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BOHEMIANS 1905
FK BANÍK SOKOLOV

Vážení fanoušci Bohemky,
start do nové sezony se nám povedl, ale rozhodně to neznamená, že
bychom měli neohroženě vládnout druhé lize. Výkyvy se určitě nevyhnou
žádnému týmu a sportovně bude druhá liga určitě vyrovnaná.
V čem ale soupeře jasně předčíme a nemáme v tom konkurenci, je podpora v hledišti. Už start druhé ligy ukázal, že vaše podpora je stejná jako
v předchozích letech, v několika ohledech dokonce větší. Například první
výjezd do Ústí se určitě počítá mezi největší výjezdy fanoušků po znovuzrození. Ani předtím nejezdilo na zápasy tolik fanoušků na hřiště soupeřů.
V našich dobách nebylo tradicí jezdit na zápasy venku. Na hřištích soupeřů
nás rozhodně nepovzbuzovala taková masa jako nyní.
Z části to bylo zapříčiněno vzdáleností, protože se hrála společná československá liga a vzdálenosti byly daleko větší. Ale jak znám naše současné
fanoušky, vzdálenost pro ně není žádný problém. Věřím, že tato podpora
vydrží i v dalších zápasech a budeme i nadále suverénem druhé ligy. I díky
tomu potom máme na sportovním poli výhodu a posouvá nás to blíž
vysněné lize. Takže, neváhejte a cestujte za Bohemkou po celé zemi. Nejen
za to vám děkuji.

Ka r e l R

FK Baník Sokolov
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deže loňské sněhy jsou, po úvodních třech
prvoligových kolech jsme měli na kontě
pouhopouhé dva body a nula vstřelených
gólů. Teď máme plný počet bodů a branek už jsme
dali tolik, co loni za celých deset kol. V tuto chvíli
již musíme chtě, nechtě přijmout roli, do které nás
většina soupeřů pasuje. Jsme hlavní favorité na postup a tuto pozici budeme ve zbytku soutěže tvrdě
hájit. První zkouškou ohněm bude nedělní zápas
s Baníkem Sokolov. Mužstvem, které nás při našem
předloňském jarním tažení druhou ligou dokázalo
jako jediné v Ďolíčku porazit. Hodně mu k tomu
tehdy určitě pomohl trenér Martin Pulpit. Ten už
v Sokolově sice dávno není, ale Baník je
stále velmi ambiciózním a nepříjemným mužstvem.
Fotbal se v Sokolově hrál již
dlouho před druhou světovou válkou, kdy zde působily pouze německé
kluby. Tehdy se město jmenovalo
Falknov, jehož oddíly DSK Falknov a Falkenauer FK hrály německé župní soutěže. Dnešní
název Baník Sokolov vznikl
v roce 1953, o čtyři roky
později se klub dostal až
do divize. Do roku 1968
se na Baníku střídavě
hrála divize nebo oblastní
přebor, pak klub postoupil dokonce do třetí ligy, kde se však
ohřál jedinou sezonu. V dalších letech se v Sokolově tyto
tři soutěže průběžně střídaly. Po
revoluci a změně režimu nastal
další pád do hlubin, konkrétně až
do I. A třídy, ze které se Baník vyhrabal mezi krajskou elitu až
v roce 2003. O tři roky později se
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pak začala psát nejzářivější kapitola v historii
klubu. Občanského sdružení FK Baník Sokolov se
změnilo na akciovou společnost, jejíž jediným akcionářem je Sokolovská uhelná. Do Sokolova se
rázem stěhovala druhá liga, kterou vedení klubu
odkoupilo z Pardubic. V první sezoně obsadilo mužstvo pod vedením Martina Pulpita fantastické
6. místo. V loňském roce skončil Baník na 10. místě
tabulky.
V dosavadních třech kolech získalo mužstvo ze severu Čech zatím 4 body. Jeho výsledky mají sestupnou tendenci. Po úvodní nečekané výhře 2:0
v Mostě, přišla překvapivá domácí remíza
1:1 s Třincem a nakonec porážka 1:0
v Čáslavi, o kterou se zasloužil nám dobře
známý Miloslav Strnad. Ve všech
zápasech se Sokolovští, vedení trenérem Martinem Haškem, každopádně představili jako
kompaktní tým a za svými
soupeři v ničem nezaostávali.
Ve druhé lize jsme se s Baníkem utkali zatím dvakrát. První
zápas na podzim jsme v Sokolově vyhráli 2:1, když se nejprve trefil Tomáš Kulvajt a po
vyrovnání rozhodl o osudu zápasu
gólem s penalty brankář Radek
Sňozík. V odvetném jarním souboji
jsem, jak již bylo řečeno, podlehli
Baníku 1:0. Hosté nás tehdy od
začátku přehrávali v osobních
soubojích a v rychlosti. Ve druhém poločase jsme sice měli
místy až drtivou převahu,
ale kromě velkého množství
standardních situací jsme si
nevypracovali žádnou stoprocentní šanci.
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Konečně první...

ak jsem si procházel statistiky Bohemky z minulých zápasů a došel jsem ke zjištění, že Bohemka je poprvé po znovuzrození na prvním
místě tabulky. Ve třetí lize se tým teprve seznamoval, ve druhé lize měl jako nováček pomalejší rozjezd a nakonec se vytáhl až na druhé místo a první
ligu máte všichni ještě v živé paměti. Pro hráče a určitě také pro fanoušky je současné postavení určitou
odměnou a povzbuzením do budoucna. Po třech kolech ještě nemůžeme jásat a vyskakovat, ale jen vědomí o vedení v tabulce tomuto týmu moc pomáhá.
Poznal jsem, že po porážkách v první lize, zde existuje jakýsi strach z vítězství a malá sebedůvěra. To
se snažíme i při tréninku pomocí různých soutěží
z hráčů dostat a naladit je na vítěznou vlnu. Samozřejmě tomu nejvíce pomáhají výsledky v lize.
Neděláme si iluze, vidíme spoustu nedostatků,
o to ale musíme být raději, že se nám podařilo hned
z počátku něco uhrát. Na začátku sezony jsme si
pochvalovali, že nemáme žádná zranění a teď se na
nás lepí smůla. Začalo to Slezim při zápase s Opavou, pak se při tréninku přidal Sňozík, těsně před
zápasem na Dukle Nikl, při samotném utkání Morávek a teď naposledy v týdnu Růžička. Nejedná se
o svalová zranění, ale bohužel o vazy nebo kosti,
což je velmi nepříjemné. Musíme si vystačit z vlast-

T

P AV E L H O F T Y C H
t r e n é r A- t ý m u
ních zdrojů, i když u brankářů je to problematické.
Židlický je na hostování, takže na dva týmy máme
dva gólmany. Hrábek dělá dvojku u áčka a v rezervě tak musí vypomoci dorostenci.
Musíme to zvládnout, ale shodou okolností se
jedná o klíčové hráče sestavy, což se naštěstí na
Dukle neprojevilo. V týdnu jsme rozložili zápasovou
zátěž i na ostatní hráče, když jsme odehráli přípravu na Admiře. Výhoda Bohemky je, že má relativně vyrovnaný kádr, kde je možná zastupitelnost
hráčů. Má to své výhody i nevýhody. Naopak chybí
více hráčů, kteří by tým posunuli svoji individualitou o stupeň výš.
Proti Sokolovu nás čeká těžký boj. Přijede skvěle
organizovaný tým, který už na Bohemce jednou vyhrál. Musíme být na pozoru…
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Vítězný taneček trenérů…
Dukla – Bohemians 1905 1:3, 15. srpna 2008

Dvakrát do jedné řeky nevstoupíš. Snad…
H

istorie si zahrává s osudem Klokanů. Již jednou
Sokolov přijížděl do Ďolíčku plného euforie.
Před rokem a půl měla Bohemka za sebou osmnáct
zápasů bez porážky a rázem se ve druhé lize vyhoupla na postupové místo. Ale ve 28. kole přijel
Sokolov a ani Klokan Martin Pulpit na lavičce soupeře nebral ohled na postupové ambice zelenobílých. Sokolov vyhrál v Ďolíčku 1:0 a přerušil
dlouhou sérii Klokanů. Ti se pak naštěstí rychle vrátili do hry o postup, ale sokolovský zápis do historie už nikdo nesmaže. Utkání z června 2007 mělo
s tím dnešním mnohé společné.
V brance i tehdy chyběl brankář Radek Sňozík,
který byl předtím vyloučen a zaskočit za něj musel
mladý Havránek. Sňozík se věnoval fanouškům na
autogramiádě, Havránek bojoval o čisté konto, což
se mu nakonec nepodařilo. Svoji kariéru tehdy
v Ďolíčku rozběhl obránce Dřížďal. Skvěle dokázal
připravit jediný gól utkání, upoutal pozorovatele
a zanedlouho přestoupil do Slavie.
Sokolov byl tehdy na Bohemku skvěle připraven,
jelikož ho vedl trenér Martin Pulpit. Velký fanoušek
Bohemky navštěvoval téměř každý zápas Klokanů
a měl tak jejich hru detailně přečtenou. Taktiku měl
propracovanou do detailu včetně úvodního losu.
A vyplatilo se. Jako
jediný na jaře 2007
Bohemku porazil. „Připravoval jsem kluky
šest hodin v kuse. Seděli jsme a rozebírali
jsme všechny detaily.
Dokonce jsme měli
i naplánované, že když
vyhrajeme los, chceme, aby Bohemka
hrála první půli ke kotli
a aby ve druhé už ten
tlak diváků nebyl tak
silný,” popisoval Pulpit
svoji taktiku, která

vyšla i s tímto detailem. Také tentokrát
sedí na lavičce Sokolova vyznavač strategického boje – Martin
Hašek. Nepatří sice
mezi fanoušky Bohemky, ale v Ďolíčku
se pravidelně objevuje. Viděl Bohemku
doma s Opavou i na
Dukle. Je detailně připraven.
Dobový tisk z času
předchozího
zápasu
píše: „Fotbalisté Bohemians 1905 utrpěli po osmnácti zápasech druholigovou porážku, když před
téměř devíti tisíci diváky podlehli v Ďolíčku Sokolovu 0:1. Sokolov byl na Klokany skvěle připraven,
zelenobílí měli ve druhé půli místy až drtivou převahu, ale nedokázali trefit branku. Kromě velkého
množství standardních situací si Bohemians nevypracovali stoprocentní šanci a na druhém místě tabulky mají jen jednobodový náskok na třetí HFK

Olomouc“.

Návrat do minulosti – 3. 6. 2007: Bohemians 1905 – Baník Sokolov 0:1 (0:1)
Branky: 38. Šorfa.
Rozhodčí: Příhoda – Hojsík, Ardeleánu.
ŽK: 80. Adam – 45. Šorfa, 77. Koukal, 87. Salák.
ČK: 90. Kocourek.
Diváků: 8686.
Sestava Bohemians 1905: Havránek – Marek, Rada, Lukáš (K), Rychlík – Kotyza (46. Hašek P.),
Adam, Škoda (59. Růžička), Bartek – Kulvajt (73. Matůš), Bálek.
Sestava Baník Sokolov: Bertelman – Dřížďal, Hájovský, Němeček, Mach – Šorfa (85. Huber),
Kura, Salák (K), Jiráček – Mlika (73. Čada), Koukal (78. Kocourek).
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Polní nemocnice v Ďolíčku
Ještě před dvěma týdny si trenéři pochvalovali, že mají k dispozici kompletní kádr,
během týdne se ale z různých důvodů zaplnila marodka a shodou okolností se jedná
o zkušené opory týmu. Jak tedy vypadá zdravotní stav kádru. Lékaři mají v péči útočníka
Lukáše Hartiga, brankáře Radka Sňozíka, obránce Marka Nikla a Jana Růžičku, záložníka
Jana Morávka a útočníka Dalibora Slezáka. To je marodka jako hrom.

DALIBOR SLEZÁK
Už při posledním domácím zápase s Opavou se zranil Dalibor Slezák. Po
půlhodině hry skončil na zemi a museli ho odnést za postranní čáru. To není
obvyklý obrázek. „Soupeř mi vletěl do stojné nohy a otočil mi koleno,” popsal situaci Dalibor Slezák. Po tvrdém zákroku se Slezák ještě vrátil na
hřiště, ale po dalším doteku bylo jasné, že bude střídat. „Sám jsem si o to
řekl. Nešlo to,” dodal Slezák. Ihned se u postranní čáry začali rozcvičovat
Bartek a Škoda, druhý jmenovaný se po pár minutách objevil na hřišti
místo Sleziho. „Zbytek zápasu jsem sledoval z lavičky. Byly to velké nervy,
ale jsem rád, že to kluci dotáhli,” oddychl si Slezi, který po zápase řídil v kabině vítězný pokřik. „Mám natažené vazy v koleni. Je to nevyzpytatelné
zranění. Doba léčení se počítá na týdny. Můžou to být ještě dva nebo i více,”
řekl Dalibor Slezák, který utkání s Duklou přihlížel jen z tribuny. V návrat
bývalého kapitána na trávník tak můžeme doufat až v září.

RADEK SŇOZÍK
Zatímco na absenci Slezáka se trenéři mohli připravit, další výpadky v sestavě byly přes zápasem s Duklou na poslední chvíli. Brankář Radek Sňozík si v týdnu na tréninku při jednom zákroku poranil palec na ruce
a zranění se den před utkáním ukázalo vážnější , než se původně zdálo. „Je
to jako na houpačce. Nejprve to vypadalo hodně špatně, že je to tříštivá
zlomenina. To nakonec rentgen vyvrátil. Palec, který jsem si při jednom zákroku přilehl, mi ale hodně otekl. Myslel jsem, že s tím půjde chytat, ale
ve čtvrtek jsem zjistil, že to nejde,” vypráví Radek Sňozík vývoj svého zranění. Jedná se o zlomený článek na palci pravé ruky. „Celý týden jsem měl
klid. Je to hodně o pocitu. Takže uvidíme,” dodává brankář Bohemians
1905. Po utkání se Sokolovem by měl začít trénovat. Toto zranění hodně
komplikuje přípravu Bohemians, protože do mistrovských zápasů mají trenéři jen dva gólmany – Havránka a Hrábka. Ti musí obsáhnout áčko i béčko.
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MAREK NIKL
Sňozík sledoval zápas na Dukle vedle Marka Nikla, kapitána, který byl
tentokrát v roli nehrajícího. Den před zápasem si totiž při tréninku natáhl
přitahovač na noze a nechtěl riskovat vážnější zranění. „S Márou jsme se
dohodli, že to nebudeme pokoušet. Jedná se o svalové zranění a na mokrém povrchu by lehce mohlo dojít k výraznému zhoršení a Marek by pak
mohl chybět několik týdnů. Takhle by měl začít příští týden trénovat. Navíc
na jeho místě je připraven Pávek, takže jsme o náhradu strach neměli,” vysvětloval Pavel Hoftych po utkání na Dukle. Nikl opravdu trénovat začal,
i když měl ještě drobné úlevy. Jeho start se Sokolovem je nejistý, ale jeho
absence by se určitě neměla počítat na týdny.

JAN MORÁVEK
Už při utkání s Opavou pociťoval křeče záložník Jan Morávek, proto
v týdnu po utkání jen jednou trénoval. „Mám problémy s lýtky. Při zápase
mám křeče. Pracujeme na tom s fyzioterapeutkou a hledáme příčiny,” říká
záložník Jan Morávek. Zápas na Dukle také nedohrál do konce, střídal už
po hodině hry. „Zápas by rozhodnutý, nemělo cenu riskovat,“ zdůvodnil
stažení osmnáctiletého záložníka trenér Hoftych. Morávek měl hned v neděli odjet na sraz reprezentační jednadvacítky, kam dostal premiérově pozvánku. „Musel jsem se ale trenéru Kotrbovi omluvit. Bohužel mě lýtka
stále bolí. Přišel jsem o reprezentaci a přijdu i o zápas se Sokolovem, protože celý týden se budeme věnovat regeneraci a chceme dát celé zranění
pořádně dohromady,“ říká Jan Morávek. Bohemka se tedy musí obejít bez
středního záložníka, ale v dalších zápasech už by měl být připraven.

JAN RŮŽIČKA
Poslední „obětí“ v zelenobílém dresu se zatím stal Jan Růžička. Ve středu
sehrála Bohemka přípravný zápas s Admirou, kde dostali příležitost hráči,
kteří nebyli plně o víkendu vytíženi. Růža si bohužel z tohoto utkání odnesl
těžký výron kotníku a naštípnutou kost na noze. „Hned večer jsem byl u lékaře. Po rentgenu mi dali sádru, kterou budu mít tři týdny,“ říkal smutně
Jan Růžička. Univerzální fotbalista tak bude trenérům chybět právě v době,
kdy by mohl při absenci dalších hráčů dostat šanci. Jeho návrat na hřiště
se dá očekávat během září.

LUKÁŠ HARTIG
Dlouhodobě zraněný útočník Lukáš Hartig se už zapojuje do plného tréninku a pomalu se začíná připravovat na start v zelenobílém dresu. „Ještě
nic nesmíme uspěchat. Ještě mi koleno občas otéká, ale to je v tomto stádiu normální,“ říká Hartig, který do Bohemians přišel na roční hostování
z Olomouce. Jeho první start v zelenobílém dresu by se měl uskutečnit
v září. „Nechci slibovat žádný termín. Je to zavazující a toto zranění už je
teď o pocitu. Chci co nejdříve pomoci Bohemce, ale aby to bylo smysluplné,
musím být zdravý,“ dodal Hartig. Po utržení křížových vazů nehrál prakticky už celý rok.
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Karel Rada
se loučil s Ďolíčkem
ři utkání se Sokolovem se s trávníkem
v Ďolíčku loučil Karel Rada. V létě
ukončil hráčskou kariéru a věnuje se
rodinnému penzionu na západě Čech. Bohemka
mu ale přirostla k srdci a bude jí dál fandit.
„Sleduju Bohemku v každém zápase. Byl jsem
na utkání s Opavou, byl jsem i na Dukle.
Jezdíme s celou rodinou, je tady skvělá
atmosféra,“ pochvaluje si Karel Rada.
Od klubu a od fanoušků dostal Karel Rada
fotografii, kde je zachycen společně s fanoušky
a doživotní permanentku do Ďolíčku. To vše mu
předal Tomáš Poláček, fanoušek Bohemky
a novinář MF DNES, který šířil dobré jméno
Bohemky po celém světě, když se v uplynulých
týdnech vydal do čínského Pekingu stopem.
Vrátil se den před utkáním a rychle pospíchal na
zápas do Ďolíčku. Bohemka si váží všech lidí,
kteří pro ni pracují nebo dělají klubu dobré
jméno. Ať jsou to fanoušci nebo fotbalisté.
Děkujeme všem.


P
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rámci vznikajícího projektu VŽDYCKY JSME
S VÁMI!, který má charakterizovat nejen vztah
fanoušků ke klubu, ale také klubu ke všem ostatním, proběhla na internetových stránkách Bohemians v minulých týdnech dražba čtyř dresů hráčů
Bohemians. V těchto dresech vybraní fotbalisté
odehráli podzimní část loňské sezony. Během dvou
týdnů se za čtyři dresy vybralo od fanoušků postupně celkem 135.017 Kč.
V dražbě byly čtyři dresy hráčů Bohemians z minulé sezony a fanoušci za ně utratili neuvěřitelné
peníze. Dražily se čtyři dresy s těmito výsledky:
Dalibor Slezák 44.444 Kč
– vyhrál fanoušek Leoš Fiala
Marek Nikl 37.501 Kč
– vyhrál fanoušek ludvavestec
Pavel Lukáš 26.000 Kč –
vyhrál fanoušek geroj
Radek Sňozík 27.072 Kč
– vyhrál fanoušek Petr Němeček
Celkem se mezi fanoušky vybralo 135.017 Kč,
což vysoce převýšilo veškerá očekávání i dražby

u konkurenčních klubů. „Velmi nás to překvapilo
a jsme rádi, že takto fanoušci přispějí na dobrou
věc. Již jsme předem avizovali, že část peněz věnujeme na klokany do pražské zoo, část peněz
půjde na charitativní účely. Vše zveřejníme při utkání se Sokolovem, kde zároveň vyhlásíme i vítěze dražby o dres Jana Morávka,“ říká Lukáš
Přibyl, ředitel Bohemians 1905. V průběhu uplynulého týdne až do zápasu se Sokolovem se dražil dres současné největší hvězdy týmu Jana
Morávka. Dres, ve kterém začal letošní soutěž.


Koupil dres Sleziho za 44 444 Kč

H

ráči Bohemians mají k dispozici na sezonu dvě
sady dresů s krátkým rukávem. Obě střídají při
zápasech. Jednu sadu dostali hráči po sezoně na památku, druhá sada jde mezi fanoušky. První dresy
z této sady se prodávají prostřednictvím dražby,
která měla ve svém prvním kole nevídaný výsledek. Dres Dalibora Slezáka
s vyvolávací cenou 500 Kč se vydražil
za 44.444 Kč. Šťastným majitelem se
v dramatickém souboji stal Leoš Fiala.
Člen Družstva fanoušků Bohemians
a pravidelný návštěvník zápasů Bohemky si teď může originálního dresu
bývalého kapitána užívat každý den.
„Pověsím si ho do své vinárny ve Zruči
nad Sázavou. Říkám tomu, že je to takové malé sportovní muzeum,“ prohlašuje fanoušek, který dal za jeden dres
Bohemky téměř padesát tisíc korun.
„Bohemku mám rád a Sleziho taky. Je
to prostě pan hráč a proto jsem jeho
dres chtěl získat,“ dodává pan Fiala.
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Dražba dresu Dalibora Slezáka během pěti dnů
přinesla téměř padesát tisíc. Část z těchto peněz
půjde na klokany do zoo, část na další dobročinné
aktivity. Stejné to bude i s dalšími zisky z dražby
dresů. I to motivuje fanoušky k zvyšování nabídky.
„Je to pro mě srdeční záležitost. Mám
malou vinárnu ve Zruči nad Sázavou,
kde si plním sny. Mám tam pár sportovních exponátů. Ne žádné velké
bomby, ale každá věc má svůj příběh.
Mám tam například tretry atleta
Ivana Šlehobra, ve kterých zaběhl
český rekord,“ doplňuje Leoš Fiala,
který se dresu dočká na některém
z nejbližších domácích zápasů.
Osobně mu ho předá Dalibor Slezák
a samozřejmě mu ho i podepíše. „Je
to neuvěřitelné, lidi jsou fakticky
skvělí. Byl jsem úplně v šoku, když
jsem se dozvěděl tu částku. Gratuluji
výherci a jsem rád, že to pomůže
dobré věci,“ říká Dalibor Slezák.


BOHEMIANS 1905
SLEZSKÝ FC OPAVA
D

va zápasy ve druhé lize, nula vstřelených
gólů a plný počet šesti bodů – to je bilance
Bohemians 1905 v nové sezoně. Oba zápasy Bohemka vyhrála 1:0 a v obou zápasech si soupeři dali v úvodu vlastní
gól. „Štěstí přeje připraveným. Soupeře
jsme znovu donutili k vlastnímu
gólu, ale měli jsme v obou zápasech dát
ještě další góly a byl klid. Teď jsme měli
vedení pojistit na začátku druhé půle
a mohlo být rozhodnuto. Ale Škoda
nedal a pak jsme se trápili,” řekl po
utkání trenér Pavel Hoftych.
Opava odjela domů
s prázdnou, ale
v závěru utkání
mohla několikrát
udeřit. „V závěru
jsme Bohemku přehrávali, ovšem
chyběla velká šance,” hodnotil závěr
opavský kouč Jiří Neček.
Klokani vstoupili do zápasu s podobnou sestavou jako v Ústí nad
Labem. Jen Bartka, který na severu Čech podal slabý výkon,
nahradil Slezák a Moravce
na pravé straně zálohy
Kotyza. „Vsadili jsme na
Dalibora, protože v České Lípě i v Ústí odehrál výborné zápasy a doma měl za úkol
podržet balón. To se dařilo do
doby, než musel kvůli zranění vy-

střídat. Pak nám vpředu chyběl klid a rozvaha,”
hodnotil nasazení Slezáka trenér Hoftych. Bohemka dala rychlý první gól. Rychlíkův přímý
kop si do vlastní branky hlavou srazil opavský
Cigánek. „Bál jsem se, aby po rychlé brance pro
nás neskončil zápas ostudou, protože prostředí hnalo fotbalisty Bohemky dopředu,”
obával se trenér hostí.
Po přestávce měl velké šance Škoda,
ale zahodil je. Hra Bohemky poté
trpěla nepřesnostmi, ale vítězství se podařilo
uhájit. „Je nesmírně cenné, že
jsme ten zápas
dotáhli do vítězného konce, protože to
se v minulosti nedařilo.
Hráči se bojí vítězství, obránci se uchylují k nákopům,
záložníci se schovávají za
hráče. Jen takové zápasy,
které se podaří dotáhnout do
tří bodů, to mohou zlomit.
Jsem moc rád, že fanoušci
v takových chvílích mužstvo
podpoří. Možná si to ani lidé
neuvědomují, ale to je skvělý
motor týmu právě v těchto
okamžicích.
Proto
vítězství
z velké části patří i lidem na tribunách. Závěrečná děkovačka
jim patřila právě za tuto podporu, která

BOHEMIANS 1905 – SLEZSKÝ FC OPAVA 1:0 (1:0)
Branky: 6. Cigánek (vlastní).
Rozhodčí: Kocián – Vysloužil, Marek.
ŽK: Víšek, Partyš (Opava).
Diváků: 6623.
Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Marek, Nikl, Lukáš, Rychlík – Kotyza, Morávek (90. Karal),
Adam, Hašek (58. Kunášek) – Bálek, Slezák (34. Škoda).
Sestava SFC Opava: Novák – Kolínek, Horka, Mezlík, Víšek – Partyš, Barteska (84. Půda),
Cigánek, Kiša – Šultes, Halaška (90. Jelínek).
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se často nevidí,” vysekl poklonu trenér Bohemians.
V závěru zápasu se Bohemka až příliš stáhla
před vlastní vápno a hájila vedení 1:0. „Bylo to
až příliš. Přestali jsme být aktivní. I když se ve
druhé půli zlepšila hra především na pravé
straně, závěr byl zbytečně nervózní a ještě
jsme mohli při akci Šultese inkasovat,” zlobil se
kouč. Šultes si v poslední minutě zaběhl za obranu Bohemky a v souboji v pokutovém území
upadl. Hosté se zlobili, dožadovali se pokutového kopu, sudí Kocian ale nepískal. Následné
video ale odhalilo Šultesovu ruku při zpracování, takže by k následnému souboji vůbec nemělo dojít. Opava si z Prahy neodvezla sice ani
jeden bod, ale přesto ji diváci při odchodu odměnili velkým potleskem, protože Slezané se
v Praze prezentovali aktivní hrou a předvedli
kvalitní podívanou.
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FK DULKA PRAHA
BOHEMIANS 1905
Po dlouhé době Bohemka sehrála zápas, u kterého si fanoušci mohli užívat klidné a vítězné podívané téměř po celý zápas. Taková utkání
pamatují Klokani naposledy během působení ve
druhé lize před dvěma lety. „První poločas byl
dle našich představ, k většímu klidu musíme ještě
přidat
umění
dohrát
zápas bez větších problémů, což se nám místy ve
druhé půli nedařilo,“ řekl
po utkání trenér Pavel
Hoftych. Bohemka rozhodla zápas během jedenácti minut v prvním
poločase.
Trenéři Bohemians
1905 se museli vypořádat s absencí tří zkušených hráčů, kteří
jsou zranění – Sňozík,
Nikl, Slezák. Navíc úplně
fit do utkání nenastupoval ani záložník Jan Morávek. To si vyžádalo
celkem pět změn v sestavě oproti minulému
utkání. Sňozíka nahradil
v brance Havránek, na
stoperu nastoupil
místo Nikla Pávek, na
levé straně nastoupil
poprvé Moravec místo

Haška a v útoku nová dvojice Bartek, Škoda.
Nové tváře hráli důležitou roli v úvodní smršti.
V 9.minutě Moravec nacentroval a Škoda hlavou skóroval. Ve 13. minutě Morávek mezi obránci poslal do brejku Moravce a ten dal gól.
Moravec poprvé v základu nastoupil na levé
straně a hned si připsal v jednom
utkání přihrávku a gól. To se
mu v mužích na pravé straně
nikdy nepodařilo. Třetí gól
přidal ve 20. minutě Lukáš
Adam z přímého kopu.
„Vstřelili jsme rychle tři
branky a celý první poločas jsme hru kontrolovali
a kdybychom vyřešili lépe
některé akce v závěru
poločasu, mohl být rozdíl
ještě větší,“ řekl trenér
Pavel Hoftych. „Vstoupili
jsme do hry mizerně.
Soupeř byl velmi pohyblivý, rychlý a agresivní.
I když prvních pět šest
minut paradoxně nebylo
špatných, ale možná, že to
ukolébalo hráče k tomu,
že si mohou hrát fotbal,
který se jim líbí. Jenže
pak
jsme
udělali
katastrofální individuální
chyby
v defenzivním ro-

FK DUKLA PRAHA – BOHEMIANS 1905 1:3 (0:3)
Branky: 76. Zelenka – 9. Škoda, 13. Moravec, 20. Adam.
Rozhodčí: Hájek – Lhoták, Pelikán.
ŽK: Hozda, Mikula, Hanus, Gedeon – Havránek, Rychlík, Škoda.
Diváků: 3180.
Sestava Dukla Praha: Svoboda – Mikula, Kuděla (46. Kulvajt), Novotný, Vorel – Svatonský, Malý (69. Balát),
Gedeon, Hozda – Zelenka, Kolomazník (66. Hanus).
Sestava Bohemians 1905: Havránek – Marek, Lukáš, Pávek, Rychlík – Kotyza, Morávek (58. Karal),
Adam (87. Hašek), Moravec – Škoda, Bartek (69. Bálek).
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zestavění. Pak je hodně složité se z toho zvednout,“ vrátil se k první čtvrtině zápasu trenér
Dukly Günter Bittengel.
Očekávané derby přineslo v první půli ze
strany Bohemky vynikající fotbal, tři krásné góly
a ještě další šance. V hledišti tomu tleskalo tři tisíce fanoušků Bohemky, kteří se rozmístili na
hlavní tribuně i na protilehlé tribuně k stání. Po
přestávce se obraz hry změnil. Bohemka přestala hrát v pohybu a zkušení hráči domácích
toho využili a dostali se do tlaku. „O půli v kabině jsme si řekli své, předělali rozestavení
a myslím, že druhý poločas mužstvo předvedlo
nejlepší výkon ze všech dosud odehraných
minut v této sezóně. Naznačilo to možnosti,
možná se nám podařilo vyřešit složení stoperské
dvojice. Na tom, co mužstvo předvedlo po přestávce se dá stavět. Škoda jen, že se nepodařilo
dát gól dříve. Bohemians díky svému nástupu,
kdy nás zaskočili, si vyhrát zasloužili,“ prohlásil
trenér Dukly. „Druhý poločas soupeř využil
svých zkušeností, má ve svém středu hráče,
kteří si výborně vedli v lize, dostal nás pod tlak,
vytvořil si šance, jednou nás zachránilo břevno,
třikrát vyřešil velmi ošemetné střely brankář Havránek, který musel nahradit v týdnu zraněného
Sňozíka, a dostali jsme gól. Pak už jsme ale soupeře k ničemu nepustili,” dodal Hoftych.
Po obdržené brance se Bohemians vrátili k původnímu výkonu a znovu dostali utkání pod kontrolu. V závěru už zněl Juliskou potlesk fanoušků
Bohemians, kteří si vychutnávali další zisk tří
bodů. Souboj legend skončil jasnou výhrou Bohemians 3:1.
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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

12

13

Jiří Rychlík

Dalibor Slezák

Lukáš Hartig

Jan RŮŽIČKA

24. 11. 1977
obránce
73 kg, 180 cm

28. 1. 1970
útočník
82 kg, 183 cm

28. 10. 1976
útočník
79 kg, 185 cm

26. 8. 1984
obránce
72 kg, 177 cm

14

15

16

19

Lukáš Marek

David Bartek

Jan Moravec

Jiří Havránek

30. 1. 1981
obránce
69 kg, 176 cm

13. 2. 1988
útočník
71 kg, 177 cm

13. 7. 1987
záložník
66 kg, 176 cm

9. 1. 1987
brankář
83 kg, 186 cm

21

24

25

26

Milan Škoda

Michal Pávek

Martin Kotyza

Vlastimil Karal

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. 4. 1983
záložník
80 kg, 185 cm

30

31

32

Jan Morávek

Vladimír Bálek

Lukáš Adam

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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Tisk:

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.

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.

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.

BOHEMIANS 1905 – sezona 2008/09

PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

FK Baník Sokolov
deže loňské sněhy jsou, po úvodních třech
prvoligových kolech jsme měli na kontě
pouhopouhé dva body a nula vstřelených
gólů. Teď máme plný počet bodů a branek už jsme
dali tolik, co loni za celých deset kol. V tuto chvíli
již musíme chtě, nechtě přijmout roli, do které nás
většina soupeřů pasuje. Jsme hlavní favorité na postup a tuto pozici budeme ve zbytku soutěže tvrdě
hájit. První zkouškou ohněm bude nedělní zápas
s Baníkem Sokolov. Mužstvem, které nás při našem
předloňském jarním tažení druhou ligou dokázalo
jako jediné v Ďolíčku porazit. Hodně mu k tomu
tehdy určitě pomohl trenér Martin Pulpit. Ten už
v Sokolově sice dávno není, ale Baník je
stále velmi ambiciózním a nepříjemným mužstvem.
Fotbal se v Sokolově hrál již
dlouho před druhou světovou válkou, kdy zde působily pouze německé
kluby. Tehdy se město jmenovalo
Falknov, jehož oddíly DSK Falknov a Falkenauer FK hrály německé župní soutěže. Dnešní
název Baník Sokolov vznikl
v roce 1953, o čtyři roky
později se klub dostal až
do divize. Do roku 1968
se na Baníku střídavě
hrála divize nebo oblastní
přebor, pak klub postoupil dokonce do třetí ligy, kde se však
ohřál jedinou sezonu. V dalších letech se v Sokolově tyto
tři soutěže průběžně střídaly. Po
revoluci a změně režimu nastal
další pád do hlubin, konkrétně až
do I. A třídy, ze které se Baník vyhrabal mezi krajskou elitu až
v roce 2003. O tři roky později se

K
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pak začala psát nejzářivější kapitola v historii
klubu. Občanského sdružení FK Baník Sokolov se
změnilo na akciovou společnost, jejíž jediným akcionářem je Sokolovská uhelná. Do Sokolova se
rázem stěhovala druhá liga, kterou vedení klubu
odkoupilo z Pardubic. V první sezoně obsadilo mužstvo pod vedením Martina Pulpita fantastické
6. místo. V loňském roce skončil Baník na 10. místě
tabulky.
V dosavadních třech kolech získalo mužstvo ze severu Čech zatím 4 body. Jeho výsledky mají sestupnou tendenci. Po úvodní nečekané výhře 2:0
v Mostě, přišla překvapivá domácí remíza
1:1 s Třincem a nakonec porážka 1:0
v Čáslavi, o kterou se zasloužil nám dobře
známý Miloslav Strnad. Ve všech
zápasech se Sokolovští, vedení trenérem Martinem Haškem, každopádně představili jako
kompaktní tým a za svými
soupeři v ničem nezaostávali.
Ve druhé lize jsme se s Baníkem utkali zatím dvakrát. První
zápas na podzim jsme v Sokolově vyhráli 2:1, když se nejprve trefil Tomáš Kulvajt a po
vyrovnání rozhodl o osudu zápasu
gólem s penalty brankář Radek
Sňozík. V odvetném jarním souboji
jsem, jak již bylo řečeno, podlehli
Baníku 1:0. Hosté nás tehdy od
začátku přehrávali v osobních
soubojích a v rychlosti. Ve druhém poločase jsme sice měli
místy až drtivou převahu,
ale kromě velkého množství
standardních situací jsme si
nevypracovali žádnou stoprocentní šanci.


Jiří Havránek

U
K
NOVINKY Z ĎOLÍČ
POHÁR ČMFS: S Hradcem doma 2. září

Z

ápas 2. kola Poháru ČMFS se odehraje v Ďolíčku už v úterý 2. září od 19 hodin. Klokani
postoupili v poháru přes divizní Českou Lípu, teď
je čeká utkání s druholigovým Hradcem Králové. O pořadatelství zápasu rozhodoval los,
který Bohemka vyhrála, takže bude hrát v domácím prostředí. „Úřední termín byl ve středu
v 17 hodin, což ale není dobrý čas pro fanoušky.
Proto jsme Hradec žádali o souhlas s přesunutím
na devatenáctou hodinu. S tím Hradec nesouhlasil, chtěl hrát totiž už v úterý, protože poté
hraje druhou ligu již v pátek. Nakonec jsme tedy
došli k úternímu termínu v devatenáct hodin,
což by mělo být dobré i pro fanoušky,” zdůvodnil volbu termínu Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians 1905. Na pohárové utkání budou mít
permanentkáři vstup zdarma na svá místa, pro
ostatní fanoušky je vstupné 100 Kč na hlavní tribunu a 70 Kč na ostatní tribuny.
Bohemka v prvním kole vyřadila Českou Lípu
a vykročila dobře do pohárové sezony. Ve druhém kole los už tak příznivý nebyl a přisoudil
Klokanům druholigového soupeře. Úterní termín
není pro tým ideální, ale je akceptovatelný.
„Chtěli jsme hrát ve středu, protože víkend
předtím hrajeme na Moravě v sobotu večer. Ale
Hradec nebyl ochoten hrát ve středu večer, takže
jsme upřednostnili hledisko fanoušků a přesunuli jsme to na úterý, kdy už Hradec s devatenáctou hodinou souhlasil. Věřím, že i na pohár
nás přijde povzbudit hodně fanoušků,” říká trenér Pavel Hoftych.
Pohár se hrál v Ďolíčku naposledy před dvěma
lety, kdy Klokani hostili Teplice. Na zápas 2.kola
tehdy přišlo pět tisíc diváků, kteří viděli dramatický zápas s penaltovým rozuzlením pro Teplice.
„I tentokrát bychom chtěli pohárovému zápasu
přichystat důstojnou kulisu. Permanentkáři mají
proto vstup zdarma, ostatní diváci se na stadion
dostanou za zvýhodněné vstupné. Vše jsme podřídili času pro diváky. Bude se hrát pod umělým
osvětlením a to zápasu určitě dodá zajímavý
náboj,” dodal Lukáš Přibyl.


Polodna na hostování do Nitry

Ú

točník Bohemians Michal Polodna odešel na
půlroční hostování do slovenské Nitry. Slovenský prvoligový klub projevil o útočníka Bohemians zájem už v letní přestávce, ale
angažmá se definitivně potvrdilo až na konci
uplynulého týdne. Polodna se neprosadil do sestavy Bohemians v prvních zápasech nové sezony a nastoupil jen za rezervu. Do Nitry se
přesunul na konci minulého týdne a v sobotu
hned nastoupil v základní sestavě Nitry proti
Prešovu, odehrál celý zápas a pomohl k vítězství
1:0. „Michal dostane v Nitře větší prostor v sestavě a může se střelecky probudit. Nitra má
navíc opci na jeho další působení, takže se
v zimě vrátíme k možnému přestupu Michala do
Nitry,” zdůvodnil angažmá útočníka Bohemians
na Slovensku Lukáš Přibyl, ředitel klubu.
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ZAJÍMAVOSTI
MISS KENGURU 2007/08

R

edakce oficiálních
stránek hanspaulského týmu Kenguru
FC, vyhlašuje 3. ročník virtuální soutěže
o Miss Kenguru
2007/08, o nejkrásnější ženu-dívku vršovického klubu.
V uplynulé sezóně
mohli fanoušci zelenobílého mužstva zasílat
své fotografie do
sekce FansZone, kde
byly postupně zveřejňovány. Oproti minuLoňská Miss Kenguru
lému ročníku jsme
navýšili počet adeptek o třicítku, a tak se v konečné podobě o hlavní cenu utká rovná stovka
fanynek.
Další důležitou změnou bude samotné hlasování. V tomto ročníku mohou fanoušci hlasovat
hned desetkrát, z každé řady (která čítá 10 nominovaných) svým hlasem rozhodnou o konečné
vítězce. Úderem půlnoci, z pátku na sobotu, odstartuje soutěž, která potrvá „prázdninové“ dva
měsíce. Až v pátek 5. září bude ukončeno hlasování a v průběhu devátého měsíce roku budou
všechny hlasy zkontrolovány, sečteny a z nich
vyjde konečná vítězka. Po slečnách Janě Benešové z Prahy a Martině Zelingerové z Jičína pak
budete mít možnost o přestávce vybraného mistrovského zápasu II. ligy spatřit třetí vítězku
této výjimečné virtuální soutěže. Ta, jako
v předchozích ročnících, získá jako hlavní cenu
dres Bohemians 1905, zn. Umbro s popiskem
Miss Kenguru 2007/2008!

HLASOVAT MŮŽETE NA:
www.kenguru.cz

26 Bohemians 1905 – FK Baník Sokolov

Z

U
K
Č
Í
L
O
Ď

SVATBA V ĎOLÍČKU

P

řed dalším domácím zápasem s Mostem se
v Ďolíčku bude konat netradiční obřad.
Dříve než se o body střetnou hráči přímo na
hřišti, tak do svého životního boje vejdou dva
svatebčané. Fanoušci Bohemians Věra Kořínková a Lubomír Jindřich, vyslovili přání mít
svatbu v Ďolíčku. Tak se také stane. V neděli 7.
září 2008 v 16 hodin si řeknou své ano za přítomnosti fotbalistů i prvních fanoušků na stadionu. Oddaní příznivci Bohemians si splní sen
a vkročí do svazku manželského ve fotbalovém
chrámu, kterému zasvětili svůj život.


FESTIVAL ZELENÁ a BÍLÁ
se blíží...
R

ozhovor s Jaroslavem „Ádou“ Adamcem, jedním z fanoušků Bohemians 1905 na Vysočině
a jedním z organizátorů festivalu Zelená a Bílá.
Festival Zelená a Bílá se odehraje 12. – 13. 9.
v Lipnici nad Sázavou u Havlíčkova Brodu v Amfiteátru pod Hradem. V pátek od 17 hodin v sobotu
od 12 hodin. Těšit se můžete na více jak 20 kapel,
DJs různých stylů a žánrů. Všechny spojuje sympatie k Bohemians 1905. Více o festivalu se dozvíte na www.cecek.com. Vstupenky na festival
jsou v prodeji ve fanshopu na stadionu Bohemians
i na dalších místech (viz plakát).


Od kdy fandíš?
Fandovství jsem převzal po tátovi. Takže od
útlého věku.
Proč zrovna klokanům?
Protože to je jedinej sympatickej klub
v republice.
Co je ti sympatické na fanoušcích
Bohemky?
Jejich soudržnost a síla jak pomoct klubu
v dalším rozvoji. Jsou to jedni z mála, kteří
dokázali klub podržet ve špatných dobách.

Co přeješ
Bohemce
v letošním ročníku
2008/2009?
Jednoznačně první
ligu.
Proč ses rozhodl
organizovat
festival Zelená
a Bílá?
Protože jsem
letitej fanda klokanů
a chtěl jsem pro
klub něco nového
vymyslet a udělat.
Z jakého důvodu jste pro konání festivalu
vybrali právě Lipnici nad Sázavou?
Mám tam chatu a do místního amfiteátru
chodím na festivaly už léta.
Festival se jmenuje Zelená a Bílá co Vás
vedlo k tomuto názvu?
(smích) To je snad jasný…
Čím chce tento festival přispět Bohemce?
K její zviditelnění nejen v Praze, ale v celé
republice.
Jak jste vybírali kapely?
Ve spolupráci s ředitelem Bohemky a Jakubem
z Cecek Records.
Co nabídne festival návštěvníkům?
Dobrou muziku. Jídlo, pití, fotbálky a především
pozitivní atmosféru.
Na jaké skupiny a interprety se těšíš?
Těším se na Prohrála v Kartách, Experimentální
Jatka a The Chancers. Z místních kapel se těším
na Našrot a Kejvavý Koně.
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VŽDYCKY JSME

Bohemians 1905 – Slezský FC Opava
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S VÁMI!

FK Dukla Praha – Bohemians 1905
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ravidelně vám v magazínu Klokan přinášíme zajímavé
P
pohledy fanoušků na zápasy a na veškeré dění v Bohemce. Tentokrát jsme z blogu coitus1905.bloguje.cz vy-

OČIMA FANOUŠKŮ

brali článek Tomáše Poláčka, známého též jako Kolise. Novinář MF DNES a velký fanoušek Bohemky se před pár týdny vydal
stopem na olympijské hry do Pekingu. Jeho putování jste mohli sledovat na idnes.cz nebo na stránkách MF DNES. Po celém
světě šířil i dobré jméno Bohemky. Stihl přijet do Pekingu před slavnostním zahájením, ale jak sám řekl, olympiáda ho
nezajímá a spěchal na Bohemku. Nejbližších letadlem se přesunul z Pekingu do Prahy, aby stihl zápas Bohemky s Opavou.
To se mu povedlo. O poločase dostal od klubu cestovatelskou výbavu – deku, boty a placatku – vše s logem Bohemky.

TYGR PRO ŠTĚSTÍ
Tak moc díky, tygře, říká mi po zápase slezi a sykne bolestí.
Autor: kolis

K

dyž se v sobotu ráno probudím na hotelu Gloria
plaza a za oknem smog, zjišťuju, že nenajdu
žádného čínského operátora. Obléknu Sleziho dres,
který mi cestou nosil štěstí – teď ještě přežít dvě letadla. Seběhnu dolů na snídani, na kafe a půllitr
džusu. Vrátím se k pokoji 719 a dveře najednou nereagují na kartu. Strkám ji do škvíry ze všech stran,
nic. Na recepci pak Číňani tvrdí, že v pokoji 719 nebydlím, že v tomhle hotelu nebydlím. Zmatou mě:
fakt ne? Poslední dny byly tak neskutečné, že mají
možná pravdu. Ale já přece musím do Prahy, na Bohemku! „Bydlím tu“, trvám na svém. „Nebydlíte.“
Den teprve začíná, ale potřebuju někde sehnat
aspoň jednoho českého olympionika, abych se zaštítil. Přivstala si nějaká cyklistka, nebo kdo, táhnu
ji k recepci: „Řekněte, ať se, proboha, do tý sedm
set devatenáctky podívaj!“ Číňani se uctivě ukloněj,
odemknou pokoj a zděsí se mého bordelu. Nějak se
spletli, Číňani! Tak rychle, balit, taxi za šedesát
juanů a v letadle do Moskvy teplá třetinka tuborgu
za čtyři dolary.

Po třinácti hodinách jsme na Ruzyni, esemesky.
První: provolal jste volací jistinu, vaše služby jsou
blokovány. Druhá od Příby: stav se zejtra v kanclu,
máme pro tebe překvapení. Ale překvapení mě
čeká ještě dřív, hned teď – mám tady, normálně,
odvoz. Dopředu nic neřekl, takže mu v autě dost
smrdím pouští i pekingským potem, ale jako by to
ani nevadilo, zdá se. Celnice, holub – až v šest
ráno mě veze taxikář lombardo domů.
Já byl v Číně? Za chvíli volá Slezi, mrtvě zrovna
ležím před televizní střelbou: „Tož vítej doma
a neboj, odpoledne to bude relax, hraju v základu“,
směje se. A já si vzpomenu, že jsem mu vlastně přivezl sochu tygříka pro štěstí. V Ďolíčku budu tři hodiny předem; když jsem teď celebrita, můžu tajným
vchodem, ale není o co stát, sudy ještě nejsou naražené. Příba chce, abych se před zápasem rozloučil za fanoušky s Karlem Radou, jasně, beru. Slezi
spí, tak mu tygra položíme k hlavě. Ten kluk už ani
nedoufal, že by letos mohl hrávat od začátku,
a hele, ve druhém kole.
Vypiju pět piv a konečně na mě dolehne únava:
bych mohl na hřišti zkolabovat, říkám si, před
plným Ďolíčkem.. A Příba stejně přijde, že zatím
Karel Rada nedorazil, tak snad o půli, a atmosféra
skvělá, á pětka narvaná, jak nikdy a hlučná jako
kotel, výborná černošská kapela kousíček nalevo,
a au, slezi se šklebí, odkulhá na střídačku. Snad to
nebude konec kariéry, říkám si stejně jako už tři
roky, kdykoli Dalibor spadne.
O půli pak mezi kabinami, překvapuje mě, jak
jsou hráči Opavy v klidu. Všichni podávají ruku Radovi: Zdarec!, a přátelsky se pošťuchují s aktivníma
hráčema. Vážné tváře nasadí až na schůdcích.
Pak Příba něco vypráví do mikrofonu, ale Lombardo později řekne, že jsem byl v tu chvíli úplně
mimo, a bude mít pravdu. Předám dary a sám dostanu tašku, podívám se do ní až po zápase. Zelenobílý tenisky, dokonce moje velikost, bohemácká
deka a placatka s klokanem! Slušný. A já Příbovi ani
nepoděkoval.
Když potkám hodinu po zápase Slezákovy, Ilča je
jako z titulky magazínu maminka, ta by měla být
kulatá navždycky. A Slezi. Slezi ještě pořád žmoulá

a zahřívá toho smolného tygra.
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S Fortunou
za Bohemkou
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.
Fortunu neodradil ani sestup do druhé ligy. Na tiskové konferenci před sezonou k tomu 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

T

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!

ZÁJEZD NA ZÁPAS S HFK OLOMOUC
V sobotu 30. 8. 2008 je pro fanoušky Bohemians
1905 pořádán autobusový zájezd na utkání s HFK
Olomouc. Na akci se opět bude významnou měrou
finančně podílet Fortuna, jeden z generálních partnerů Bohemky. Držitelé permanentek a členové
DFB zaplatí za zájezd 100 Kč, ostatní fanoušci
150 Kč. Přihlášky u Michala Holase pomocí kontaktního formuláře v článku na internetu, nebo
mailem na zajezdy@fc-bohemians.cz nebo pomocí
SMS na mobil 606 814 521. Do SMS uveďte jména
přihlášených (+ zda vlastníte permanentku nebo
jste členem DFB), do mailu i telefonická spojení (+
zda vlastníte permanentku nebo jste členem DFB).
Při vstupu do autobusu s sebou přineste průkaz
člena DFB nebo permanentku, abyste mohli prokázat nárok na slevu. Účastníci zájezdu si vstupenku
zakoupí v autobuse. Cena zájezdu – pro členy DFB
nebo držitele permanentek 100,- Kč, pro ostatní fanoušky Bohemky 150 Kč. Prosíme, abyste při placení zájezdu a lístku na utkání měli připravené
přesně odpočítané peníze.
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CU Bohemians – Partneři mládeže

EKOCHOV CMN

PŘEDSTAVUJEME MLADÉ KLOKANY
Na tomto místě budeme v každém čísle
magazínu Klokan představovat vždy
jeden ročník mládeže, aby všichni fanoušci Bohemky měli přehled o tom, jak
se vychovávají mladí Klokani a naděje
pro budoucnost. V prvním dílu dostali
prostor starší žáci A, kteří v minulých
letech dělali největší radost trenérům
mládeže. Před rokem dokázali vyhrát mistrovství republiky a letos postoupili do
nejvyšší soutěže ve své kategorii, čímž
zkompletovali exkluzivní bilanci mládeže
Bohemky – všechny týmy hrají nejvyšší
možné soutěže v ČR.

Starší žáci A – ročník narození 1994
U ročníku 1994 je už několik let trenér Pavel
Richtrmoc, který už patří mezi zkušené trenéry mládeže Bohemky. Sám fotbal hrával v Čechii Karlín, teď
buduje trenérskou kariéru a Bohemce zasvětil tuto
část života. Ročník 94 vybudoval společně se svými
asistenty, protože z počátku se tomuto mužstvu příliš nadějí nedávalo. „Vlastně jsme tento ročník museli poskládat především z příchozích hráčů, kteří
nevyrostli v Bohemce. Byly to roky hledání. O víkendech jsem třeba viděl devět deset fotbalů. Postupně
jsme tento ročník doplňovali a teď můžeme říci, že je
připraven a už se jedná jen o kosmetické změny,“ popisuje budování týmu trenér Pavel Richtrmoc.
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Největší úspěch zažil tento tým před rokem, kdy
vyhrál republikové finále proti Baníku Ostrava a stal
se nejlepším celkem České republiky. „Tam zatím
gradovala naše sportovní forma a byl to pro celou Bohemku velký úspěch. Jsme rádi, že jsme byli u toho,
ale to je jen začátek cesty,“ dodává trenér tohoto ročníku, který s ním putuje dál. „Jako B- žáci jsme dostali za úkol vykopat nejvyšší soutěž pro následující
ročníky, což se nám s velkým náskokem podařilo.“
V současné době má trenér k dispozici 24 hráčů
a 3 členy realizačního týmu. „Teď přichází pro nás
vrchol, naše Champions league. Liga starších žáků
je vždy v mládeži společně s ligou staršího dorostu
brána jako nejdůležitější, protože se podle ní určují i soutěže dalších kategorií. Teď se ukáže kvalita,“ říká trenér Richtrmoc. Starší žáci budou čelit
konkurenci nejlepších týmů v republice. „Oproti
kategorii mladších žáků udělali naši vrstevníci
velký skok. V této kategorii už se projevuje práce
týmů z velkých měst mimo Prahu, kam se stahují
talenti z okolí. Mužstva z krajských měst v těchto
kategoriích získávají kvalitní fotbalisty z okolních
vesnic, takže dochází k velké obměně kádrů,“ vysvětluje změny v postavení jednotlivých týmů
kouč Bohemians 1905. „Starosti se záchranou mít
nebudeme, takže o další výsledky ještě až tak
nejde. Důležité je, aby hráči šli herně, sportovně
i psychicky nahoru, abychom připravili hráče pro
další kategorie a jednou se třeba dva tři kluci z našeho mužstva podívají do áčka. To je odměna pro
každého trenéra,“ dodává Pavel Richtrmoc.
V prvním zápase nového ročníku starší žáci
A vykročili dobře do soutěže. Porazili doma
Jablonec 2:1.


brankáři: Bricín Michal, Soukup Jan, Malý Karel, obránci: Dufek Daniel, Fábera Jakub, Hejno Martin, Jasz Adam, Klement Lumír, Malina Ivo,
Žaloudek Radek, záložníci: Bulíček Jaromír, Havel Milan, Horáček Luboš, Hubínek Michal, Kanzelsberger Patrik, Kisugite Martin, Matějka Jakub, Nerad Petr,
Richtrmoc Lukáš, Řezníček Jakub, útočníci: Barták Marek, Nováček Lukáš, Slánský Pavel, Slavík Jan
trenéři: Pavel Richtrmoc – hlavní trenér, Radek Barták – asistent, Martin Fábera – asistent, Miroslav Nerad – vedoucí mužstva

KÁDR STARŠÍ ŽÁCI A – PODZIM 2008

PATRON UTKÁNÍ – ORION
Na každém zápase Bohemky potkáte
spoustu zajímavých osobností. Několik z nich se pohybuje i v kotli stadionu,
jedním z nich určitě je Orion (vlastním
jménem Michal Opletal). Narodil se
v roce 1976 v Náchodě. Uznávaný
český raper, který dělá pro mnohé specifický styl muziky, byl oceněn už i českou hudební akademií a na hudebním
poli patří k nejlepším českým muzikantům. Jeho písničky často zní i v kabině fotbalistů Bohemians, kde má
i několik věrných fanoušků.
V roce 1993 založil skupinu Peneři strýčka
Homeboye (PSH). Od začátku svého působení na
hiphopové scéně odmítá spojení s velkými společnostmi. Kromě desek v oddělení History hostoval na několika deskách dalších skupin. V roce
2006 dostal zlatého Anděla za nejlepší hiphop
a r´n´b album za desku Teritorium II. 20. 6. 2006
vydal s kluky z PSH novou desku Rap´n´Roll na
které mimo jiné hostují Indy, Supercrooo, Lela,
LA4 a Čistychov.
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Orion patří už od dětství k věrným fanouškům
Bohemky, na jeho vystoupeních jsou často k vidění zelenobílé symboly vršovického klubu, jeho
ruku zdobí zelenobílý náramek. Osobnost českého hudební scény předá po utkání se Sokolovem cenu pro nejlepšího hráče zápasu. Možná to
bude někdo z jeho fanoušků.


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

Ovčáry – Bohemians 1905 B

2:0

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

Bohemians 1905 B – Pěnčín/Turnov (Ďolíček)

1:2

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)

PAVEL MEDYNSKÝ
tr enér B-týmu

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

Učíme se...

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

S

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

Tabulka po 2. kole:
Tým

tejně tak jako áčko nemůže přehnaně jásat po
třech výhrách, rezerva nemůže propadat skepsi
po dvou porážkách v úvodu soutěže. V prvních
dvou zápasech jsme narazili na týmy se zkušenými fotbalisty, kteří si věděli rady s našimi mladíky. První zápas
v Ovčárech byl dobrý v prvním poločase, teď jsme také
sehráli vyrovnané utkání, ale druhou půli rozhodla nezkušenost. Soupeř se zkušenými hráči v prvním poločase lépe kombinoval, my jsme pozdě přistupovali
k hráčům soupeře na vlastní polovině a v osobních soubojích jsem postrádal větší odvahu. Ve druhém poločase
jsme se výrazně zlepšili, ale z dvaceti minutového tlaku
na polovině soupeře jsme nedokázali vstřelit gól a soupeř naší chybu v obraně potrestal druhým gólem.
Držíme se zásady, že tým výrazně nedoplňujeme z áčka,
chceme dát šanci mladým klukům, ale má to samozřejmě i svá proti. Chybí někdo zkušený, kdo by změnil
tempo hry a kluky usměrnil. Ale je to pro ně velká škola,
většina z nich si zvyká na dospělý fotbal a musí se otrkat. Nesmí to však trvat příliš dlouho, abychom se nedostali do zbytečných problémů. Ideální by bylo hrát ve
středu tabulky, aby měli mladí hráči dostatek prostoru
ukázat své opravdové umění. Další dva zápasy sehrajeme znovu v Ďolíčku, už teď děkujeme za podporu a těšíme se na vás.

PB

1.

Sokol Živanice

4:1

6

2.

Sokol Ovčáry

3:0

6

3.

SK Převýšov

3:0

4

4.

FK Pěnčín-Turnov

2:1

4

5.

FK Kolín

6:3

3

6.

Dvůr Králové

3:3

3

7.

FC Velim

3:4

3

8.

SK Týniště n.Orlicí

2:3

3

9.

RMSK Cidlina Nový Bydžov

1:2

3

10.

FC Hradec Králové B

2:4

3

11.

SK Horní Měcholupy

0:0

2

12.

Tesla Pardubice

0:0

2

13.

Kunice

1:2

1

14.

SK Holice

0:1

1

15.

AFK Chrudim

2:5

0

16.

Bohemians 1905 B

1:4

0
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VŽDYCKY
JSME S VÁMI!
TERMÍNOVÁ LISTINA
BOHEMIANS 1905
A-TÝM, PODZIM 2008
1. kolo

pátek 1. srpna, 17:00

0 Ústí nad Labem
1 Bohemians 1905

2. kolo

neděle, 10. srpna, 17:00

1 Bohemians 1905
0 Opava

3. kolo

pátek, 15. srpna, 19:00

1 Dukla
3 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

sobota, 27. září, 17:00

Čáslav
Bohemians 1905

10. kolo

sobota, 4. října, 16:00

Fulnek
Bohemians 1905

11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo

neděle, 12. října, 17:00
sobota, 18. října, 17:00
neděle, 26. října, 17:00
neděle, 2. listopadu, 17:00
neděle, 9. listopadu, 17:00
sobota, 15. listopadu, 17:00

2. fotbalová liga
sezona 2008/09
celková tabulka 3. kolo
Mužstvo
1. Bohemians 1905

Z

+

0

–

S

B

3

3

0

0

5:1

9

2. FC Zenit Čáslav

3

3

0

0

4:1

9

3. FC Vysočina Jihlava

3

2

1

0

4:2

7

4. Holický FK Olomouc

3

2

0

1

4:2

6

5. FK SIAD Most

3

2

0

1

3:3

6

Bohemians 1905
Karviná

6. Slezský FC Opava

3

1

1

1

4:3

4

7. Baník Sokolov

3

1

1

1

3:2

4

Slovácko
Bohemians 1905

8. FC Hradec Králové

3

1

1

1

4:4

4

9. AC Sparta Praha B

3

1

1

1

2:2

4

Bohemians 1905
Jihlava

10. Fotbal Třinec

3

1

1

1

2:2

4

11. FC Karviná

3

1

0

2

4:6

3

Hradec Králové
Bohemians 1905

12. FK Ústí nad Labem

3

1

0

2

2:4

3

13. Fulnek

3

0

2

1

2:3

2

Bohemians 1905
Třinec
Opava
Bohemians 1905
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14. 1. FC Slovácko

3

0

1

2

1:3

1

15. Dukla Praha

3

0

1

2

2:5

1

16. FC Vítkovice

3

0

0

3

1:4

0

BOHEMKA JE A BUDE!

PARTNEŘI
BOHEMIANS 1905 a. s.

BOHEMIANS 1905

FK BANÍK SOKOLOV

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

TRENÉŘI
HLAVNÍ TRENÉR: MARTIN HAŠEK

BRANKÁŘI
1 Sňozík Radek
19 Havránek Jiří

BRANKÁŘI
30 Jiří Bertelman
1 Zdeněk Zacharda

27. 07. 1982
30. 04.1987

OBRÁNCI
3 František Kura
23 Jaromír Šmerda
17 Martin Čupr
13 Tomáš Hájovský
20 Igor Hrabáč
8 Daniel Kaplan
18 Josef Vašata

16.
12.
17.
10.
18.
24.
24.

11.
08.
10.
12.
11.
01.
03.

1985
1979
1977
1982
1983
1980
1984

17. 10. 1975
09. 01. 1987

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.

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

ZÁLOŽNÍCI
24 Jan Vůjtěch
15 David Čada
4 Miroslav Podrazký
6 Michal Habai
19 Pavel Javorský
14 Tomáš Pilař
16 Robert Pačinda
5 David Vaněček

28.
05.
18.
30.
13.
05.
17.
25.

07.
08.
08.
07.
06.
08.
08.
07.

1988
1986
1984
1985
1987
1976
1983
1983

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

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

1970
1978
1976
1988
1986
1981

ÚTOČNÍCI
10 Oleg Duchnič
12 František Jungman
2 Jiří Procházka
7 Martin Jirouš
9 Michal Salák

04.
29.
08.
27.
03.

01.
07.
03.
11.
08.

1985
1985
1987
1986
1979

