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Editorial

Klokani zvládli klíčový duel s Příbramí

Zahození šancí bylo trestuhodné,
litoval po zápase v Brně Hoftych

Martin Cseh nastoupil poprvé
po operaci za rezervu

Vladimír Bálek
na hostování
do Vlašimi

Drzý Moravec
zaměstnával obranu 
Středočechů

Bodovou radost
vystřelil Štohanzl

Zelenobílí pálili
co se dalo, bodový zisk
jim uzmul veterán
Dostálek

Bohemka počítá
marody: Hartig, 
Kraus, Rychlík
a Martin Nešpor

Smutný víkend 
Klokanů: Prohrálo 
Áčko i Béčko

B-tým: V Třeboni se začalo s výlovem kaprů už v září...
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Slovo trenéra

Chceme udržetChceme udržet
neporazitelnostneporazitelnost

Asi nikdo by nečekal, že liga bude ve spodní části 

tabulky tak vyrovnaná. Mezi šestým a sestupovým 

místem jsou pouhé tři body a z tohoto pohledu nás 

určitě čeká divoká sezona. Dnes hostíme Baník Ostrava, 

který nemá dobrý vstup do podzimu, a i toto bude 

tedy velmi důležité. Nám se úvod sezony poměrně 

vydařil, ale pak jsme se zasekli. Opět nás nastartovala 

výhra s Příbramí, kterou jsme však nedokázali bodově 

potvrdit v Brně. O výsledku rozhodl už první poločas, 

kdy jsme do třicáté minuty proti pasivně hrajícímu 

domácímu celku měli několik dobrých příležitostí 

vstřelit branku, ale trestuhodně jsme těchto situací 

nevyužili. Poté jsme se přizpůsobili hře soupeře 

a přestali být nebezpeční, za což jsme zcela logicky 

pykali v závěru utkání, kde nás potrestal nejzkušenější 

hráč hostí Dostálek. Je to velká škoda, protože jsme 

určitě měli na to, abychom potvrdili vydřenou výhru 

s Příbramí po velmi dobrém výkonu.

Věříme, že navážeme na naše výkony z Edenu. 

Přestože prožívá Bohemka těžké období, tak my 

bojujeme a jsme velmi rádi, že do hlediště si vás 

nachází cestu stále víc a víc. Stojíme před těžkým 

duelem s velmi kvalitním protivníkem, jehož hráčský 

kádr neodpovídá jeho tabulkovému postavení. Jsme 

na dnešní zápas pořádně nažhavení a doufáme, 

že nám v našem boji pomůžete, co nejhlasitějším 

způsobem.  Za to vám děkujeme!
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Jan Moravec,
ten z Rychlé roty

Odmalička mu říkají Zip 
a tohle přízvisko s ním 
vydrželo až do Bohem-
ky. „Volají tak na mě 
podle té mouchy z pří-
běhů Walta Disneyho 
o Chipovi a Daleovi. 
Hrozně rychle lítala a já 
jsem ji asi připomínal, 
protože jsem byl taky 
vždycky rychlý. Navíc 
jsem taková muší váha,“ 
vysvětluje původ své 
přezdívky třiadvacetiletý 
Jan Moravec.

Mám domaMám doma
svůj fanklubsvůj fanklub
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S 68 kilogramy patříte mezi nejlehčí hráče 
Bohemky. Nechcete přibrat?
Chtěl bych mít tak dvě tři kila navíc, ale nejde to. Pořád 
jsem hubený. I když si dopřeju jakékoli jídlo, váha 
nahoru neleze. A to do sebe klidně i před zápasem 
láduju knedlíky a sladkosti. Chutná mi a sním toho 
hodně – jenže nepřiberu ani deko. Stejně je na tom 
Škody (Milan Škoda – pozn. red.). Ten je taky jako lunt. 
On má navíc metr devadesát. Kluci na nás koukají, čím 
se cpeme a nechápou to.

Chce po vás i trenér, abyste to dotáhl aspoň na 70 
kilogramů?
Dřív mě k tomu nabádal, ale už jsem to od něj dlouho 
neslyšel. Byla doba, kdy nás s Martinem Krausem 
posílal do posilovny. Teď už to nechává na mě. Snažím 
se nabrat svalovou hmotu, ale ani to mi nepomáhá.

Pociťujete hmotnostní handicap v osobních 
soubojích?
Dřív jsem cítil, že jsem slabší. Odpadával jsem a pořád ležel 
na zemi. Momentálně už toho ustojím víc. Jsem odolnější, 
asi jsem trochu zesílil. Anebo bekům uteču. (směje se) 

Pocházíte z malé vesničky Rohozná. Asi málokterý 
fanda Bohemky tuší, kde to je.
Narodil jsem se ve Svitavách, ale žil jsem v Rohozné, 
což je asi sedmnáct kilometrů odtamtud. Je to vesnice 
s asi 550 obyvatel. 

Je to nejmenší rodiště hráčů Bohemky?
Nejspíš to tak bude. Třeba Štohy (Jan Štohanzl – pozn. 
red.) je z Polné, což od nás zase není tak daleko. Ale to 
už je spíš menší městečko. 

Jaké byly vaše první fotbalové krůčky?
Začínal jsem v sedmi letech. Žádní elévové tam nebyli, 
naskočil jsem rovnou do mladších žáků. Hráli jsme 
proti klukům, kteří byli o rok starší a dostávali jsme 
šílené nakládačky. Pak už to bylo lepší. Trenér Žídek 
mi dodnes říká, jak hned věděl, že ve mně něco je. Já 
vůbec netušil, že okusím ligu, i když jsem snil o Spartě 
nebo Slavii. Jednou jsem byl na talentových zkouškách 
ve Starém Městě, v tehdejším Synotu. Jenže rodina 
rozhodla, že na Moravu je to daleko a hrozná cesta.

Ve vašem hráčském profi lu na stránkách Bohemky 
je odkaz na web Rohozné, kde vás prezentují jako 
svého nejslavnějšího odchovance. Těší vás to?
Určitě, jsem moc rád. V klubu působí i moji dva 
bratranci. A děda kdysi chytal v bráně. Zato tátu to 
nikdy nebavilo. Kluci tvrdí, že vždycky jenom odkopával 
míče a kazil jim to. Dneska mi oba jezdí fandit.

Jezdíte si domů ještě někdy zahrát?
Občas. Nedávno jsem tam byl na oslavách 65. výročí 

založení SK Rohozná. Zakopal jsem si za áčko, kde 
hraje ta moje generace kluků. 

Jste doma hodně slavný? 
Nechci se tím moc chlubit, ale tak trochu jsem. 
Když je den volna, vyrážím domů za rodiči. Pokaždé 
potkám někoho, kdo říká, že mě rád vidí. Zastaví mě, 
popovídáme si a domlouváme se, kam za mnou místní 
rodáci přijedou na zápas. Jednou se u nás fandové 
složili a vypravili celý autobus. Byl z toho pro mě pěkný 
průšvih. Prohráli jsme a trenér Busta zuřil a nadával. 
Ať si prý příště ten fanklub nechám doma. Mám tam 
hodně příznivců, věnoval jsem jim do klubovny i dres 
a kartičky. Můj největší fanoušek je z Poličky, je to velký 
Bohemák a má doma i zelenobílé peřiny. Po každém 
zápase mi volá a píše, že to bylo dobré a jestli mu 
seženu lístky. 

„Když jsem poprvé přišel do Prahy, bydlel 

jsem na internátě na Jarově. Teď mám 

pronajatý byt u náměstí I. P. Pavlova 

a na Bohemku jezdím tramvají. Mým 

spolubydlícím je Martin Kotyza, který hraje 

ve Vlašimi. Je to dobrý kamarád, už to spolu 

táhneme tři roky.“

Druhou zastávkou ve vaší kariéře byly Svitavy. 
Jak se to seběhlo?
V Rohozné si mě všiml svitavský trenér. Od páté 
do deváté třídy jsem denně dojížděl na tréninky. Když 
mi bylo čtrnáct let, startovali jsme na turnaji, kde hrála 
i Bohemka. Já a ještě další dva kluci jsme se jim líbili, 
a tak nás pozvali na přípravu. Zkusili jsme to a vyšlo to. 
Našli jsme si v Praze školu se sportovním zaměřením 
a šli jsme do Bohemky, kde nás vedl pan Busta.

Nejdál jste to z té trojice dotáhl vy. Jaké byly 
osudy vašich spoluhráčů ze Svitav?
Jeden chodil po hostováních, byl to spíš futsalista 
a tolik se mu nedařilo. Druhým byl Honza Uchytil. 
Zůstal tady se mnou byl až do devatenácti let a kopal 
druhou ligu. Jenomže pak ho tak nějak přestalo bavit 
a vykašlal se na to. Už je pryč. Zbyl jsem tu sám.

A trenér Zbyněk Busta vás vytáhl z dorostu až 
do ligy. Jste mu vděčný?
Vzpomínám na něj v dobrém. Vycházeli jsme spolu 
v pohodě. Nás mladé hráče měl docela rád – mě, 
Davida Bartka, Ivana Haška, Škodyho... Dokázal sice 
po prohraném zápase udělat bordel v kabině, ale na to 
už jsme si pak zvykli. Byl prostě hodně přísný.

Tehdy jste měli možná nejmladší prvoligovou 
zálohu na světě: Moravec, Ivan Hašek, Morávek, 
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„Moc gólů nedávám, spíš radši nahraju. Trenéři 

nás ale nutí víc střílet. Snažím se zakončovat 

častěji a s Českými Budějovicemi mi to tam 

konečně spadlo. Snad jsem to protrhl a budu se 

prosazovat. Před sezónou jsem si říkal, že bych 

chtěl za podzim dát tak čtyři branky. Doufám, 

že to stihnu. Věřím si víc než dřív. Hraju 

pravidelně v základu a cítím důvěru,“ vypráví 

záložník Bohemky, který na svou premiérovou 

prvoligovou trefu čekal více než tři roky. 

DOTAZNÍK HRÁČE

VZDĚLÁNÍ

Vystudoval jsem střední odbornou školu 

stavební, obor technické zařízení budov. Dělali 

jsme výkresy, ale už si z toho moc nepamatuju. 

Těžko bych se do toho znovu dostával.

PRVNÍ KLUB

SK Rohozná.

DĚTSKÝ IDOL

Strašně jsem měl rád Martina Frýdka. Moc se 

mi líbila jeho hra. Později to zase byl Tomáš 

Rosický.

OBLÍBENÝ KLUB

Barcelona. Nedávno jsem ji zas viděl v Lize 

mistrů s Panathinaikosem. Neskutečné! Vůbec 

nemají centry ze stran. Všechno hrají středem 

a doťukají to až do brány. 

OBLÍBENÝ TRENÉR

Vycházel jsem se všemi trenéry, snad až na 

pana Hřídela na Kladně.

OBLÍBENÝ HRÁČ

Lionel Messi. Ten je úplně jinde než ostatní.

OBLÍBENÉ AUTO

Líbí se mi Porsche Cayenne. Po tom se vždycky 

kouknu. Sám auto nemám. Občas mi ho půjčí 

přítelkyně a do Rohozné jezdím vlakem.

Bartek. Takhle jste nastoupili dokonce i na Spartě. 
Vy jste byl z tohoto čtyřlístku nejstarší. Dělal jste 
ostatním mazáka?
To ne, my jsme byli všichni kamarádi. Navíc 
v mládežnických kategoriích byli někteří z nich výš než 
já, takže jsme se míjeli. Pak už jsme spolu trávili hodně 
času. Jen Mori (Jan Morávek – pozn. red.) měl tehdy 
ještě dost učení, protože dodělával školu.

Právě s ním jste toho měli hodně společného. 
Oběma vám vyšel druholigový debut a dokonce 
i s gólem. Jan Morávek zazářil na hřišti HFK 
Olomouc a vy týden nato proti Žižkovu.
Vyhráli jsme 4:1, ale začátek byl pro mě hrozný. Byl 
plný stadión, já jsem poprvé hrál před tolika lidmi 
a dvacet minut jsem se nedotkl balónu. Byl jsem 
strašně nervózní. Pak mi někdo nahrál ve vápně, 
myslím, že Růža (Jan Růžička – pozn. red.) a já vystřelil 
bodlem. Byl to šťastný gól.

Zahraniční skauti si vás prý s Janem Morávkem 
pletli. Vaše jména se vyslovovala skoro stejně, 
navíc ten podobný debut ve stejnou dobu... 
Dokonce máte i stejného agenta.
O tom, že bychom takhle zmátli skauty, jsem nevěděl. 
Ale jednou mi říkal kamarád, že o mě má zájem nějaký 
francouzský prvoligový klub. Že prý to někde četl. 
Bylo mi to divné, a tak se ho ptám, jestli si to neplete 
s Morávkem. Bylo to tak, ty noviny psaly samozřejmě 
o Morim. Ovšem pro lidi zvenčí asi bylo někdy těžké se 
v tom zorientovat.

I smlouvy jste předloni podepisovali společně 
do roku 2011. V létě vám kontrakt končí. Budete 
ho prodlužovat?
Zatím jsme o ničem nejednali. Chtěl bych zůstat, líbí 
se mi tady. Samozřejmě kdyby přišla výhodná nabídka 
odjinud, nebránil bych se. Ale máme tu dobrou partu 
a rád bych smlouvu prodloužil. Záleží na tom, jak to 
všechno v Bohemce dopadne. 

Loni jste sbíral zkušenosti na hostování 
na Kladně. Proč jste tam za celý podzim odehrál 
jen 163 minut?
Začalo to dobře. I trenéři se mnou byli spokojení. 
Myslím, že jsem na to měl. Pak mě zničehonic pan 
Hřídel odstavil. Ptal jsem se ho, co se děje a jestli proti 
mě něco má. Řekl mi, že sezóna je dlouhá a že musím 
na místo čekat. Nakonec jsem chodil hrát za béčko 
a šanci už jsem nedostal. Moc mi to hostování nedalo 
a na zimu jsem se vrátil sem. Dostal jsem tu druhou 
šanci, po zranění jsem začal hrát a chytil se. Pozici 
mám dobrou, docela se mi daří.

Tomáš Radotínský
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Zaostřeno na

Skončilo přestupní období pro podzimní část. 
Kádr Bohemky už žádné zásadní změny ne-
zaznamenal, v této sestavě se Bohemka bude 
na podzim bít o co nejlepší umístění. Poslední 
změny v kádru komentuje Lukáš Přibyl, ředitel 
Bohemians 1905.

... změny... změny
v kádruv kádru

K jakým změnám v poslední době došlo?

„Jednalo se o několik hráčů, kteří nebyli v užším kádru 

a kteří odešli. V posledním týdnu jsme dotáhli přestup 

Michala Diana do třetiligové Myjavy. Odešel tam zdarma 

na přestup, rozvázal smlouvu, kterou tady měl a už 

nastupuje v třetí slovenské lize. Michal sháněl během 

léta angažmá, ale nakonec se dohodl na angažmá 

blízko svého domova. Do Vlašimi přestoupil Martin 

Kotyza, který tam byl již na hostování. Martin projevil 

zájem tam přestoupit, Vlašim o něj měla zájem, takže 

jsme se dohodli na přestupu. S Martinem jsme již pro 

další angažmá v Bohemce nepočítali. Odvedl tady 

dobrou práci v minulých letech, za kterou mu patří dík. 

Na hostování do konce sezony odešel do Vlašimi Vláďa 

Bálek, který nedostával v útoku tolik šancí.“

Budou ještě nějaké příchody?

„Ne, chtěli jsme koncentrovat kvalitu 

do současného kádru, proto jsme zvolili tuto cestu. 

Nabízeli se angažmá některých hráčů, kteří nehrají 

ve svých klubech, ale žádný z nich nepřevyšoval dle 

našeho názoru kvalitu současného kádru. Věříme 

hráčům, kteří tady jsou. Ukázali, že mají na to, 

aby hráli fotbal, který odpovídá nejvyšší soutěži. 

Trenéři je dokážou dobře motivovat, parta a vnitřní 

soudržnost patří k našim největším přednostem.“

Plánujete nějaké změny pro zimní přestávku?

„Určitě plánujeme. Hodně to bude záviset 

na financích. Již teď víme, že budeme muset řešit 

další působení Dana Nešpora, Trubily a Cissého. 

Všem v zimě v Bohemce končí angažmá, takže 

se budeme rozhodovat, zda budou pokračovat či 

nikoliv. V závislosti na tom pak budeme postupovat 

i při posílení kádru. Máme radost z výkonů Honzy 

Moravce, který šel hodně nahoru a je největším 

překvapením tohoto roku. Doufáme, že v tom bude 

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

Ceny od
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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 FC Baník Ostrava

Asi nikdo nečekal, že po devátém kole přijede Baník 

do Synot Tip Arény bojovat o záchranu. Aktuálně 

poslední tým vyrovnaného ligového pelotonu přitom 

ještě na jaře hrál do posledního kola o mistrovský 

titul a do letošní sezony vstupoval jen s těmi 

nejvyššími ambicemi. Po neúspěšném dvojzápase 

s běloruským Mogilevem v kvalifi kaci o Evropskou 

ligu a čtyřgólovém výprasku na Letné od Sparty se 

hra týmu trenéra Koubka sesypala jako domeček 

z karet. Ani bod nezískali ostravští v následujících 

čtyřech kolech a navrch vypadli s třetiligovým 

Slavičínem v domácím poháru. Po této ostudě trenér 

Koubek své mužstvo přitom dokonce pochválil. Asi 

pochopil, že jinak by sebevědomí jeho hráčů kleslo 

až pod samotnou nulu. 

Hlavní příčinou bídného startu baníkovců do sezony je 

podle fotbalových expertů příliš radikální letní změna 

kádru. Za lepšími podmínkami do zahraničních soutěží 

odešla hned trojice ofenzivních tahounů – Vydra, Lička, 

Mičola – která se v loňské sezoně postarala o většinu 

gólů v soupeřových sítích. Jako náhrada za ně přišla 

sice celá řada vesměs mladých a perspektivních hráčů, 

FC Baník OstravaFC Baník Ostrava
– pacient probouzející se z umělého spánku – pacient probouzející se z umělého spánku 

ale nikdo z nich na sebe zatím výrazněji neupozornil. 

Jedinou světlou výjimkou je snad záložník Frejlach, který 

rozhodl poslední domácí zápas s Hradcem Králové. 

Tento zápas už totiž Baník takříkajíc vyhrát musel. 

Žádná krása to ale v žádném případě nebyla. Nejlépe 

to dokumentuje hodnocení trenéra Koubka: „Necítím 

se jako vítěz. Nebojím se říct, že Hradec je na tom 

herně momentálně lépe než my. Přirovnal bych nás 

k pacientovi, který se probouzí z umělého spánku. 

Budeme se muset ještě hodně zlepšit.“

V loňské sezoně jsme oba zápasy s Baníkem prohráli. 

Na podzim na Bazalech se skóre zastavilo na výsledku 

3:1. Po prvním poločase (2:0) jsme přitom mohli 

prohrávat klidně o čtyři branky. Na druhou stranu na 

začátku poločasu druhého po snížení Milanem Škodou, 

měl vytáhlý útočník dokonce obrovskou příležitost 

k vyrovnání. Bohužel nedal a chvíli na to Lička zvýšil na 

konečných 3:1. Jarní odvetu v Ďolíčku vyhráli Koubkovi 

svěřenci 1:0 po brance Adama Varadiho. My jsme měli 

sice několik slibných příležitostí k vyrovnání, ale žádná 

z nich se bohužel neujala.
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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

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, působí v B týmu

Michal Pávek – přestup, FC Hradec Králové

Martin Kotyza – přestup, FC Graffin Vlašim

Vladimír Bálek – 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 – přestup, Spartak Myjava

Ferenc Róth – přestup, 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 

1:0 (1:0)

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

    Bohemians 1905 
3:1 (2:1)

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

    České Budějovice 
2:2 (0:2)

 
  7.  29. 8. 2010 15:00

 Ústí nad Labem
    Bohemians 1905 

1:0 (0:0)

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

    1. FK Příbram 
1:0 (1:0)

   9.  19. 9. 2010 17:00
 Zbrojovka Brno

    Bohemians 1905 
1:0 (0:0)

 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

 Radek Sňozík 8 720 2  1 
 Jiří Havránek 0 0    
 Václav Marek 1 90    

 OBRÁNCI

 Jan Hauer 0 0    
 Pavel Lukáš 8 720   2 
 Josef Jindřišek 9 810    
 Marek Nikl 7 630   2 
 Jiří Rychlík 4 333   1 1
 Martin Cseh 3 270    
 Daniel Nešpor 5 450   1 

 ZÁLOŽNÍCI

 David Bartek 5 309 1   
 Jan Štohanzl 8 611 1 1 2 
 Igor Držík 9 712   3 
 Vitali Trubila 8 199  1  
 Jiří Kaufman 9 756 1 1  
 Jan Moravec 9 794 1 1 2 
 Martin Kraus 0 0    
 Amadou Cissé 4 78    

 ÚTOČNÍCI

 Lukáš Hartig 7 430 1 1 3 
 Martin Nešpor 7 260 1  2 
 Milan Škoda 9 514  1 1 
 Aziz Ibragimov 0 0    
 Vladimír Bálek 6 221 1  1
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Bohemians 1905Bohemians 1905
1. FK Příbram1. FK Příbram

1:01:0

Minulý zápas doma

Svěřenci Pavla Hoftycha stáli před duelem se 

Středočechy před těžkým úkolem. Dobře rozjetá 

sezona se v posledních třech kolech poněkud 

zadrhla a Klokani se namočili do sestupového 

bahna. Vystoupat o něco výš mohli v klíčovém 

duelu s Příbramí. To se nakonec povedlo, a tak se 

ve Vršovicích slaví zisk důležitých třech bodů. 

Do prvního poločasu vlétli Klokani aktivně a soupeř 

se prvních několik minut vůbec nemohl dostat 

na útočnou polovinu. Z tlaku ale nevyplynula žádná 

výraznější příležitost ke vstřelení branky, jen Kaufmanův 

pokus z přímého kopu by se dal nazvat šancí, a tak se 

osmělili hosté, když se v rychlém sledu dostali do šancí 

Klesa a Ibe, jejichž snažení si Sňozík pohlídal. 

Prvního gólu se tak diváci v Synot Tip Aréně dočkali 

až ve 35. minutě, kdy příbramská obrana zblokovala 

střelu pouze k Janu Štohanzlovi, který se tváří v tvář 

Hruškovi v brance hostů nemýlil. Bohemka ožila, 

přidala na agresivitě, což sice odnesli oba útočníci 

žlutou kartou, ale také si Štohanzl dokázal vypracovat 

další velkou šanci, kdy se po sprintu přes půl hřiště 

ocitnul znovu sám před Hruškou, ale tentokrát už 

skórovat nedokázal, a tak se šlo do kabin za stavu 1:0.

Ve druhém poločase se svěřenci trenéra Hoftycha 

více soustředili na udržení příznivého výsledku, ale 

postupem času zápas gradoval. Vše začal Kaufman, 

který si v 74. minutě obhodil Nohýnka a už mohl jít 

sám na branku. Příbramský obránce ho na poslední 

chvíli povalil, za což dostal pouze žlutou kartu. Od té 

chvíle bylo 3093 fanoušků svědky několika velkých 

šancí na obou stranách. Největší příbramskou měl 

Tarzcal, který nastřelil břevno Sňozíkovy branky a Ricka 

hlavičkující nad. Za Bohemku měli velké šance Škoda 

po rohovém kopu a Trubila, který přestřelil po krásně 

sehraném protiútoku. Úplně poslední obrovskou 

šanci měl Kaufman, který po centru Daniela Nešpora 

sám před brankou minul. Závěrečný tlak hostů už si 

pozorná obrana pohlídala, a Bohemka tak udržela 

veledůležité vítězství.

Branka: 35. Štohanzl.

Rozhodčí: Královec – Večeřa, Dobrovolný.

ŽK: M. Nešpor, Držík, Hartig, Nikl – Nohýnek, Divíšek, 

Macek.

Diváků: 3093.

Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Nikl, Lukáš, 

D. Nešpor – Moravec (76. Trubila), Držík, Kaufman, 

Štohanzl – M. Nešpor (40. Škoda), Hartig (80. Bartek).

1.FK Příbram: Hruška – Plašil, Ricka, Pleško, Nohýnek 

– Klesa, Tarczal (80. Macek), Borek, Huňa – Ibe (56. 

Jurdík), Wágner (76. Divíšek).
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Minulý zápas venku

FC Zbrojovka BrnoFC Zbrojovka Brno
Bohemians 1905Bohemians 1905

1:01:0
K zápasu devátého kola cestovali Klokani do Brna, 

které se v tu chvíli nacházelo na úplném dně ligové 

tabulky. Hráči Bohemky chtěli navázat na výkon 

z třicátého kola loňské sezony, kdy jsme v moravské 

metropoli vyhráli 2:1 po skvělém prvním poločase. 

I přes vynucené změny v sestavě Bohemka sehrála 

s Brňany vyrovnanou partii, kterou rozhodl veterán 

Richard Dostálek. 

Přitom mohli Klokani velmi brzo vést. Jan Moravec 

nastoupivší na hrotu vyrukoval na obranu Moravanů 

s drzým napadáním a i díky jeho pohybu si v prvních pěti 

minutách zelenobílí vypracovali dvě čisté šance. Nejdřív 

Škoda uvolnil Kaufmana a Lejsal musel jeho jedovku krotit 

nadvakrát. Hned při další akci byli v čisté gólové šanci 

Škoda a Bartek, ale ani jeden nedokázal skórovat, i když 

na druhého jmenovaného zívala odkrytá brána. Poté se 

domácí oklepali a fotbal spadnul do ligového průměru, 

z něhož vyčuhovaly jen občasné náznaky šancí. Jedinou 

opravdovou gólovku Brna měl ve 38. minutě Střeštík, 

který donutil klečícího Sňozíka k hokejovému „semaforu“. 

Do kabin se tedy šlo za nerozhodného stavu. 

Do druhého poločasu naskočili hráči Zbrojovky 

aktivně a už po dvou minutách měl Sňozík práci 

se střelou Dřížďala. Územní tlak Brna pokračoval, 

ale Klokani byli v obraně pozorní a nepustili je 

do žádné výrazné šance. Až do osmdesáté minuty, 

kdy se Střeštíkův centr po odrazu dostal až 

k Dostálkovi číhajícímu na zadní tyči a brněnský 

matador neměl problém svým pětašedesátým 

ligovým gólem rozhodnout. Bohemka se tedy 

vracela do Prahy bez bodu.

Branka: 81. Dostálek.

Rozhodčí: Paták – Lhoták, Handlíř.

ŽK: Husár – Držík, Moravec, Lukáš.

Diváků: 2714.

1.FC Brno: Lejsal – Dřížďal, Trousil, Hudec, Husár 

– Michálek, Dostálek, Rýdel, Střeštík (84. Hamouz) – 

Rabušic (71. Hodek), Došek (76. Kalabiška). 

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

Nešpor – Bartek (65. Trubila), Držík, Kaufman, Štohanzl 

(86. Bálek) – Moravec, Škoda (73. Cissé).

Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava 15



Klubový magazín Klokan16

Bohemians 1905 – 1. FK Příbram

Klubový magazín Klokan16



FC Zbrojovka Brno – Bohemians 1905

Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava 17



Informace pro fans

K pořádání autobusových zájezdů pro fanoušky 

Bohemky jsem se dostal v roce 1985, kdy je pro 

fotbalový oddíl přestal pořádat nedávno zesnulý pan 

Bičík. Jeden z našich fandů dělal řidiče ve Vojenských 

stavbách a nabídl se, že si může půjčit autobus a jezdit 

pro Bohemku, tak jsem toho využil.

Kdo se mnou v té době jezdil, tak si určitě vzpomene, 

jakými autobusy jsme jezdili. O luxusu, jakého si užíváme 

teď – klimatizované busy s pohodlnými sedačkami, 

někdy i s funkčním videem – jsme si mohli nechat zdát. 

I na delší trasy na Slovensko jsme jezdili klasickými busy se 

sedačkami s nízkými opěradly. Jednou jsme do Petržalky 

– z důvodu menšího počtu přihlášených fandů – vyjeli 

skříňovou Avií, upravenou na přepravu dělníků, kde pak 

jeden kluk seděl na židli půjčené z oddílu. Bylo to v srpnu, 

z Bratislavy jsme se vraceli v pravé poledne, jediný větrací 

otvor byl v přední stěně skříňové nástavby, kudy dovnitř 

proudil horký vzduch, i díky tomu se zpáteční cesta 

protáhla o víc zastávek na doplnění tekutin. Anebo 

tehdejší organizace zájezdů, když neexistovaly ani maily 

či mobily, prostě se to nedá srovnávat.

Když porovnám výjezdy před těmi 20-25 lety se 

současnými, tak je mi dost smutno. Dříve – i když jel plný 

bus – tak jezdila většinou skoro stejná parta lidí, kteří 

se mezi sebou dobře znali. Skoro pokaždé někdo vzal 

kytaru, většinu cesty se hrálo a zpívalo. Anebo se vytáhly 

karty a hrál se mariáš, prší, oko bere. Prostě byla celou 

Michal HolasMichal Holas
vzpomínávzpomíná

cestu zábava a legrace. Teď sice také jezdí jako základ 

pár stejných lidí, ale víc jak půlka busu jsou noví lidé, kteří 

se z Bohemky znají sotva od vidění. V busu má půlka lidí 

zapnuté MP3 přehrávače, kdyby teď někdo přinesl kytaru, 

tak by asi byl za blázna. Co mne hodně mrzí, je současná 

spotřeba alkoholu některými fanoušky i fanynkami 

během výjezdu. Neříkám, že jsme dříve s sebou nějaké 

to pivo či něco ostřejšího nevzali, ale nikdy jsme někam 

nepřijeli v takovém stavu, jako teď jsou někteří – většinou 

ti samí – lidé schopní dorazit. Dost často někdo prospí 

celý první poločas! Má to pak smysl někam jezdit, když 

pak ani není člověk schopný fandit svému klubu?! Ale to 

už zase asi zbytečně moralizuji.

Ještě menší vysvětlení ke znovuobnovení tzv. 

Holabusů. Organizoval jsem zájezdy 25 let, už jsem byl 

i z jiných důvodů (práce, rodina) unavený, otrávený. 

Proto jsem uvítal, že Danndys začal organizovat 

Ultrasbusy, a mohl jsem pořádání Holabusů ukončit 

s koncem minulého ligového ročníku. Jenže Ultrasbusy 

po půlroce – snad ne defi nitivně – skončily, tak jsem 

znovu začal pořádat zájezdy, aby za Bohemkou mohlo 

jezdit co nejvíce lidí. Ne všude je dobré spojení vlakem či 

linkovými busy, ne každý tato spojení rád využívá, proto 

chci, aby měli lidé i tuto možnost.

Nejbližší výjezd je v neděli 3. října do Mladé Boleslavi. 

Přesný čas odjezdu autobusu od Bohemky a cena 

zájezdu bude upřesněna po dohodě s dopravcem.
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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

DavidDavid
PoláčekPoláček

alias Snoopyalias Snoopy

Snoopy byl poprvé na Bohemce 
v mistrovské sezóně, ovšem tehdy ještě 
jako čtyřletý klučina úplně nedokázal 
ocenit fotbalové kousky, které předváděli 
Levý, Chaloupka, Bičovský, Němec či 
Sloup. Přes patnáct let chodí na Bohemku 
pravidelně, ovšem do Edenu chodit 
odmítá. Vše si snaží vynahradit alespoň 
výjezdy, na které se vydává pravidelně.

Nejdřív se tě musím zeptat, jak vznikla tvoje 

přezdívka?

To je taková zvláštní historie, má ji na svědomí 

shodou okolností kamarád Bohemák. Viděl mě tehdy 

poprvé, to bylo asi ve druháku na střední. Když zjistil, 

že nejsem nadšenej z přezdívky Kája, kterou mě 

častovaly spolužačky (podle spisovatele Karla Poláčka), 

poangličtil jí, pak si vzpomněl na Charlie Browna ze 

seriálu Peanuts a nakonec na jeho psa Snoopyho. 

Prohlásil, že jsem to celej já a protože jsem proti tomu 

nijak neprotestoval, ujalo se to.

Odkdy vlastně chodíš na Bohemku a jak si se k ní 

dostal?

Těžko asi určím přesný den, do Ďolíčku mě  poprvé 

přivedl táta, který tady v mládí bydlel, mohly mi být tak 

čtyři roky. Vůbec  netuším, co to bylo za zápas, stáli 

jsme tam, jak je dneska céčko u rohovýho praporku 

a já jsem během zápasu sledoval spíš pomezního 

rozhodčího než dění na hřišti.

Kdy jsi začal na Bohemku docházet pravidelně?

To bylo až na střední škole, myslím, že sezóna 

1995/96. 

Jaká je tvá nejsilnější vzpomínka na utkání 

Bohemky?

(přemýšlí) Těžko říct, hodně zápasů tu mělo 

nezapomenutelnou atmosféru, ale asi výhra nad 

Spartičkou 4:2 v sezóně 2000/01. Po půli to bylo 2:2, 

fotbal nahoru dolů, pak si dala Sparta vlastňák a těsně 

před koncem neskutečná euforie při pojistce na 4:2. To 

byl asi fakt nejlepší zápas, který jsem tady zažil.

Jezdíš i na výjezdy?

(usměje se) Poslední dobou pravidelně. Letos jsem sice 

vynechal pohár ve Varnsdorfu, na to jsem už neměl 

morál, ale ligové venkovní zápasy jsem si naplánoval 

zvládnout všechny.

Hraješ sám fotbal nebo si jen fanoušek?

Samozřejmě i hraju. Chytám 5.Hanspaulskou ligu 

za Pivní balet, skupinu F.

Pokud porovnáš kotel z dob tvých začátků s tím 

z posledních let, jaký vidíš rozdíl?

Dříve mi to připadalo vlažnější, dělal se sice bordel, ale bylo 

to pořád stejné. Dneska je to kreativnější, přibývají nové 

chorály a pokřiky, je to prostě barvitější…
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Jestli se nepletu, ty sám však do Synot Tip Arény 

nechodíš…

Přesně tak.

A není ti líto těch hráčů, kteří za nic nemohou?

Mně by to tam prostě nepřirostlo k srdci, pro 

Bohemku to nepovažuju za domov, mám svoje 

zásady, přes něž jít nehodlám. Hráčů je mi 

samozřejmě moc líto, tak je chci podpořit aspoň 

na venkovních zápasech.

A co do budoucna?

Tuhle sezónu se tam určitě neobjevím. Co bude dál, 

nedokážu říct.

Dobře, vraťme se raději k fotbalu. Kdo se ti líbí ze 

současného kádru Bohemky?

Jako gólman samozřejmě nedám dopustit na Radka 

Sňozíka, to je naše velká jistota. A od svého příchodu 

mě výkonem asi nikdy nezklamal Honza Štohanzl.

Je něco, co bys s Bohemkou chtěl zažít?

Určitě evropský pohár v Ďolíčku.

Lukáš Mašek
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„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

Petr Beneš,Petr Beneš,
Generální ředitel ČSOBGenerální ředitel ČSOB

Penzijní fondyPenzijní fondy

Můžete v krátkosti popsat společnost ČSOB 

Penzijní fondy? 

Naše dva ČSOB penzijní fondy Stabilita a Progres 

jsou jedněmi z největších poskytovatelů služeb 

v oblasti penzijního připojištění. Kromě státních 

příspěvků ve výši až 1800 Kč ročně mohou naši 

klienti čerpat řadu dalších výhod jako úspora 

na daních až o 1800 Kč, příspěvek zaměstnavatele, 

nižší úrokové sazby u spotřebitelských úvěrů, 7% 

sleva u vybraných zájezdů s Čedokem a komfortní 

servis prostřednictvím internetu a široké sítě 

obchodních míst (ČSOB banka, Česká pošta, 

finanční poradci ČMSS a další).

Kdo jsou vaši klíčoví zákazníci?

Naše služby může čerpat každý občan ČR nad 18 

let věku a také nerezidenti ČR, pokud se účastní 

systému sociálního a zdravotního pojištění. Jiným 

typem zákazníků jsou firmy, které se rozhodly 

přispívat svým zaměstnancům na penzijní 
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připojištění. Tento krok je pro firmy výhodný 

v tom, že ze zaměstnavatelských příspěvků se 

neplatí zdravotní a sociální pojištění a zároveň se 

jedná o významný benefit pro zaměstnance nejen 

finanční, ale i edukativní, protože myslet na zádní 

vrátka by měl dnes opravdu téměř každý.

Jaká je vaše pozice na trhu?

Jsme trojkou na trhu v počtu klientů, kterých 

je v obou fondech více než 750 000. Zároveň 

spravujeme aktiva přesahující hranici 26 mld. Kč.

Jak globální fi nanční krize ovlivnila činnost 

penzijních fondů?

Obecně platí, že většina fi nančních institucí v České 

republice se vyrovnala s fi nanční krizí na rozdíl 

od zahraničí velmi dobře. Konkrétně ČSOB penzijní 

fondy se těšily a těší vysoké důvěře klientů a v době 

fi nanční krize nejen narostl počet našich klientů, ale 

také i náš tržní podíl.

Jaký je váš vztah ke sportu?

Sport miluju. Mým prvním sportem je 

beachvolejbal, ve kterém jsem letos dosáhl na svůj 

čtvrtý titul mistra republiky a zároveň společně 

se spoluhráčem Přemkem Kubalou patříme mezi 

top 20 párů světa a usilujeme o OH v Londýně. 

Na amatérské úrovni se věnuju i zimním sportům 

zejména běžeckému lyžování a lednímu hokeji. 

Hraju taky tenis. Pasivně sleduji samozřejmě fotbal 

a fandím Bohemce.

Odkdy ČSOB Penzijní fondy podporují Bohemku 

a v čem ta podpora spočívá?

Před 2 roky jsme se stali partnery Bohemky 

a mezi námi funguje spolupráce v oblasti reklamy 

a propagace. Rádi bychom pomohli Bohemce 

i prostřednictvím akvizice klientů, kdy za každého 

získaného fanouška do řad našich klientů, nabízíme 

Bohemce i zajímavé fi nanční plnění.

Jak dlouho vy sám fandíte Bohemce? 

Od útlého dětství, vzpomínám si na oslavu 75 výročí 

založení klubu v roce 1980, kdy v Ďolíčku hrál tehdy 

slavný Anderlecht Brusel. Bylo mi pět a dodnes si 

pamatuju, že uvnitř půlícího kruhu byly nalajnovány 

velké číslice 7 a 5.

Máte nějaký silný zážitek, který by významně 

formoval vaše fandovství?

Těch je strašně moc, rozlučkový zápas Tondy Panenky 

při odchodu do Rapidu Vídeň, fantastické vítězství 

na Julisce proti Dukle na podzim 1982, tažení pohárem 

UEFA 1982/83 a také každé vítězství nad Spartou. Hrdý 

jsem byl i na to, když v roce 1983 Bohemka tvořila de 

facto celý nároďák Československa.

Co byste chtěl s Bohemkou  ještě zažít?

Přál bych si, aby i mí synové, kteří se mnou chodí 

fandit od 2 let, byli pyšní na to, že fandí Bohemce.

Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava 27



Bohemácké hospody

Restaurace RozmarýnaRestaurace Rozmarýna
Další hospodu, kterou jsme tentokrát s redakcí 

navštívili, je Restaurace Rozmarýna, nacházející se 

necelých sto metrů od tramvajové zastávky Zahradní 

Město, konkrétně na rohu náměstí Mezi Zahrádkami 

s ulicí Podléškovou. Ačkoliv je situována relativně 

kousek od hlučné Švehlovy ulice, jedná se o klidné 

místo, obklopené zelení, kde snadno zapomenete 

na uspěchaný ruch velkoměsta. 

Skrze jemnou clonu cigaretového kouře se vrátíte 

o dobrých 25 let zpátky do doby pozdního reálného 

socialismu.  Samotná hospoda byla založena v roce 

1934, kdy se ještě jmenovala pod původním názvem 

U Červenků. Dříve se tu i vařilo a na přilehlém náměstí 

bývala i točna tramvaje, která tu měla konečnou. Vařit 

se tu přestalo před deseti lety, kdy pomalu začínaly 

platit normy EU, a tak zůstalo jen u kuchyně studené.

Z té si můžete vybrat mezi zavináči, pepřenkami, 

tlačenkou, za které zaplatíte lidových 18 korun, dále 

utopenci či dobře uleželým nakládaným hermelínem.  

Z točených piv tu mají lahodný orosený Kozel 

za rovných 20 korun a o dvě koruny dražší plzeňský 

Gambrinus, který si nejlépe vychutnáte na přilehlé 

zahrádce mezi javory.  Z tvrdého alkoholu je tu ten 

tradiční základ jako zelená, tuzemský rum, fernet, 

vodka či Becherovka. Žádnou dvanáctiletou skotskou 

nebo kvalitním třtinovým rumem se tady „neosvěžíte“.  

Čtyřka nejdražšího panáku nepřesahuje hranici 26 

korun a to už rozhodně stojí za zvážení.

Celková kapacita podniku je zhruba devadesát míst. 

Do prostorného salonku si pohodlně sedne třicet pět 

lidí, na zahrádku dalších čtyřicet a na baru „na stojáka“ 

se vejde dalších patnáct.  Mezi tradiční klientelu patří 

i sedm Bohemáků z řad ultras, kteří mají Rozmarýnu 

za svoji domovskou hospodu a také si ji podle toho 

patřičně vyzdobili. Jedná se o partičku okolo Oštěpaře, 

Mirečka, Eskviče a Romáka, kteří do Rozmarýny 
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Restaurace Rozmarýna

náměstí Mezi Zahrádkami 1824/23,
106 00, Praha 10-Záběhlice

Otevírací doba:
Po-Pá 14:30-23:00, So-zavřeno, Ne 11:00-23:00

(v zimním období bývá místo soboty zavíracím 
dnem pondělí)

Hodnocení redakce:

chodí pravidelně přes týden a v neděli před domácím 

zápasem Bohemky se sem chodí takříkajíc „rozkopat“ 

a pak se sem vrací i po utkání a zvlášť po vyhraném to 

tu obvykle pořádně roztočí.

Samotný výčepní, pan Jiří, je velký fanoušek 

fotbalu, a ačkoliv není vyloženě Bohemákem, 

s přehledem vyjmenuje hned devět hráčů 

mistrovské sestavy ze sezóny 1982/83 a na zápasy 

Bohemky čas od času zavítá. „Byl jsem se třeba 

podívat na jaře v Ďolíčku, jak pak Kaprovci odmítli 

nastoupit,“ dodává s úsměvem. V žákovských 

letech dokonce sám hrál fotbal závodně, konkrétně 

za Spartu Košíře. Pivo točí na Rozmarýně teprve 

necelý rok, předtím byl delší dobu výčepním 

U Romana v ulici Podlipného, kam chodívali Hrabě 

s Ritchiem, nechvalně známým svým incidentem, 

kdy na jaře 2003 během derby se Spartou 

inzultoval pomezního rozhodčího Talpu. 

Majitelé mají s Rozmarýnou do budoucna velké plány 

a jednou by tu chtěli provozovat penzion. První patro, 

kde je šest pokojů, už je kompletně zrekonstruováno, 

stačí ho jen vybavit kobercem a nábytkem. Bohužel, 

jako již tradičně, chybí fi nance. 

Pokud se chcete vrátit v čase o 25 let zpátky, ušetřit 

nějakou tu korunku, pochutnat si na oroseném pivečku 

a popovídat si o fotbale, Rozmarýna je ideálním 

podnikem.
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Slavná i neslavná utkání

Ve slavné éře Tomáše Pospíchala, a pře-
devším v mistrovské sezoně 1982-83, 
najdeme spoustu nezapomenutelných 
zápasů. Patří k nim i fantastické vítězství 
4:0 v Ďolíčku nad St. Etienne. To byla ta-
ková nádhera, že dnes už tomu lze jen 
těžko uvěřit.

Jak Bohemka zničilaJak Bohemka zničila
St. EtienneSt. Etienne

Středa 3. listopadu 1982, odveta druhého kola Poháru 

UEFA. Hodinu před začátkem je už stadion plný. Není 

divu, lidé se těší na další velký zážitek, který jim tehdy 

naši hráči nabízeli jeden za druhým. Mnoho pamětníků 

tvrdí, že právě utkání se St. Etienne byl absolutním 

vrcholem, tím nejlepším, co kdy Bohemka předvedla.

Přitom soupeř nebyl nijak slabý, do Prahy přijel 

elitní francouzský klub s mnoha reprezentanty. 

Na mistrovství světa pár měsíců předtím Francie 

zazářila. Měla v sestavě obránce Janviona a Battistona, 

záložníky Genghiniho a Lariose a náhradního brankáře 

Castanedu. Velká jména, a také opory St. Etienne. 

Do útoku přidejme holandského internacionála 

Johnnyho Repa.

První zápas 20. října v St. Etienne skončil 0:0. 

Protože oba kluby vyznávaly zelenobílou kombinaci, 

nastoupili jsme v bílém, v Praze se barvy vyměnily. 

Bohemka hrála tak, jak byla zvyklá: rychle, útočně, 

soupeře skoro k ničemu nepustila. Opět zazářil Sloup, 

nenastoupil zraněný Zelenský.

Sestava v prvním utkání: Z. Hruška – Jakubec, 

Prokeš, Bičovský, Ondra – Chaloupka, Sloup, Koukal – 

Němec (84. Příložný), Čermák, Mičinec (76. Levý).

A už je tady odveta ve vyprodaném Dolíčku. 

Hosté sotva tušili, co je čeká za peklo. V úžasné 
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atmosféře se Bohemka rozjela hned od začátku. 

Jen by to chtělo gól, aby se soupeř zlomil. Už mohl 

padnout: Bičovský rozehrál trestňák po zemi dozadu 

na nabíhajícího Zelenského, jeho bomba zaduněla 

o břevno.

Konečně: v 28. minutě Zelenský znovu pálí zdálky, 

obránci střelu srazili, míč se dostal k Němcovi – 1:0. 

Za stálých útoků Bohemians končí první poločas, diváci 

nadšeně tleskají.

Druhá půle, kdy útočíme na hodiny, to bylo něco 

epochálního. Nevídané spojení diváků a hráčů, jakási 

společná síla hnala tým k vítězství. Všichni, ale opravdu 

všichni se představili v životní formě. Fanoušci se 

dohadovali, kdo byl nejlepší. Sloup, Čermák, Zelenský, 

Bičovský? Jasně, nejzářivější hvězdy. Ale co třeba 

Prokeš? Jistý vzadu, nebezpečný při hlavičkách, autor 

gólu. Nebo Jakubec? Němec? Snad nikdy takhle 

Bohemka nehrála.

Zvlášť kolem druhého a třetího gólu to byl nevídaný 

příval raketových akcí. Útok za útokem, narážečky, 

centry, kličky, pasy, střely, hráči i diváci jsou v extázi. Je 

to vůbec možné?

59. minuta: Čermák posílá uličku za obránce 

a Příložný míří ke vzdálené tyči, klesá na kolena a zvedá 

ruce nad hlavu – 2:0.

62. minuta: Bičovského roh zleva a Prokeš zblízka 

hlavou – 3:0.

78. minuta: Příložný centruje z levého křídla 

ke vzdálené tyči a Mičinec taky hlavou – 4:0.

A další šance, před brankou to hřmělo, gólů mohlo 

být aspoň osm. Exhibice, nevídaná show. Když zápas 

končí, celý stadion stojí a bouřlivě tleská. Šestnáct tisíc 

diváků si uvědomuje, že něco takového se zažije jen 

výjimečně. Někteří jsou až dojatí z toho, co právě prožili.

Sestava: Z. Hruška – Jakubec, Prokeš, Bičovský, 

Koukal – Chaloupka, Zelenský, Sloup – Němec (68. 

Mičinec), Čermák (77. Levý), Příložný.

Pro důkaz, že vítězství nadchlo každého, 

zalistujeme v tehdejším tisku. Všechny deníky se 

předháněly v pochvalách. Například:

„Velké vítězství po skvělém, dlouho nevídaném 

výkonu. Sloup posílal pasy jedna báseň třeba na 40 

metrů, Zelenský vymýšlel uličky, Jakubec nabíhal, 

pro Chaloupku a Bičovského žádný míč nemůže být 

ztracený, všichni dřeli. Z nezměrného úsilí, z ochoty 

tvrdě pracovat, podstupovat souboje, nabíhat 

do volných prostorů se zrodila fotbalová fantazie, 

vyšperkovaná Čermákovými uličkami, Sloupovými 

kousky, Zelenského pasy, Němcovými úniky.

■ ■ ■

Gala představení, radost rozdávaná vděčným 

tribunám. Atmosféru ještě umocňoval kouzelný 

kontakt hlediště s hrací plochou. Byl to zážitek, jakých 

není divákovi příliš dopřáno.

■ ■ ■

Klokani smetli věhlasný tým nevídaným způsobem. 

Mají hráče, kteří dovedou míč posílat na jakoukoliv 

vzdálenost, mají zálohu, která u nás nemá konkurenci, 

mají nebojácné, vtipné útočníky. V pohodě, v jaké 

Bohemians hrají, by patrně stejně dopadlo i mnoho 

dalších mužstev bez ohledu na zvučné jméno.

■ ■ ■

Zrodilo se zelené peklo, v němž tonuly ochozy 

v nadšení a často nevycházely z údivu, co si vítězové 

dovolili. Rodily se nádherné akce, série šancí a padly tři 

ukázkové góly. Závěr byl exhibicí.

■ ■ ■

To, co Bohemians rozpoutali po přestávce, jsme už 

dlouho neviděli. Ve velkém stylu, v mohutném náporu 

a s nikdy nekončícím nasazením srazili francouzské 

mužstvo na kolena.

■ ■ ■

Po změně stran Vršovičtí zvyšovali tempo, nasazení 

a převahu a vyprodané hlediště se dočkalo nejkrásnější 

fáze utkání. Nádhernými akcemi po křídlech rozvrátili 

Klokani soupeře.

■ ■ ■

Je to mužstvo s nevídanou nenasytností, které 

zabrzdí, až když rozhodčí utkání odpíská. Jak 

vystupňovali tlak, jak nebyli k udržení, jak i ze 

zkušených reprezentantů Francie udělali chvílemi 

pouhé statisty, tak hraje opravdu prvotřídní mužstvo.

■ ■ ■

Byl to velký Čermákův večer, nebyl prostě k udržení. 

Sloupovy dlouhé, téměř zázračně přesné pasy 

vyvolávaly nadšení, přesností dlouhých míčů snad 

překonává Panenku.“

A aby toho nebylo málo, zázračný týden vyvrcholil 

čtyři dny poté, v neděli 7. listopadu 1982. Na Julisce, 

v úžasné bitvě s obhájcem titulu, Bohemka porazila 

Duklu 4:3 a vykročila za titulem.

Petr Nečada
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Statistiky Gambrinus ligy

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.

 9. KOLO
 17. 09. 18.15 Jablonec – Plzeň 1:2 
 18. 09. 16.00  Příbram – Slovácko 0:1 
 18. 09. 18.00  Ostrava – Hradec Králové  1:0 
 18. 09. 18.15  Olomouc – Liberec 4:0 
 19. 09. 15.00  Ústí nad Labem – České Budějovice 1:1 
 19. 09. 17.00  Brno – Bohemians 1905 1:0
 19. 09. 17.00  Mladá Boleslav – Teplice  3:3 
 20. 09. 18.00  Slavia – Sparta  1:2

 10. KOLO
 24. 09. 18.15 Slovácko – Slavia  :
 25. 09. 16.00 Liberec – Brno  :
 25. 09. 18.15 Sparta – Mladá Boleslav  :
 26. 09. 17.00 Hradec Králové – Ústí nad labem  :
 26. 09. 17.00 Bohemians 1905 – Ostrava  :
 26. 09. 17.00 Plzeň – Příbram  :
 26. 09. 17.00 České Budějovice – Jablonec  :
 27. 09. 18.00 Teplice – Olomouc  :

 11. KOLO
 01. 10. 18.15 Slavia – Plzeň  :
 02. 10. 16.00 Příbram – České Budějovice  :
 02. 10. 18.00 Ostrava – Slovácko  :
 02. 10. 18.15 Teplice – Liberec  :
 03. 10. 17.00 Jablonec – Ústí nad Labem  :
 03. 10. 17.00 Brno – Hradec Králové  :
 03. 10. 17.00 Mladá Boleslav – Bohemians 1905  :
 04. 10. 18.00 Olomouc – Sparta  :

 STŘELCI:
 7 – Kolář (Plzeň), Hubník (Olomouc)
 6 – Rezek (Plzeň)
 5 – Wilfried (Sparta)
 4 – Kisel (Slavia), Kerič (Liberec), Horváth (Plzeň), Mareš (Teplice)

 BRANKÁŘI S NULOU:
 4 – Blažek (Sparta), Miller (Boleslav)
 3 –  Kučera (Budějovice), Bičík (Liberec), Hruška (Příbram), Pavlík (Plzeň), 

Lindr (Hradec), Filipko (Slovácko), Drobisz (Olomouc)

 TABULKA VENKU PO 9. KOLE
 Po Tým Z V R P GV GO B

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

 TABULKA GAMBRINUS LIGY PO 9. KOLE
 Po. Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři

 1. Plzeň 9 8 1 0 26 6 25 Příbram, Slavia, Brno
 2. Olomouc 9 5 4 0 19 5 19 Teplice, Sparta, Slovácko
 3. Sparta Praha 9 6 0 3 16 6 18 Mladá Boleslav, Olomouc, Teplice
 4. Mladá Boleslav 9 4 3 2 14 9 15 Sparta, Bohemians 1905, Hradec Králové
 5. Slovácko 9 4 1 4 10 11 13 Slavia, Ostrava, Olomouc
 6. Teplice 9 3 3 3 12 13 12 Olomouc, Liberec, Sparta
 7. Jablonec 9 3 2 4 11 11 11 České Budějovice, Ústí n. Labem, Příbram
 8. Liberec 9 2 4 3 11 13 10 Brno, Teplice, Bohemians 1905
 9. Slavia Praha 9 2 4 3 10 12 10 Slovácko, Plzeň, Ústí n. Labem
 10. Bohemians 1905 9 2 3 4 8 11 9 Ostrava, Mladá Boleslav, Liberec
 11. České Budějovice 9 1 6 2 6 10 9 Jablonec, Příbram, Ostrava
 12. Hradec Králové 9 2 3 4 5 9 9 Ústí n. Labem, Brno, Mladá Boleslav
 13. Příbram 9 2 3 4 3 7 9 Plzeň, České Budějovice, Jablonec
 14. Brno 9 3 0 6 9 20 9 Liberec, Hradec Králové, Plzeň
 15. Ústí n. Labem 9 2 3 4 6 17 9 Hradec Králové, Jablonec, Slavia
 16. Ostrava Baník 9 2 2 5 7 13 8 Bohemians 1905, Slovácko, České Budějovice

 TABULKA DOMA PO 9. KOLE
 Po Tým Z V R P GV GO B

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

Jak ho vidí trenér
Martin Kopecký

Jakub hraje defenzivního záložníka, kde 

vyniká jeho výborná poziční hra, přehled, 

skvělá přihrávka a velmi dobrá hra hlavou. 

Je důrazný a na trénincích neobyčejně 

pracovitý a nikdy nic neošidí. Rychle chápe 

nové tréninkové prvky a je na něj spoleh. 

Na svůj věk je to opravdu veliký talent. 

Zbývá mu jen popřát hodně štěstí!

Jakub Hájek

Datum narození:

26. 05. 2003

Post:

defenzivní záložník / obránce 

V kolika letech si začínal 

s fotbalem a kdo tě k němu 

přivedl?

V šesti letech, přivedl mě 

k němu bratr, který taky kope za 

Bohemku.

Jaká byla tvoje cesta do 

Bohemky?

Šel jsem rovnou sem. Je to můj 

první klub.

Jaký je tvůj fotbalový vzor?

Didier Drogba, z Bohemky pak

Martin Nešpor.

Jak rád trávíš volný čas?

Rád hraju počítačové hry a i tam

mam nejraději fotbal.

Oblíbené jídlo?

Buchty s mákem.

Bohemácké naděje
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Fanshop Bohemians 1905

Již od minulého pátku můžete zakoupit ve fanshopu 

nebo přes eshop dospělé povlečení, s novým desi-

gnem, klasických rozměrů – peřina 200x140, polštář 

90x70. Povlečení je vyrobeno ze 100% bavlny, zapínání 

na knofl íky, cena je 590 Kč / ks.

Pro prvních 10 zákazníků, kteří si koupí dvoje po-

vlečení, je připraven bonusový dárek – Sekt z Ďolíčku 

zdarma (platí i přes eshop objednávku).

I při shlédnutí dalších novinek z rozšířené domácí 

výbavy je opravdu z čeho vybírat. Nyní můžete pořídit 

tyto suvenýry čerstvě zařazené do prodeje:

• Zubní kartáčky za 90 a 100 Kč

• Župan (100% bavlna) za 1 190 Kč

• Deka 200x150 cm za 850 Kč

• Osuška Umbro 135x75 cm za 490 Kč

• Ubrus 70x70 cm za 270 Kč

• Zástěra s chňapkou za 390 Kč

NOVÁ KOLEKCE OBLEČENÍ

Zakoupit můžete i nejnovější kolekci oblečení:

• triko pánské měsíc za 330 Kč

• triko UMBRO Special za 790 Kč

• kravata za 390 Kč

• triko dámské motiv – šedé nebo zelené za 370 Kč

• kšiltovka zelená s logem za 350 Kč

• kšiltovka UMBRO za 380 Kč

Fanshopu v Ďolíčku
Otevírací doba:

Po, Út, St, Pá:  11:00 – 17:00

Čt:  12:00 – 18:00

http://fanshop.bohemians1905.cz/

ZÁŘIJOVÉ NOVINKY VE FANSHOPU

Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava 39



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

  Bohemians 1905 B 0  (0) 

  Domažlice 1  (1) 

Ďolíček, 11. 9. 2010 10:15

Za příjemného sobotního dopoledne Ďolíček opět 

ožil zápasem B týmu Bohemians. Soupeřem juniorky 

byla v přímém souboji o první místo divizní tabulky 

Jiskra Domažlice, která na druhém místě zaostávala 

o pouhý bod. 

Zhruba tisícovka fanoušků se vedle 

nenapodobitelného prostředí vršovického svatostánku 

mohla těšit na posily z prvního týmu i na hrající 

legendu Dalibora Slezáka, který hru klokaní omladiny 

dirigoval z postu stopera spolu s Jiřím Rychlíkem. 

V zápase samotném se zelenobílí mladíci snažili 

o pěknou kombinační hru s množstvím parádiček 

a vtipných přihrávek, i přes na pohled hezkou hru se 

však nedokázali dostat k vážnějšímu zakončení. V 18. 

minutě jako blesk z čistého nebe udeřila Jiskra, když se 

po rohovém kopu prosadil hlavou Braun a hosté vedli 

1:0. I přes stále silnější tlak domácích tímto stavem 

skončil i první poločas. 

Od začátku druhého poločasu se svěřenci trenéra 

Hradeckého hnali za vyrovnáním a vedle pohledné hry 

přišly i šance. Ty největší měli střídající Vladimír Bálek, 

kterému se z úhlu nepodařilo procedit míč přes obránce 

na brankové čáře, a Hauer, který osamocený hlavičkoval 

jen nad Mlezivovu branku. Hosté se soustředili 

na bránění výhodného stavu a vyráželi do nebezpečných 

protiútoků, takže se zapotil i Václav Marek v brance. 

Největší šanci hostů v druhém poločase měl Bahleda, 

který se dostal přes Rychlíka a běžel sám na Marka, jenž 

ho však dokázal vystát a šanci zneškodnit. 

S postupujícím časem byl tlak domácích pořád 

křečovitější a hosté se i za cenu zdržování a zvýšené 

tvrdosti ubránili až do konce. Poslední velké šance 

na vyrovnání spálili Gröbl s Potočným, a tak si Jiskra 

Domažlice odvezla z Ďolíčku 3 body.

Branka: 18. Braun.

ŽK: Potočný – Tesař, Mužík, Havlíček.

Diváků: 1074.

Bohemians 1905: Marek – Baubín, Slezák, Rychlík, 

Ježdík (74. Froněk) – Gröbl, Kraus, Cissé (46. Pavlík), 

Hauer, Potočný – Rein (46. Bálek).

  Třeboň 2  (2)

  Bohemians 1905 B 1  (0)

Třeboň, 19.9.2010 10:30

V dalším utkání zamířila naše rezerva do rybníkářského 

ráje, do Třeboně. Juniorku Bohemky tentokrát posílil stoper 

a člen slovenské jedenadvacítky Martin Cseh, který se tak 

vrátil na hřiště po operaci kolene. Živoucí legenda Bohemians 

Dalibor Slezák se mohl přesunout na post útočníka.

Úvod zápasu rezerva příliš nezvládla a po čtvrt hodině 

prohrávala již o dvě branky. Sveřenci Václava Hradeckého 

čekali sluníčko z jedné strany, no a ono vyšlo z druhé – 

v utkání se zelenobílým totiž nepostavilo pouze jedenáct 

protihráčů, a tak se v Třeboni děly zajímavé věci. Zlepšený 

výkon ve 2. poločase už přinesl pouze snížení, kdy se 

ve 49. minutě prosadil Potočný. Na víc už Pražané neměli 

síly, a hlavně je už rozhodčí do ničeho nepustili. 

Branky: 10. Houdek, 14. Leština – 49. Potočný.

ŽK: Ibragimov, Froněk, Kraus.

Diváků: 180.

Bohemians 1905: Havránek – Baubín, Cseh, Hauer, 

Ježdík (65. Töre) – Gröbl, Kraus (75. Fadrný), Froněk 

(58. Rein), Ibragimov – Slezák, Potočný.

Nejbližší program B týmu, divize A:

 8. 25. 9. 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

Rezerva dvakrát
prohrála
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Futsal

  FC Balticfl ora Teplice 4 (1)

  Bohemians 1905 1 (0)

2. kolo 1. Jetbull futsalové ligy

Ve 2. kole jsme nestačili na mezinárodně složený tým 

z Teplic a podlehli jsme mu poměrem 1:4. Domácí měli 

celý zápas mírně navrch, nebáli se tvořit, hýřili vysokým 

sebevědomím, a tak se z výhry mohli těšit vcelku 

zaslouženě. Za Bohemku snižoval v úvodu 2. půle na 1:2 

Stejskal, jelikož však byl nakonec naším osamoceným 

úspěšným střelcem, je logické, že jsme s jediným 

vstřeleným gólem na bodový zisk ani pomýšlet nemohli. 

Branka Bohemians 1905: Stejskal.

Bohemians 1905: Bellada, Franěk – Kopecký, Bellada, 

Dlouhý, Pleyer – Šnídl, Junek, Rott, Stejskal – Málek, Vodecký.

 Bohemians 1905 4 (2)

 FC Nejzbach Vysoké Mýto 2 (1)

3.kolo 1. Jetbull futsalové ligy

Bohemku poslal do rychlého vedení ukázkovou křížnou 

ranou od pravé lajny (pravou nohou!) Kopecký a připsal 

si tak v barvách Klokanů první soutěžní branku – 1:0. 

Chvíli poté jsme hosty pustili do přečíslení 3 na 1 a ti 

svou příležitost pohodlně využili ke srovnání na 1:1. 

Následná hra se odvíjela převážně pod oboustrannou 

obrannou kontrolou, ovšem když už se zdálo, že první 

dějství skončí smírně, rozehrál 10 vteřin před sirénou 

standardku Kopecký nástřelem před bránu tak šikovně, 

Nejbližší program futsalistů:

  TERMÍN MÍSTO ZÁPAS
 4. 25. 09.  20:00 NH Pardubice TORF Pardubice – Bohemians 1905
 5. 01. 10.  20:00 SH Jižní Město Bohemians 1905 – Tango Brno
 6. 09. 10.  19:00 SH Zruč nad Sázavou Benago – Bohemians 1905
 7. 12. 10.  20:00 SH Jižní Město Bohemians 1905 – Slavia Praha

že číhající Junek jen pohodlně rozvlnil hostující síť 

a dal tím Bohemce důležité poločasové vedení 2:1. 

Ve 2. půli přibylo zajímavých situací a po jedné z nich, 

kdy Nejzbach zahrál vydařený signál, se zrodilo další 

vyrovnání, tentokráte na 2:2. V naší situaci jsme remízu 

brát nemohli, a tudíž jsme také přitlačili na pilu. Ve 35. 

minutě využil menší trmy-vrmy v hostujícím brankovišti 

do té doby nenápadný Pleyer a šťastným odrazem uvedl 

Bohemku do vedení 3:2, této brance předcházel náš 

brejk, který bravurně přes dva hráče potáhl „býk“ Málek. 

Hosté vsadili vše na vyrovnání a nechybělo tomu opravdu 

mnoho, v poslední minutě přestřelili z pomyslného 

malého vápna, a protiútok tak zákonitě znamenal 

rozlousknutí. Namlsaný Pleyer se prosmýkl obranou, 

zpoza vápna napřáhl a o tyč uklidil míč do sítě – 4:2. Poté 

zazněl klakson a my jsme tak mohli pořádně oslavit první 

letošní ligové body!

Branky Bohemians 1905: Pleyer 2, Kopecký, Junek.

Bohemians 1905: Bellada, Franěk – Kopecký, Málek, 

Pleyer, Frohna, Šnídl, Bellada, Junek, Stejskal Dlouhý, 

Vodecký.

Futsalisté získali Futsalisté získali 
první tři bodyprvní tři body
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Fotogalerie fans
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Partneři Bohemians 1905

 GENERÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI HLAVNÍ PARTNEŘI



OFICIÁLNÍ PARTNEŘI



Bohemians 1905Bohemians 1905

 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

FC Baník OstravaFC Baník Ostrava

 Trenér: Miroslav Koubek

 Asistent: Boris Kočí

 BRANKÁŘI

  16 Vít Baránek 27. 09. 1974

  30 Michal Daněk 06. 07. 1983

 OBRÁNCI

  2 Fernando Neves 09. 06. 1978

  3 Radim Řezník 20. 01. 1989

  5 René Bolf 25. 02. 1974

  19 Michal Frydrych 27. 02. 1990

  22 Zdeněk Šmejkal 21. 06. 1988

  23 Aleš Neuwirth 04. 01. 1985

  27 Zdeněk Koukal 14. 03. 1984

 ZÁLOŽNÍCI

  4 Martin Lukeš 17. 11. 1978

  7 Josef Hušbauer 16. 03. 1990

  9 Richard Vaněk 11. 06. 1991

  11 Ján Greguš 29. 01. 1991

  17 Dalibor Vašenda 02. 06. 1991

  18 Tomáš Marek 20. 04. 1981

  20 Tomáš Frejlach 24. 11. 1985

 ÚTOČNÍCI

  6 Zdeněk Šenkeřík 19. 12. 1980

  10 Robert Zeher 12. 02. 1985

  14 Adam Varadi 30. 04. 1985

  15 Antonín Fantiš 15. 04. 1992

  24 Tomáš Vrťo 06. 09. 1988

  25 Tomáš Pilík 20. 12. 1988


