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Editorial

Bohemka zatím v každém zápase po gólu.

Slovácku máme co vracet!

Bartek otevřel brankový účet
letošní sezóny.

Bohemka
veze bod
z Hradce.

Trenér Hoftych:
„Prohospodařili jsme
první půli!“

Martin Nešpor
vsítil
premiérový
gól.

V Plzni oblékl
kapitánskou pásku
Lukáš.

Bohemka
poprvé
v sezoně
prohrála.

V Ondrášovka Cupu
proti Varnsdorfu.

V Edenu nebyl doma nikdo.
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Slovo trenéra

Čeká násČeká nás
těžkýtěžký
duelduel

Tak zase “doma“. Máme za sebou vstup do soutěže, 

který nám ukázal naše možnosti. Před sezónou nás 

většina médií pasovala na sestupové místo i díky ztrátě 

domácího stadionu. My musíme ukázat, že máme na víc. 

Vršovické derby na vršovickém stadionu jsme 

zvládli se ctí,byli jsme aktivní a to i díky úvodní brance 

Bartka, do kolen nás neposlal ani vyrovnávací gól, 

ani vyloučení Rychlíka a třicetiminutová přesilovka 

Slavie. Důležité bylo, že jsme z dobré obranné 

činnosti účinně a dobře vyráželi do rychlých brejků 

a soupeře neustále zlobili. Podobným způsobem jsme 

se prezentovali i v Hradci, který vzbuzoval respekt 

vítězstvím nad Spartou a doma je velmi silný. Utkání 

bylo podobné tomu se Slavií, Hradec byl víc na míči, 

my jsme dobře kombinovali a rychle přecházeli do 

útoku. Utkání skončilo zaslouženou remízou, mohli 

jsme prohrát, ale při lepším řešení našich útoků bylo 

i na vítězství. Na závěr této trilogie jsme hráli v Plzni, 

která měla v nohách výborný a těžký duel s Besiktasem 

Istanbul. Věřili jsme, že při naší důrazné a aktivní hře 

můžeme v závěru mít víc sil než soupeř. To se sice 

ukázalo, ale my jsme k tomu moc nepřispěli. Nedařilo 

se nám účinně kombinovat, ani dotahovat útočné 

akce, sice nám slušně zahráli defenzivní hráči, ale 

až na Moravce a Nešpora zklamali všichni ofenzivní. 

V Plzni nám také chyběli Nikl, Sňozík a Hartig, což je 

velké oslabení i po morální stránce. Po zranění nebo 

tréninkové absenci ještě nejsou v optimální formě 

Štohanzl a Trubila. Podzim je ale dlouhý a věříme, že 

ho zvládneme i se všemi jmenovanými. 

Dnes nás čeká Slovácko, které má dobrý tým 

a výborný vstup do sezóny. Viděl jsem je na Spartě 

a i tam sahali po bodu. Děkujeme všem, kdo jste nás 

přišli podpořit v těžkém duelu.
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Na návštěvě u Vládi Bálka

Jakmile má na Bohemce padla, vyráží na druhou šichtu. Kousek od Florence pracuje 
v jedné pojišťovně jako správce sítě. „Jsem asi jeden z mála, ne-li jediný ligový hráč, 
který je někde zaměstnaný. Někteří kluci vedle fotbalu ještě podnikají, ale aby někdo 
z nich normálně chodil do práce, to jsem ještě neslyšel,“ říká devětadvacetiletý 
Vladimír Bálek.

Práci beru jako relaxaciPráci beru jako relaxaci
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Chcete dál pracovat jako ajťák, nebo už jste se 

rozhodl věnovat jenom fotbalu?

Tuhle práci dělám pořád, ale fotbal se pro mě už 

stal číslem jedna. Toho ajťáka jsem si zvolil spíš jako 

brigádu. Dřív jsem tam taky byl na vedlejší pracovní 

činnost, ale to bylo něco jiného, protože jsem většinou 

hrál nižší soutěž. Teď kopu první ligu, takže musím 

preferovat fotbal.

Co umíte líp? Hrát fotbal, nebo se starat 

o počítače?

Jako ajťák se vlastně pořád zaučuju. Hodně toho 

zapomínám, protože tam nejsem pořád a je to hodně 

variabilní práce. Sice jsem tam zaměstnaný už přes 

čtyři roky, ale musím se ještě hodně učit. Jak už 

jsem říkal v jednom rozhovoru: Určitě víc rozumím 

fotbalovým pravidlům, než počítačům. Kolegové 

umějí programovat, já se spíš starám o uživatele. 

Ve fi rmě dělá šest set lidí, takže řeším jejich 

požadavky – třeba, když jim jde počítač moc pomalu 

a já jim ho musím nově nainstalovat. Někdy je toho 

docela dost.

A jaký je tam pracovní kolektiv? Podobá se 

osazenstvo vaší kanceláře postavám ze seriálu 

Ajťáci?

Někdo z nich možná ano... (směje se) Jsou to fajn 

kluci a máme prima partu. Pro mě je to druhá kabina. 

Je nás tam jedenáct a jedná se o úplně jinou sortu lidí, 

než máme na Bohemce. Ale sledujou fotbal a fandí. 

Jenom mají jiný humor než fotbalisti. Srovnávat se to 

moc nedá. Je to ale docela zajímavá konfrontace. Pár 

kluků z fotbalu už mi řeklo, že mi to docela závidí, 

a že by si klidně něco podobného zkusili. Někdy se 

totiž člověk nudí, tak proč si ve volném čase fi nančně 

nepřilepšit? 

Kdy jste s tím začal?

To bylo v době, kdy jsem hrál za Xaverov. Přítelkyně 

na mě naléhala, ať si něco najdu. Tak jsem rozhodil sítě 

a kamarád ze střední školy mě dostal až sem. Pak jsem 

v tom pokračoval, i když jsem hrál za Prahou. Přes den 

jsem byl v práci a večer jel na trénink třeba do Vlašimi. 

Občas jsem toho měl až až, ale zase jsem si na hřišti 

krásně pročistil hlavu. 

A to si nechcete ve volných chvílích raději 

odpočinout? Někdo má fotbalisty za lehkoživky, 

ale kdo to někdy zkusil, ví, že je to pořádná dřina.

To určitě. Zrovna v pondělí bylo pořádné vedro, 

takže trénink nám dal docela zabrat. Když jsem 

pak odpoledne přijel do pojišťovny, padl jsem 

na židli a říkám klukům: Dneska vám asi moc 

nepomůžu. Ale i když jsem fyzicky vyčerpaný, nedá 

mi to a jedu tam. Já to beru jako výborný způsob 

odreagování. Odpočinu si psychicky. V úterý jsme 

měli na Bohemce volno, tak jsem strávil v pojišťovně 

skoro celý den. Jindy je to samozřejmě méně. 

V průměru dělám tak pětadvacet hodin týdně. Podle 

toho, jak často trénujeme a v jaké fázi je příprava. 

Co bych jiného dělal? Byl bych doma, nebo bych si 

šel třeba zahrát tenis. Takhle aspoň na sport na chvíli 

zapomenu.

Byl jste odmalička fanda do počítačů?

Na střední škole jsem dostal od táty počítač, ale to 

bylo spíš kvůli hrám. Ty už mě dneska tolik nebaví. 

Maximálně si zapařím něco online přes internet. Třeba 

Fotbalového manažera, ale to je jen taková sranda. 

Vytvořím si tým, připravím ho na zápas a vymyslím 

taktiku. Ještě jsem ale nic nevyhrál. Nejde mi moc 

nakupování a prodávání hráčů, spíš se zaměřuju 

na trénink.

„Přál bych si, aby na zápas se 
Slováckem přišlo víc diváků než 
v prvním kole. Jsme hodně zvědaví, 
jestli fanoušci přestanou protestovat 
a podpoří nás. Mrzí nás, když odmítají 
do Edenu chodit, protože tím nic 
nezmůžou. Nezbývá nám, než je 
přilákat do ochozů dobrými výsledky.“

A máte doma nějakou nadupanou mašinu?

Mám notebook s wifi . Beru si ho i na soustředění, kde 

se připojuju na internet. 

Obejdete se bez počítače na dovolené, nebo vás 

tam chytá absťák?

Rozhodně tím nejsem posedlý tak, že bych u moře 

hned první den běžel do internetové kavárny. Ale 

když jsme byli s manželkou na jaře na svatební cestě 

v Thajsku, zašel jsem si přečíst e-maily. Nebyl to 

problém, internet byl skoro na každém rohu.

Co všechno jste v Thajsku zažili?

Byli jsme třeba na ostrově Ko Samui, kde se přesně 

před deseti lety zabil Peter Dubovský. Procházeli jsme 

ty vodopády, kde se to stalo, i když jsme asi nebyli 

přímo na místě toho neštěstí. Připomněl jsem si to pak 

ještě i po návratu domů, když jsem si na Facebooku 
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„Lukáš Hartig je mezi našimi útočníky 

jedničkou, bohužel ho sužují zdravotní 

problémy. Já s Milanem Škodou jsme zhruba 

na stejné úrovni a pak je tady mladý Martin 

Nešpor, který má všechno před sebou. V Plzni 

ale dal gól, takže možná proti Slovácku bude 

hrát on. Já to beru tak, že musím makat 

v tréninku a když nastoupím a dostanu se 

do šance, jakou jsem měl třeba proti Slavii, měl 

bych ji proměnit,“ uvědomuje si odchovanec 

pražské Slavie. 

DOTAZNÍK HRÁČE

VZDĚLÁNÍ

Maturita na obchodní akademii.

PRVNÍ KLUB

Horní Měcholupy. Začínal jsem tam s Tomášem 

Pešírem.

OBLÍBENÝ KLUB

Arsenal. A v poslední době Barcelona, ta hraje 

bezkonkurenčně nejlepší fotbal.

OBLÍBENÝ TRENÉR

Rád vzpomínám na Luďka Klusáčka, který mě 

vedl v béčku Slavie a na Xaverově. Po lidské 

i odborné stránce byl naprosto skvělý.

OBLÍBENÝ HRÁČ

Jako malý kluk jsem miloval Garyho Linekera. 

Teď je pro mě číslo jedna Lionel Messi.

OBLÍBENÉ JÍDLO

Těstoviny a rýže na jakýkoli způsob.

OBLÍBENÉ AUTO

Líbí se mi BMW, ale jezdím Fordem Sierra. 

A do práce nejradši metrem nebo tramvají.

přečetl vzpomínku mého bývalého spoluhráče 

z Bohemky Radoslava Augustína. Bylo mi to moc 

líto, protože Dubovský byl výborný fotbalista a asi 

i výjimečný člověk.

Pojďme k veselejším věcem. Jaké zážitky jste si 

ještě z Thajska odvezli? 

Asi to moře a ostrov Phi Phi. Měli jsme moc 

krásné ubytování a prožili jsme tam nádherné 

dva týdny. Nedávno jsme koukali na fotky a žena 

skoro brečela. Říkala, že by se hned vrátila zpátky 

do Thajska.

Manželku jste si v květnu bral po osmileté 

známosti. To jste si dal pořádně načas...

Neměli jsme zajištěné bydlení, tak jsem do toho 

nehrnul. Teprve když jsme tuhle otázku vyřešili, svolil 

jsem a vzali jsme se.

Vy jste svolil? Snad vás partnerka nežádala 

o ruku?

Ne, to ne, svolil jsem spíš sám pro sebe... (směje se) 

Byl jsem vnitřně rozhodnutý a připravený a tak jsem 

přítelkyni požádal o ruku. Naštěstí řekla Ano.

Kde jste se tedy usadili?

V Horních Měcholupech, kde jsem se narodil. Mám 

to deset minut k rodičům. Našli jsme si byt v paneláku 

kousek od Hostivařské přehrady. Manželka před rokem 

dostudovala ekonomku a šla pracovat do banky, takže 

vyděláváme oba.

Když už jste zmínil rodiče, otec je prý vaším 

velkým fanouškem. Dokonce i první ligový gól 

jste věnoval právě jemu. Proč?

Protože mě hodně podporoval a žil tím. Už 

od přípravky mě vozil na zápasy a držel mi palce. 

Tím gólem se mi splnil sen. Čekal jsem na něj hodně 

dlouho, i když jsem toho v lize do té doby zase tolik 

neodehrál.

Hrál tatínek fotbal závodně?

Spíš jen rekreačně. Věnoval se celé řadě sportů – 

pingpongu, basketu a samozřejmě taky fotbalu. 

Ale neživil se tím. Už asi třicet let pracuje v České 

televizi jako osvětlovač. Dělá třeba studia Ligy mistrů 

a Evropské ligy. Na mě si ale ještě neposvítil.

Tomáš Radotínský
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Zaostřeno na

Jak celá situace vznikla?

„Naši fanoušci přijeli do Hradce a do Plzně v počtu 

několika stovek a chovali se tam výborně. Přesto 

po utkání v Plzni došlo k neadekvátnímu chování 

policie, která se při nástupu fanoušků do autobusu 

chovala velmi agresivně a naši fanoušci museli celou 

situaci uklidňovat, i když by to mělo být naopak 

a psychologickou stránku věci by měla mít na starosti 

policie. Na celou věc mě upozornili fanoušci, kteří byli 

celému incidentu přítomni. Za to jim děkuji, protože 

my jako klub můžeme nyní reagovat po ofi ciální linii.“

Problém chování bezpečnostních složek směrem 

k fanouškům se ale netýká jen zápasu v Plzni…

„To je pravda a i my jsme s tím měli v minulosti při 

dvou zápasech problémy. Může se stát, že proběhne 

nějaký incident, to nelze nikdy vyloučit, ale nemělo by 

být pravidlem, že se k fanouškům přistupuje od první 

chvíle jako k trestancům. A to se v Plzni dle mých 

informací dělo. Mám ohlasy od více fanoušků, že už 

od úvodní kontroly byly problémy a vyvrcholilo to 

Během uplynulého týdne fanoušci 
Bohemians řešili dozvuky utkání 
v Plzni, kde se k nim skandálním 
způsobem chovala policie a agre-
sivní chování po utkání bylo ze 
strany policie naprosto neadekvát-
ní. S fanoušky celou situaci řešil i ře-
ditel Bohemians 1905 Lukáš Přibyl.

pozápasovým incidentem. Fanoušci Bohemky nejsou 

jediní, kterým se to v poslední době stalo. Odmítáme, 

aby na fanoušky bylo pohlíženo presumpcí viny.“

Co pro to jako klub můžete udělat?

„My jsme odeslali na fotbalový svaz dopis, aby byla 

svolána schůzka klubů s policií, kde by se řešilo 

chování policie směrem k fanouškům. Zároveň jsem 

vyvolal osobní schůzku s šéfem pražské policie, 

se kterým máme velmi dobré vztahy a spolupráce 

funguje výborně. I on může celé situaci pomoci, 

protože chápe i pohled fotbalového fanouška. To 

jsou nejbližší konkrétní kroky. Před každým dalším 

výjezdem se budeme snažit více komunikovat 

s policií v daném městě, ale vyloučit opakování 

podobného chování nikdy nelze. Cítím, že je potřeba 

se ale ozvat. Fanoušci to udělali, my jako klub to 

musíme udělat také, protože takové chování nelze 

tolerovat. Jsme pro trestání nezákonného jednání, 

ale aby policie trestala fanoušky za to, že přijeli 

na fotbal, to je nehorázné.“

BezpečnostBezpečnost
na stadionechna stadionech
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Depo Hostivař

Zlatá – ETAPA II
www.zlatebydleni.cz
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zppevněnýých pploch 

a  zatravnění

Zlatá, s.r.o., Přátelství 142/81, Praha 10 – Uhříněves,
tel: 724 754 001, www.zlatebydleni.cz

Vaše investice mohou být po dobu výstavby úročeny až do výše 3,5% p.a.

Ceny od
3 390 000,-

včetně DPH



Spárovací hmoty a silikony 
- čistá koupelna bez plísní
Zvýšená vlhkost, nedostatečné osvětlení a větrání vedou v koupelnách k tvorbě plísní 
a množení nežádoucích mikroorganismů.
Nový Ceresit MicroProtect systém však dokáže vaši koupelnu před plísněmi nejen 
dlouhodobě ochránit, ale zároveň z ní vytvoří skutečně hygienické a estetické prostředí.

Spáry zůstanou čisté a krásné na opravdu dlouhou dobu!

Běžná spárovací hmota Spárovací hmota Ceresit  
s recepturou MicroProtect

CeresitMicroProtect_163x230.indd   1 23.7.2009   10:58:46



Představení týmu 1. FC Slovácko

Stačila jediná minuta a v sobotu bychom nastupovali 

proti vedoucímu týmu tabulky. Přesně 90 sekund 

totiž dělilo Slovácko od zisku jednoho bodu za remízu 

ve druhém kole na Letné proti Spartě. Se ziskem šesti 

bodů je tak zatím na druhém místě za Plzní. Ostatní dva 

domácí zápasy totiž mužstvo trenéra Soukupa zvládlo 

na výbornou. Nejprve rozstřílelo Teplice a naposledy 

si poradilo i s nepříjemným Hradcem Králové. V obou 

zápasech se navíc diváci bavili atraktivním ofenzivním 

fotbalem se spoustou dalších šancí. Před sezonou 

přitom řadila tým z Uherského Hradiště řada fotbalových 

expertů mezi kandidáty sestupu. 

Začátek sezony mělo Slovácko výborný i loni. Stejně jako 

v té letošní hrálo líbivý útočný fotbal, ale bez bodového 

efektu. Ve chvíli, kdy přišlo i první vítězství, byl navíc 

na několik zápasů potrestán klíčový útočník Švancara a tým 

tehdejšího trenéra Mazury začal bojovat doslova o holou 

záchranu. O atraktivním fotbale najednou nemohla být 

vůbec řeč a bodový import se na několik kol úplně zastavil. 

O holé přežití hrálo Slovácko prakticky až do úplného 

konce soutěže. Nakonec vyválčilo 14. místo a všichni 

v Uherském Hradišti si určitě zhluboka oddychli. 

Jak již bylo řečeno, jedním z klíčových hráčů soupeře 

je kontroverzní útočník Petr Švancara. Ve své nejlepší 

formě je prakticky nezastavitelný a kromě krásných gólů 

baví diváky i nápaditými kousky. Na druhou stranu často 

je zcela neviditelný a pro mužstvo nijak přínosný. Letos 

na jaře se dokonce v několika zápasech nedostal ani 

do základní jedenáctky. Neméně důležité pro ofenzívu 

Slovácka je i mladé duo Ondřejka, Fujerík. První z nich 

se v útoku snaží více než zdatně napodobovat svého výš 

zmiňovaného učitele a druhý oba zásobuje centrovanými 

balony z pravé strany. Naposled proti Hradci byl Fujerík 

mužem zápasu, prakticky celých 75 minut až do svého 

vystřídání strávil ve sprintu a vymýšlel jednu útočnou akci 

za druhou. 

Velký podíl na současném více než lichotivém 

postavení mužstva má určitě také veleúspěšný 

mládežnický trenér Miroslav Soukup, který do klubu 

původně nastoupil jako sportovní ředitel a po odvolání 

trenéra Mazury se vrátil ke svému původnímu řemeslu. 

Jeho fi losofi e je vcelku jasná – sází především na mladé 

hráče z řad odchovanců doplněné o několik zkušených 

kozáků a diváky chce bavit ofenzivním fotbalem.

V minulém ročníku první ligy jsme se Slováckem 

uhráli jediný bod, který však měl v konečném účtování 

cenu zlata. Na podzim jsme doma v Ďolíčku prohráli 

1:0. O jediný zásah mezi tyče se v jinak vcelku nudném 

zápase zasloužil pochopitelně Petr Švancara. Rychle 

rozehraným rohem se mu podařilo zaskočit naší 

obranu a pro nabíhajícího Kordulu už nebyl problém 

do odkryté branky skórovat.

Jarní odveta v Uherském Hradišti skončila 

spravedlivou dělbou bodů po remíze 1:1. Až 

do osmdesáté třetí minuty jsme sice prohrávali a se 

štěstím přežili i několik dalších šancí domácích, ale pak 

se trefi l Škoda a v nastavení mohl o našem vítězství 

rozhodnout střídající Bálek 

1. FC Slovácko – tradičně skvělý úvod sezóny1. FC Slovácko – tradičně skvělý úvod sezóny
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Radek Sňozík 1
17. 10. 1975
brankář
87 kg, 187 cm

Jiří Havránek 19
1. 9. 1987
brankář
83 kg, 186 cm

 Jiří Rychlík 9
24. 11. 1977
obránce
73 kg, 181 cm

Jiří Kaufman 15
28. 11. 1979
záložník
77 kg, 179 cm

Jan Moravec 16
13. 7. 1987
záložník
68 kg, 175 cm

Lukáš Hartig 12
28. 10. 1976
útočník
79 kg, 185 cm

Václav Marek 28
16. 3. 1981
brankář
80 kg, 187 cm

 Martin Cseh 27
22. 8. 1988
obránce
80 kg, 186 cm

Amadou Cissé 20
23. 10. 1985
záložník
78 kg, 187 cm

Martin Nešpor 14
5. 6. 1990
útočník
74 kg, 183 cm

 Pavel Lukáš 3
20. 11. 1975
obránce
74 kg, 181 cm

 David Bartek 5
13. 2. 1988
záložník
70 kg, 176 cm

Martin Kraus 17
30. 5. 1992
záložník
67 kg, 177 cm

 Milan Škoda 21
16. 1. 1986
útočník
80 kg, 190 cm

 Josef Jindřišek 4
14. 2. 1981
obránce
83 kg, 178 cm

 Jan Štohanzl 6
20. 3. 1985
záložník
72 kg, 174 cm

Aziz Ibragimov 22
21. 7. 1986
útočník
72 kg, 179 cm

 Marek Nikl 7
20. 2. 1976
obránce
82 kg, 183 cm

 Daniel Nešpor 30
28. 9. 1987
obránce
80 kg, 186 cm

Igor Držík 8
10. 4. 1982
záložník
75 kg, 174 cm

Vitali Trubila 11
7. 1. 1985
záložník
68 kg, 173 cm

Vladimír Bálek 31
8. 3. 1981
útočník
77 kg, 189 cm

Jan Hauer 2
18. 5. 1990
obránce
80 kg, 186 cm

 Bohemians 1905  Soupiska A mužstva

PŘÍCHODY A–TÝM

Daniel Nešpor – hostování, FC Graffin Vlašim

Igor Držík – přestup, MFK Dubnica nad Váhom (Slovensko)

Jiří Kaufman – přestup, FC Hradec Králové

Vitali Trubila – hostování, SK Slavia Praha

Martin Kraus – z dorostu Bohemians 1905

Jan Hauer – z B týmu

ODCHODY A–TÝM

Dalibor Slezák – ukončení profesionální kariéry, bude působit v B týmu

Michal Pávek – přestup, FC Hradec Králové

Martin Kotyza – hostování, FC Graffin Vlašim

Benoit Barros – hostování, FC Graffin Vlašim

Jan Růžička – hostování, FC Zenit Čáslav

Ivan Hašek – hostování, AC Sparta Praha B

Rastislav Vdovjak – konec hostování z FC Spartak Trnava (Slovensko)

Michal Dian – v jednání

Ferenc Róth – v jednání Sokol Ovčáry

Ivan Janek – hostování, MFK Zemplín Michalovce

ZMĚNY V KÁDRU LÉTO 2010
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 Pavel Hoftych
9. 5. 1967
trenér

 Luboš Ptáček
20. 9. 1960
lékař    

 Pavel Medynský
28. 10. 1964
asistent trenéra

Alice Hamáčková
26. 8. 1970
fyzioterapeutka

 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

 Bohemians 1905  Realizační tým

Statistiky hráčů

Rozpis podzimních
ligových utkání
   1.  16. 7. 2010 17:30

 Bohemians 1905
    Slavia Praha 

1:1 (1:1)

   2.  26. 7. 2010 18:00
 Hradec Králové

    Bohemians 1905 
1:1 (0:1)

   3.  1. 8. 2010 17:00
 Viktoria Plzeň

    Bohemians 1905 
2:1 (1:0)

 
  4.  7. 8. 2010 18:00

 Bohemians 1905
    1. FC Slovácko 

:

   5.  15. 8. 2010 15:00
 FK Jablonec

    Bohemians 1905 
:

   6.  22. 8. 2010 17:00
 Bohemians 1905

    České Budějovice 
:

 
  7.  29. 8. 2010 15:00

 Ústí nad Labem
    Bohemians 1905 

:

   8.  12. 9. 2010 17:00
 Bohemians 1905

    1. FK Příbram 
:

   9.  19. 9. 2010 17:00
 1. FC Brno

    Bohemians 1905 
:

 10.  26. 9. 2010 17:00
 Bohemians 1905

    Baník Ostrava 
:

 11.  3. 10. 2010 17:00
 Mladá Boleslav

    Bohemians 1905 
:

 12.  17. 10. 2010 17:00
 Bohemians 1905

    Slovan Liberec 
:

 13.  24. 10. 2010 17:00
 Sigma Olomouc

    Bohemians 1905 
:

 14.  31. 10. 2010 17:00
 Bohemians 1905

    Sparta Praha 
:

 15.  7. 11. 2010 17:00
 FK Teplice

    Bohemians 1905 
:

 16.  14. 11. 2010 17:00
 Bohemians 1905

    Hradec Králové 
:

 Hráč Záp. Min. Br./Čis. kon. Asist. Žk Čk

 BRANKÁŘI

 Jiří Havránek 0 0 
 Václav Marek 1 90 
 Radek Sňozík 2 180 

 OBRÁNCI

 Martin Cseh 3 270 
 Jan Hauer 0 0 
 Josef Jindřišek 3 270 
 Pavel Lukáš 2 180 
 Daniel Nešpor 2 180   1 
 Marek Nikl 1 90 
 Jiří Rychlík 1 63   1 1

 ZÁLOŽNÍCI

 David Bartek 3 233 1 
 Amadou Cissé 1 27 
 Igor Držík 3 270   1 
 Jiří Kaufman 3 224  1 
 Martin Kraus 0 0 
 Jan Moravec 3 270  1 1
 Jan Štohanzl 2 91   1 
 Vitali Trubila 2 39 

 ÚTOČNÍCI

 Vladimír Bálek 2 101 
 Lukáš Hartig 2 92   1 
 Aziz Ibragimov 0 0 
 Martin Nešpor 3 49 1  1 
 Milan Škoda 3 233  1 1 

Bohemians 1905 – 1. FC Slovácko 13



Gambrinus liga začala zápasem Bohemians 1905 

– Slavia. Okolo utkání bylo hodně emocí nejen kvůli 

sportovní rivalitě, ale i kvůli tomu, že Bohemka hrála 

v Synot Tip Aréně první zápas jako domácí tým 

a hned proti tradičnímu „obyvateli“ Slavii. Utkání 

se ale nakonec odehrálo bez jediného incidentu, 

na stadion dorazilo 5 623 fanoušků, což určitě není 

tradiční návštěva na vršovickém derby. Jedná se sice 

o ligový průměr z minulých let, ale oproti poslednímu 

vzájemnému zápasu je to třetinová návštěva. 

Na úbytek fanoušků měla určitě vliv atmosféra okolo 

stěhování i okolo samotného zápasu, na organizovaný 

pochod proti stěhování do Edenu pak dorazily přibližně 

dvě stovky fanoušků Bohemky.

Samotný zápas začal bez komplikací a na stadionu 

se povzbuzovalo slušně. Lepší náladu měli od počátku 

Klokani, kteří vedli už po 60 vteřinách 1:0. Hartig 

založil akci, Moravec odcentroval před branku 

a Bartek z první zavěsil. Krásná akce na úvod utkání 

i celé ligy. Bohemka využila psychické výhody a byla 

na začátku lepší. Ovšem Slavia se dočkala brzké 

odpovědi v podobě sóla Kisela, které úspěšně 

zakončil v 17. minutě. Stav 1:1 nakonec vydržel až 

do závěrečného hvizdu, i když herní převahu měla 

Slavia a šance byly na obou stranách.

Klokani dohrávali více než dvacet minut v deseti 

po vyloučení Rychlíka, který dostal druhou žlutou 

kartu. Hrálo se v úmorném vedru, přesto byl k vidění 

velmi dobrý fotbal a Bohemka se často pouštěla 

i do ofenzivních kombinací a měla šance. Tu největší 

spálil Vladimír Bálek.

Branky: 1. Bartek – 17. Kisel.

Rozhodčí: Helebrant – Filípek, Dobrovolný.

ŽK: Rychlík, Držík, Moravec – Vlček, Koubský.

ČK: 63. Rychlík.

Diváků: 5623.

Bohemians 1905: Sňozík – Rychlík, Csech, Nikl, 

Jindřišek – Bartek, Držík, Kaufman (88. M. Nešpor), 

Moravec – Bálek (64. Štohanzl), Hartig (38. Škoda).

SK Slavia Praha: Vaniak – Hubáček, Trapp, Koubský, 

Čelůstka – J. Černý, Kisel, Ragued, M. Černý

(73. Janda), Grajciar (82. Belaid) – Vlček.

Bohemians 1905Bohemians 1905
Slavia PrahaSlavia Praha

1:11:1

1. kolo
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2. kolo

S jednou očekávanou změnou na levém kraji obra-

ny po vyloučení Rychlíka v minulém zápase a druhou 

nečekanou po zranění Nikla nastoupili „Klokani“ 

do zápasu v Hradci. Na kraji obrany se v základní je-

denáctce představil Daniel Nešpor a ve středu obra-

ny Pavel Lukáš.

Domácí „votroci“ vlétli do zápasu zostra, v úvodní 

pětiminutovce si vypracovali dvě gólové šance, přičemž 

Sňozíkovi jednou pomohla i tyč. Bohemka se pomalu 

osmělovala, střely Hartiga šly ovšem vysoko nad a mezi 

tři tyče se nevešla ani hlavička Lukáše po rohu. Po ne-

celé půlhodince už mnohem nebezpečněji zakončoval 

hned dvakrát Bartek. Po jeho akci zahrávala Bohemka 

roh, k hlavičce se dostal Škoda, sice nezamířil do bran-

ky, ale od zad exklokana Pávka se míč ocitl v síti a Bo-

hemka vedla 1:0.

Stejně jako první poločas začal i druhý, Hradec 

se chtěl před vyprodanými ochozy ukázat o od prv-

ních minut druhé půle zle zatápěl obraně Bohemky. 

Hradec KrálovéHradec Králové
Bohemians 1905Bohemians 1905

1:11:1
Ve 48. minutě zahrál nešťastně rukou ve vápně Cseh 

a Černý se z penalty nemýlil – 1:1. Hradec pokračo-

val v náporu a mohl vedení strhnout na svou stranu. 

Bohemka hru postupně vyrovnala, ale nebezpečnější 

přeci jen byli po zbytek zápasu domácí. Změnu skó-

re nepřinesla ani závěrečná střídání trenéra Hofty-

cha a Bohemka stejně jako v minulém kole bere bod 

za remízu 1:1.

Branky: 49. Černý (z penalty) – 29. Pávek (vlastní).

Rozhodčí: Adam – Košec, Urban.

ŽK: Hartig, Škoda, D. Nešpor.

Diváků: 6000 (vyprodáno).

Hradec Králové: Lindr – Karal (46. Dvořák), Chleboun, 

Wozniak, Pávek – Rezek, Hochmeister, Fischer, 

Poděbradský – Černý, Pilař.

Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Lukáš, Cseh, D. 

Nešpor – Moravec, Držík, Kaufman, Bartek (88. Trubila) 

– Škoda (90. M. Nešpor), Hartig (54. Bálek).

Bohemians 1905 – 1. FC Slovácko 15
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3. kolo

Ve 3. kole se Bohemka představila v Plzni. 

První komplikace nastaly ještě před utkáním. 

Ke zraněnému Niklovi se přidal i brankář Sňozík, 

který se zranil na dopoledním rozcvičení. Kapitánskou 

pásku navlékl Pavel Lukáš, do branky se postavil 

Václav Marek. Bohemka vstoupila do utkání aktivně, 

prvních dvacet minut se hrál vyrovnaný zápas, až 

poté převzala iniciativu Plzeň, která nastoupila 

jen s jednou změnou oproti čtvrtečnímu utkání 

s Besiktasem.

Už to vypadalo na bezbrankový poločas, když 

ve 44. minutě zatáhl míč po levé straně Jiráček, 

přesprintoval Jindřiška a jeho přihrávku podél malého 

vápna usměrnil do branky Daniel Kolář. Od té 

doby Plzeň měla utkání pod kontrolou, Bohemce 

nepomohly ani tři změny krátce po přestávce. 

Na hřiště přišli Martin Nešpor, Trubila a Cissé. V 69. 

minutě po faulu na Rezka skóroval z přímého kopu 

Pavel Horváth.

Viktoria PlzeňViktoria Plzeň
Bohemians 1905Bohemians 1905

2:12:1
Bohemka se ale nevzdala a v závěru si vytvořila 

převahu. V 84. minutě po přihrávce Škody běžel 

sám na gólmana Martin Nešpor a k tyči krásně 

skóroval. Bohemka se nadechla k náporu. Vzápětí 

se mezi třemi Plzeňáky prokličkoval Škoda, ale 

prováhal možnost ke střele. Další pokus Moravce 

skončil jen těsně vedle. Bohemka tak nakonec 

v Plzni prohrála 1:2. 

Branky: 44. Kolář, 69. Horváth – 83. M. Nešpor.

Rozhodčí: Franěk – Kordula, Wilczek.

ŽK: Štohanzl, M. Nešpor. 

Diváků: 5228.

Viktoria Plzeň: Krbeček – Limberský, Rada, Bystroň, 

Navrátil – Petržela (86. Darida), Horváth, Kolář (90. 

Vaněček), Jiráček – Hruška (63. Střihavka), Rezek.

Bohemians 1905: Marek – Jindřišek, Cseh, Lukáš,

D. Nešpor – Moravec, Držík, Kaufman (46. M. Nešpor), 

Štohanzl (64. Cissé), Bartek (55. Trubila) – Škoda.



Bohemians 1905 – SK Slavia Praha
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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



Srdcem Bohemák

Fantomasi, nejdřív se tě musím zeptat, jak 

vlastně vznikla tvoje přezdívka?

(smích) To je docela zajímavý. Jednou jsme takhle 

byli v hospodě s „Bicí ženou Ančou“ a ona na mě, 

že jsem se na ni divně podíval, že prej vypadám 

jako Fantomas. Tak se to nějak ujalo. Už je to ale 

hromadu let.

Odkdy vlastně chodíš na Bohemku?

Tak od sedmi let, ale to bylo ještě na tribunu, kam mě 

bral táta. Do kotle jsem začal chodit tak od dvanácti. 

Od takových patnácti už chodím jenom tam.

Co tě na vršovickém klubu upoutalo?

No určitě nejdřív ta atmosféra, všichni kolem, jak 

jsou zapálený do Bohemky. To mě úplně očarovalo. 

Jako prvního fanouška, kterého si teď vybavuju, je 

vlastně paní Tichá, která seděla kousek ode mě. 

Klobouk dolů před ní. O samotný fotbal jsem se 

začal zajímat až posléze. Bohemku vždycky zdobila 

bojovná hra a žádný míč pro ni nebyl ztracenej.

Kdy jsi začal na Bohemku docházet pravidelně?

Už jako dítě mě bral táta autem na venkovní zápasy, 

kdy jsme koukali na zápas z tribuny. Jinak chodím, 

FantomasFantomas

řekněme takových pět, možná šest let chodím 

pravidelně. Za posledních x let jsem nebyl vlastně 

jen na zápase v Brně, což byl poslední ligový zápas 

minulé sezóny, protože jsem byl od čtvrtka až 

do neděle na fanouškovském turnaji v St. Pauli.

Hraješ sám fotbal nebo jsi jen fanoušek?

Fotbal hraju, ale už ne v žádném konkrétním klubu. 

Dokonce jako brankář jsem to kdysi zkoušel i v Bohemce, 

ale asi jsem nebyl dost dobrej. (smích) Tak jsem hrál 

v Kazíně, asi tak do svých osmnácti let. Pak jsem toho 

nechal. Teď v létě se účastním spousty různých turnajů, 

někdy chytám, jindy zas hraju v poli. Jak je potřeba.

Pokud porovnáš kotel z dob tvých začátků s tím 

dnešním, jaký vidíš rozdíl?

Já bych řekl, že je to víceméně stejný. Atmosféra tu 

vždycky byla skvělá, zvlášť když se nám dařilo jak 

herně, tak výsledkově. Akorát, co mě teď mrzí, že 

lidi moc nezvedají ruce a šály jak se má. Že vždycky, 

když se takhle rozhlédnu kolem, má většina ty šály 

jen kolem krku a nezvedají je nad hlavu.

Když se hrál úvodní zápas letošní ligy se Slavií, 

tak jsi byl kde?

Narodil se v roce 1986 v magické datum 
19. 05., tak říkajíc předurčené k tomu 
být Bohemák tělem i duší. Nikdo mu ne-
řekne jinak než Fantomas. Už od svých 
sedmi let chodí na Bohemku a od té 
doby na ni nedá dopustit. Dnes je nedíl-
nou součástí kotle.
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Byl jsem v průvodu. Strašně mě to mrzí a štve, co se 

teď s námi děje, Bohemka patří do Ďolíčku, je to náš 

domov. Hrozně rád bych chtěl kluky podpořit, ale já 

tam prostě jít nemůžu. Přece si nebudu hrát na to, 

že jsem tam doma. To prostě nejde.

Ale naše béčko bude hrát mistráky v Ďolíčku…

Našla se spousta lidí, co jasně řekla, že budou 

preferovat béčko. Myslím si, že když přijdou dva, 

možná tři tisíce fanoušků, tak si to tam hezky 

rozjedeme. Když bylo vyprodáno na ČFL, nemyslím 

si, že divize už je takový rozdíl. Ďolíček nám 

nevezmou. (úsměv)

Koho považuješ za současnou ikonu týmu?

(přemýšlí) Láďu Hrice! Je tady takových let! Vždycky, co 

si pamatuju je tu Láďa. Je to takovej sympaťák, mám 

ho prostě rád, je to duch týmu – náš Ládík.

Je něco, co bys s Bohemkou chtěl zažít?

Abychom se vrátili zpátky domů, do Ďolíčku. To je ze 

všeho nejdůležitější. Samozřejmě bych byl rád, abychom 

hráli nahoře v tabulce a nehráli jen o záchranu v 1. lize, 

ale jak jsem již řekl, Ďolíček, to je jasná priorita.

Lukáš Mašek
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FANSHOP Bohemians 1905

Již při prvním zápase jste mohli navštívit nový 

bohemácký fanshop v Synot Tip Aréně. Ten je 

otevřen jen při zápasech Bohemky, v pracovní 

dny nadále funguje fanshop v Ďolíčku. Nyní Vám 

přinášíme informace o fungování fanshopu během 

zápasu.

Fanshop otevírá dvě hodiny před výkopem a je 

přístupný jen zvenku. Během zápasu není možné 

stadion opustit a vrátit se zpět, proto v útrobách 

stadionu naleznete 3 prodejní stánky u sektorů 

120, 124 a 227 (viz. mapka). Stánek č. 3 u sektoru 

120 funguje jen o poločasové přestávce.

Kamenný fanshop je samozřejmě možné navštívit 

i při odchodu na konci zápasu a můžete zde zakoupit 

vstupenky na nejbližší venkovní zápas.

Magazín Klokan – zakoupíte u korzujících 

prodejců okolo fanshopu a vstupu č. 4, uvnitř 

stadionu nově u prodejních stánků fanshopu.

FANSHOP
v Synot Tip
Aréně

Novinky ve fanshopu

• Dres Bohemians z nové kolekce

• Plakát mužstva 2010/11

• Dětské náramky a bryndáky

• Hrnek s logem

• Odznaky – klubový + Ďolíček

• Sklenice 0,4 ve tvaru míče

• Peněženka

• Taška na notebook

• Nová kolekce triček (i dámské a dětské)

• Zubní kartáček (dospělý i dětský)

Otevírací doba Fanshopu v Ďolíčku

Po, Út, St, Pá: 11 – 17 hod. 

Čt: 12 – 19 hod.

Bohemians 1905 – 1. FC Slovácko 25



„Vaše sídlo na optice

 Dial Telecom“

Rozsah služeb a dostupnost
-  spolehlivá přístupová technologie optickým vláknem

do vašich kanceláří – unikátní optická síť v Praze

i po celé České republice i na Slovensku

- ucelené portfolio telekomunikačních a ICT služeb

Objevte výhody připojení na optickou síť od Dial Telecomu
Spolehlivost a kvalita
- plně zálohovaná a redundantní páteřní síť

- permanentní dohled a kontrola sítě

- centrum pro hlášení poruch s nepřetržitým provozem

- možnost garance SLA pro jednotlivé služby

Více informací na www.dialtelecom.cz sales@dialtelecom.cz, info linka: +420 226 204 111

Konkurenceschopnost a individuální přístup
- profesionální služby za velmi rozumné ceny

- speciální řešení dle potřeb našich zákazníků
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Pomáhají Bohemce

Jiří Landa,Jiří Landa,
 Men on the moon Men on the moon

entertainmententertainment
Popište činnost vaší společnosti...

Men on the moon entertainment je komunikační 

agenturou, která působí na našem trhu od roku 

1995. Staráme se o komunikaci řady produktů, 

značek a společností z mnoha odvětví, od 

farmaceutického průmyslu, přes potravinářské 

výrobky až po státní správu.

Kdo jsou vaši klíčoví zákazníci?

Velice nerad bych někoho opomenul či upozadil. 

Z větších dlouhodobých zákazníků mohu jmenovat 

například farmaceutickou společnost Richter 

Gedeon, dále Stock Plzeň, Bohušovickou mlékárnu 

nebo ČP Invest.

V čem spočívá vaše spolupráce s Bohemkou?

Pro Bohemku realizujeme především služby v oblasti 

grafi ky a designu. Jsme tvůrci loga Ďolíčku, designu 

klubového muzea, nového klubového magazínu 

a dále poskytujeme Bohemce každodenní servis 

grafi ckého studia.

Jaký je váš osobní vztah ke sportu?

V mládí jsem sportoval poměrně aktivně, bohužel 

v současnosti jsem spíše pasivním sportovcem. Nicméně 

občas se proběhnu, například na tenisovém dvorci.

Odkdy fandíte Bohemce?

Dlouho jsem byl k fotbalu spíše netečný a sledoval 

jej z povzdálí. Bohemka mi ale byla ze všech českých 

klubů vždy nejsympatičtější. Tím, kdo v naší rodině 

žil Bohemkou nejvíce, je můj bratr, který mě přivedl 

na stadion a později nadchl pro Bohemku natolik, že 

jsem začal s klubem spolupracovat. Dnes navštěvuji 

většinu domácích utkání.

Co byste chtěl s Bohemkou zažít?

Především návrat do Ďolíčku, neboť tento stadion 

je fenoménem, který k Vršovicím a Bohemce 

neodmyslitelně patří. Historický odkaz Ďolíčku a 

atmosféra zde hraných zápasů jsou v českém prostředí 

zcela unikátní a dělají Bohemku Bohemkou a nelze je 

přenést o několik ulic dále směrem do Strašnic. 
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Bohemácké hospody

RestauraceRestaurace
U tří soudkůU tří soudků

Další z řady bohemáckých hospod, kterou jsme 

se rozhodli navštívit, je našimi fanoušky velmi 

oblíbená restaurace U tří soudků nacházející se 

na adrese Vršovická č.p.33, na rohu ulic Vršovická 

a Sportovní. Do provozu byla uvedena roku 1934 

jako hostinec se studenou kuchyní a chuťovkami 

k pivu . Po celou dobu svojí existence se nachází 

v těsném sousedství fotbalového stadionu 

Bohemians.

Jak již bylo zmíněno, tradičními zákazníky 

restaurace jsou fanoušci zelenobílých barev, zejména 

z řad ultras, kteří se sem chodí „osvěžit“ již před 

zápasem a samozřejmě i po něm. Před utkáními 

sem často chodí i hostující fanoušci, kteří většinou 

okupují výčep. Spodní část restaurace je vždy 

rezervována bohemákům. Restauraci U tří soudků 

navštěvují fanoušci i během týdne, když připravují 

choreo na zápas. Majitel restaurace pan Hetfl ejš, 

bohužel na utkání „Klokanů“ nechodí, neboť má 

v době zápasů nejvíce práce. Ačkoliv není vyloženým 

fanouškem fotbalu, od doby, kdy začal provozovat 

restauraci U tří soudků, fandí Bohemce. „Mrzí mě 

současná situace okolo stadionu. Na fanoušcích 

obdivuji jejich ochotu podporovat klub i v této těžké 

době. Současný stav, kdy hraje Bohemka v Edenu, se 

mi vůbec nelíbí,“ dodává smutným hlasem.

V roce 2004 došlo k celkové rekonstrukci a rozšíření 

restaurace do sklepních prostor, kde vznikl útulný 

salonek. Dříve tu totiž býval pouze výčep a ne úplně 

útulná místnost za ním. Zcela nově byla vybudována 

i kuchyně. V přízemní části je restaurace 

s barem a kapacitou cca 25 míst, sklepní salonek 

s vlastním barem má kapacitu cca 45 míst, zaručující 

nerušené soukromí. Salonek je vhodný pro pořádání 

fi remních i soukromých akcí jako jsou školení, semináře, 

podnikové večírky, předváděcí akce, soukromé párty, 

oslavy narozenin, svátků, svatby, atd. Fanoušci internetu 

jistě ocení zdarma připojení pomocí WiFi. Navíc je 

tu unikátní možnost vysílání internetových přenosů 

z celého světa (zejména pak z portálu fotbalživě.cz) ať už 

na plátno nebo na plazmovou televizi. V letních měsících 

je součástí restaurace i předzahrádka orientovaná 

Klubový magazín Klokan28



na západní stranu, což zaručuje dostatek světla až 

do odpoledních hodin.

Nyní je restaurace založena na širokém výběru 

jídel mezinárodní i tradiční české kuchyně, který 

uspokojí i ty náročnější strávníky. Na jídelním 

lístku najdete prvky kuchyně italské a francouzské, 

ryby, drůbež, speciality na objednávku, jako 

jsou čerstvé kachny, husy, grilované krůty či 

dokonce selata. Na své si přijdou i milovníci 

vegetariánských a dietních jídel nebo zeleninových 

salátů. Každodenně je obměňováno polední 

menu, které je od rána k dispozici i na webových 

stránkách restaurace.  V průběhu roku je stálý 

jídelní lístek doplňován o sezónní akce, jako jsou 

velikonoční a svatomartinské hody, vánoční či 

silvestrovské menu. Toto vše je doplněno točeným 

pivem Staropramen 10°, tmavým ležákem Granát, 

čepovanou Kofolou a bohatým výběrem alko 

i nealko nápojů. Mezi panáky je jednoznačně 

nejoblíbenější zelená. „Při utkání se Slováckem 

k nám dorazili dva fanoušci soupeře a jeden si 

chtěl objednat fernet, ale ten druhý mu řekl, že si 

musí dát zelenou, když už je na Bohemce,“ vypráví 

veselou příhodu majitel Hetflejš, který provozuje 

restauraci necelé dva roky.

V současné době je připravena pro zákazníky 

restaurace velice zajímavá soutěž. Pokud si založíte 

svůj tým, nebo se rozhodnete bojovat jen sami 

za sebe, můžete vyhrát 5 kg grilované krůty. 

Podmínkou pro získání této lákavé ceny je založení 

týmu, jmenování jednoho jeho zástupce a sbírání 

bodů (1 oběd nebo večeře = 1 bod, v obou 

případech se jedná o hlavní jídlo), kterých je 

třeba získat 150. Pokud soutěžíte jako jednotlivci 

a sbíráte body sami za sebe, musíte získat

75 bodů.

Restaurace U tří soudků je podnikem, kde se jako 

fanoušci Bohemky budete cítit opravdu jako doma.

Restaurace U tří soudků, Vršovická 33

101 00 Praha 10 Vršovice

tel: 267 311 445, mobil: 774 034 434

odpovědný vedoucí: Martin Hetfl ejš

info@utrisoudku.cz, www.utrisoudku.cz

Otevírací doba: Po-So 10-23, Ne 11-21 
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Informace pro fans

Dnes Vám chceme představit další mimofotba-

lovou aktivitu UltrasBus Teamu 2010. Tato 

skupina se při jednom posezení v oblíbené 

hospůdce rozhodla uspořádat plavbu po Vltavě. 

Autobusem na výjezdy se již jezdí dlouho, ale 

parník? Tak to tu ještě nebylo! Z počátku se 

to zdálo jako pouhá fantazie, ale dnes už je to 

realita. Proto Vás všechny chceme touto cestou 

pozvat na historicky první plavbu Bohemáckým 

pařníkem. Akce se uskuteční v pátek 10. září 

a parník TYRŠ bude vyplouvat v 18:00 hodin 

z Rašínova nábřeží, náplavka Výtoň, Praha 2 (mezi 

Palackého a Železničním mostem stanice metra 

Karlovo náměstí). Parník Tyrš s kapacitou 270 míst, 

na kterém se akce bude konat, je vybaven krytou 

palubou i venkovní palubou (nekrytou). Celkový 

První Bohemácký pařník
aneb

s Bohemkou po Vltavě
čas plavby je 4 hodiny a k dispozi Vám bude 

taneční parket, kde vystoupí skupina Neopressure 

a zahraje i několik DJ (je v jednání). Budeme se 

snažit domluvit účast i několika Bohemáckých 

„ikon“ a to jak sportovních, tak kulturních. 

Dále je k dispozici plně vybavená restaurace 

s občerstvením a točeným pivem za rozumné ceny. 

Jde tedy především o setkání s přáteli a možnost 

navázat přátelství nová. Akce je vhodná pro 

všechny věkové kategorie, ale vzhledem k návratu 

po 22:00 hodině je na každém z Vás, zda vezmete 

s sebou i své ratolesti. Vzhledem k možnosti 

přesunu utkání Bohemians1905 – Příbram kvůli 

TV přenosu, je zajištěno případné vrácení ceny 

plavby v plné výši. Vstupenky v ceně 250 Kč jsou 

již k dostání na každém venkovním utkání A-týmu 

a na domácích zápasech béčka v Ďolíčku. Další 

distribuční místa jsou v jednání a budou co nejdříve 

zveřejněny na webu. Případný zisk bude odeslán 

na konto DFB.

Přijďte se tedy pobavit i mimo fotbalové stadiony. 

Jste srdečně zváni. Více info na tel.: 777 677 710 

nebo na internetové stránce: http://ultrasbus.wbs.cz 

nebo na e-mailu: ultrasbus@wbs.cz

Ježek, Danndys

Bohemka, to není jen fotbal. Ne nadarmo 
se našemu klubu říká rodinný. To ostat-
ně dokazují i aktivity našich fanoušků. 
Málokterý klub v naší republice se může 
pochlubit tak širokou základnou aktivních 
fans, jako právě Bohemka. Jako příklad 
snad postačí výjezd Ultrasbusu na přátel-
ské utkání v rámci přípravy do Drážďan.
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Slavná i neslavná utkání

Úterý 30. srpna 1983, hrálo se čtvrté kolo ligového 

ročníku, do nějž Bohemka poprvé v historii nastoupila 

jako obhájce titulu. A konečně se dočkala vítězství. 

Ten start se jí vůbec nepovedl. V prvním kole v Košicích 

s Lokomotivou 1:1 (gól Chaloupka), ve druhém šok 

a prohra v Ďolíčku s Duklou 1:4 (gól Marčík), ve třetím 

kole remíza 0:0 na Slovanu Bratislava. Vypadalo to, že 

mistr zapomněl vyhrávat. Co se stalo s týmem, který 

ještě před pár měsíci předváděl nádherný fotbal?

Ďolíček byl zase jednou narvaný, proží-
val jeden ze svých krásných večerů, na 
vršovické derby přišlo šestnáct tisíc di-
váků. Domácí fanoušci jásali, příznivci 
hostí zděšeně sledovali, jak jejich muž-
stvo dostává jeden gól za druhým. Byl to 
debakl: Bohemians – Slavia 5:0.

Jak BohemkaJak Bohemka
rozdrtila Slaviirozdrtila Slavii

Stalo se toho dost. Mužstvo, které se předtím 

několik let snažilo konečně dobýt titul, se v červnu 

1983 dočkalo. Vedlo k němu několik let tvrdé práce, 

takže je možné, že nyní přišel útlum a polevení. 

Za druhé skončil Tomáš Pospíchal, ten nemilosrdný 

trenér, který vedl Bohemku od roku 1977. Stal se 

šéftrenérem, jeho místo zaujali Jiří Rubáš s asistentem 

Ivanem Kopeckým. Rubáš patří k legendám 

Bohemians, ale nyní se zdálo, že bez Pospíchala 

tým ztratil jiskru. Ostatně, v devátém kole už bude 

Pospíchal zpátky a Rubáš skončí. A za třetí, hned 

po zisku titulu odešel Přemysl Bičovský, nejzkušenější 

hráč a největší osobnost posledních let. Přestoupil 

do rakouského Eisenstadtu, s diváky se loučil před tím 

nešťastným zápasem s Duklou. Právě při prohře 1:4 si 

fanoušci uvědomili, jak to bude bez Přemka složité.

Zkrátka, bylo toho dost, aby se zdálo, že zlaté časy 

končí. A do toho tedy ve čtvrtém kole přijíždí Slavia, 
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vždy obávaný soupeř, který se uměl v derby vybičovat. 

Bude to další remíza, nebo Bohemka konečně vyhraje? 

Každopádně vyprodané tribuny se těší na velkou bitvu.

Trenér Rubáš do ní poslal tohle mužstvo: Borovička – 

Jakubec, Prokeš, Marčík, Ondra – Chaloupka, Zelenský, 

Sloup – Levý, Čermák, V. Hruška. Ke konci ještě přišli 

Opačitý místo Sloupa a Příložný místo Čermáka. Kdo 

si pamatuje Stanislava Levého jako výborného krajního 

obránce, toho překvapí jeho nasazení na pravé křídlo. Je 

to tak, pravého beka hrál Jakubec, levého Ondra, zato 

s pravými křídly to bylo slabší. Jaroslav Němec měl klubový 

trest a seděl na tribuně, protože odmlouval trenérovi, letní 

posila Janečka byl zraněný. Konečně se uzdravil Jiří Sloup, 

který vynechal celé jaro, takže záloha mohla opět nastoupit 

v legendárním složení: Chaloupka, Zelenský, Sloup.

Zpočátku se Slavia s Jarolímem, Kubíkem a Pešicem 

držela, v poločase prohrávala jenom o gól. Až ve druhé 

půli se Bohemka rozjela jako v nejlepších dobách 

a za jásotu svých fanoušků rozvrátila soupeřovu 

obranu. Rychlost, dravost, lehkost, úniky po křídle, 

centry do vápna, jedna akce za druhou... opět ta 

stará Bohemka, jak jsme ji znali v minulé sezoně. 

Stačí citovat z jednoho referátu v tehdejších novinách: 

„Pamatujete na Sloupa před jeho zraněním? Když se 

rozbíhal a rozběhl s míčem, tak jako by se roztáčel 

vesmír. A včera jsme si to mohli připomenout.“

Týdeník Gól měl na titulní straně titulek KLOKANÍ 

RADOST. A na fotografi i z utkání se objímali Pavel 

Chaloupka a Stanislav Levý, dva z hrdinů derby. První 

dal tři góly, druhý na tři přihrál.

Tak tedy pět gólů, jeden hezčí než druhý:

27. minuta – Sloup vyvezl míč, narazil Čermákovi, ten 

přehodil stopera a Chaloupka střílí do prázdné brány.

54. minuta – Levý zahrává rohový kop, na jeho centr 

nabíhá Chaloupka a přímo z voleje pálí do horního 

rohu brány. Gól dne!

61. minuta – Jakubec po svém typickém úniku krásně 

centruje, Čermák a Chaloupka skáčou po míči jako 

do vody, ani jeden na něj nedosáhne, ale za nimi je 

Vladimír Hruška a zblízka střílí.

76. minuta – Sloup se nezadržitelně rozjel po levé 

straně, přetáhl centr až na pravé křídlo, Levý okamžitě 

vrací před bránu a tam čeká nenasytný Chaloupka, král 

střelců minulého ročníku.

89. minuta – jako v mistrovské sezoně: Příložný se 

mohl objevit na hřišti jen na několik minut a stejně dal 

gól. Teď využil luxusní přihrávky Levého.

Ďolíček vyprovázel své hrdiny nekonečným potleskem.

Když už jsme citovali tisk, vraťme se k němu. Zde je 

několik úryvků:

... klokani nebyli k zdržení, Slavia se prostě zhroutila. 

Proti strojové kombinaci, tempo-fotbalu a ofenzívě 

po křídlech byla bezmocná, zadní řady ztratily přehled 

a propadly panice...

... po změně stran přišel očekávaný nápor. Domácí 

zpřesnili hru, zvýšili tempo a středová osa ovládla hru, 

Chaloupka, Sloup, Jakubec a Ondra začali tlačit útok...

... Chaloupka, Levý, Sloup a další nabíhali do prostorů, 

neustále přibíjeli obranu hostí do jejich šestnáctky...

... domácím se brzy zahřála záložní řada, v níž 

Zelenského míčovou virtuozitu podpořil Sloup 

pohybem a Chaloupka rozhodností v gólových 

situacích...

... pokud Bohemians hru zrychlili, bylo se zase na co 

dívat. Byl to jejich koncert.

Petr Nečada
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LIMITOVANÁ EDICE Balení 13 + 2 kg NAVÍC

MALÍ SKÝ NÁT R

KOUPÍ TOHOTO

 VÝROBKU 

PODPO ÍTE 

BOHEMIANS 

1905

PLUS

BÍLÝ – B LOST 86%
TÓNOVATELNÝ

 

• OBÝVACÍ PROSTORY, KANCELÁ E, CHODBY, 
• OT RUVZDORNÝ

• RYCHLESCHNOUCÍ

Výrobek je možno zakoupit v síti prodejen 
KOUZLO BAREV A DROGERIE a ve FANSHOPU



Statistiky Gambrinus ligy

 Legenda:  Z – počet odehraných zápasů, V – počet vyhraných zápasů,
R – počet remíz, P – počet prohraných zápasů, S – skóre

 TABULKA GAMBRINUS LIGY PO 3. KOLE
 Po. Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři

 1. Plzeň 3 2 1 0 7 5 7 Hradec Králové, Slovácko, Sparta
 2. Slovácko 3 2 0 1 6 3 6 Bohemians 1905, Plzeň, Ústí nad Labem
 3. Ostrava 3 1 2 0 4 1 5 Sparta, Olomouc, Mladá Boleslav
 4. Příbram 3 1 2 0 2 1 5 Mladá Boleslav, Sparta, Liberec
 5. Slavia 3 1 2 0 3 2 5 Brno, Liberec, Teplice
 6. Olomouc 3 1 2 0 6 3 5 Ústí nad Labem, Ostrava, Brno
 7. České Budějovice 3 1 2 0 2 1 5 Teplice, Hradec Králové, Bohemians 1905
 8. Mladá Boleslav 3 1 1 1 3 2 4 Příbram, Brno, Ostrava
 9. Hradec Králové 3 1 1 1 4 4 4 Plzeň, České Budějovice, Jablonec
 10. Ústí nad Labem 3 1 1 1 3 3 4 Olomouc, Teplice, Slovácko
 11. Jablonec 3 1 1 1 3 5 4 Liberec, Bohemians 1905, Hradec Králové
 12. Sparta 3 1 0 2 3 4 3 Ostrava, Příbram, Plzeň
 13. Bohemians 1905 3 0 2 1 3 4 2 Slovácko, Jablonec, České Budějovice
 14. Liberec 3 0 2 1 2 3 2 Jablonec, Slavia, Příbram
 15. Teplice 3 0 1 2 2 6 1 České Budějovice, Ústí nad Labem, Slavia
 16. Brno 3 0 0 3 1 7 0 Slavia, Mladá Boleslav, Olomouc

 TABULKA DOMA PO 3. KOLE
 Po Tým Z V R P GV GO B

 1. Slovácko 2 2 0 0 5 1 6
 2. Ostrava 2 1 1 0 4 1 4
 3. České Budějovice 2 1 1 0 1 0 4
 4. Plzeň 2 1 1 0 4 3 4
 5. Hradec Králové 2 1 1 0 3 2 4
 6. Jablonec 2 1 1 0 2 1 4
 7. Olomouc 1 1 0 0 4 1 3
 8. Sparta 1 1 0 0 2 1 3
 9. Slavia 1 1 0 0 1 0 3
 10. Příbram 2 0 2 0 0 0 2
 11. Bohemians 1905 1 0 1 0 1 1 1
 12. Mladá Boleslav 1 0 1 0 1 1 1
 13. Ústí nad Labem 2 0 1 1 0 2 1
 14. Liberec 1 0 0 1 2 3 0
 15. Teplice 1 0 0 1 1 2 0
 16. Brno 1 0 0 1 1 3 0

 TABULKA VENKU PO 3. KOLE
 Po Tým Z V R P GV GO B

 1. Mladá Boleslav 2 1 0 1 2 1 3
 2. Ústí nad Labem 1 1 0 0 3 1 3
 3. Plzeň 1 1 0 0 3 2 3
 4. Příbram 1 1 0 0 2 1 3
 5. Slavia 2 0 2 0 2 2 2
 6. Olomouc 2 0 2 0 2 2 2
 7. Liberec 2 0 2 0 0 0 2
 8. České Budějovice 1 0 1 0 1 1 1
 9. Ostrava 1 0 1 0 0 0 1
 10. Bohemians 1905 2 0 1 1 2 3 1
 11. Teplice 2 0 1 1 1 4 1
 12. Slovácko 1 0 0 1 1 2 0
 13. Hradec Králové 1 0 0 1 1 2 0
 14. Sparta 2 0 0 2 1 3 0
 15. Jablonec 1 0 0 1 1 4 0
 16. Brno 2 0 0 2 0 4 0

 3. KOLO
 31. 07. 18.00 Slovácko – Hradec Králové 2:1
 01. 08. 17.00 Plzeň – Bohemians 1905 2:1 
 01. 08. 17.00 České Budějovice – Sparta 1:0
 30. 07. 17.30 Ústí nad Labem – Liberec 0:0
 01. 08. 18.00 Jablonec – Teplice 1:1
 02. 08. 18.00 Příbram – Olomouc 0:0
 31. 07. 16.00 Slavia – Mladá Boleslav 1:0
 01. 08. 17.00 Ostrava – Brno 3:0

 4. KOLO
 09. 08. 18.00 Hradec Králové – Plzeň
 07. 08. 18.00 Bohemians 1905 – Slovácko
 06. 08. 17.30 Brno – Slavia
 08. 08. 17.00 Mladá Boleslav – Příbram
 08. 08. 17.00 Olomouc – Ústí nad Labem
 09. 08. 18.00 Teplice – České Budějovice
 08. 08. 17.00 Liberec – Jablonec
 08. 08. 19.00 Sparta – Ostrava

 5. KOLO
 15. 08. 17.00 Plzeň – Slovácko
 15. 08. 17.00 České Budějovice – Hradec Králové
 16. 08. 18.00 Ústí nad Labem – Teplice
 15. 08. 15.00 Jablonec – Bohemians 1905
 13. 08. 17.30 Příbram – Sparta
 15. 08. 17.00 Slavia – Liberec
 14. 08. 18.15 Ostrava – Olomouc
 16. 08. 18.00 Brno – Mladá Boleslav

 STŘELCI:
 3 Hubník (Olomouc), Pekhart (Jablonec) 
 2  Rezek, Horváth (oba Plzeň), Kisel (Slavia),

Švancara (Slovácko), Doležal (Ústí nad Labem) 

 BRANKÁŘI S NULOU:
 2  Bičík (Liberec), Kučera (Č. Budějovice), Daněk (Ostrava) 
 1  Miller (Mladá Boleslav), Rondzik, Hruška (oba Příbram),

Filipko (Slovácko), Špit (Jablonec), Novák (Ústí nad Labem),
Vaniak (Slavia), Blaha (Olomouc)
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Partneři mládeže
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Bohemácké naděje

Michael JarošMichael Jaroš

Jak ho vidí trenér
Jakub Harant

Michaela trénuji přesně rok, během kterého 

podle mého názoru udělal velký pokrok kupředu. 

A to zejména díky jeho změně v přístupu 

k tréninkům. Zatímco zpočátku se mu na tréninku 

příliš pracovat nechtělo, tak nyní bychom ho mohli 

zařadit mezi nejpoctivější hráče v týmu. To se 

samozřejmě kladně projevilo i na jeho výkonech 

v zápasech. Během minulé sezóny si vyzkoušel 

několik různých postů, z nichž je týmu zřejmě 

nejvíce prospěšný jako pravý záložník. Tam dokáže 

výborně využít své rychlosti, schopnosti ve hře 

jeden na jednoho a přesné nahrávky spoluhráči. 

Zahrává také většinu standardních situací. V kabině 

zastává jednu z vůdčích rolí, o čemž svědčí, že byl 

spoluhráči opakovaně zvolen zástupcem kapitána. 

Momentálně „Majkl“ předvádí velmi dobré výkony, 

přejme mu tedy proto, ať se mu stejně daří i do 

budoucna.
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Michael Jaroš

Datum narození:

19. 7. 1999

V kolika letech si začí-

nal s fotbalem a kdo tě 

k němu přivedl?

Začínal jsem ve čtyřech le-

tech. K fotbalu mě přivedl 

táta, který také hrával.

Jaká byla tvoje cesta 

do Bohemky?

Začínal jsem v Pragov-

ce, kde jsem hrál tři roky. 

Hned potom jsem pře-

stoupil do Bohemky.

Jaký je tvůj fotbalový 

vzor?

Carles Puyol. Z Bohem-

ky mám nejraději Davi-

da Bartka. Většinou na-

stupuji na stejném postu 

jako on.

Oblíbený fi lm, hudební 

skupina či interpret?

Můj oblíbený fi lm je Pearl 

Harbor. Z hudebních in-

terpretů rád poslouchám 

hudbu Davida Guetta.

Oblíbené jídlo?

Svíčková s knedlíkem 

a brusinkami.
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Věříme ve vaše barvy!

Fortuna Fortuna 
je hrdým je hrdým 
generálním generálním 
partnerem partnerem 
Bohemians 1905Bohemians 1905

www.ifor tuna.czwww.ifor tuna.cz

Staňte se členem věrnostního programu Staňte se členem věrnostního programu 
Fortuna Klub Plus a my vás budeme stále odměňovat.Fortuna Klub Plus a my vás budeme stále odměňovat.
• 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:
   - 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.



B-tým

Neratovice-Byškovice 1 (1)

Bohemians 1905 B 0 (0)

Neratovice, 17. 7. 2010 10:30

Branka: 12. Palanský.

Bohemians 1905 B: Hlavatý – Baubín, Slezák, Hauer, 

Ježdík – Květoň, Kraus (46. Fridrich), Froněk,

Gröbl – Nešpor (46. Rein), Töré.

Bohemians 1905 B 1  (0)

Viktoria Žižkov B 0  (0)

Ďolíček, 20.7.2010 18:00 

Branka: 75. Rein.

Bohemians 1905 B: Marek (46. Židlický) – Baubín, Sle-

zák (46. Ježdík), Hauer, D.Nešpor – Štohanzl

(58. Töré), Cissé, Škoda (46. Froněk), Ibragimov – Rein 

(46. Květoň), M.Nešpor (65. Rein).

Kladno B 2  (0)

Bohemians 1905 B 4  (2)

Zákolany, 24.7.2010 11:00 

Branky: 58. Severin, 86. Sochr – 53. a 80. M. Nešpor, 

22. Töré, 24. Regner.

Bohemians 1905 B: Havránek (46. Hlavatý) – Ježdík, 

Regner (46. Hauer), Lukáš (46. Slezák), Rychlík

– Štohanzl (46. Baubín), Kraus, Froněk, Trubila

(46. Rein) – M. Nešpor, Töré (70. Regner).

Bohemians 1905 B 1  (0)

Polonia Varšava 0  (0)

Ďolíček, 27. 7. 2010 10:30 

Branka: 74. Gröbl.

Bohemians 1905 B:  Havránek (46. Hlavatý) –

Baubín, Slezák (46. Regner), Hauer, Rychlík (46. Jež-

dík) – Štohanzl (46. Pavlík), Kraus, Froněk (10. Gröbl), 

Trubila (46. Töré) – Ibragimov (46. Potočný), Rein.

Dnes vstoupila do nové 
sezony i rezerva Bohemi-
ans, dopoledne vyběhla 
ke svému prvnímu di-
viznímu utkání na hřiš-
ti nováčka ze Zličína, ví-
těze pražského přeboru. 

Minulou sobotu zakončila přípravné obdo-
bí výhrou nad třetiligovými Kunicemi 1:0, 
jediný gól vsítil v 69. minutě sedmnáctiletý 
útočník Jan Rein (na snímku).

Dnes začala soutěž
i B týmu

 
1. 07. 08. 2010 10:30

 Zličín
    Bohemians 1905 B 

:

 
2. 14. 08. 2010 10:15

 Bohemians 1905 B
    Vlašim B
 

3. 21. 08. 2010 17:00
 Votice

    Bohemians 1905 B 
:

 
4. 28. 08. 2010 10:15

 Bohemians 1905 B
    Litol 

:

 
5. 04. 09. 2010 17:00

 Benešov
    Bohemians 1905 B 

:

 
6. 11. 09. 2010 10:15

 Bohemians 1905 B
    Domažlice 

:

 
7. 19. 09. 2010 10:30

 Třeboň
    Bohemians 1905 B 

:

 
8. 25. 09. 2010 10:15

 Bohemians 1905 B
    Sezimovo Ústí B 

:

 
9. 03. 10. 2010 10:15

 1. FK Příbram B
    Bohemians 1905 B 

:

 
10. 09. 10. 2010 10:15

 Bohemians 1905 B
    Strakonice 1908 

:

 
11. 16. 10. 2010 15:30

 Hořovicko
    Bohemians 1905 B 

:

 
12. 23. 10. 2010 10:15

 Bohemians 1905 B
    Motorlet 

:

 13. 30. 10.2010 14:30
 Doubravka

    Bohemians 1905 B 
:

 
14. 07. 11. 2010 14:00

 FK Tábor
    Bohemians 1905 B 

:

 
15. 13. 11. 2010 10:45

 Bohemians 1905 B
    Koloveč 

:

Mistrovská utkání B týmu, divize A

Přehled posledních pěti přípravných utkání: Kunice 0  (0)

Bohemians 1905 B 1  (0)

Kunice, 31. 7. 2010 17:00

Branka: 69. Rein.

Bohemians 1905 B: Havránek (46. Hlavatý) – Baubín, 

Slezák (72. Regner), Rychlík, Ježdík – Gröbl, Ibragimov 

(46. Rein), Cissé (46. Hauer), Kraus (65. Froněk), Trubila 

(46. Pavlík) – M. Nešpor (46. Potočný).
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My jsme také Bohemka

Martine, kdy jsi začal poprvé reálně uvažovat 

o spolupráci s Bohemkou?

Bylo to v moment, kdy jsem se dozvídal 

o ukončení spolupráce s mými spoluhráči a 

trenérem v Balticfloře Teplice. První signál byl 

odchod Igora Šulgy z postu trenéra, další, když 

se neprodloužila smlouva s Brazilci, ale největší 

zlom nastal při hledání českých hráčů do Teplic, 

z deseti oslovených a napůl domluvených nepřišel 

žádný a to hned z několika různých důvodů, v tu 

dobu jsem vůbec nevěděl co bude. Jelikož jsem 

se již dříve bavil o spolupráci s Bohemkou se 

sportovním ředitelem Martinem Hrnečkem, tak 

i volba pro Bohemku byla jako první, nehledě 

na to, že v ní mám spoustu bývalých spoluhráčů 

z Ecoinvestmentu.

S jakými nejen sportovními, ale i osobními cíly 

do zelenobílého klubu přicházíš?

Jelikož jsem celou dobu, co futsal hraju, zvyklý 

hrát o čelo tabulky, tak to nebudu chtít najednou 

měnit, play off je samozřejmostí a poprat se 

o první čtyřku si myslím, že by mohl být náš cíl.

Co se týče osobních cílů, chci, aby nás futsal

bavil i co nejvíce fanoušků, kteří si to určitě 

zaslouží.

V roli reprezentačního kapitána již působíš 

mnoho let, jaký svůj mezinárodní počin považuješ 

za nejvydařenější a naopak?

Tak rozhodně to, že se nám daří kvalifi kovat se 

do závěrečných bojů ať na ME nebo MS, to je pro 

mne největší počin a samozřejmě lahůdka v podobě 

bronzových medailí z ME v Maďarsku. Co se týče 

reprezentace, nemůžu si vzpomenout na nějaký 

propadák, vše důležité se daří, klepu na dřevo.

Na prvoligových palubovkách působíš ještě 

o něco déle, nežli v reprezentaci, jaké úspěchy 

(pozitivní i negativní) ti v paměti utkvěly odtud?

Pozitivní je, že futsal jde pořád nahoru, když si 

vzpomenu jak to začínalo a jak se vybíraly peníze 

na benzín…. dnes jsou lidé, kteří se starají o chod 

klubu, klub má i svůj fanshop, dělají se různé soutěže 

pro diváky, pivo zdarma atd., navíc jsou hráči, co se 

futsalem živí, buď profi  nebo poloprofi . Negativa – 

chybí mi ještě větší propagace futsalu v médiích, tam 

je určitě na čem pracovat.

Co říkáš našim bohemáckým fanouškům, dají z fut-

salového hlediska s nějakými porovnat, respektive 

myslíš, že jsou v republice někde lepší než u nás?

Jsem nadšený z fanoušků Bohemky, je to velký přínos 

pro samotnou atmosféru zápasu, byl jsem se loni 

podívat na zápas Slavia-Bohemka a nemělo to žádnou 

chybu. Co se týče diváků mimo Bohemku, tak Slavia 

i Teplice mají věrné „fandy“, kterým zdárně sekundují 

fanoušci v Benagu a samozřejmě v Chrudimi. Osobně 

věřím, že naše fanoušky nezklameme a bude jich 

chodit ještě více do nové haly na Jižním Městě.

A právě v momentálním kádru áčka máš spoustu 

bývalých týmových kolegů, jak se těšíš na jejich 

opětovnou vzájemnou spolupráci?

Přiznám se, že se těším moc, v Teplicích byla dřina 

a málo srandy, což bylo zapříčiněno hlavně jazykovou 

bariérou mezi hráči, už teď se těším na hlášky od Jakuba 

Slunéčka, Petra Šnídla, nebo “našeho chytrolína” Vency 

Bellady, co se týče spolupráce na hřišti, tak to se jen tak 

nezapomíná a bude to jedině velké plus pro všechny.

Ve fi nále pražské části Poháru ČMFS se utkáme

se Slavii již v úterý 10. srpna od 20:00.

Hrát se bude v nové hale na Jižním městě!

Adresa: Květnového vítězství 1554, Praha 11

www.halaljm.cz

Více informací na: www.bohemians1905-futsal.cz

Kapitán reprezentace 
Martin Dlouhý posilou 
futsalistů Bohemians!

Narozen:
03. 03. 1975

Startů v 1. lize: 361

Gólů v 1. lize: 376

Startů v reprezentaci: 150

Gólů v reprezentaci: 96

Kapitán národního 
týmu a v minulé sezó-
ně i Balticfl ory Teplice 
Martin Dlouhý se do-
hodl s vedením klu-
bu Bohemians 1905 
a v příští sezóně bude 
oblékat dres v tradič-
ní zelenobílé kombi-
naci. Pro Bohemians 
půjde o výrazné posí-
lení kádru, které mož-
ná nebude poslední.
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Fotogalerie fans
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Partneři Bohemians 1905

 GENERÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI HLAVNÍ PARTNEŘI



OFICIÁLNÍ PARTNEŘI



Bohemians 1905Bohemians 1905 1. FC Slovácko1. FC Slovácko

 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

  2 Jan Hauer 18. 05. 1990

  3 Pavel Lukáš 20. 11. 1975

  4 Josef Jindřišek 14. 02. 1981

  7 Marek Nikl 20. 02. 1976

  9 Jiří Rychlík 24. 11. 1977

  27 Martin Cseh 22. 08. 1988

  30 Daniel Nešpor 28. 09. 1987

 ZÁLOŽNÍCI

  5 David Bartek 13. 02. 1988

  6 Jan Štohanzl 20. 03. 1985

  8 Igor Držík 10. 04. 1982

  11 Vitali Trubila 07. 01. 1985

  15 Jiří Kaufman 28. 11. 1979

  16 Jan Moravec 13. 07. 1987

  17 Martin Kraus 30. 05. 1992

  20 Amadou Cissé 23. 10. 1985

 ÚTOČNÍCI

  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

 Trenér: Miroslav Soukup

 Asistent: Jiří Dekař

 Asistent: Jan Palinek

 BRANKÁŘI

  1 Milan Heča 21. 03. 1991

  29 Miroslav Filipko 23. 09. 1973

  30 Tomáš Fryšták 18. 08. 1987

 OBRÁNCI

  3 Lukáš Kubáň 22. 06. 1987

  6 Petr Reinberk 23. 05. 1989

  13 Jaroslav Starý 09. 02. 1988

  17 Martin Kuncl 01. 04. 1984

  19 Radek Mezlík 20. 05. 1982

  21 Aleš Urbánek 25. 05. 1980

  22 Tomáš Košút 13. 01. 1990

  25 Vlastimil Daníček 15. 07. 1991

 ZÁLOŽNÍCI

  2 Vít Valenta 04. 01. 1984

  4 Nascimento Cleber 03. 06. 1986

  5 Michal Kordula 11. 02. 1978

  7 Jiří Valenta 14. 02. 1988

  8 Filip Hlůpik 30. 04. 1991

  10 Jakub Svízela 09. 01. 1992

  15 Jiří Perůtka 22. 02. 1988

  16 Lukáš Fujerik 09. 12. 1983

  23 Ladislav Volešák 07. 04. 1984

 ÚTOČNÍCI

  9 Petr Švancara 05. 11. 1977

  14 Radek Szmek 13. 08. 1986

  18 Václav Ondřejka 30. 04. 1988

  20 Ilija Nestorovski 12. 03. 1990

  24 Václav Stráník 13. 11. 1992


