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Vážení fanoušci Bohemky,
máme za sebou letní přestávku, ve které se událo mnoho změn.
Všichni jsme doufali, že se podaří dotáhnout sezonu k záchraně.
Nepodařilo se, ale není to žádná tragédie.
I já ve své kariéře jsem si několikrát zahrál druhou ligu a musíme
na to hledat pozitivní věci. Mužstvo se musí naučit znovu vítězit,
nesmířit se s porážkou nebo remízou a to je důležité především pro
mladé kluky, které máme v kádru. Budou teď patřit mezi základní
kameny mužstva, budou muset tvořit a soupeře přehrávat. Ne jen
bránit a doufat v bodový zisk. To může být přínosné i pro Honzu
Morávka, který je největším současným talentem nejen v Bohemce.
Věřím, že nadcházející sezona přinese vítězné zážitky v Ďolíčku a že
nás připraví na první ligu. To musí být náš cíl. Příští účast v první lize
už nemůže být jen zdvořilostní návštěvou, ale musíme se v nejvyšší
soutěži zabydlet. Tam Bohemka patří, vždycky patřila a patřit bude.
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Hradec – Úvodní přípravu sehrála Bohemka
v Nymburce s Hradcem Králové. Ve velkém vedru
se odehrála dvě utkání, obě Bohemka prohrála
2:3. V prvním zápase dvakrát skóroval Bálek,
ve druhém dvakrát zavěsil Škoda.
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i
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8 Představení trenéra



Vlašim – První Hoftychův zápas v Ďolíčku sehrála
Bohemka s třetiligovou Vlašimí. Před více než tisícovkou diváků Klokani vyhráli 2:0. Do utkání šli
z plného tréninku, fyzicky náročnou přípravu si
góly okořenili Ivan Hašek a Pávek.



Pockau – Po třech přípravných zápasech
v Česku se Bohemka odebrala na herní soustředění do Německa, kde strávila týden v malebném
městečku Pockau. V rámci německého soustředění Klokani nejprve remizovali se Cvikovem 0:0,
pak s Lipskem 1:1. Na závěr soustředění ještě
Bohemians sehráli miniturnaj, kde dvakrát remizovali 0:0 s týmy z regionálních soutěží.
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14 Nové dresy
Žižkov – Na generálku proti Žižkovu přišlo do
Ďolíčku 2500 diváků. Bylo se na co dívat, zejména
v prvním poločase Bohemka svého ligového soupeře přehrávala a díky brance Bálka i celý zápas
vyhrála. V celé přípravě Klokani prohráli jen úvodní
zápasy s Hradcem, pak zůstali neporaženi.
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Dobrý den,

jmenuji se
Pavel Hoftych

J

sem rád, že vás mohu prostřednictvím magazínu Klokan poprvé pozdravit a popřát
vám hodně pevných nervů do nadcházející
sezony. Budete je potřebovat. Mám za sebou první
dva měsíce ve funkci hlavního trenéra Bohemky
a vím, že tady žádných sto dnů hájení neplatí. Poznal jsem to už na prvním přáteláku s Vlašimí, kdy
jsme šli do zápasu z plného tréninku s cílem vyzkoušet si některé herní činnosti. Vás přišlo přes
tisíc a vytvořili jste skvělou kulisu i při přípravném
utkání. Takže příliš prostoru pro nějaké zkoušení
nebylo, musíme hrát od začátku na vítězství. Na
to jsem nebyl zvyklý, v takovém množství lidi chodili ve Zlíně jen na Slavii nebo na Spartu, tady to
přijde na přípravu.
Musím říci, že právě fanoušci a prostředí Bohemky bylo jednou z hlavních motivací, proč jsem
toto angažmá přijal a jsem tomu rád. Očekávání
se naplnila. Už mám za sebou několik setkání s fanoušky a to mě přesně sedí. Rád lidem vysvětlím,
jak postupujeme v tréninku, jaké mám názory na
řešení situace v kádru a podobně. Když lidé budou
znát problémy do hloubky, budou ještě více žít

P AV E L H O F T Y C H
t r e n é r A- t ý m u

s klubem. Samozřejmě jsou věci, které musí zůstat uvnitř kabiny, ale nesmíme se uzavírat před
světem.
Moc se těším na první druholigový zápas v Ďolíčku, na vynikající atmosféru, kterou jsem tady
zažil zatím jen na lavičce Zlína. I když tehdy moc
přátelská nebyla. Schválně se podívám, kdo sedává
nad lavičkou hostí, ještě si pamatuji ty pokřiky.
Přeju všem fanouškům, ať se jim fotbal líbí a doufám, že jim Bohemka bude dělat radost. Všichni
jdeme společně za jedním cílem a to mějme na paměti, i když se třeba nebude chvilku dařit. Děkujeme za podporu.
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Těžký život fanouška… Ústí nad Labem – Bohemians 1905 0:1, 1. 8. 2008

FOTO MAGAZÍNU

LETNÍ PŘÍPRAVA BOHEMKY


Hradec – Úvodní přípravu sehrála Bohemka
v Nymburce s Hradcem Králové. Ve velkém vedru
se odehrála dvě utkání, obě Bohemka prohrála
2:3. V prvním zápase dvakrát skóroval Bálek,
ve druhém dvakrát zavěsil Škoda.



Vlašim – První Hoftychův zápas v Ďolíčku sehrála
Bohemka s třetiligovou Vlašimí. Před více než tisícovkou diváků Klokani vyhráli 2:0. Do utkání šli
z plného tréninku, fyzicky náročnou přípravu si
góly okořenili Ivan Hašek a Pávek.



Pockau – Po třech přípravných zápasech
v Česku se Bohemka odebrala na herní soustředění do Německa, kde strávila týden v malebném
městečku Pockau. V rámci německého soustředění Klokani nejprve remizovali se Cvikovem 0:0,
pak s Lipskem 1:1. Na závěr soustředění ještě
Bohemians sehráli miniturnaj, kde dvakrát remizovali 0:0 s týmy z regionálních soutěží.



Žižkov – Na generálku proti Žižkovu přišlo do
Ďolíčku 2500 diváků. Bylo se na co dívat, zejména
v prvním poločase Bohemka svého ligového soupeře přehrávala a díky brance Bálka i celý zápas
vyhrála. V celé přípravě Klokani prohráli jen úvodní
zápasy s Hradcem, pak zůstali neporaženi.
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Pavel Hoftych:

Abych skákal jako klokan,
to si musím nejdříve zasloužit
D

o Bohemky přišel ze Zlína s vizitkou trenéra,
který to umí s mladými. Sám toto označení
nemá příliš rád. Hráče podle věku rozhodně nijak
neškatulkuje, chce z nich vytvořit především dobře
seřízený tým, který bude soupeře přehrávat vlastní
hrou. „Musíme především začít více střílet, s tím
tady byly v minulosti velké problémy. Řada hráčů je
sice pracovitých, ale některé věci stále řeší jinak,
než vyžaduje dnešní fotbal. Spousta kluků má
v hlavě navíc určitou nejistotu, chybí jim herní
sebevědomí, a my je toho musíme zbavit,“ říká
Pavel Hoftych a jedním dechem dodává: „Práce pro
Bohemku je pro mě opravdu velká čest. Doufám, že
očekávání fanoušků nezklamu. Již teď vůči nim
cítím dosud nepoznaný pocit velké zodpovědnosti.“
Mužstvo má za sebou celou herní přípravu
a první dva vítězné soutěžní zápasy. Jaké ve
vás v tuto chvíli převládají pocity?
„Pocity jsou určitě pozitivní. Sehráli jsme řadu
kvalitních zápasů s ligovými týmy jako je Liberec,
Mladá Boleslav či Viktoria Žižkov a ani jednou jsme
s nimi neprohráli. Na druhou stranu jsem nedokázali porazit některé slabší německé týmy a trápili
jsme se i v pohárovém zápase v České Lípě. Každopádně příprava je úplně o něčem jiném než soutěž. Teď v Ústí už to bylo o dost lepší, dali jsme brzy
branku, hráli dobře a soupeře prakticky do ničeho
nepustili. Jenom tomu chyběly další góly, takové
šance jako měl David Bartek musíme prostě proměňovat.“
V obranné fázi nám to zatím jde. Řadu zápasů jsem odehráli vzadu na nulu. Se střílením branek, jak sám říkáte, to zatím opravdu
není to pravé ořechové. Co se s tím dá dělat?
„Když to řeknu úplně jednoduše, tak bránit dnes
umí skoro každý jouda. Hrát dopředu a střílet
branky však vyžaduje již notnou dávku kreativity
a umění. Se střílením branek má Bohemka problém
dlouhodobě. V loňské sezoně často ani vůbec nestřílela na branku soupeře. Mým úkolem je tento
zlozvyk pochopitelně změnit. Na začátku herní přípravy jsme se zaměřili na obranu. Loni se například
stávalo, že se oba střední záložníci tlačili dopředu
a nikdo je nejistil. To jsme museli změnit. Stejně
tak ve hře dopředu mají hráči různé špatné návyky,
které teď odstraňujeme. Ten proces v případě ofenzívy je pochopitelně zdlouhavější než u obrany.
Navíc jsme museli do sestavy znovu zabudovat navrátilce Adama a Rychlíka či uzdraveného Bálka. Do
mužstva se nám navíc z ME19 vrátil po delším čase
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Honza Morávek. Věřím, že si to nakonec sedne
a branky přijdou. Zápas v Ústí již ve hře dopředu
ukázal jisté zlepšení.“
V jednom z rozhovorů jste prohlásil, že mužstvo je sice pracovité, ale má špatné herní návyky. Jak dlouho bude podle vás trvat jejich
odstranění?
„Každý trenér má své představy o hráčích a jejich
úkolech na hřišti. Jak jsem řekl, hráči v Bohemce
jsou určitě pracovití a výborně fyzicky připravení.
Na druhou stranu jsem měl pocit, že zběsile běhají
po hřišti a zbytečně odevzdávají soupeři balony.
Svou roli v tom určitě hrál nedostatek sebedůvěry
a přílišný pocit zodpovědnosti. S tím je to v Bohemce opravdu o dost těžší než třeba ve Zlíně. Před
plným Ďolíčkem prostě leckomu ztuhnou nohy
a pak kazí i jednoduché přihrávky. Mým úkolem je
pracovat s hlavami hráčů tak, aby hráli zodpovědně
a přitom byli uvolnění. Přesně tohle je dnes alfou
omegou celého fotbalu. Trenérů je v republice snad
deset tisíc, ale pracovat s psychikou hráčů umí jen
pár z nich.“

Jedním z důvodů proč jste do Bohemky přišel, byla možnost pracovat s mladými nadějnými hráči. Jak se vám s nimi tedy pracuje
a jak vidíte budoucnost těchto klokaních odchovanců?
„Já hráče na starý a mladý rozhodně nijak nerozděluji. Pro mě existují buď dobří nebo špatní fotbalisti a pak ještě hodně talentovaní a méně
talentovaní. K těm hodně talentovaným patří určitě
Honza Morávek, to je zcela výjimečný hráč. Ostatní
jako je Bartek, Škoda, Moravec, Hašek a další jsou
talentovaní a mají svůj potenciál. Určitě jsou
ochotní pracovat a mají zápal pro hru, některé věci
však stále řeší jinak, než vyžaduje dospělý fotbal.
Například Honzovi Moravcovi chybí síla v soubojích,
mladý Ivan Hašek by měl zase daleko víc využít své
dynamiky, být maximálně nepříjemný pro soupeře
a hrát podobně jako otec. Předpoklady k tomu rozhodně má, jednou může otce napodobit. Každý
z těchto hráčů musí zkrátka přijmout roli, kterou po
něm chci já. I když to pochopitelně nemůže být nic
direktivního, s hráči o jejich roli diskutuji a snažím
se je přesvědčit o správnosti mé cesty.“
Bývalý trenér Busta v jednom z rozhovorů
prohlásil, že velký problém uplynulé sezony
byl v nedostatku vhodných tréninkových
ploch. Jaká je v tomto ohledu teď situace?
„Já sem přišel ze Zlína, kde jsou podobné problémy, takže jsem byl na tuto situaci připravený.
Bohemka vzhledem ke své poloze uprostřed
zástavby těžko může mít nějaký velký tréninkový
areál jako má Sparta či Slavia. Teď v létě jsme trénovali v Hostivaři a Hrdlořezech, kde se budeme
připravovat i nadále. Podstatná změna oproti loňsku spočívá rovněž v oddělení tréninků prvního
mužstva a juniorky, připravovat se na hřišti ve třiceti lidech je opravdu neúnosné.“
Trenér Busta rovněž přiznal, že ze strachu
o poškození trávníku v Ďolíčku poněkud opomíjel trénování standardních situací, ze kterých jsme dost inkasovali a naopak sami
z nich nic moc nevytěžili. Jak jsem na tom se
standardkami teď?
„Standardní situace trénujeme tak nějak standardně, ani málo, ani moc. Můj názor je, že se
vlastně trénovat dost dobře nedají. Jde spíše o to,
aby hráči věděli, kde mají stát a jak vykrývat svůj
prostor. V zápase jde především o to, jak se standardka kopne. Jsou hráči, kteří v tréninku kopou
z rohu jeden lepší centr za druhým a v zápase před
plným Ďolíčkem je to pravý opak. V mužstvu každopádně hráče s dobrou kopací technikou máme,
uvidíme jak sem jim bude v soutěži dařit.“
Jaký způsobem budeme bránit soupeřovi
rohy? V minulosti to bylo systémem všichni
naši hráči ve vápně a řadě fanoušků se to příliš nezamlouvalo.
„Fanoušky chápu, na druhou stranu nejsem přesvědčený, že pravidelné vysouvání útočníka na půlicí čáru je ideálním řešením. Na půlce stejně vždy

stojí dva bránící hráči soupeře, a to bez ohledu jestli
je tam náš útočník nebo ne. Mám zkušenost ze
Zlína, kde jsme takto vysouvali Žúrka, ale žádný
gól z toho nikdy nepadl. Budeme to každopádně
občas zkoušet.“
Ve druhé lize nám žádný tým určitě nedá nic
zadarmo, každý se na nás naopak bude určitě
chtít vytáhnout. Jsme na tuto situace připraveni?
„Jak jsem už říkal, Bohemka je jen pro silné povahy. S tím tlakem se zkrátka budeme muset vyrovnat. Jak říkáte, druhá liga nebude nějaká
procházka růžovou zahradou. Rozhodně nečekám,
že budeme někomu dávat čtyři a více gólů. Ta soutěž bude určitě velice vyrovnaná podobně jako loni
až do posledního kola.“
Jakou prioritu přisuzujete poháru ČMFS?
V minulosti byl pro trenéry vždy poněkud
okrajovou záležitostí. Fanoušci by však určitě
rádi slyšeli, že letos budeme brát pohár vážně.
„Tak já beru určitě pohár maximálně vážně
a budu v něm chtít uspět. Je to pro nás ideální možnost se poměřit s prvoligovými mužstvy. Na druhou
stranu se dá předpokládat, že třeba v brance dostane v poháru před Sňozíkem, který bude s velkou
pravděpodobností chytat v lize, přednost mladý Havránek.“
V Bohemce jste už skoro dva měsíce, už se
z vás stal klokan se vším všudy?
„Určitě nemůže dělat bůhvíjaký jsem Bohemák,
když jsem tady sotva dva měsíce. To bych vypadal
jako nějaký vlezdoprdelka. Lidi jako Lukáš Přibyl
nebo Dalibor Slezák jsou tady už snad 100 let, to
jsou opravdoví Bohemáci. Já se tady každopádně
budu snažit především navázat na svoji úspěšné
působení ve Zlíně a společně se svými spolupracovníky, které jsem si z části vybral, odvést maximálně kvalitní práci. To, abych skákal jako klokan,

to si musím nejdříve zasloužit.“

Jméno: Pavel Hoftych
funkce: trenér
datum narození: 9. 5. 1967
Hráčská kariéra:
(74-84) Neštěmice, (84-86) Ústí nad Labem (II.liga),
(86-88) VTJ Žatec (III. Liga), (88-89) RH Cheb (I.liga),
(89-92) Slušovice (II.liga), (92-96) Zlín (I.liga), (96-99)
Klingenbach (II.liga), (99-00) Kroměříž, 2000-01 Lůžkovice
Trenérská kariéra:
1999-2001 mládež FK Zlín, 2002 – 2006 asistent
FC TESCOMA Zlín, 2006 trenér B-tým FC Slovácko,
listopad 2006 – trenér A - tým FC Tescoma Zlín,
červen 2008 – trenér Bohemians 1905
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DVA MĚSÍCE

Na začátku června trenér
Pavel Hoftych podepsal na
Bohemce dvouletou smlouvu
s dvouletou opcí.

Trenér Hoftych si s sebou,
doslova za ruku, přivedl
i nového asistenta Pavla Medynského, který v minulosti
působil v Ďolíčku jako hráč.

Hoftych poprvé v kabině s hráči. Se všemi si podal ruku.
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Při zápase proti sponzorům
Bohemky poprvé oblékl zelenobílý dres.

TRENÉRA HOFTYCHA

První Hoftychův trénink na Bohemce v polovině června. V Hrdlořezích vedl nově utvořený A-tým.

Předsezonní tisková konference. Trenér Pavel
Hoftych mluví o cílech a prvních dojmech.

Poprvé na lavičce v Ďolíčku při přípravném
zápase. Hoftych tady porazil Vlašim i Žižkov.

První setkání s fanoušky. Léto s Klokanem
a dobrá nálada v Ďolíčku.
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Nový
realizační tým
Bohemky
ohemians 1905 se vydávají do boje o návrat mezi ligovou elitu s novým realizačním
týmem. Dlouhodobou smlouvu podepsal
v Bohemians nový hlavní trenér Pavel Hoftych, jeho
asistenty jsou Pavel Medynský, zůstává Václav Hradecký a jako trenér brankářů přichází nově Pavol
Švantner, který tuto funkci vykonával naposledy
v Českých Budějovicích. “Ukončili jsme spolupráci
s Janem Poštulkou, dali jsme možnost trenérů vytvořit si svůj vlastní tým. Michala Zacha jsme uvolnili do Sparty,” popsal změny ředitel klubu.
V realizačním týmu je i další nové jméno. Do masérského tandemu k Vladimíru Hricovi přichází Miroslav Šimeček, který naposledy působil v Plzni
a má za sebou i angažmá v Teplicích. “Od sedmdesátých let chodím na Bohemku, takže pro mě
je toto angažmá splněním dětského snu a na práci
se moc těším,” říká Mirek Šimeček, který zároveň
přebírá funkci kustoda. “Po vzájemné dohodě jsme
se rozloučili s Františkem Kloučkem, který byl
dosud kustodem. Zkusíme nový model sloučení
maséra a kustoda, podobně to funguje i v jiných
klubech. Během měsíce vyhodnotíme, zda to mužstvu vyhovuje a případně se podle toho zařídíme,”
dodal Přibyl.
Změn v realizačním týmu je více než dost. “Teď
se musíme všichni poznat, sehrát se, aby to fungovalo k dobru Bohemky,” říká nový hlavní trenér
Pavel Hoftych, který má na starosti i rozdělení kompetencí v realizačním týmu. “Pavel Medynský povede zároveň rezervu, Václav Hradecký bude
působit i jako jeden z trenérů u dorostu Bohemians.
Chceme mít propojené všechny týmy, i když už nebudeme trénovat společně,” řekl Pavel Hoftych.

B
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Jiří Steinborch sportovním ředitelem klubu
Sportovní úsek Bohemians 1905 během letní přestávky posílil bývalý ředitel klubu, který poslední
rok působil ve slovenském Ružomberoku, Jiří Steinbroch. „Dohodli jsme se na spolupráci od 1. července 2008. Jsem velmi rád, že můžeme pana
Steinbrocha znovu přivítat na Bohemce ve funkci,
která je velmi důležitá pro další sportovní směřování klubu,“ řekl Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians
1905. Vedení Bohemians se rozhodlo nově zřídit samostatnou funkci sportovního ředitele, která byla
v předchozích letech sloučená s funkcí trenéra
a v posledních měsících s funkcí ředitele klubu.
Jiří Steinbroch působil ve funkci ředitele Bohemians od znovuzrození v roce 2005. Po dvou sportovně úspěšných letech odešel do Ružomberoku,
kde poslední rok působil na pozici generálního ředitele. Teď se opět vrací na domácí hřiště, kde začínal jako fanoušek v kotli a pak působil v nejvyšší
funkci. „Jsem rád, že mohu být zase v Ďolíčku. Prostředí Bohemky znám velmi dobře a to je pro funkci
sportovního ředitele nesmírně důležité. Vracím se
ze Slovenska do Prahy, jsem rád i kvůli rodině,“ říká
Jiří Steinbroch.

Bilance léta – odchody, příchody
V

letní přestávce Bohemka poprvé po znovuzrození
uskutečnila větší prodeje. Hned ten první se zařadil na čelo – do Olomouce přestoupil Michal Ordoš. Hanáci koupili vysokého útočníka téměř za dvojnásobek
ceny, za kterou před rokem přišel z Mladé Boleslavi.
Z Olomouce Bohemka také zaznamenala největší
letní posilu, i když to s přestupem Ordoše vůbec nesouviselo. Do zelenobílého dresu se vrátil útočník
Lukáš Hartig. „Přichází zdarma z Olomouce na roční
hostování a plnění ze strany Bohemky se bude odvíjet od jeho zdravotního stavu. Lukáš se vrací po zranění a věříme, že v záři by mohl nastoupit do
mistrovských zápasů,“ říká k angažmá Lukáš Přibyl,
ředitel Bohemians 1905. Hartig se do Bohemky vrací
po pěti letech, právě ve Vršovicích odstartoval hvězdnou kariéru, která ho vynesla až do reprezentace.
Lukáš Hartig i při svém posledním angažmá v Olomouci dokázal, že je pořád hvězdou ligy. Jeho góly
z počátku soutěže odrazily Olomouc ode dna tabulky
a po Hartigově zranění se pak Olomouc střelecky
trápila. Poté, co si přetrhl kolenní vazy po incidentu
v restauraci, Olomouc Hartigovi vypověděla
smlouvu, ale je stále jejím hráčem. „S Lukášem
jsme byli v kontaktu již delší dobu a sledovali jsme
jeho zdravotní stav. Chodil k našim doktorům, prošel lékařskými prohlídkami, až poté jsme s ním uzavřeli smlouvu. Těšíme se, že svými výkony znovu
strhne diváky i celé mužstvo,“ věří ředitel klubu.
Jednatřicetiletý útočník začal s profi-fotbalem
v roce 2000 právě v Bohemce, do které ho přivedl
ODCHODY

PŘÍCHODY

PŘÍJMENÍ, JMÉNO
Rezek Jan
Hašek Pavel
Knakal Martin
Nešpor Marek
Zich Lukáš
Vágner Jiří
Dian Michal
Kocourek Daniel
Ordoš Michal
Rada Karel
Šmarda Michal
PŘÍJMENÍ, JMÉNO
Rychlík Jiří
Hartig Lukáš
Havránek Jiří
Adam Lukáš
Kunášek Petr
Karal Vlastimil

z Velimi trenér Petržela. Od té doby odstartovala
Hartigova hvězdná kariéra, při které si prošel Spartou i Zenitem Petrohrad. „Jsem rád, že se můžu
vrátit do Bohemky, která mi ve fotbalovém životě
nejvíce dala. Těším se na lidi, těším se na mužstvo
a doufám, že společně vybojujeme postup,“ říká
Lukáš Hartig. V české lize má na svém kontě 82
startů, další desítky si připsal při svém tříletém působení v Rusku. Pak přestoupil do Artmedie Bratislava a poslední rok odehrál v Olomouci. „Zranění
zastavilo skvěle rozběhlou sezonu. Levá noha už se
mi dává pomalu dohromady, postupně začínám
běhat a zapojuji se do tréninku. Nesmím nic uspěchat, ale zároveň už chci být na hřišti,“ přeje si
rodák z Býchor, kde dodnes žije.
Lukáš Hartig začínal s fotbalem v rodných Býchorech, pak na sebe poprvé upozornil ve Velimi
a odtud putoval do Bohemky. Pak jeho kariéra nabrala rychlé tempo a jeho jedinečný agresivní styl
ho dostal přes Spartu až do bohatého Ruska. Patřil
k největším objevům trenéra Petržely a také k miláčkům vršovického publika. Teď se vrací na začátek své profesionální kariéry, aby Bohemce vrátil
to, co mu umožnila. „Jde o roční působení, které
pak vyhodnotíme a pobavíme se o další spolupráci.
V tuto chvíli to pro Bohemku neznamená žádnou
velkou a Lukáš může být výraznou posilou. S trenérem Hotychem je Lukáš ve spojení a hlásí průběžný zdravotní stav,“ dodal Přibyl.

DO KLUBU
AC Sparta Praha
FK Teplice
Škoda Xanthi FC (Řecko)
SK Sparta Krč
AC Sparta Praha
v jednání
FC Zenit Čáslav
FK BAUMIT Jablonec 97
FC Sigma Olomouc

Z KLUBU
FK Dukla Praha
FC Sigma Olomouc
FC Zenit Čáslav
FK Dukla Praha
FC Zenit Čáslav
FC Hradec Králové

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ
ukončení hostování
ukončení hostování
ukončení hostování
hostování
ukončení hostování
hostování
hostování
přestup
přestup
ukončil kariéru
ukončil kariéru
PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ
návrat z hostování
hostování
návrat z hostování
hostování
hostování
hostování
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Nové dresy

od firmy UMBRO
B

ohemka vstupuje do nové sezony s novými
dresy od firmy UMBRO. Domácí kolekce zůstává zelenobílá s tím, že bude větší důraz kladen na
zelenou. „V předchozích verzích jsme měli bílá
záda, tentokrát jsou celé dresy pruhované. Mají
nový střih a mají sytější zelenou,“ popsal novinky
na domácím dresu ředitel klubu Lukáš Přibyl. „V minulosti se nám stávalo, že jsme nemohli hrát s našimi dresy proti týmům v bílých dresech. Teď už
s tím problém nebude,“ vysvětlil Přibyl změnu
image tradičního dresu. Zelenobílé dresy jsou k dostání ve fanshopu a stojí 990 Kč. Rozdíl oproti minulým je v lepší kvalitě a také zajímavějším střihu.
Prodávané dresy jsou originály, tedy stejné, ve kterých hráči hrají zápasy.
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Druhou variantu dresu zvolili sami fanoušci v hlasování na internetových stránkách klubu. Fanoušci
zvolili žlutý dres, černé trenky a žluté stulpny.
„V Česku je to netradiční, ale v Bohemce běžné.
Fanoušci měli hlavní slovo při volbě druhé varianty
dresů. Volbu vyhrála žlutá varianta,“ popsal Přibyl
postup při výběru. Ve druhé variantě však Klokani
vyběhnou jen výjimečně, když soupeř bude mít zelené dresy. Také brankářské dresy doznaly menších
úprav. Gólmani budou mít i nadále červenou barvu,
zlatou vystřídá bledě-modrá. Na prsou se nově objevila Fortuna, která se tak vedle Remalu (Barvy
a laky Hostivař) stala druhým generálním partnerem klubu.


1.
Varianta D

2.
Varianta B

VOLBA
DRESU – VÝSLEDKY ANKETY
Konečné výsledky: 1. Varianta D (žlutý dres, černé trenky) 347, 2. Varianta B (modrý dres, tmavě modré trenky) 258,
3. Varianta A (modrý dres, modré trenky) 184, 4. Varianta C (žlutý dres, žluté trenky) 86

3.
Varianta A

4
Varianta C
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FK ÚSTÍ NAD LABEM
BOHEMIANS 1905
V

elká spokojenost, úleva po úspěšném
prvním kroku, ale také výtky k některým
konkrétním hráčům – to vše dával najevo trenér
Pavel Hoftych. Do médií hovořil především
o prvních dvou příjemnějších bodech. “S vítězstvím samozřejmě spokojenost, ale mohlo to
být klidnější. Měli jsme dát více gólů a zvýraznit
zasloužený rozdíl. Zejména šance Davida Bartka
volala po gólu,” zvednul trenér prst při zmínce
o “superšanci” útočníka Bohemians. “Každé takové vítězství je pro sebevědomí hráčů
nesmírně důležité. V závěru
jsme si výsledek ohlídali,
ale člověk nikdy neví, co
se může při těsném vedení stát. Však jsme to
zažili v České Lípě,”
vzpomněl kouč týden starou zkušenost z prvního
kola Poháru ČMFS, kdy
domácí vyrovnali z ojedinělé akce a Bohemka se
poté hodně trápila.
Trenéři poslali do boje
téměř totožnou jedenáctku
jako před týdnem v České Lípě.
Jen do sestavy poprvé zařadili
Jana Morávka, který se vrátil z evropského šampionátu “devatenáctek”. “Honza do základu samozřejmě
patří a potvrdil to při zápase. Naběhal spousty
kilometrů a odvedl kus práce i v defenzivě,”
pochválil osmnáctiletý talent trenér Pavel Hof-

tych. Morávka v hledišti sledovali pozorovatelé
z několika evropských klubů a připojili si další
poznatky k jeho osobě.
Na návrat Honzy Morávka do sestavy “doplatil”
Petr Kunášek, který zůstal na lavičce, protože
v základní sestavě se udržel Ivan Hašek, i když
netradičně na levé straně zálohy. “Ivan musí
získat návyky dospělého fotbalu, ale potenciál
v sobě má velký. Dá se s ním pracovat a je na
něm patrné zlepšení. Proto
hraje i na netradičním postu,”
doplnil kouč.
Hašek se z levé strany dostával často do zakončení a po
rohovém kopu Adama byl i u jediného gólu zápasu, po jeho
hlavičce si dal domácí Martykán vlastní gól. “Ivan
měl výborný výběr místa,
díky tomu se dostal několikrát ke střele. Mohl dát i druhý
gól, ale gólman jeho střelu vyrazil,” doplnil kouč. “Byl jsem v záklonu, kdybych to napálil, letělo
by to hodně vysoko. Chtěl jsem
to jen ťuknout a umístit, ale
brankář to skvěle vyrazil,” popsal svoji velkou šanci sám
Ivan Hašek. Trenér Hoftych ještě doplnil hodnocení naděje s číslem 8.
“Odehrál na levé straně
slušný zápas. Bylo vidět, že ho to

FK ÚSTÍ NAD LABEM – BOHEMIANS 1905 0:1 (0:1)
Branky: 14. Martykán (vlastní).
Rozhodčí: Hrubeš – Moudrý, Koval.
ŽK: Martykán, Bartoš.
Diváků: 1959.
Sestava Ústí nad Labem: Porcal – Dvořák, Škoda, Valenta, Bartoš – Franc (83. Zvonek),
Volek, Martykán, Benčík, Karlík – Rudnytskyy.
Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Marek, Lukáš, Nikl, Rychlík – Moravec, Adama, Morávek,
Hašek (71. Kunášek) – Bartek (61. Slezák), Bálek (83. Škoda).
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stále svádí do středu hřiště, ale Ivan si postupně zvykne a s jeho pracovitostí by s tím
neměl mít problém.”
V koncovce ale selhali ti, kteří to mají v popisu
práce – útočníci. Bartek se dostal do obrovské
příležitosti, ale sám z malého vápna hlavou
minul osamocenou branku. “Koncovka je stále
špatná, máme co zlepšovat. Ale byly tam náznaky, kdy jsme si po kombinaci po zemi a ze
strany vypracovali dobré příležitosti,” vyzdvihl
pozitivní stránku kouč Bohemians 1905. Bohemka svůj výkon postupem času zlepšovala,
na začátku druhé půle si vytvořila výrazný tlak,
ale další Lukášovu hlavičku zastavila tyč. Trenéři
ve druhé půli prostřídali sestavu a střídání hru
oživila. Příchod Dalibora Slezáka vnesl potřebný
klid do ofenzivy. “Dalibor dokáže podržet míč
a je stále velmi platným členem týmu. Právě takové okamžiky rozhodují zápasy,” pochválil nejstaršího hráče mužstva trenér Klokanů.
Bohemka v úvodním zápase druholigové sezony podala slušný výkon, který měla pozvednout ještě lepší koncovkou. Další důležitou
prověrkou bude příští zápas s Opavou. Tři body
z Ústí jsou skvělým základem.
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BOHEMIANS 1905 – kádr pro 2. ligu
Pavel Hoftych

Pavel Medynský

Václav Hradecký

Pavol Švantner

9. 5. 1967
trenér

28. 10. 1964
asistent trenéra

27. 9. 1948
asistent trenéra

25. 11. 1966
asistent trenéra

Vladimír Hric

Miroslav Šimeček

Luboš Ptáček

Sňozík Radek

28. 1. 1959
masér

31. 5. 1959
masér a kustod

20. 9. 1960
lékař

17. 10. 1975
brankář
86 kg, 187 cm

1

3

4

7

8

Pavel Lukáš

Petr Kunášek

Marek Nikl

Ivan Hašek

20. 11. 1975
obránce
74 kg, 181 cm

11. 7. 1979
záložník
75 kg, 183 cm

20. 2. 1976
obránce
78 kg, 183 cm

30. 8. 1987
záložník
67 kg, 170 cm

9

10

11

12

Jiří Rychlík

Dalibor Slezák

Michal Polodna

Lukáš Hartig

24. 11. 1977
obránce
73 kg, 180 cm

28. 1. 1970
útočník
82 kg, 183 cm

23. 3. 1978
útočník
79 kg, 183 cm

28. 10. 1976
útočník
79 kg, 185 cm

13

14

15

16

Jan RŮŽIČKA

Lukáš Marek

David Bartek

Jan Moravec

26. 8. 1984
obránce
72 kg, 177 cm

30. 1. 1981
obránce
69 kg, 176 cm

13. 2. 1988
útočník
71 kg, 177 cm

13. 7. 1987
záložník
66 kg, 176 cm

19

21

24

25

Jiří Havránek

Milan Škoda

Michal Pávek

Martin Kotyza

9. 1. 1987
brankář
83 kg, 186 cm

16. 1. 1986
útočník
80 kg, 190 cm

13. 2. 1985
obránce
75 kg, 185 cm

1. 10. 1984
záložník
68 kg, 171 cm

26

30

31

32

Vlastimil Karal

Jan Morávek

Vladimír Bálek

Lukáš Adam

26. 4. 1983
záložník
80 kg, 185 cm

1. 11. 1989
záložník
71 kg, 179 cm

8. 3. 1981
útočník
76 kg, 190 cm

5. 9. 1980
záložník
74 kg, 184 cm
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PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

Slezský FC Opava
Jen těžko nám mohl los vybrat na úvodní
druholigový zápas atraktivnějšího soupeře
než je Slezský FC Opava. Do Ďolíčku přijede
jeden z horkých kandidátů na postup, kterého navíc doprovodí i vcelku početná skupina fanoušků. Na předsezonní tiskové
konferenci z úst opavského vedení zaznělo:
„Cílem jsou přední příčky v tabulce. Chceme
hrát tak, abychom dávali hodně gólů a do
ochozů přilákali co nejvíce diváků.“ S velkou
pravděpodobností se tudíž můžeme těšit i na
oboustranně atraktivní ofenzivní zápas, na
jehož konci, věřme, společně oslavíme druhé
letošní vítězství. Pokud totiž navážeme na
výkon z Ústí nad Labem, o výsledek bychom
se rozhodně strachovat neměli.
Začátky organizovaného fotbalu
v Opavě jsou spojeny s létem roku
1907. Do druhé ligy nakoukli Slezané poprvé v roce 1985
a o deset let později dokonce
postoupili mezi elitu. V další
prvoligové sezoně přišel
vrchol v podobě 6. místa. Až
do roku 2004 se mužstvo pohybovalo na pomezí druhé
a první ligy, pak se klub
vinou špatného vedení dostal
do krizové situace, která po
sportovní stránce vyvrcholila
sestupem z první fotbalové
ligy až do krajského přeboru.
O záchranu se zasloužilo Statutární město Opava, které poskytlo potřebné finanční
prostředky na rozjezd a dosadilo
do vedení důvěryhodné osoby.
Díky sponzorům se pak podařilo
odkoupit pro sezonu
2006/2007 licenci druhé ligy
a vrátit tak v nejkratší možné
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době Opavě a především jejím divákům fotbal
na profesionální úrovni.
Je známou skutečností, že se Opava může na
české poměry pochlubit vynikající návštěvností. Po dobu působení v první lize se pravidelně pohybovala v rozmezí od 8 000 do
13 000 diváků a v době kdy mužstvo hrálo již
zmiňovaný krajský přebor, činila průměrná návštěvnost úctyhodných 2 800 diváků.
Do letošního ročníku druhé ligy vstupují
Opavští výrazně oslabeni o svojí největší ofenzivní hvězdu. Na začátku července totiž prodali
do Lazia Řím svého nejlepšího střelce, a spoluhráče Honzy Morávka z reprezentace do 19 let,
Libora Kozáka. Na jeho místě by o sobě určitě
chtěl dát vědět další mladíček, Martin
Neubert, a především Milan Halaška.
Tomu se dařilo v přípravě a svým
gólem v poslední minutě nastavení
zajistil Opavě bod v prvním zápase se
Slováckem. Svými zkušenostmi by měl
stejně jako loni pomáhat k návratu mezi
elitu velezkušený Milan Barteska a také
ligou ostřílený ostravský Petr Cigánek. Velkou oporou je rovněž
brankář Otakar Novák.
Před dvěma roky jsme se
Slezany uhráli celkem čtyři
body. V prvním utkání na podzim
jsme v Opavě remizovali 1:1, když
vedoucí gól zápasu vstřelil Martin
Kotyza a domácí z převahy vytěžili 16 minut před koncem
vyrovnání. V domácím zápase
jsme před fantastickou návštěvou 8000 diváků zvítězili jasně 3:0. Naše branky
dával opět Martin Kotyza
a dvakrát se trefil Milan
Škoda. Zápas byl zajímavý také díky vyloučení
obou brankářů.

Představujeme
naše hlavní konkurenty
v boji o postup
o nás čeká ve druhé lize? Určitě nepříliš atraktivní soupeři ze vzdálených koutů republiky,
méně pozornosti ze strany médií a především nelítostný boj o každý metr hřiště. Tak to ve druhé lize,
jak jsme se mohli předloni sami přesvědčit, prostě
chodí. Každopádně musíme věřit, že to bude boj, na
jehož konci si budeme moci opět vychutnat oslavy
postupu do nejvyšší soutěže. Podobnou touhu však
bude zajisté mít hned několik dalších týmů. Pojďme
si je teď proto alespoň krátce představit.
Jenom ty největší ambice bude mít určitě trojlístek Slovácko, Hradec Králové a Opava, který loni
skončil v těsném závěsu za postupovými příčkami.
Prvně jmenovaný klub se v uplynulé sezoně „proslavil“ zcela nepochopitelnou výměnou trenéra
Pavla Malury, který s týmem po podzimu vedl tabulku, za Leoše Kalvodu z HFK Olomouc. Pod jeho
vedením skončil tým nakonec na 5. místě a Kalvoda
se musel kolo před koncem rovněž pakovat. Dnes
trénuje tým ze Starého Města bývalý vynikající slovenský hráč Ladislav Jurkemik. Dalšími výraznými
posilami jsou záložník Lukáš Kubáň, stříbrný medailista z loňského mistrovství světa do 20 let, který
se do týmu vrátil z neúspěšného hostování v Brně
a hlavně zkušení obránci René Formánek z Třince
a Tomáš Randa z Olomouce. Ten však v prvním zápase v Opavě překvapivě nastoupil v útoku.
Notně oslabený vstupuje do soutěže naopak
Slezský FC Opava. Na začátku července totiž prodal do Lazia Řím svého nejlepšího střelce, a spoluhráče Honzy Morávka z reprezentace do 19 let,
Libora Kozáka. Svými zkušenostmi by měl stejně
jako loni pomáhat k návratu mezi elitu velezkušený
Milan Barteska.

C

Více než solidními výsledky se v přípravě prezentoval Hradec Králové. Dokázal mimo jiné porazit ligovou Příbram i Olomouc a jen o gól, který navíc padl
v posledních vteřinách zápasu, prohrál s mistrovskou
Slavií na novém stadionu v Edenu. Gólově se výrazně
prosazoval především útočník Pavel Černý, syn stejnojmenného slavného útočníka. V prvním zápase
s Karvinou zaznamenal málem hattrick, o jeden gól
ho připravil vlastňák karvinského obránce.
Velkou otázkou je, v jakém složení a hlavně rozpoložení se do druhé ligy pustí druhý sestupující
tým z nejvyšší soutěže, FK SIAD Most. Na jeho soupisce opět najdeme celou řadu nových exotických
jmen. Loni se trenéru Žákovi každopádně tento fotbalový Babylón ukočírovat nepodařilo. S hráči v sestavě točil jak s malými caparty na kolotoči, ale
optimální sestavu nikdy nenašel. Domácí prohra se
Sokolovem mosteckým fanouškům asi příliš optimismu do žil nenalila.
Patrně nejzvučnějšími posilami na sebe během
přestávky upozornila Dukla Praha. Tým, který se na
jaře zachránil za pět minut dvanáct, a kterému v tom
výrazně pomohla hned trojice „klokanů“, získal do
svých řad jednoho z vůbec nejlepších ligových
střelců Luďka Zelenku či bývalého reprezentačního
záložníka Patrika Gedeona. Otázkou ovšem je,
v jakém zdravotním stavu a herní pohodě se tito veteráni právě nachází.
K dalším aspirantům boje o nejvyšší příčky můžeme ještě přiřadit trojici Jihlava, Fulnek a HFK Olomouc. Na postup to však u žádného s těchto týmu
moc nevypadá.
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BOHEMIANS 19

Horní řada zleva: Ladislav Květoň, David Bartek, Lukáš Marek, Jan Moravec, Michal Po

Prostřední řada zleva: Vladimír Hric – masér, Libor Koubek – sekretář klubu, Luboš Ptáček – lékař
Milan Boubín – vedoucí týmu, Miroslav Ši
Dolní řada zleva: Jiří Havránek, Dalibor Slezák, Václav Hradecký – asistent trenéra, Pavel Medynský – asistent trenéra,

VŽDYCKY JS

905 – sezona 2008/09

olodna, Lukáš Adam, Michal Pávek, Marek Nikl (c), Pavel Lukáš, Jan Morávek, Jiří Rychlík.

ř, Ivan Hašek, Vlastimil Karal, Milan Škoda, Vladimír Bálek, Petr Kunášek, Jan Růžička, Martin Kotyza,
meček – masér a kustod, Klokan Lombardos.

Antonín Panenka – prezident klubu, Pavel Hoftych – trenér, Pavol Švantner – asistent trenéra, Lukáš Hartig, Radek Sňozík

SME S VÁMI!

Tisk:

Systém prodeje a kontroly vstupenek
Nedělní zápas s Opavou je zároveň testem pro
nový vstupenkový systém na stadionu Bohemians.
Klub plně přestoupil na síť řízenou Ticketstream
s.r.o., což pro fanoušky skýtá mnohé výhody. „Více
jsme měli pod kontrolou prodej a design permanentek. Vše může probíhat rychleji a máme systém více
pod kontrolou. Zároveň se sjednotila databáze a nemělo by docházet k tomu, že na stejné místo byla vydána permanentka i vstupenka,“ řekl k tématu Lukáš
Přibyl, ředitel Bohemians 1905. Nový systém skýtá
i nové možnosti – vstupenky (e-tikety) na zápasy si
teď můžete tisknout doma. „Stačí přijít s papírem
z normální domácí tiskárny, na kterém je čárový kód
vstupenky a naše čtečky zkontrolují, zda se jedná
o originál,“ doplňuje Přibyl zajímavou novinku. Prodej permanentek končí ve středu 13. srpna.

Vstupenky na jednotlivé zápasy stojí méně než
na ligu – tribuna A 130 Kč, tribuna B 90 Kč, tribuna
C 110 Kč, tribuna D 110 Kč. Pro vstupenky už nemusíte chodit na stadion ani do poboček sítě Ticketstream. „Vstupenku už si můžete vytisknout
doma a místo v Ďolíčku máte jisté,“ dodává Přibyl.
Pro klub to znamenalo určitou investici, která se ale
brzy vrátí. „Je to pohodlnější pro lidi a systém je
jednotný a je dobrým základem pro budoucí ticketingový systém. Nakoupili jsme čtečky, tiskárnu na
permanentky, počítače do pokladen. Část z toho
jsme řešili ve spolupráci s našimi reklamními partnery. V minulé sezoně jsme měli turnikety pronajaté. Za rok se nám vložená investice vrátí, protože
bychom to jinak dali do pronájmu turniketů,“ popsal Přibyl ekonomickou stránku přechodu na nový
systém. „V tuto chvíli nás to v přímých financích
stálo přibližně sto tisíc korun.“

Pokud chcete mít v ruce originální vstupenku,
stačí zajít do některé z poboček Ticketstreamu
nebo na stadion Bohemians do fanshopu. Po celé
republice tak jsou stovky míst, kde můžete získat
vstupenku na utkání Bohemians 1905. „Cenově
nejvýhodnější ale stále zůstávají permanentky,
které se opět hojně prodávaly,“ dodává Přibyl.

Vstupenky se budou prodávat na všechny tribuny, do předprodeje nikdy nepůjde tribuna D za
brankou u tramvaje. „Bude tam sektor hostů při-

bližně pro sto fanoušků, vedle tribuna přibližně pro
čtyři stovky lidí. Vstupenky na tuto tribunu budou
v prodeji jen těsně před zápasem, abychom zaručili všem příchozím vstupenky i přímo na stadionu.
Zároveň na tuto tribunu budeme zvát při různých
akcích děti nebo jiné organizované skupiny,“ doplnil
Přibyl plány s tribunou D.

Většina hlavní tribuny je vyprodaná permanentkáři, místa jsou ještě v sektorech A1 a A5. Kotel
(tribuna B) je ze dvou třetin k sezení, prostřední
třetina je k stání. „Vstupenky na tuto tribunu jsou
nejlevnější. Stojí devadesát korun, bude tady nejvíce lidí a část je k stání. To jsme zohlednili
i v ceně,“ prohlásil Přibyl.

Pořiďte si vstupenky na Bohemku vždy včas. Síť
Ticketstream vám nabízí kvalitní servis, který by
měl pomoci každému fanouškovi dostat se bez
problému do Ďolíčku. „Předem se omlouváme za
možné drobné komplikace. Věříme, že brzy odstraníme všechny případné problémy a fanoušci vždy
budou se svým místem na stadionu spokojeni,“
dodal ředitel klubu.
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ZAJÍMAVOSTI
OČIMA FANOUŠKŮ
Slet hardt mot Usti, men klarte oppgaven med et nodskrik. Na venter Opava.
Autor: doublefish

Bohemians fansen kom for a se stjernene briljere.
Den storste av dem alle skuffet ikke.
Jó v Ústí, tam se nadlabem, milé děti, byl jsem
neuvěřitelně vtipný za volantem na D8 směr sever.
Vezl jsem exkluzívní posádku: své tři syny. Není
nad to, když mají členové rodiny stejné zájmy!
Jak?, nadlabem, tatínku? zajímá se prostřední. No
dáme si pivko a klobásu, přece, dí nejstarší. Bohemka gól, usazuje je nejmladší. Správně, dáme si
tři bodíky, kluci, ukážu vám krásný ústecký most
a pokocháte se pohledem na Střekov. To bude ten
nejlepší start naší dovolené!
Bezvadně ten začátek sezóny vychází. První
zápas v pátek, další příští neděli. Mezi tím stíháme
pobejt na fjordech. Na potkání kdekomu v Praze už
od olympiády v Lillehammeru vyprávím: V Norsku,
tam vystoupíš z letadla, vytáhneš kudlu, ukrojíš si
krychli vzduchu a labužnicky ji můžeš sníst. Čas od
času to musím ověřovat, jako například právě teď
a jsem rád, že bonmot je stále pravidvý. Vzduchu
dlabeme habaděj.
“To je strašně důležitý vítězství”, svěřil mi bezprostředně po závěrečném hvizdu Hofťa. Typický
úvodní zápas sezóny: opatrnost na obou stranách,
nikdo si toho tolik ještě nedovolí a podle toho zápas
vypadá. Byli jsme ale o gól lepší, soudíme a věříme,
že výkon půjde vzhůru už příští neděli od pěti v Ďo-
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líčku. Na tu klobásu jsme stáli děsnou frontu, ale co
jsme nechápali nejvíc – proč chtějí ústečtí na místě
nádherné dřevěné prvorepublikové tribuny stavět
pseudomoderní plastovou ohavnost pro pět nebo
kolik tisíc lidí? Loňská průměrná domácí návštěva
v Ústí byla 612 (!) diváků, kteří by se na stávající
kryté vešli dvakrát. Divím se, že tak krásná tribuna
ještě vůbec někde je a když už je, že ji nechrání památkáři? Některým investičním záměrům prostě
těžko rozumím.
Všude fotbal o dvou kůrkách. Brenn Bergen s odřenýma ušima postoupil do 3. předkola Champions
League a všichni zde věří ve zlepšený výkon proti
Olympique Marseille. Hodnocení zápasu v médiích
je téměř totožné jako reference na náš úvodní mač
v Ústí. Viz např.: “Gikk en kule varmt!”, nebo
“Brann videre med et nodskrik”. Nebo titulek, který
je názvem tohoto fejetonu. Znamená něco ve
smyslu “Stálo to za prd, ale přes ústí jsme přešli.
nyní čeká Opava”.
Tak nachytáme ještě pár dalších tresek a makrel,
při západu slunce před půlnocí ugrilované rybky lahodnou importovanou slivovicí zapijeme a věřme,
že nedělní linka DY 1502 nebude mít fatální zpoždění, abychom doma stihli vyzvednout zelenobílé
propriety. Na venter Opava.

Z ĎOLÍČKU
Nový plakát v prodeji
Už při zápase s Opavou bude v prodeji nový plakát týmu pro nadcházející sezonu. Můžete si ho
koupit před fanshopem i v samotném fanshopu.
Bohemka se po roce znovu fotografovala na plakát a jednotliví hráči poté pózovali na kartičky.
„V nejbližších dnech budou k dispozic i nové kartičky hráčů,“ říká ředitel Bohemians 1905 Lukáš
Přibyl. Dirigentské taktovky se při samotném aktu
ujal Dalibor Slezák a trenér Pavel Hoftych.
„Takže, všichni se postavte jako při minulém plakátu,“ hlásí hráčům fotograf Dimír. Poslední plakát
je položený na trávníku a pro mnohé je připomenutím, kde stáli v loňské sezoně. První na místě je
Rychlík. Jen Honza Morávek se nemůže najít.
„Stoupnu si tady místo Laušmana, jsme podobný
typy,“ usmívá se Mori. Právě kvůli němu se s fotografováním plakátu čekalo. „Chtěli jsme fotit již minulý týden, ale devatenáctka stále postupovala
a Moriho návrat do mužstva se oddaloval,“ říká ředitel Bohemians 1905.

BOHEMIANS 1905 – sezona 2008/09

Horní řada zleva: Ladislav Květoň, David Bartek, Lukáš Marek, Jan Moravec, Michal Polodna, Lukáš Adam, Michal Pávek, Marek Nikl (c), Pavel Lukáš, Jan Morávek, Jiří Rychlík.
Prostřední řada zleva: Vladimír Hric – masér, Libor Koubek – sekretář klubu, Luboš Ptáček – lékař, Ivan Hašek, Vlastimil Karal, Milan Škoda, Vladimír Bálek, Petr Kunášek, Jan Růžička, Martin Kotyza,
Milan Boubín – vedoucí týmu, Miroslav Šimeček – masér a kustod, Klokan Lombardos.
Dolní řada zleva: Jiří Havránek, Dalibor Slezák, Václav Hradecký – asistent trenéra, Pavel Medynský – asistent trenéra, Antonín Panenka – prezident klubu, Pavel Hoftych – trenér, Pavol Švantner – asistent trenéra, Lukáš Hartig, Radek Sňozík.

VŽDYCKY JSME S VÁMI!

Tisk:

Na plakátu nechybí ani Lukáš Hartig, který již
začal trénovat s mužstvem. “Minulý týden jsem si
poprvé po dlouhé době nazul kopačky, v pondělí
jsem poprvé vystřelil na bránu,” hlásí pokroky letní
posila Bohemians. V této sezoně bude nosit dres
s číslem 12, tedy se stejným číslem, s jakým nastupoval při svém posledním angažmá v Bohemce.
Po půhodině bylo hotovo.


Bohemians 1905 – SFC Opava 27

FESTIVAL ZELENÁ a BÍLÁ
pro fanoušky a příznivce Bohemians 1905
odle hesla od fanoušků pro fanoušky se zrodil festival Zelená a bílá, který se uskuteční
v září v Lipnici nad Sázavou u Havlíčkova
Brodu v Amfiteátru pod Hradem. Žánrový hudební
festival otevře své brány v pátek 12. 9 a v sobotu
13. 9. 2008. Klokani hrají v pátek ve Vítkovicích,
takže můžete přímý přenos poslouchat přímo na
koncertě nebo cestou z Vítkovic zakotvit na dva dny
u Havlíčkova Brodu. Bohemka je klub s jedinečnými
fanoušky a tento festival je toho důkazem.

P

Fanoušky Ska určitě potěší účast souborů jako
jsou: The Chancers ( CZ – UK ), Discoballs, Experimentální Jatka nebo Green Smatroll.
Příznivce Hardcore rozparádí: Našrot, Dreadrot či
V.O.H..
Rockovější polohy pro starší posluchače nabídnou:
Prohrála v Kartách a Kejvavý Koně.
Punkrock bude zastoupen soubory: Totální Nasazení, Benjaming Band, Kadence.
Streetpunk zahrají kapely: Nežfaleš, Honorace,
Clockwork Rebels.
Oi! muziku budou reprezentovat: The Ruckers
(DE) a Rozpor (SK).
Místní mladá scéna předvede soubory: Novoveska, Brak, Oi! Zone.
Na své si přijdou i příznivci DJs, které jistě potěší:
Fat and Dread Sound System, Prague City
Lovers DJs, DJs Buqi, Roman and Pat či Rude
Audio Sound System.
V pátek 12. 9. program vypukne od 17 hodin
v sobotu 13. 9. od 12 hodin. Každý den bude hudební scéna v amfiteátru končit v půlnoci a poté
bude program pokračovat DJs v místní sokolovně
až do 5:00. Pro návštěvníky je připraveno bohaté
občerstvení. Hojnost jídla a pití. Návštěvníci se
mohou vykoupat v přilehlých lomech, projít se
krásnou přírodou, navštívit starověký hrad či obhlédnout místa, kde psal Dobrého Vojáka Švejka
spisovatel Jaroslav Hašek. Na místě bude možnost
parkování, stanování a k dispozici bude i úschovna
věcí. Těšit se můžete také na stolní fotbálky, prodej: triček, šál, placek, CD, DVD, mikin, náši-
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vek, knih…Čeká Vás také několik soutěží
o hodnotné ceny.
V sobotu 13. 9. od 10:00 h. proběhne na fotbalovém hřišti Sokola Lipnice n.S. fotbalový zápas
mezi starou gardou Sokola Lipnice n.S. a týmem
fanoušků Bohemians 1905.
Vstupné: Na místě: Pátek: 150,-Kč., Sobota:
200,-Kč., V předprodeji pouze na oba dny
250,-Kč..
Předprodeje: od 20. 8. do 12. 9. do 16 h.,
Praha: fanshop Bohemians 1905 – Vršovická 31,
Working Class Shop – Podskalská 14, Havlíčkův
Brod: Občerstvení u Ády ve sportovní hale, Smile
Street Shop, Ethno Shop Tulipán,
Jihlava: Smile Street Shop, Grow Planet. Na dobírku: Pokud si objednáš 9 lístků máš 10. lístek
zdarma !!
Dobírky a dotazy směřujte na:
bravogril@seznam.cz, ada.hb@tiscali.cz
nebo 777 / 905 594 Jakub.
Změna programu vyhrazena. Veškeré info na:
www.cecek.com Festival se koná za podpory klubu
Bohemians 1905.
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MY JSME DOMA VŠUDE!
Přes osm set fanoušků se vtěsnalo do sektoru podél celé jedné postranní čáry na stadionu v Ústí nad Labem. Další desítky
zelenobílých dresů byly k vidění na hlavní
tribuně. Celkem přibližně tisíc fanoušků
Bohemians se vypravilo podpořit Bohemku
na první utkání druhé ligy a příznivci Klokanů vytvořili zápasu vynikající kulisu.
„Nechci se opakovat, jsou skvělí. Vytvořili
vynikající atmosféru a prospívají tak celému českému fotbalu, protože vytvářejí na
stadionech skvělou kulisu a lákají do hlediště další fandy. Dnes přišlo na Ústí dva tisíce fanoušků, to je trojnásobek běžné
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návštěvy,“ říká trenér Pavel Hoftych, který
prožil takový zelenobílý kotel poprvé na
vlastní kůži.
Loňská nejvyšší domácí návštěva na zápasech
Ústí nad Labem byla něco málo přes 800 fanoušků.
Teď hned na první zápas přišlo 1959 diváků. Takovou návštěvu už v Ústí dlouho nepamatují. Polovina fanoušků však přišla podpořit hostující
Klokany. „Jen v Praze jsme v předprodeji prodali
pět set vstupenek, vypravili jsme tři autobusy.
Zájem o Bohemku oproti první lize vůbec neklesl,
naopak tento výjezd se zařadil k těm nejpodařenějším,“ hlásil ředitel Bohemians 1905 Lukáš Při-

byl. Autobusový zájezd znovu podpořila Fortuna,
takže permanentkáři a členové DFB zaplatili za
cestu do Ústí jen 100 Kč.
Fanouškům patří velké poděkování nejen za
podporu, ale také za slušné chování. Během celého zápasu nedošlo k žádným problémům. Na
úvod zápas Ultras Bohemians rozvinuli přes
střední sektor velký nápis „NÁVRAT DO MINULOSTI“. Chtěli tím připomenout, že Bohemka loni
startovala ve druhé lize, ale především tento nápis
symbolizoval, že Bohemka chystá brzký návrat do
ligy, kde minulou sezonu již hrála.
Obsazení kotle bylo tentokrát mezinárodní. Mezi
fanoušky se objevilo i několik sympatizantů Bohemky z Německa. „Fandíme Bohemce od doby,
kdy fanoušci klub zachránili. Moc se nám to líbilo,
takže jezdíme na zápasy, které jsou blízko hranic
s Německem,“ říká německy fanoušek v zelenobílém, který dorazil do Ústí s celou rodinou. Další
z německých fanoušků si poctivě zapisuje jednotlivé pokřiky, aby je vzápětí mohl zpívat s celým kotlem. Okolo stojící fanoušci mu ještě vysvětlují
význam jednotlivých hesel. Bohemka spojuje nejen
domácí fanoušky, ale i celé národy.

Tisíc fanoušků v zelenobílém poprvé vybuchlo
nadšením ve 14. minutě, kdy Klokani dotlačili míč do
sítě a ujali se vedení. Podpora kotle trvala celý zápas
a vyvrcholila závěrečnou děkovačkou ve velkém
stylu. Konečně vítězný výjezd, mohou si oddechnout
fanoušci. Takto spokojení naposledy odjížděli na jaře
z Mostu, ale tehdy všichni věděli, že to bude ještě
hodně těžký boj o záchranu. Teď to čeká na Bohemku znovu, tentokrát o postup. Pokud bude platit „MY JSME DOMA VŠUDE!“, bude ten boj o něco
jednodušší. „Fanoušci, díky za podporu. Hurá na
Opavu,“ shrnul za všechny trenér Hoftych.
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POHÁR ČMFS, 1. KOLO

ČESKÁ LÍPA
BOHEMIANS 1905

1
2

P

rvní pohárové kolo přineslo hned velké drama.
Bohemka přijela na hřiště České Lípy téměř
v kompletním složení, přesto se o postup strachovala až do posledních minut. „Byl to typický pohárový zápas. Místo toho, abychom proměnili šance
v první půli a rozhodli tak zápas, trápili jsme se až
do konce,“ posteskl si trenér Pavel Hoftych. V sestavě chyběl jen Honza Morávek, který se krátce
předtím vrátil z reprezentační devatenáctky.
Proti Bohemce vyběhlo na hřiště zkušené mužstvo
v čele s Josefem Obajdinem, který dirigoval hru ve
středu zálohy. Mužstvo je poskládané z hráčů České
Lípy a především Nového Boru, který v letní pauze
přešel právě do České Lípy. Ambice týmu podle místních funkcionářů jsou jasné – postoupit do ČFL. Proti
Bohemce se představilo dobře bránící mužstvo
s rychlými útočníky. „Měli jsme sice míč často na kopačkách, to je i náš záměr. Ale bylo v tom málo nápadů. Nedařila se nám hra po stranách,“ řekl po
zápase trenér Bohemians 1905.

Bohemka potěšila pět set fanoušků Klokanů
v hledišti pohlednými gólovými akcemi. Zejména ta
druhá byla krásná. Slezák chytrou přihrávkou přelstil trojici obránců, Kotyza se díky tomu vřítil osamocený do vápna a zpětnou příhrou naše přesně
Škodu. Ten už se jen podíval a umístil míč po zemi
k tyči. Na gólu se podíleli všichni tři střídající hráči.
„Slezi ve druhé půli oživil hru svým pohybem a nakonec i rozhodl skvělou přihrávkou. Svoji úlohu
splnil výborně,“ pochválil Hoftych bývalého kapitána. Gólů mohlo padnout více. Již v prvním poločase měli tutovky Bálek a Kunášek, ve druhé půli
byl míč blízko k překročení brankové čáry po standardních situacích. Domácí naopak mohli využít zaváhání Klokanů v poslední minutě, ale jejich střelu
zastavila tyč.
Los ve strahovském sídle svazu rozhodl, že zápas
2. kola Poháru ČMFS mezi Bohemkou a Hradcem
Králové se odehraje 3. září ve vršovickém Ďolíčku.
Pravidlo je takové, že pokud se v úvodních čtyřech
pohárových kolech potkají týmy ze stejné soutěže,
určí pořadatele los. Vítěz zápasu se v kole třetím
utká s úspěšnějším z duelu Slavoj Vyšehrad – Viktoria Žižkov.

ČESKÁ LÍPA – BOHEMIANS 1905 1:2 (1:1)
Branky: 43. Věcheta - 25. I.Hašek, 84. Škoda.
Rozhodčí: Bílek - Ubias, Kovařík.
ŽK: Marek.
Diváků: 1900.
Bohemians 1905: Sňozík - Marek, Nikl, Lukáš, Rychlík - Moravec, Hašek (65. Kotyza),
Adam, Kunášek (46. Slezák) - Bartek (72. Škoda), Bálek.

S Fortunou
za Bohemkou
T

aké v nové sezoně chce klub poskytnout
fanouškům Bohemky výrazné slevy na zájezdy na venkovní utkání Klokanů. Díky podpoře fanoušků má Bohemka domácí prostředí
prakticky na každém zápase, což motivuje
hráče k lepším výkonům. To si uvědomuje
i sázková kancelář Fortuna, která po dobrých
zkušenostech z minulé sezony pokračuje
v podpoře fanoušků. „Fanouškům patří velké
díky za to, jak se starají o klub. Díky jejich přispění získává Bohemka i velké finanční prostředky, takže je samozřejmé, že musíme
něco vrátit zpět fanouškům,“ říká Lukáš Přibyl, ředitel klubu. Kromě Fortuny tak na zájezdy přispívá i samotný klub. Od nové
sezony budou výjezdy po celé republice stát
členy DFB a majitele permanentních vstupenek 100 Kč, ostatní fanoušky 150 Kč.
Už při prvním utkání v Ústí nad Labem měla
Bohemka skvělou podporu. Na sever Čech
dorazilo kolem tisícovky fanoušků a Klokany
skvěle povzbuzovali. Bohemku čeká na podzim 2008 osm výjezdů, devátý zápas hrají
Klokani v Praze na Dukle. Vzhledem k silné
moravské skupině budou náklady na cestování vyšší. „Nechceme, aby se to promítlo do
peněženek fanoušků, proto částečně přispěje
i klub,“ říká Přibyl. Fortuna věnuje na sezonu
150.000 Kč na tyto výjezdy, klub přibližně
stejnou částku. Na všechny výjezdy po Čechách budou vypravovány za tuto cenu max.
tři autobusy, na Moravu a do Slezska za tuto
cenu klub vypraví max. 2 autobusy. Další autobusy mohou být vypraveny, ale budou za
standardní ceny.

vystoupila i marketingová ředitelka Fortuny
Lenka Kahalová. “Přestože se Bohemce nevydařilo působení v první lize, zůstáváme věrní
a povyšujeme naše partnerství na generální.
Sport přináší radost i smutek, ale hlavní je
vášeň, a tu všichni v Bohemians sdílejí, což
dokázali hlavně fanoušci, když svými příspěvky klub zachránili. Fortuna fanouškům
jejich přízeň oplácí, a tak v uplynulé sezóně
sponzorovala jejich výjezdy na mimopražská
utkání Bohemky a bude v tom pokračovat.
Navíc jsme otevřeli pobočku přímo na stadionu klubu. Věříme, že letošní sezóna bude
pro Bohemku vítězná a znova nastoupí do
první ligy. Na její návrat mezi fotbalovou elitu
jsme vypsali kurs 2,8:1.”
Přihlášení na zájezdy bude probíhat tradičně prostřednictvím internetových stránek
nebo přes mobilní telefon. Vstupenky na
jednotlivá utkání budou vždy k dispozici ve
fanshopu Bohemians pro individuální cesty
fanoušků, účastníci autobusových zájezdů si
budou moci koupit vstupenky vždy v autobuse. Cestujte tedy z Bohemku po celé republice. Pokud máte permanentku nebo jste
členem DFB máte navíc další slevu a cesta
například do Vítkovic vás bude stát jen
100 Kč. I ve druhé lize bude platit heslo:
VŽDYCKY JSME S VÁMI!


Fortunu neodradil ani sestup do druhé ligy.
Na tiskové konferenci před sezonou k tomu

Bohemians 1905 – FC Opava 35

CU Bohemians – Partneři mládeže

EKOCHOV CMN

PODZIM 2008
Dorost A – I. liga staršího dorostu, ročník 1990

Dorost D – Česká liga mladšího dorostu, ročník 1993

trenér: Jiří NOS
Kol. Datum
01. ST 13.08. 11:00
02. SO 16.08. 13:00
03. SO 23.08. 12:00
04. SO 30.08. 11:00
05. SO 06.09. 11:00
06. SO 13.09. 11:00
07. SO 20.09. 13:30
08. SO 27.09. 13:00
09. SO 04.10. 11:00
10. SO 11.10. 10:15
11. SO 18.10. 13:00
12. SO 25.10. 11:00
13. SO 01.11. 11:00
14. SO 08.11. 11:00
15. SO 15.11. 11:00

trenér: Václav HRADECKÝ
Kol. Datum
Hřiště
02. NE 17.08. 17:00 Městský st.
01. ST 20.08. 12:30 Chuchle
03. NE 24.08. 12:30 Chuchle
04. NE 31.08. 12:30 Strahov
05. NE 07.09. 12:30 Chuchle
06. SO 13.09. 12:30 Ohrazenice
07. NE 21.09. 12:30 Chuchle
08. SO 27.09. 12:15 Motorlet
09. NE 05.10. 12:30 Chuchle
10. NE 12.10. 12:30 Chuchle
11. NE 19.10. 13:15 Bavlna
12. NE 26.10. 12:30 Chuchle
13. NE 02.11. 13:15 TCM Mladé
14. NE 09.11. 12:30 Chuchle
15. SO 15.11. 16:15 Kladno

Hřiště
Domácí
Loko Vršovice Bohemians 1905
Staré Město 1. FC Slovácko
Loko Vršovice Bohemians 1905
Na Litavce FK Marila Příbram
Loko Vršovice Bohemians 1905
Bavlna
FC Hradec Králové
Loko Vršovice Bohemians 1905
Areál Vršava FC Tescoma Zlín
Loko Vršovice Bohemians 1905
Loko Vršovice Bohemians 1905
Olomouc
SK Sigma Olomouc
Loko Vršovice Bohemians 1905
TCM Souš FK SIAD Most
Loko Vršovice Bohemians 1905
Na Stoupách FC Vysočina Jihlava

Hosté
AC Sparta Praha
Bohemians 1905
1. FC Brno
Bohemians 1905
SK D. Č. Budějovice
Bohemians 1905
SFC Opava
Bohemians 1905
FK Teplice
FC Baník Ostrava
Bohemians 1905
SK Slavia Praha
Bohemians 1905
FC Viktoria Plzeň
Bohemians 1905

Dorost B – Česká liga staršího dorostu, ročník 1991
trenér: Josef PLETICHA
Kol. Datum
Hřiště
02. NE 17.08. 14:45 Městský st.
01. ST 20.08. 10:15 Chuchle
03. NE 24.08. 10:15 Chuchle
04. NE 31.08. 10:15 Strahov
05. NE 07.09. 10:15 Chuchle
06. SO 13.09. 10:15 Ohrazenice
07. NE 21.09. 10:15 Chuchle
08. SO 27.09. 10:00 Motorlet
09. NE 05.10. 10:15 Chuchle
10. NE 12.10. 10:15 Chuchle
11. NE 19.10. 11:11 Bavlna
12. NE 26.10. 10:15 Chuchle
13. NE 02.11. 11:00 TCM Mladé
14. NE 09.11. 10:15 Chuchle
15. SO 15.11. 14:00 Kladno

Domácí
FK Mladá Boleslav
Bohemians 1905 B
Bohemians 1905 B
AC Sparta Praha B
Bohemians 1905 B
FK AS Pardubice
Bohemians 1905 B
SK Motorlet Praha
Bohemians 1905 B
Bohemians 1905 B
FC Hradec Králové B
Bohemians 1905 B
SK D. Č. Budějovice B
Bohemians 1905 B
SK Kladno

Hosté
Bohemians 1905 B
FK Jablonec 97
RMSK Cidlina
Bohemians 1905 B
FK Teplice B
Bohemians 1905 B
FC Viktoria Plzeň B
Bohemians 1905 B
SK Slavia Praha B
FK Meteor Praha VIII
Bohemians 1905 B
FC Slovan Liberec
Bohemians 1905 B
FK SIAD Most B
Bohemians 1905 B

Domácí
FK Mladá Boleslav
Bohemians 1905 B
Bohemians 1905 B
AC Sparta Praha B
Bohemians 1905 B
FK AS Pardubice
Bohemians 1905 B
SK Motorlet Praha
Bohemians 1905 B
Bohemians 1905 B
FC Hradec Králové B
Bohemians 1905 B
SK D. Č. Budějovice B
Bohemians 1905 B
SK Kladno

Hosté
Bohemians 1905 B
FK Jablonec 97
RMSK Cidlina
Bohemians 1905 B
FK Teplice B
Bohemians 1905 B
FC Viktoria Plzeň B
Bohemians 1905 B
SK Slavia Praha B
FK Meteor Praha VIII
Bohemians 1905 B
FC Slovan Liberec
Bohemians 1905 B
FK SIAD Most B
Bohemians 1905 B

Žáci A – Česká liga starších žáků, ročník 1994
trenér: Pavel RICHTRMOC
Kol. Datum
Hřiště
Domácí
02. NE 17.08. 10:15 Loko Vršovice Bohemians 1905
03. SO 23.08. 10:00 TC Strahov AC Sparta Praha
01. ST 27.08. 10:00 Vejprnice
Vejprnice
04. NE 31.08. 10:15 Loko Vršovice Bohemians 1905
05. NE 07.09. 10:15 Stínadla
FK Teplice
06. NE 14.09. 10:15 Loko Vršovice Bohemians 1905
07. NE 21.09. 10:00 Hořovice
Hořovicko
08. NE 28.09. 10:15 Loko Vršovice Bohemians 1905
09. SO 04.10. 10:15 Ohrazenice FK AS Pardubice
10. SO 11.10. 10:15 Slavia
SK Slavia Praha
11. NE 19.10. 10:15 Loko Vršovice Bohemians 1905
12. NE 26.10. 10:00 Hlavní
FK Marila Příbram
13. NE 02.11. 10:15 Loko Vršovice Bohemians 1905
14. SO 08.11. 10:15 Albrechtická FK SIAD Most
15. NE 16.11. 10:15 Loko Vršovice Bohemians 1905

Hosté
FK Jablonec 97
Bohemians 1905
Bohemians 1905
FC Viktoria Plzeň
Bohemians 1905
SK D. Č. Budějovice
Bohemians 1905
FK Mladá Boleslav
Bohemians 1905
Bohemians 1905
FC Hradec Králové
Bohemians 1905
FC Slovan Liberec
Bohemians 1905
SK Kladno

Dorost C – I. liga mladšího dorostu, ročník 1992
trenér: Richard HAVLÍK
Kol. Datum
Hřiště
Domácí
01. ST 13.08. 13:15 Loko Vršovice Bohemians 1905
02. SO 16.08. 15:15 Staré Město 1. FC Slovácko
03. SO 23.08. 14:15 Loko Vršovice Bohemians 1905
04. SO 30.08. 13:15 Na Litavce FK Marila Příbram
05. SO 06.09. 13:15 Loko Vršovice Bohemians 1905
06. SO 13.09. 13:15 Bavlna
FC Hradec Králové
07. SO 20.09. 15:45 Loko Vršovice Bohemians 1905
08. SO 27.09. 15:15 Areál Vršava FC Tescoma Zlín
09. SO 04.10. 13:15 Loko Vršovice Bohemians 1905
10. SO 11.10. 12:30 Loko Vršovice Bohemians 1905
11. SO 18.10. 15:15 Olomouc
SK Sigma Olomouc
12. SO 25.10. 13:15 Loko Vršovice Bohemians 1905
13. SO 01.11. 13:15 TCM Souš FK SIAD Most
14. SO 08.11. 13:15 Loko Vršovice Bohemians 1905
15. SO 15.11. 13:15 Na Stoupách FC Vysočina Jihlava
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Hosté
AC Sparta Praha
Bohemians 1905
1. FC Brno
Bohemians 1905
SK D. Č. Budějovice
Bohemians 1905
SFC Opava
Bohemians 1905
FK Teplice
FC Baník Ostrava
Bohemians 1905
SK Slavia Praha
Bohemians 1905
FC Viktoria Plzeň
Bohemians 1905

Žáci B – Česká divize starších žáků, ročník 1995
trenér: Jaroslav RYCHLÝ
Kol. Datum
Hřiště
Domácí
Hosté
02. SO 16.08. 10:15 Šeberov
Bohemians 1905 B
Doubravka
03. SO 23.08. 10:00 Vajgar
Jindřichův Hradec
Bohemians 1905 B
04. SO 30.08. 10:15 Šeberov
Bohemians 1905 B
Strakonice
05. NE 07.09. 10:00 Na SvépomociFK Tábor
Bohemians 1905 B
06. SO 13.09. 10:15 Šeberov
Bohemians 1905 B
SK Slavia Praha B
07. SO 20.09. 10:00 Rozvoj
Klatovy
Bohemians 1905 B
08. SO 27.09. 10:15 Šeberov
Bohemians 1905 B
FC Písek
09. NE 05.10. 10:00 Tachov
Tachov
Bohemians 1905 B
10. SO 11.10. 10:15 Šeberov
Bohemians 1905 B
FC Viktoria Plzeň B
11. NE 19.10. 10:00 Motorlet
SK Motorlet Praha
Bohemians 1905 B
12. NE 26.10. 10:00 TCM Mladé SK D. Č. Budějovice B Bohemians 1905 B
13. SO 01.11. 10:15 Šeberov
Bohemians 1905 B
FK Marila Příbram B
01. NE 09.11. 10:30 Podolí
AFK Slavoj Podolí Praha Bohemians 1905 B

– MLÁDEŽ BOHEMIANS 1905
Žáci B – Pražský přebor starších žáků, ročník 1995

Žáci E – Pražský přebor mladších žáků, ročník 1998

trenér: Petr FLEIŠER
Kol. Datum
01. SO 06.09. 12:30
02. NE 14.09. 11:45
03. SO 20.09. 10:15
04. NE 28.09. 11:45
05. NE 05.10. 12:00
06. NE 12.10. 11:45
07. NE 19.10. 15:30
08. NE 26.10. 10:45
09. SO 01.11. 13:00
10. SO 08.11. 13:30
11. PO 17.11. 10:00

trenér: Václav NEDVĚD
Kol. Datum
Hřiště
01. SO 06.09. 11:30 Libuš
02. NE 14.09. 10:00 Šeberov
03. NE 21.09. 12:45 ČAFC
04. NE 28.09. 10:00 Šeberov
05. SO 04.10. 08:45 Střížkov
06. NE 12.10. 10:00 Šeberov
07. SO 18.10. 09:00 Slavia
08. NE 26.10. 09:00 Šeberov
09. SO 01.11. 08:30 Háje
10. NE 09.11. 09:00 Šeberov
11. NE 16.11. 09:00 Strahov

Hřiště
Domácí
Admira
FK Admira Praha
Šeberov
Bohemians 1905 C
Libuš
FSC Libuš
Šeberov
Bohemians 1905 C
Štěpničná FK Meteor Praha VIII
Šeberov
Bohemians 1905 C
Uhelné sklady SK Motorlet Praha B
Šeberov
Bohemians 1905 C
Galileova
SK Horní Měcholupy
Horní Počernice FK Viktoria Žižkov B
Šeberov
Bohemians 1905 C

Hosté
Bohemians 1905 C
FK Dukla Praha B
Bohemians 1905 C
FC Háje Jižní Město
Bohemians 1905 C
SK Střešovice
Bohemians 1905 C
ABC Braník
Bohemians 1905 C
Bohemians 1905 C
Střížkov

Domácí
FSC Libuš
Bohemians 1905 C
ČAFC Praha
Bohemians 1905 C
Střížkov
Bohemians 1905 C
SK Slavia Praha C
Bohemians 1905 C
FC Háje Jižní Město
Bohemians 1905 C
AC Sparta Praha C

Hosté
Bohemians 1905 C
FK Viktoria Žižkov
Bohemians 1905 C
SK Motorlet Praha B
Bohemians 1905 C
ABC Braník
Bohemians 1905 C
AFK Slavoj Podolí Praha B
Bohemians 1905 C
SK Horní Měcholupy
Bohemians 1905 C

Žáci C – Česká liga mladších žáků, ročník 1996

Žáci B – Pražský přebor starších žáků, ročník 1995

trenér: Marek KOPAČ
Kol. Datum
02. NE 17.08. 12:00
03. SO 23.08. 11:45
01. ST 27.08. 11:45
04. NE 31.08. 12:00
05. NE 07.09. 12:00
06. NE 14.09. 12:00
07. NE 21.09. 11:45
08. NE 28.09. 12:00
09. SO 04.10. 12:00
10. SO 11.10. 12:00
11. NE 19.10. 12:00
12. NE 26.10. 11:45
13. NE 02.11. 12:00
14. SO 08.11. 12:00
15. NE 16.11. 12:00

trenér: Petr FLEIŠER
Kol. Datum
01. SO 06.09. 12:30
02. NE 14.09. 11:45
03. SO 20.09. 10:15
04. NE 28.09. 11:45
05. NE 05.10. 12:00
06. NE 12.10. 11:45
07. NE 19.10. 15:30
08. NE 26.10. 10:45
09. SO 01.11. 13:00
10. SO 08.11. 13:30
11. PO 17.11. 10:00

Hřiště
Domácí
Loko Vršovice Bohemians 1905
TC Strahov AC Sparta Praha
Vejprnice
Vejprnice
Loko Vršovice Bohemians 1905
Stínadla
FK Teplice
Loko Vršovice Bohemians 1905
Hořovice
Hořovicko
Loko Vršovice Bohemians 1905
Ohrazenice FK AS Pardubice
Slavia
SK Slavia Praha
Loko Vršovice Bohemians 1905
Hlavní
FK Marila Příbram
Loko Vršovice Bohemians 1905
Albrechtická FK SIAD Most
Loko Vršovice Bohemians 1905

Hosté
FK Jablonec 97
Bohemians 1905
Bohemians 1905
FC Viktoria Plzeň
Bohemians 1905
SK D. Č. Budějovice
Bohemians 1905
FK Mladá Boleslav
Bohemians 1905
Bohemians 1905
FC Hradec Králové
Bohemians 1905
FC Slovan Liberec
Bohemians 1905
SK Kladno

Žáci D – Česká divize mladších žáků, ročník 1997
trenér: Jaroslav KÖSTL
Kol. Datum
Hřiště
02. SO 16.08. 12:00 Šeberov
03. SO 23.08. 11:45 Vajgar
04. SO 30.08. 12:00 Šeberov
05. NE 07.09. 11:45 Na Svépomoci
06. SO 13.09. 12:00 Šeberov
07. SO 20.09. 11:45 Rozvoj
08. SO 27.09. 12:00 Šeberov
09. NE 05.10. 11:45 Tachov
10. SO 11.10. 12:00 Šeberov
11. NE 19.10. 11:45 Motorlet
12. NE 26.10. 11:45 TCM Mladé
13. SO 01.11. 12:00 Šeberov
01. NE 09.11. 12:15 Podolí

Domácí
Bohemians 1905 B
Jindřichův Hradec
Bohemians 1905 B
FK Tábor
Bohemians 1905 B
Klatovy
Bohemians 1905 B
Tachov
Bohemians 1905 B
SK Motorlet Praha
SK D. Č. Budějovice B
Bohemians 1905 B
AFK Slavoj Podolí Praha

Hosté
Doubravka
Bohemians 1905 B
Strakonice
Bohemians 1905 B
SK Slavia Praha B
Bohemians 1905 B
FC Písek
Bohemians 1905 B
FC Viktoria Plzeň B
Bohemians 1905 B
Bohemians 1905 B
FK Marila Příbram B
Bohemians 1905 B

Hřiště
Domácí
Admira
FK Admira Praha
Šeberov
Bohemians 1905 C
Libuš
FSC Libuš
Šeberov
Bohemians 1905 C
Štěpničná FK Meteor Praha VIII
Šeberov
Bohemians 1905 C
Uhelné sklady SK Motorlet Praha B
Šeberov
Bohemians 1905 C
Galileova
SK Horní Měcholupy
Horní Počernice FK Viktoria Žižkov B
Šeberov
Bohemians 1905 C

Hosté
Bohemians 1905 C
FK Dukla Praha B
Bohemians 1905 C
FC Háje Jižní Město
Bohemians 1905 C
SK Střešovice
Bohemians 1905 C
ABC Braník
Bohemians 1905 C
Bohemians 1905 C
Střížkov

Starší přípravka – Pražský přebor, ročník 1999
trenér: Marek BUKOVSKÝ
Kol. Datum
Hřiště
01. NE 07.09. 09:00 Aritma
02. NE 14.09. 13:30 Štěpničná
03. SO 20.09. 11:30 Pražačka
04. NE 28.09. 13:30 Štěpničná
05. SO 04.10. 10:30 Slavia
06. NE 12.10. 13:30 Štěpničná
07. NE 19.10. 15:30 Hlubočepy
08. NE 26.10. 13:30 Štěpničná
09. SO 01.11. 12:00 Strahov
10. SO 08.11. 09:00 Galileova
11. PO 17.11. 13:30 Štěpničná

Domácí
SK Aritma Praha
Bohemians 1905
FK Viktoria Žižkov
Bohemians 1905
SK Slavia Praha
Bohemians 1905
SK Motorlet Praha
Bohemians 1905
AC Sparta Praha
SK Horní Měcholupy
Bohemians 1905

Hosté
Bohemians 1905
A.F.K. Slavoj Podolí
Bohemians 1905
SK Union Vršovice
Bohemians 1905
FC Tempo Praha
Bohemians 1905
Admira Praha
Bohemians 1905
Bohemians 1905
ABC Braník
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PATRON UTKÁNÍ – Karel Rada
Karel Rada se vrací do Ďolíčku, i když
tentokrát jen v civilu. Při utkání s Opavou se ocitá v opačné roli než byl v celé
minulé sezoně. Je patronem prvního domácího utkání Bohemky ve druhé lize.
Společně s rodinou si vychutná zápas
Klokanů na tribuně a po zápase předá
cenu pro nejlepšího hráče utkání. „Dcery
už se na Bohemku strašně těší, pořád se
ptají, když už to začne. Pořídili jsme si
čtyři permanentky pro celou rodinu a budeme na Bohemku pravidelně jezdit,“
říká Karel Rada, který v létě ukončil kariéru profesionálního fotbalisty.

Karle, na konci sezony jsi ukončil kariéru, co děláš od té doby?
Od té doby chodím po různých pouťácích...
Každý víkend mám nějakou akci. Pořád se
něco děje, v podstatě se vůbec nenudím. Co
se týká dalšího mého zaměstnání, starám se
o penzion a chatu, kterou máme a v sobotu
a neděli jsou většinou nějaké sportovní akce,
kterých se zúčastňuji.
A co to obnáší, starat se o penzion?
Je toho hrozně moc, co obnáší takový ten
„denní chleba“. Třeba zabezpečení restaurace,
ubytování hostů a tak všechno možný okolo.
Jaké to je, když vlastně asi po dvaceti
letech nejdeš dopoledne na trénink?
Hned jak ráno vstanu a sejdu dolů do penzionu. Tam se vždycky něco děje, řeší…
Všichni něco ode mě potřebují, tak se mnohdy
ani v klidu nenaobědvám. Najednou je večer
a já si uvědomím, že už všichni spí a další den
je za námi.
Co rodina, jak oceňuje ukončení fotbalové kariéry?
Rodina to určitě oceňuje, čas si můžu plánovat sám podle sebe. Plánujeme výlety, do-
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volenou jsem vždycky měl jen, když mělo
mužstvo volno, teď si ji plánuji sám. Samozřejmě pro rodinu je to lepší.
Plánuješ ještě nějaké fotbalové vyžití,
teď myslím na nějaké okresní úrovni?
Zatím ne, teď si užívám prázdniny, které
jsem opravdu neměl snad pětadvacet let.
Sleduješ výkony Bohemky?
Sleduji jí, po všech směrech. Hlavně si
volám často s klukama. Pořád chci vědět, co
se v Bohemce i s Bohemkou děje, co bude
dál. Hlavně jí přeji, aby postoupila zpátky do
1. ligy.
Jsi patronem zápasu s Opavou, jak se
na utkání těšíš?
Sám jsem na ten zápas zvědavý, bude to
první zápas doma a hlavně ne jednoduchý
soupeř. Čeká nás asi těžký zápas, ale doufám, že se nám podaří vyhrát a získat další
tři body.


Bohemians 1905, B-TÝM, podzim 2008:
1. sobota, 9. 8., 17:00

Ovčáry – Bohemians 1905 B

2. sobota, 16. 8., 10:15

Bohemians 1905 B – Pěnčín/Turnov (Ďolíček)

3. neděle, 24. 8., 17:00

Týniště nad Orlicí – Bohemians 1905 B

4. neděle, 31. 8., 10:15

Bohemians 1905 B – Kolín (Ďolíček)

5. neděle, 7. 9., 17:00

Nový Bydžov – Bohemians 1905 B

6. sobota, 13. 9., 10:15

Bohemians 1905 – Chrudim (Ďolíček)

7. sobota, 20. 9., 16:30

Kunice – Bohemians 1905 B

8. sobota, 27. 9., 10:15

Bohemians 1905 B – Tesla Pardubice (Loko Vršovice)

9. sobota, 4. 9., 16:00

Živanice – Bohemians 1905 B

-:- (-:-)

10. neděle, 12. 10., 10:15 Bohemians 1905 B – Dvůr Králové (Loko Vršovice)
11. neděle, 19. 10., 10:15 Hradec Králové B – Bohemians 1905 B
12. neděle, 26. 10., 10:15 Bohemians 1905 B – Velim (Loko Vršovice)
13. neděle, 2. 11., 10:15

Převýšov – Bohemians 1905 B

14. neděle, 9. 11., 14:00

Horní Měcholupy – Bohemians 1905 B

15. neděle, 16. 11., 13:30 Bohemians 1905 B – Holice (UMT Šeberov)

Seznam hráčů Bohemians 1905
REALIZAČNÍ TÝM
Medynský Pavel
Kohout Jaroslav
BRANKÁŘI
Hrábek Jakub
Židlický Tomáš

z dorostu

OBRÁNCI
Baubín Josef
Brhlík Lukáš
Busta Filip
Engelmann Vojtěch
Kolísek Ondřej
Pecinovský Petr

z dorostu
z dorostu
návrat z H.Měcholup
návrat z Vlašimi

ZÁLOŽNÍCI
Císař Patrik
Jakobovský Lukáš
Novák Jan
Pavlík Tomáš
Ptáček Jiří
Sirový Jan

z dorostu
z dorostu
z dorostu
z dorostu
návrat z Loko Vltavín

ÚTOČNÍCI
Himl Petr
Paluka Lukáš
Pivarník René

návrat z Kladna
z dorostu
z dorostu

z dorostu

PAVEL MEDYNSKÝ
tr enér B-týmu

Mládí vpřed
d nové sezony jsem se ujal B-týmu Bohemians
a povedu ho v divizi C. Tato soutěž patří k nejtěžším ze všech divizí, potkáme v ní mužstva
především z východu Čech. Pro naše mladé kluky to
bude dobrá průprava při vstupu do dospělého fotbalu,
protože proti nám budou hrát často zkušení bývalí ligoví
fotbalisté.
Od začátku přípravy jsme přistoupili k oddělené přípravě áčka a rezervy. Trénujeme většinou na stejném
hřišti jako A-tým hned po jeho tréninku. Na začátku přípravy jsme začali přibližně s pětadvaceti fotbalisty.
Stáhli jsme si mladé kluky z hostování a chceme jim dát
šanci prosadit se v Bohemce. Postupně se kádr pročistil, v sezoně budeme pracovat přibližně s šestnácti
hráči. Někteří z nich mohou zasáhnout do přípravy a do
zápasů áčka a samozřejmě naopak. Ale nechceme, aby
více hráčů chodilo z áčka do rezervy jen hrát zápasy. To
se může týkat třeba dvou hráčů. Věřím, že juniorka
bude kvalitním přechodem do A-týmu, protože, jak říká
hlavní kouč Pavel Hoftych, kabina áčka je svatá a hráči
si ji musí zasloužit.

O

Odešli: Laušman, Formáček (oba hostování Varnsdorf),
Kuchař (Vítkovice)
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VŽDYCKY
JSME S VÁMI!
TERMÍNOVÁ LISTINA
BOHEMIANS 1905
A-TÝM, PODZIM 2008
1. kolo

pátek 1. srpna, 17:00

2. kolo

neděle, 10. srpna, 17:00

Bohemians 1905
Opava

3. kolo

pátek, 15. srpna, 19:00

Dukla
Bohemians 1905

4. kolo

neděle, 24. srpna, 17:00

Bohemians 1905
Sokolov

5. kolo

sobota, 30. srpna, 17:00

HFK Olomouc
Bohemians 1905

6. kolo

neděle, 7. září, 17:00

Bohemians 1905
Most

7. kolo

pátek, 12. září, 16:30

Vítkovice
Bohemians 1905

8. kolo

neděle, 21. září, 17:00

Bohemians 1905
Sparta B

9. kolo

neděle, 28. září, 16:30

Čáslav
Bohemians 1905

10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo

sobota, 4. října, 16:00
neděle, 12. října, 17:00
sobota, 18. října, 17:00
neděle, 26. října, 17:00
neděle, 2. listopadu, 17:00

0 Ústí nad Labem
1 Bohemians 1905

Z

+

0

–

S

B

1. Hradec

1

1

0

0

3:1

3

2. Sokolov

1

1

0

0

2:0

3

3. HFK Ol.

1

1

0

0

2:1

3

Fulnek
Bohemians 1905

4. Bohemians

1

1

0

0

1:0

3

5. Čáslav

1

1

0

0

1:0

3

Bohemians 1905
Karviná

6. Fulnek

1

0

1

0

2:2

1

7. Jihlava

1

0

1

0

2:2

1

Slovácko
Bohemians 1905

8. Opava

1

0

1

0

1:1

1

9. Slovácko

1

0

1

0

1:1

1

10. Dukla

1

0

1

0

0:0

1

11. Sparta B

1

0

1

0

0:0

1

12. Vítkovice

1

0

0

1

1:2

0

13. Třinec

1

0

0

1

0:1

0

Bohemians 1905
Jihlava
Hradec Králové
Bohemians 1905

15. kolo

neděle, 9. listopadu, 17:00

Bohemians 1905
Třinec

16. kolo

sobota, 15. listopadu, 17:00

Opava
Bohemians 1905
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TABULKA 2. LIGA
SEZONA 2008/09
Mužstvo

14. Ústí

1

0

0

1

0:1

0

15. Karviná

1

0

0

1

1:3

0

16. Most

1

0

0

1

0:2

0

BOHEMKA JE A BUDE!

PARTNEŘI
BOHEMIANS 1905 a. s.
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BOHEMIANS 1905

SLEZSKÝ FC OPAVA

TRENÉŘI
TRENÉR: PAVEL HOFTYCH
ASISTENT: PAVEL MEDYNSKÝ
ASISTENT: VÁCLAV HRADECKÝ
ASISTENT: PAVOL ŠVANTNER

TRENÉŘI
JIŘÍ NEČEK
KAMIL PAPUGA

BRANKÁŘI
1 Sňozík Radek
19 Havránek Jiří

17. 10. 1975
09. 01. 1987

BRANKÁŘI
1 Novák Otakar
17 Kovalík Robert
22 Květon Josef

28. 08.1977
17. 11.1984
30. 04.1989

OBRÁNCI
3 Lukáš Pavel
7 Nikl Marek (kapitán)
9 Rychlík Jiří
13 Růžička Jan
14 Marek Lukáš
24 Pávek Michal

20.
20.
24.
26.
30.
13.

OBRÁNCI
2 Mezlík Radek
3 Pejša Jan
15 Horka Luboš
12 Cigánek Petr
4 Víšek Radomír

20.
27.
12.
03.
28.

05.1982
05.1970
07.1988
09.1986
11.1976

ZÁLOŽNÍCI
8 Wirth Robin
10 Barteska Milan - K
18 Kiša Rostislav
19 Jelínek Jan
21 Partyš Zdeněk
5 Wirth René
16 Krčmařík Lukáš
11 Kolínek Jaroslav
13 Zapletal Václav

24.
17.
24.
22.
17.
22.
06.
12.
30.

02.1986
06.1973
12.1978
03.1982
03.1983
01.1989
08.1989
09.1972
08.1985

ÚTOČNÍCI
9 Šultes Pavel
14 Halaška Milan
6 Půda Dušan
7 Neubert Martin

15.
08.
24.
28.

09.1985
01.1988
02.1980
03.1989

11.
02.
11.
08.
01.
02.

1975
1976
1977
1984
1981
1985

ZÁLOŽNÍCI
4 Kunášek Petr
8 Hašek Ivan
16 Moravec Jan
25 Kotyza Martin
26 Karal Vlastimil
30 Morávek Jan
32 Adam Lukáš

11.
30.
13.
01.
26.
01.
05.

07.
08.
07.
10.
04.
11.
09.

1979
1987
1987
1984
1983
1989
1980

ÚTOČNÍCI
10 Slezák Dalibor
11 Polodna Michal
12 Hartig Lukáš
15 Bartek David
21 Škoda Milan
31 Bálek Vladimír

28.
23.
28.
13.
16.
08.

01.
03.
10.
02.
01.
03.

1970
1978
1976
1988
1986
1981

