebo první zápas

v lize proti Baníku. Všechny ty duely měly slavnostní

nádech. Na Bohemce to vždycky bylo a je takové

lidské, hodně opravdové.

Zažil jsi s Bohemkou spojenu nějakou vtipnou
příhodu?
Líbil se mi pokřik Stando, zazvoň. Každý asi zná

legendu klubu Stanislava Levého, který byl exekutorem

trestných kopů. Já si to samozřejmě nepamatuji, ale tu

historku mám moc rád. Levý přestřelil zeď a balon se

odrazil od tyče do brány. Míč však o tyč pěkně zazvonil,

taková to byla bomba. Pokřik se párkrát ještě ozval,

pokud Levý v Ďolíčku hrál.

Je něco, co bys s Bohemkou chtěl zažít?
Toho je docela dost. Nový Ďolíček, Bohemku bez

příživníků na slavném jménu. Spoustu skvělých

zápasů, stále dobrou atmosféru. No a třeba i titul

a pohárové zápasy. Chtěl bych určitě zažít výjezd

na nějaký zajímavý pohárový zápas. Třeba atraktivní

zájezd do Vladivostoku.
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Široká jarní
nabídka

fanshopu

OTEVÍRACÍ DOBA FANSHOPU V ĎOLÍČKU:
Po, Út, Čt, Pá:  11 – 17, St: 12 – 19

Klubový fanshop přichází na začátku jara s řadou

novinek. Tou zatím nejoblíbenější je asi nová

bílozelená mikina s kapucí, kterou můžete vidět na

fotografii na Radku Sňozíkovi. Pro ženy připravil

fanshop dvě novinky, a to bílé tričko s krátkým

rukávem a pruhované zelenobílé tílko. Pro muže je

v nabídce nový typ spodního prádla, zelené tričko pro

volný čas, zelená kšiltovka, stříbrná placatka či

benzínový zapalovač. Svému čtyřnohému miláčkovi

můžete nově obstarat vodítko s klokanem.

Z pomůcek k fandění si můžete vybrat z dvou nových

typů šál. Jedné tradiční fanouškovské a druhé

decentní bílé s úzkými zelenými proužky. Vedle zcela

nových produktů vám fanshop nabízí i velké množství

FANSHOP Bohemians 1905

tradičního zboží se symboly našeho klubu. Ve čtvrtek

25. března proběhla ve fanshopu s úspěchem

prodejní akce za účasti dvou našich hráčů Jana

Štohanzla a Martina Cseha, kteří vzorně plnili roli

prodavačů. Akci plánujeme v příštím období

zopakovat.

Kompletní nabídku fanshopu naleznete také
v e-shopu na adrese:
www.bohemians1905.cz/fanshop,

kde můžete nakupovat 24 hodin denně.

Široká jarní
nabídka

fanshopu
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Můžete v krátkosti popsat společnost BW
nářadí? 
Společnost BW nářadí vznikla v roce 1992. Celkem

brzy tedy oslavíme již 20 let existence. Zaměřujeme se

na prodej profesionálního nářadí. Postupně jsme byli

osloveni řadou významných zahraničních výrobců

nářadí, především v oboru stavebního nářadí,

abychom je zastupovali a zajišťovali prodej jejich

výrobků. Naše hlavní prodejní segmenty v oblasti

profesionálního nářadí jsou sponkovací a upevňovací

technika, diamantové kotouče a v poslední době také

tesařské kování. 

Kdo jsou vaši klíčoví zákazníci?
Na jedné straně přední velkoobchody se železářským

zbožím, ale i drobnější obchodníci. Na druhé straně

prováděcí či stavební firmy, které staví nebo

rekonstruují domy nebo výrobní společnosti. 

S čím jste se potýkali při vstupu na trh?
V začátcích našeho podnikání jsme si stanovili cíl

prodávat jen vysoce kvalitní profesionální nářadí.

Bohužel v té době na to trh nebyl příliš připraven.

Kupní síla nebyla v roce 1992 ještě tak velká. Věřili

jsme však, že přijde doba, kdy budou řemeslníci

Ondřej Novotný,
BW nářadí s.r.o. 
Ondřej Novotný,
BW nářadí s.r.o. 

V dnešním magazínu jsme se roz-
hodli vyzpovídat dlouholetého
a oddaného příznivce Bohemky
pana Ondřeje Novotného, jehož
společnost BW nářadí s.r.o. je
partnerem Bohemky již téměř
pět let. 

Pomáhají Bohemce
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potřebovat a vyžadovat kvalitní profesionální nářadí.

Situace se během přibližně tří až pěti let změnila

a lidé i firmy pochopili, že je pro ně nezbytné

disponovat spolehlivým profesionálním nářadím. 

Jaká je vaše pozice na trhu?
Jsme menší přátelská a flexibilní firma, která dbá na kvalitu

svých produktů. Naši pozici na trhu posiluje fakt, že máme

v ČR exkluzivní zastoupení některých významných značek.

Segmentem, ve kterém jsme asi nejsilnější, je upevňovací

technika. Ta je v naší nabídce dominantní. Zajímavé je, že

některé výrobky také vyvážíme do Austrálie.

Odkdy BW nářadí podporuje Bohemku a v čem
ta podpora spočívá?
Bohemku podporujeme od roku 2005, tedy od

znovuzrození klubu. Snažíme se Bohemku podporovat jak

na osobní bázi, tak formou sponzorství. Společnost BW

nářadí podporuje klub především finančně. Když bylo

potřeba, tak jsme také poskytovali naše nářadí

technickému úseku klubu. Například při rekonstrukci

stadionu v roce 2007. V osobní rovině se snažím pomáhat

například při vytváření magazínu Klokan. Původně jsem

spolupracoval s panem Steinbrochem, později s Lukášem

Přibylem a i nyní spolupracuji s novou redakční radou. 

Jak dlouho vy sám fandíte Bohemce? 
Na Bohemku chodím od roku 1971. Příští rok to tedy

bude již čtyřicet let. Mojí první oblíbenou generací

bylo mužstvo trenéra Musila. Obdivoval jsem pány

Packerta, Ivančíka, Kneborta nebo Honzu

Jarkovského. Asi tehdy se začaly zapouštět kořeny

mého celoživotního vztahu k Bohemce. 

Máte z té doby nějaký silný zážitek, který by
nějak významně formoval vaše fandovství?
Zážitkem pro mne vždy bylo již samotné prostředí na

Bohemce. Prostředí, které bylo prodchnuto přátelskostí

a vzájemným respektem. Míval jsem někdy pocit, že to

specifické prostředí Ďolíčku vytváří podobný efekt jako

kostel nebo církev. Bylo zajímavé vždy v neděli potkat

ty často rozmanité až pábitelské postavy Vršovic, které

jsem znal z ulic či obchodů, jak se sejdou při fandění

svému oblíbenému klubu a sborově křičí „Héééj rup“

na dřevěné tribuně. Hipíci, spisovatelé, pankáči,

zpěváci vedle metařů, zelináře, babiček a dětí, takový

svět v kostce pod zelenobílou vlajkou. Vzpomínám si

také na to, jak jsem asi jako dvanáctiletý chodíval

do Ďolíčku sledovat tréninky. V touze nějak pomoci

jsem jednou po zápase nabídl správci, že mu pomohu

s úklidem tribun. Pan správce mi tehdy umožnil zamést

tribunu u pošty a pod hodinami. Vyčerpán, ale šťasten.

Ještě dva dny mne ve snech zasypávaly hromady vajglů

a kelímků od piva. Velký zážitek pro mě byl i zájezd

mužstva do Jižní a Střední Ameriky. Pamatuji si, jak

jsem každé ráno časně vstával, abych byl první před

trafikou a zjišťoval, zda se v Československém sportu

objeví výsledky a popis zápasů Bohemky v Kolumbii,

na Haiti či na Portoriku. 

Jaké jsou vaše aktivity v rámci Družstva
fanoušků Bohemians?
Jsem členem DFB od roku 2005. Členský vklad jsem

skládal v restauraci U Klepáče. Poslední dva roky

působím v představenstvu DFB. V současnosti, jak jsem

se již zmínil, pomáhám s vytvářením magazínu Klokan. 

Co byste chtěl s Bohemkou ještě zažít?
Aby se z Bohemky stal konsolidovaný klub, který bude

stát na pevně na sportovních i finančních nohách

a bude mít své místo na výsluní českého fotbalu. Aby

se další památné výhry či prohry a s tím spojená

radost i smutek vetkaly do toho neviditelného přediva

spočívajícího na tom zvláštním místě Ďolíček. Pokud

se tak stane, doufám že pak Bohemka a její příznivci

nepodlehnou pokušení mít manýry velkoklubů ať už

na poli funkcionářském, tak i směrem k nafoukanosti

a nabubřelosti vlastních fanoušků. 
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Celou hospodu, které vévodí sál s plazmovou

televizí, má na povel Vlasta Moravcová. Sympatická

dáma, která zastává funkci provozní, se rozpovídala

i o svém bohemáckém srdíčku: „Bohemku mám moc

ráda. Vždy když hraje Bohemka, tak nosíme v hospodě

bohemácká trika a obsluhujeme v nich. Vnímáme, že

Bohemka je srdeční záležitostí místních štamgastů.

Netrvalo dlouho a i nás fenomén Bohemians pohltil.

Když někdo z nás nemá v neděli službu, tak si můžete

být jistí, že ho najdete na stadionu. Do kotle ale zatím

nechodím, tam bych se bála,“ říká Moravcová.

V letité hospodě U Pepíčka se při zápasech Klokanů

prolíná několik generací fanoušků. Ti nejstarší otevírají

vstupní dveře již v jedenáct dopoledne. „To jsou naši

štamgasti. Těm už ani nerezervujeme stůl, protože by si

nikdo na stůl číslo tři nedovolil sednout,“ usmívá se

krásná provozní. A co mezi Bohemáky nejvíce letí?

„Všemu určitě vévodí zelená. Ta je zdaleka

nejoblíbenější, což je poměrně pochopitelné. Možná,

že jim ani tolik nechutná, ale už jen z povinnosti

k Bohemce se pít musí,“ přidává Moravcová další

úsměv a doplňuje vyprávění nepříjemnou příhodou ze

sezóny 1996/1997: „Tehdy hrála v Ďolíčku Sigma

Olomouc a fanoušci hanáckého klubu vlétli do

hospody a začali mlátit Bohemáky. Samozřejmě se to

rychle rozkřiklo a dorazili další a další příznivci

Bohemky a olomoucké bezmozky vyhnali za hranice

Vršovic. My jsme pak ale byli úplně bez půllitrů. Házelo

se vším, co bylo po ruce.“

V hospodě U Pepíčka naleznete typické hospodské

prostředí. Chodí sem lidé ze všech sociálních vrstev, ale

jedním si můžete být jisti – z devadesáti procent jsou to

fanoušci Bohemky. O tom jsme se přesvědčili i my při

naší návštěvě. Když se hosté dozvěděli, že jsme z jejich

oblíbeného klubu, tak začali o Bohemce živě

diskutovat. V tomto příjemném prostředí jsme si dali

českou klasiku. Vepřo, knedlo, zelo a španělského

ptáčka. První, co musíme zmínit je to, že ač pouze dva

talíře, tak stůl se pod nimi prohýbal. Jestli tedy někdy

zamíříte k Pepíčkovi, což vám, i vzhledem k příjemné

obsluze doporučujeme, tak před tím určitě alespoň půl

dne nejezte. Jídlo je výborné a je ho dost. Stejně jako

plzeňského piva nebo desítky Gambrinusu, který se zde

také točí.

U PepíčkaU Pepíčka

Ve výčtu Bohemáckých hospod se
restaurační zařízení U Pepíčka pro-
stě objevit musí. Pravděpodobně
nejtradičnější hospoda vyznávající
zelenobílé barvy leží jen nedaleko
od vršovického stadionu a každou
hrací neděli přitahuje jako magnet
fanoušky Klokanů.

Bohemácké hospody
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Fanoušci už dlouho volají po možnosti přispívat

klubu pravidelnou měsíční částkou, která by pomohla

na konkrétní transparentní účely. Družstvo fanoušků

Bohemians, jako reprezentant fanoušků ochotných

v těžkých chvílích klubu pomoct a zároveň jako

akcionář Bohemians 1905, a.s. se proto rozhodlo

vyzvat fanoušky, aby svými příspěvky pomohli.

Příspěvky fanoušků shromážděné na účtu družstva

budou klubu poskytovány formou půjčky. Půjčka bude

účelově vázána výhradně na zajištění sportovní

činnosti klubu. V budoucnu může být půjčka použita

k posílení majetkové účasti družstva na klubu.

Měsíčně bude pravidelně zveřejňována částka,

kterou fanoušci poslali na sportovní činnost klubu.

Na Virtuálním Ďolíčku i v magazínu Klokan budou

pravidelné informace o tom, na jaké účely byly tyto

prostředky použity. 

Příspěvky je možno poskytnout formou vkladu na

účet Družstva fanoušků Bohemians

č. 2800027999/2010. Jako variabilní symbol uvádějte

své rodné číslo, členové DFB mohou místo toho uvést

své členské číslo. Nejlepší formou pomoci je zadání

trvalého příkazu k zaslání pravidelného měsíčního

příspěvku (lépe málo pravidelně než hodně

jednorázově). Vítán je samozřejmě i každý

jednorázový příspěvek. Platba je možná i poštovní

poukázkou.

Při každém domácím zápase Bohemky zajistí DFB

stánek na náměstíčku v Ďolíčku, kde bude možné

poskytnout hotovostní příspěvek. Můžete přispět také

prostřednictvím platební brány Paypal, více informací

na Virtuálním Ďolíčku htttp://www.bohemians1905.cz.

Stávajícím členům družstva budou příspěvky

evidovány jako další členské vklady. Stav svých vkladů

si mohou členové DFB kontrolovat přímo

na Virtuálním Ďolíčku v členské sekci DFB. Pokud ještě

nejste členy družstva, můžete zaslaných příspěvků

využít k získání členství, pokud družstvu doručíte

přihlášku. Za členy budete přijati po zaslání přihlášky,

jakmile vaše příspěvky dosáhnou 1.000 Kč, což je výše

základního členského vkladu. Členem se tak můžete

stát, i pokud si nemůžete dovolit zaplatit 1.000 Kč

jednorázově, např. díky zadání trvalého příkazu

na nižší částku.

Fanoušci,
pomozme
Bohemce! 

Informace pro fans

Jako fanoušci vlastníme více než 10% akcií
klubu a do Bohemky jsme při záchraně při-
spěli více než třemi miliony korun. Bohemka
i díky tomu splnila cíl, postoupila do nejvyšší
soutěže a díky dobrému startu na jaře má
úspěšně rozehraný boj o setrvání v soutěži.
Podařilo se vychovat i velké talenty pro český
fotbal a největší z nich, Jan Morávek, je dnes
už hráčem bundesligového Schalke 04.
 Bohužel ze strany německého klubu zatím
nedošlo k celému plnění smlouvy o pře-
stupu, Bohemka i kvůli tomu v současné
době potřebuje pomoci.

Fanoušci,
pomozme
Bohemce! 
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Stadion v Ďolíčku – historický přehled

Do roku 1914 neměl AFK Vršovice vlastní hřiště, své

zápasy hrál u soupeřů nebo na vypůjčených plochách.

� � �

V roce 1912 zásluhou firmy Waldes a Občanské

záložny ve Vršovicích získal klub pozemek pod

Vozatajskými kasárnami za Kodaňskou ulicí, nedaleko

továren Waldes a Heliovka.

� � �

Vlastní hřiště vybudovali členové klubu a slavnostní

otevření se konalo 19. srpna 1914, domovský stánek

byl ohrazený, jako jeden ze sedmi v Praze.

� � �

Postupem času získalo hřiště název Ďolíček. Kapacita

stadionu činila 6.000 diváků. V pozdějších letech bylo

často vyprodáno, například v roce 1930 v zápase proti

Spartě Praha praskly ochozy.

� � �

V roce 1930 z iniciativy předsedy klubu Zdeňka

Dannera, ředitele Občanské záložny ve Vršovicích

vznikl záměr postavit nový stadion u Botiče,

v okrajové části Vršovic.

� � �

Nový stadion byl slavnostně otevřen na Velikonoce, 27.

března 1932 zápasem AFK Bohemians Vršovice – Slavia

Historie

Včera tomu bylo 78 let, kdy byl slavnostně
otevřen Dannerův stadion Bohemians. Na
Velikonoční pondělí 27. března 1932
došlo u příležitosti fotbalového dvojutkání
AFK Bohemians – SK Slavia Praha a Vikto-
ria Žižkov – Teplitzer FK k slavnostnímu
 ceremoniálu, při kterém byl předán zá-
stupcům klubu klíč od bran nového sta-
dionu postaveného na břehu Botiče. Pro
připomenutí dějin stadionu předkládáme
přehled historických faktů. 
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Praha. Kapacita nového stadionu byla 18.000 míst,

oficiální název zněl DANNERŮV STADION Bohemians.

Povrchem byla jemná škvára, dominantou byla

moderní tribuna na podélné straně u Botiče, umístěná

více směrem k tramvajovým kolejím hlavní třídy.

� � �

Nedaleko stojící Vršovická Sokolovna se začala stavět

až 3 měsíce po otevření stadionu.

� � �

Při bombardování Prahy na konci 2. světové války byl

zasažen i stadion Bohemians, bylo to 14. února 1945

V roce 1951 byl na stadionu, kterému se už opět

říkalo Ďolíček, položen nový travnatý povrch.

� � �

Jako druhý v Praze po Strahovu byl stadion vybavený

umělým osvětlením, první zápas pod světly se hrál

6. prosince 1955. Skoro o deset let později,

20. dubna 1966 při zápase Bohemians Praha – ČSSR

0:0, byla premiéra nového osvětlení, které dosahovalo

evropských parametrů.

V letech 1967 až 1970 byla zbourána stará tribuna,

nová tribuna pro více než 3.000 diváků byla

slavnostně otevřena 1. září 1970 při zápase

Bohemians – ČSSR 1:2.

� � �

Na konci devadesátých let Ďolíček postupně chátral,

majitelé stadionu postupně zrušili ochozy za brankou

u hlavní třídy a na podélné straně proti hlavní tribuně

u pošty, v roce 2004 byly zbourány i sloupy umělého

osvětlení.

� � �

Po roce 2005 je postupně opět stadion upravován,

v létě roku 2007 byl všechna místa upravena

na sezení a postaveny nové sloupy umělého osvětlení.
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Sezona 1974/75 se zapsala do myslí pamětníků

především tím, že poprvé a dosud naposledy

z nejvyšší soutěže sestoupila Sparta Praha. Výraznou

měrou se o to přičinilo mužstvo Bohemians. Tehdejší

tým Klokanů, který trénoval Bohumil Musil, byl velice

silný. Připomeňme si tu sestavu. V brance Kozinka,

v obraně zprava Králíček, zleva Vejvoda, uprostřed

Valent a Packert, který brzy uvolnil místo nadějnému

mladíkovi. Tím byl Zdeněk Prokeš, který se jako jediný

dočkal titulu v roce 1983. V záloze s Panenkou

nastupovali Knebort, Jílek, Mastník či Barát, v útoku

Ivančík, Jarkovský, Jelínek, Klouček, Vokáč a Řehák.

Nádherné mužstvo! Však na něj pamětníci

s nostalgií vzpomínají. Ďolíček býval plný, atmosféra

vynikající, deset tisíc byla běžná návštěva. Fanoušci

chodili na elegantní, pohledný a útočný fotbal, na

Kneborta, Jarkovského a samozřejmě na Panenku.

I když to nikdo nečekal, Bohemka bojovala skoro

do poslední chvíle o titul. Zvlášť od 20. kola to byla

strhující jízda: Teplice 2:0, Trnava 2:0, Brno 2:0,

Ostrava 2:0, Slovan 1:0, Sparta 4:1... Šest výher za

sebou, doma venku, všechno jedno. Nebýt velké

ztráty z podzimu, kdo ví. Nakonec Bohemku srazila

zranění, mimo jiné vypadli Knebort i Panenka.

Sparta jako jediná startovala ve všech ligových

ročnících a ani jednou nesestoupila. Dlouho nikdo

nevěřil, ani sami sparťané, že by se to mohlo stát.

Přece Sparta nespadne!

Závěrečné kolo. Prvním sestupujícím je už Nitra,

o druhém se rozhodne mezi Spartou a Třincem. Oba

mají 25 bodů, Sparta hostí Teplice, Třinec Bohemku.

Hostům už o nic nejde. Rozhodne skóre.

Na Letnou přišlo přes 15 tisíc fanoušků. Brzy po

zahájení oznámil hlasatel vzrušeným hlasem: „První

zpráva z Třince, domácí vedou v desáté minutě 2:0!“

Sparťanský národ oněměl. O přestávce hlasatel

oznámil, že už průběžné výsledky nebude oznamovat,

protože vystresovaní hráči si to nepřejou.

Slavná a neslavná utkání

Bohemka
poslala Spartu

do II. ligy

V pondělí 16. června 1975
fotbalisté Bohemians ostud-
nou porážkou 0:5 v Třinci
poslali Spartu do druhé ligy.
Paradoxní je, že celé jaro
jinak bylo nádherné. Ovšem
závěr všechno pokazil.

Hráči Teplic dělali, co mohli, aby Spartě cestu

k vítězství usnadnili. Diváci viděli, že je zápas prodaný,

ale v jakémsi amoku hnali svůj tým k dalším gólům.

Ale bude to stačit? Vždyť i v Třinci je to evidentně

prodané. Kolik gólů tam může padnout?

Vystoupení Bohemians v Třinci bylo ostudné. Podle

pamětníků hlavní roli hrál brankář František Kozinka,

který vše dojednal. Trenér Musil seděl na lavičce

a ohromeně sledoval, co jeho mužstvo předvádí.

Funkcionáři Jaroslav Houška a Zdeněk Svoboda, kteří

po letech události popsali, se shodují, že o možnosti

poslat Spartu z ligy uvažovali, ale tohle bylo moc.

Sparta vyhrála 4:0, teď se čeká na zprávu z Třince.

„Ještě se hraje,“ ozve se hlasatel, „deset minut před

koncem to bylo 3:0.“ A pak to přišlo: „Třinec –

Bohemians 5:0!“

Šok, zděšení. Co to znamená? V tom rozrušení

nikdo nedokáže okamžitě spočítat tabulku. I hlasatel

se na okamžik spletl. „To znamená... to by mělo

stačit... ne, tak ne, sestupujeme.“

Na stadionu je ticho, hráči padají na trávník, mnozí

diváci brečí. A pak jdou všichni domů jako z pohřbu.

Asi žádný fanoušek Bohemky by se neodvážil přiznat,

komu fandí, dav by ho rozsápal.

O sestupu rozhodovalo pravidlo o lepším podílu

skóre. Třinec má 0,83, Sparta 0,81. Dvě setiny

rozhodly, jeden gól.

V Třinci se děly nevídané věci. Domácí dělali

všechno možné, aby natáhli čas. Držela se minuta

ticha, natáhla se přestávka. První tři góly padly v 6.,

10. a 54. minutě. Pak dlouho nic – dokud nedorazila

zpráva z Prahy. Jsou nutné ještě dva góly? Tady jsou:

v 83. minutě z penalty, a ten rozhodující v 86. minutě.

František Kozinka
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LIGOVÁ TABULKA PO NEÚPLNÉM 21. KOLE
PO. TÝM Z V R P GV GO BODY PŘÍŠTÍ SOUPEŘI

1 Sparta 21 11 10 0 27 9 43 Brno, Plzeň, Slavia
2 Jablonec 21 12 5 4 24 17 41 Liberec, Olomouc, Mladá Boleslav
3 Teplice 20 11 7 2 33 19 40 Bohemians 1905, Ostrava, Liberec
4 Ostrava 21 11 6 4 31 18 39 Slavia, Teplice, Slovácko
5 Plzeň 21 11 6 4 29 17 39 Mladá Boleslav, Sparta, Olomouc
6 Slavia 20 8 7 5 26 19 31 Ostrava, Bohemians 1905, Sparta
7 Brno 21 8 6 7 21 23 30 Sparta, Mladá Boleslav, Příbram
8 Mladá Boleslav 20 8 4 8 31 27 28 Plzeň, Brno, Jablonec
9 Olomouc 21 8 4 9 32 26 28 Kladno, Jablonec, Plzeň

10 Bohemians 1905 21 6 6 9 13 19 24 Teplice, Slavia, Střížkov
11 Příbram 20 7 3 10 21 26 24 Střížkov, České Budějovice, Brno
12 Liberec 20 6 3 11 21 29 21 Jablonec, Slovácko, Teplice
13 České Budějovice 21 4 8 9 17 25 20 Slovácko, Příbram, Kladno
14 Slovácko 20 5 3 12 18 28 18 České Budějovice, Liberec, Ostrava
15 Střížkov 21 4 2 15 20 41 14 Příbram, Kladno, Bohemians 1905
16 Kladno 21 4 2 15 14 35 14 Olomouc, Střížkov, České Budějovice

Statistiky Gambrinus ligy

TABULKA DOMA PO NEÚPLNÉM 21. KOLE
PO TÝM Z V R P GV GO B

1 Ostrava 11 8 2 1 19 7 26
2 Jablonec 11 7 3 1 14 6 24
3 Plzeň 10 6 3 1 18 10 21
4 Teplice 10 6 3 1 14 6 21
5 Sparta 10 5 5 0 14 3 20
6 Příbram 9 6 1 2 14 10 19
7 Olomouc 11 5 3 3 21 10 18
8 Slavia 10 5 3 2 17 9 18
9 Mladá Boleslav 10 5 2 3 19 12 17

10 Brno 10 5 2 3 13 10 17
11 Bohemians 1905 11 4 2 5 8 7 14
12 Liberec 10 4 2 4 13 12 14
13 Slovácko 10 4 1 5 12 12 13
14 Střížkov 11 3 2 6 9 17 11
15 České Budějovice 11 1 7 3 7 8 10
16 Kladno 10 2 0 8 8 19 6

TABULKA VENKU PO NEÚPLNÉM 21. KOLE
PO TÝM Z V R P GV GO B

1 Sparta 11 6 5 0 13 6 23
2 Teplice 10 5 4 1 19 13 19
3 Plzeň 11 5 3 3 11 7 18
4 Jablonec 10 5 2 3 10 11 17
5 Ostrava 10 3 4 3 12 11 13
6 Slavia 10 3 4 3 9 10 13
7 Brno 11 3 4 4 8 13 13
8 Mladá Boleslav 10 3 2 5 12 15 11
9 Bohemians 1905 10 2 4 4 5 12 10

10 Olomouc 10 3 1 6 11 16 10
11 České Budějovice 10 3 1 6 10 17 10
12 Kladno 11 2 2 7 6 16 8
13 Liberec 10 2 1 7 8 17 7
14 Příbram 11 1 2 8 7 16 5
15 Slovácko 10 1 2 7 6 16 5
16 Střížkov 10 1 0 9 11 24 3

21. KOLO
24. 3. 17.30 Střížkov – Ostrava 0:3
24. 3. 17.30 České Budějovice – Bohemians 1905 0:0
25. 3. 19.00 Slavia – Liberec                       hráno po uzávěrce
25. 3. 18.00 Teplice – Slovácko                   hráno po uzávěrce
24. 3. 17.30 Olomouc – Mladá Boleslav 1:2
24. 3. 20.00 Jablonec – Sparta 0:0
24. 3. 17.30 Plzeň – Příbram 3:1
24. 3. 17.30 Brno – Kladno 3:0

23. KOLO
4. 4. 17.00 Střížkov – Kladno
4. 4. 17.00 České Budějovice – Příbram
5. 4. 19.30 Slavia – Bohemians 1905
5. 4. 15.30 Teplice – Ostrava
3. 4. 18.00 Slovácko – Liberec
3. 4. 15.45 Jablonec – Olomouc
5. 4. 17.30 Plzeň – Sparta
3. 4. 18.00 Brno – Mladá Boleslav

22. KOLO
28. 3. 17.00 Slovácko – České Budějovice
28. 3. 15.00 Liberec – Jablonec
29. 3. 17.30 Ostrava – Slavia
28. 3. 17.00 Bohemians 1905 – Teplice
28. 3. 17.00 Příbram – Střížkov
28. 3. 17.00 Kladno – Olomouc
28. 3. 17.00 Sparta – Brno
27. 3. 15.45 Mladá Boleslav – Plzeň

STŘELCI:
10 Kulič (Mladá Boleslav)
9 Ordoš (Olomouc)
7 Šultes (Olomouc), Lička (Ostrava)
6 Došek (Brno), Bakoš (Plzeň), Wilfried (Sparta), Mahmutovič (Teplice)
5 Štohanzl (Bohemians 1905), Pavlík (Jablonec), Švancara (Slovácko),

Jeslínek (Střížkov)

BRANKÁŘI S NULOU
12 Blažek (Sparta)
9 Sňozík (Bohemians 1905), Daněk (Plzeň), Bureš (Brno),

Kučera (Č. Budějovice)
8 Grigar (Teplice), Špit (Jablonec)

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet
remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené,
Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.

Magazin Bohemians Teplice 3 2010.qxd:Bohemka2  25.3.2010  17:23  Stránka 35



36 Klubový magazín Klokan

Magazin Bohemians Teplice 3 2010.qxd:Bohemka2  25.3.2010  17:23  Stránka 36



Bohemians 1905 – FK Teplice 37

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

Partneři mládeže
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Jak ho vidí trenér
Martin Pačanda

Malý Kuba začal kariéru u vršovického rivala

v SK Slavia Praha. Ještě v přípravce se přesunul

do Slavoje Podolí a v žákovském věku se v Ďolíčku stal

členem kádru trenéra Rychlého.

Ač pravák, nedělá mu velké problémy používat

i levou nohu. Je univerzálním hráčem, který dokáže

nastoupit jak na kraji zálohy tak obrany, zleva

i zprava. V tréninku je pracovitý a svědomitý, má

herní inteligenci a dobrou fyzickou kondicí.

Je prakticky neunavitelný. Zapracovat musí hlavně

na přijmu míče a přesnosti přihrávky. Svůj důraz

v soubojích by také mohl zlepšit. Na začátku sezóny

ho provázelo zranění kotníku, ale zimní přípravu

absolvoval celou a je to na něm znát.

Je charakterově dobrý parťák do týmu, je na něj

spolehnutí na hřišti i mimo něj a pro trenéra je radost

s takovým typem hráče pracovat.

Jakub TrýznaJakub Trýzna

Bohemácké naděje
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Jakub Trýzna

Datum narození: 23. 4.1993

V kolika letech jsi začínal

s fotbalem a kdo tě k němu

přivedl?

Začal jsem asi v sedmi letech.

K fotbalu mě přivedli rodiče,

protože jsem prý do všeho kopal.

Jaká byla Tvá cesta do

Bohemky?

Nejdříve jsem začínal ve Slavii,

pak asi po roce a půl jsem šel

do AFK Podolí Praha, kde jsem

strávil asi 2 roky. Poté přišla

nabídka z Bohemky a od té

doby jsem věrný Klokan.

Jaký je tvůj fotbalový vzor?

Lionel Messi. Z Bohemky se mi

líbí Jiří Kaufman, jeho trestňáky

jsou parádní.

Oblíbený film, hudební

interpret?

Z filmů je to Gladiátor

a vyloženě oblíbeného

hudebního interpreta nemám.

Oblíbené jídlo?

Kuřecí řízek s bramborovým

salátem.
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Milujeme vaše barvy

- tak jako vy!
Fortuna je hrdým

generálním partnerem 

Bohemians 1905.

Více informací na www.ifortuna.czwww.ifortuna.cz

Získejte řadu benefitů, výhod Získejte řadu benefitů, výhod 
a výher od Fortuna Klubu Plus!a výher od Fortuna Klubu Plus!

• U Fortuny vyhráváte odkudkoliv a kdykoliv 
       - na internetu, po telefonu, z mobilu nebo v pobočce.

• Za každou sázku dostanete klubové body, které vám například zajistí: 

Staňte se naším věrným klientem a my vás budeme stále odměňovat.Staňte se naším věrným klientem a my vás budeme stále odměňovat.

       - navýšení výhry
       - dárky a speciální předměty

       - informační servis
       - kursovou Nabídku PROFÍK 
            pomocníka k vyšším výhrám

• Nakupujete se slevou.

• V řadě různých soutěží vyhráváte atraktivní ceny. 

• Na začátku obdržíte 200 Kč jako vstupní bonus.

Magazin Bohemians Teplice 3 2010.qxd:Bohemka2  25.3.2010  17:23  Stránka 40



Bohemians 1905 – FK Teplice 41
www.ifortuna.cz

Získejte řadu benefitů, výhod 
a výher od Fortuna Klubu Plus!

Staňte se naším věrným klientem a my vás budeme stále odměňovat.

Špatný vstup do jarní části divizní soutěže zažívá naše

rezerva. Svěřenci trenérů Václava Hradeckého a Dalibora

Slezáka prohráli i druhé jarní utkání. Tentokrát se

představili v Táboře, kde se nevyrovnali s tendenčním

řízením zápasu a vlastní nekoncentrovaností.

Trenér Václav Hradecký: “Utkání rozhodl první

poločas, ve kterém jsme byli pasivní, nebyli jsme si

schopni přesně přihrát a scházel nám pohyb. Navíc jsme

se nepochopitelně přestali soustředit na hru a více jsme

se věnovali výrokům hlavního rozhodčího. Což byla

voda na mlýn hlavního sudího, který čekal na každou

příležitost potrestat náš tým. Náš špatný výkon

vyvrcholil ve třicáté minutě, kdy se ve vápně nedomluvil

Barros s Markem. Benoit odhlavičkoval v záklonu míč,

pro který si již gólman šel a soupeř následně skóroval

přes naše hráče do odkryté branky. O poločasové

přestávce jsme si náš výkon vyříkali a do druhého dějství

nastoupila jiná Bohemka. Změnili jsme i rozestavení, do

útoku nastoupila trojice hráčů. V úvodní čtvrthodině

jsme soupeři prakticky nepůjčili balón a byli jsme

jednoznačně lepším týmem. Náš tlak stále sílil

a výsledkem byly dvě obrovské šance. První spálil Gröbl,

druhá možnost se naskytla Nešporovi, který ale

v stoprocentní šanci minul branku. Do konce utkání se

domácí doslova prozdržovali a uhájili těsné vedení.”

Rezerva
opět padla

FK Tábor 1 (0)
Bohemians 1905 B 0 (0)

Branka: Holan.

ŽK: Barros, Dian, Formáček, Nešpor.

Bohemians 1905 B: Marek – Baubín (67. Slezák),

Barros, Brhlík, Ježdík – Pavlík (58. Kolísek), Dian,

Hauer, Kavka – Formáček (46. Gröbl), Nešpor.

Tabulka Divize A po 17. kole

1. Příbram B 17 12 3 2 34:15 39 (12)
2. Kunice 17 9 6 2 14:5 33 (9)
3. Meteor Praha 17 8 3 6 29:26 27 (0)
4. Tábor 17 8 3 6 23:21 27 (0)
5. Bohemians 1905 B17 8 2 7 27:21 26 (2)
6. Řevnice 17 8 1 8 33:32 25 (-2)
7. Votice 17 7 3 7 26:22 24 (-3)
8. Třeboň 17 6 4 7 22:25 22 (-5)
9. Strakonice 1908 17 6 4 7 21:24 22 (-2)
10. Benešov 17 6 4 7 21:29 22 (-2)
11. Domažlice 17 6 3 8 26:24 21 (-3)
12. Doubravka 17 6 3 8 29:31 21 (-3)
13. DUKLA Praha B 17 5 5 7 22:33 20 (-4)
14. Tachov 17 5 4 8 29:30 19 (-8)
15. Hořovicko 17 5 3 9 24:29 18 (-9)
16. Malše Roudné 17 3 5 9 14:27 14 (-10)

B-tým

Rezerva
opět padla
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My jsme taky Bohemka

Dle nařízení svazu musí mít každé prvoligové

futsalové mužstvo dva mládežnické týmy. Bohemka

tento problém vyřešila výpomocí ze své mládeže,

a tak jsme mohli v juniorské futsalové lize vídat tým

U-16, který reprezentovali hráči ročníku 1994. O tom,

že šlo o reprezentaci úspěšnou, svědčí fakt, že se

mladí Klokani probojovali mezi čtyři nejlepší týmy

republiky. Závěrečný turnaj Final Four hostila

pardubická ČEZ Arena.

Semifinále:

Bohemians 1905 5 (1)

Tango Brno 3 (2)

Branky: 1. 0:1, 4. Hejno 1:1, 8. 1:2, 17. Slánský 2:2,

23. 2:3, 27. Barták (pen.) 3:3, 27. Barták 4:3, 30.

Havel 5:3 

Bohemians 1905: Starczewski – Barták, Slánský,

Vobořil, Nerad, Hejno, Matějka, Žaloudek, Havel,

Hubínek, Slavík.

Trenér Vychodil: Vstup do utkání a jeho první část

jsme nezvládli a Tango po většinu času semifinále

mělo navrh. My jsme neustále dotahovali a i přes

pozvolně zlepšující se výkon jsme měli k postupu do

finále dál. Zlomovým bodem tak byla 27. minuta, ve

které nejprve Barták z penalty (jenž vyvolala emoce)

srovnal stav a vzápětí nás poslal i do vedení, které

ještě pečetil při power – play brankou do prázdné

svatyně soupeře Havel. Nelze ovšem opomenout

výkon brankáře Starczewského, jehož zákroky nás

v prvním poločase držely ve hře.

Finále:

Bohemians 1905 3 (1)

Indoss Plzeň 7 (1)

Branky: 3. 0:1, 9. Barták 1:1, 18. 1:2, 18. Nerad 2:2, 18.

2:3, 21. 2:4, 22. 2:5, 22. Barták 3:5, 28. 3:6, 29. 3:7. 

Bohemians 1905: Starczewski – Barták, Slánský,

Vobořil, Nerad, Hejno, Matějka, Žaloudek, Havel,

Hubínek, Slavík, Bulíček.

Trenér Vychodil: Jestli jsme se již v semifinále

prezentovali výkonem, který byl na hony vzdálený

našim schopnostem, tak nevím jak definovat náš

výkon finálový. Myslím si, že Indoss vyhrál naprosto

zaslouženě. Snad jen hra dvojice Nerad –Barták, která

se podílela na všech brankách, snesla přísnější měřítko

a nabídla ČEZ Aréně něco k pokoukání.

Závěrečné hodnocení trenéra Michala Vychodila:
Stříbrné medaile, nás „kopaček“, jak nás nazývají

futsaloví specialisté, jsou v našem premiérovém roce

slušný počin. Ve mně a i v hráčích však převládá

zklamání. Zaprvé výkony, kterými jsme se prezentovali

na Final Four, byly bídné a moc velkou reklamu jsme si

neudělali, zadruhé jsme s finálovým soupeřem Indossem

v sezóně ani jednou neprohráli, ale zde nás chytře,

v tom nejdůležitějším měření, přehrál ostudným

rozdílem. A zatřetí se kluci již příští rok soutěže U-16

nezúčastní (i přesto, že věkově by ještě mohli) a přepustí

své místo hráčům ročníku narození 1995. Celkově ale

převládají určitě pozitiva. Reprezentovali jsme Bohemku,

zpestřili si zimní přípravu, získali medaile a zážitky, které

nám dlouho zůstanou.

Juniorští futsalisté
mají stříbro

Juniorští futsalisté
mají stříbro
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Bohemians 1905 – FK Teplice 43

Fotogalerie fans
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GENERÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI HLAVNÍ PARTNEŘI

Partneři Bohemians 1905
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OFICIÁLNÍ DODAVATELÉ

PARTNEŘI
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Trenér: Jiří Plíšek

Asistent: Zdeněk Klucký

BRANKÁŘI

1 Martin Slavík 21. 09. 1979

30 Tomáš Grigar 01. 02. 1983

OBRÁNCI

2 Matej Siva 10. 10. 1984

3 David Jablonský 10. 05. 1989

4 Martin Klein 02. 07. 1984

6 Vlastimil Vidlička 02. 07. 1981

15 Petr Lukáš 24. 04. 1978

20 Milan Matula 22. 04. 1984

22 Antonín Rosa 12. 11. 1986

ZÁLOŽNÍCI

5 Admir Ljevakovič 07. 08. 1984

7 Michal Gašparík 19. 12. 1981

8 Štěpán Vachoušek 26. 07. 1979

9 Pavel Verbíř 13. 11. 1972

10 Vlastimil Stožický 19. 08. 1983

11 Lukáš Zoubele 20. 12. 1985

12 Michal Doležal 19. 08. 1977

27 David Kalivoda 25. 08. 1982

ÚTOČNÍCI

17 Tomáš Vondrášek 26. 10. 1987

18 Libor Došek 24. 04. 1978

19 Jakub Mareš 26. 01. 1987

23 Osama Elsamni 29. 09. 1988

24 Richard Veverka 16. 12. 1987

25 Aidin Mahmutovič 06. 04. 1986

26 Alen Melunovič 26. 01. 1990

Trenér: Pavel Hoftych

Asistent: Pavel Medynský 

Asistent: Václav Hradecký 

Asistent: Pavol Švantner 

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

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

11 Ferenc Róth 24. 12. 1978

15 Jiří Kaufman 28. 11. 1979

16 Jan Moravec 13. 07. 1987

20 Amadou Cissé 23. 10. 1985

25 Martin Kotyza 01. 10. 1984

26 Rastislav Vdovjak 12. 04. 1990

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

21 Milan Škoda 16. 01. 1986

22 Aziz Ibragimov 21. 07. 1986

31 Vladimír Bálek 08. 03. 1981

Bohemians 1905 FK TepliceBohemians 1905 FK Teplice
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