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Vážení fanoušci Bohemky,
úvodem bych chtěl vyzdvihnout vaší oddanost a štědrost při charitativní
dražbě dresů, která proběhla na internetových stránkách Bohemians
v uplynulých týdnech. Vybralo se celkem 150 000 Kč, což je z pohledu
ostatních podobných dražeb neuvěřitelná částka.
Před třemi lety pomohli fanoušci Bohemce a jsem rád, že přichází doba,
kdy se Bohemka vzpamatovala a může pomáhat i ostatním. Je to o to
upřímnější, že je to znovu prostřednictvím fanoušků. Na zápasu s Mostem
budou přítomny i děti, který vaše peníze pomohou. Jsou to děti z azylového domu v Praze 10 a děti z Klokánka ve Štěrboholích. Potkal je složitý
osud, se kterým se i díky vašim příspěvkům mohou lépe vypořádat.
Je to podobné jako s osudem Bohemky. Peníze nezmůžou všechno, ale
pomohou něco nastartovat a přinesou lidem naději, že existují na světě
dobří lidé. Tímto heslem bychom se měli řídit i my. Přivítejme prosím na
stadionu děti, které si v Ďolíčku mohou připomenout okamžiky radosti
a chvilku zapomenout na starosti všedního dne.
Děkuji Vám za klub i za všechny, kterým jste pomohli.
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radec je zakletý, mohli by si říct hráči i fanoušci Bohemians. S tímto týmem v letošní sezoně už třikrát prohráli, nikdo jiný „áčko“ Klokanů neporazil.
Úvodní dva přípravné zápasy v Nymburce vyhrál Hradec Králové 3:2, také tentokrát zvítězili „Votroci“ 3:1
a díky tomu postoupili do 3. kola Poháru ČMFS. „Prohráli jsme si to v úvodu zápasu, který jsme nezvládli.
Hradec do utkání vstoupil extrémně dobře, naši hráči
se do tempa dostali pomaleji, což bylo možná i vytížením o víkendu, kdy někteří hráli i v neděli za rezervu,“
řekl po utkání trenér Bohemians 1905 Pavel Hoftych.
Klokani nastoupili do utkání se zajímavou sestavou. „Přistoupili jsme k tomu jako k ligovému utkání.
Nikoho jsme nešetřili. Máme vyrovnané stopery,
takže nastoupil místo Lukáše jen Pávek. Tuto variantu sestavy zvažuji i pro nadcházející zápas. Morávek hrál podhrotového hráče, vlastně takového
druhého útočníka, protože vpředu se zatím nedokážeme prosadit,“ zdůvodnil trenér Pavel Hoftych ně-
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které změny v sestavě. Ale vybraná jedenáctka nevstoupila do utkání vůbec dobře. „Dostali jsme dva
rychlé góly a mohli jsme dostat i další. Obrana byla
průchodná a první půlhodina byla velmi špatná,“
zhodnotil začátek utkání kouč Bohemians 1905. „Pak
už jsme se zlepšili, ovšem do poločasu jsme si pořádný tlak nevypracovali. O přestávce žádná velká
bouře nebyla, viděl jsem na hráčích, že jsou dole,
spíše jsme se je snažili vyburcovat,“ popisoval okamžiky pohárového zápasu Pavel Hoftych.
Do druhého poločasu nastoupila Bohemka ve zcela
jiném rozpoložení. Hned první skluz Bálka naznačil
změnu herního stylu. „Druhý poločas převyšoval
úroveň i druhé ligy. Myslím, že to byl velmi dobrý fotbal, podpořili nás i fanoušci a byli jsme blízko vyrovnání. Bohužel jsme ten příběh nedotáhli do konce,
neproměnili jsme penaltu a soupeř to potrestal krásnou brankou v závěru,“ dodal Hoftych. Trenéři Bohemians museli během zápasu měnit sestavu kvůli
zraněním. „O poločase musel střídat Pávek i Tóth,
oba byli zranění, ale budou v pořádku. V průběhu
druhé půle byl na nosítkách odnesen Honza Moravec.
Snad to nebude nic vážného, nic zlomeného nemá,
snad to bude jen něco zhmožděného,“ doplnil trenér
Bohemians 1905.


BOHEMIANS 1905 – FC HRADEC KRÁLOVÉ 1:3 (0:2)
Branky: 75. Morávek – 7. Kaufman, 9. Svoboda, 90. Pacák.
Rozhodčí: Hrubeš – Moudrý, Kovařík.
ŽK: Adam, Hašek, Lukáš – Poděbradský, Podhajský, Fischer, Krejcar.
Diváků: 2420.
Sestava Bohemians 1905: Havránek – Karal, Nikl (K), Pávek (46. Lukáš), Rychlík – Moravec (64. Škoda),
Adam, Morávek, Hašek, Róth (46. Kunášek) – Bálek.
Sestava FC Hradec Králové: Podhajský – Fischer, Němeček, Chleboun (63. Černý), Kalousek – Přibyl (81. Vít),
Svoboda, Krejcar, Válek (74. Pacák) – Kaufman, Dvořák.
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Za poskytnuté fotografie patří poděkování: Haničce, Michalu Sváčkovi, Dimirovi Šťastnému, Martinu Bílkovi a Jiřímu Růžičkovi

Bohemians 1905 – FK Baník Most

1

Bohemka Most.qxd:Bohemka2

4.9.2008

16:14

Stránka 2

Bohemka Most.qxd:Bohemka2

4.9.2008

16:15

Stránka 3

Týdny
plné událostí

uplynulých dvou týdnech se odehrálo hodně
zajímavých událostí na stadionu u Botiče.
Začnu od změn v kádru. Nejprve přišel slovenský záložník Radoslav Augustín, který má za
sebou velmi zajímavou kariéru. Ve svých jednadvaceti letech už má na svém kontě starty v mládežnických reprezentacích, kde byl i kapitánem. Má
menší tréninkový výpadek, během podzimu by se
měl vypracovat na úroveň A-týmu a pak uvidíme,
jak se uplatní. Je příslibem pro ofenzivu. Druhá posila je naopak již zkušená. Férence Rótha znám
ještě ze svého působení ve Slovácku. Je to výborný
levonohý hráč s tvrdou střelou, který může hrát
kdekoliv na levé straně. Měl by přinést do naší hry
více přesnosti a je to další střelec k Lukáši Adamovi.
Věřím, že „Fery“ bude okamžitou posilou, která
nám pomůže i s výhledem na první ligu.
V minulém týdnu se nám nepodařilo udržet vedení v Olomouci proti HFK. Bohužel je to první
zápas, který jsme nedotáhli do vítězného konce, ale
už v těch předchozích jsme měli namále. Tentokrát
se k nám štěstí obrátilo zády a nemá cenu se vymlouvat na rozhodčího kvůli přísné penaltě. Je to
pro hráče opět poučení, stejně jako pohárový zápas
s Hradcem Králové. Ve druhém poločase mi hráči

V

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

odhalili jejich možnosti. Byl to zatím nejlepší výkon,
který za poslední dobu podali a hodně z nich dle
mého hrálo na hranici možností. Byl to fotbal, který
se musel lidem líbit. Přestože jsme prohráli, odnesli
jsme si i pozitivní zprávy.
Bohužel v týdnu přišly i špatné zprávy. Na čtvrtečním tréninku si po jednom ze soubojů zlomil nohu
Ivan Hašek a bude delší čas chybět. Zranění ho provázejí již dlouho a teď má zase smůlu. Všichni mu
držíme palce, aby byl brzy v pořádku a zápas s Mostem hrajeme i pro něj.
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Prosíme vás, netrapte nás...
Bohemians 1905 – Sokolov 1:0, 24. 8. 2008
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JARNÍ VZPOMÍNKA NA MOST

S

Mostem Bohemka soupeřila již v minulé sezoně. Právě tyto dva kluby byly dvěma sestupujícími z nejvyšší soutěže. Doma Klokani
Most porazili 1:0, v Mostě se odehrála parádní
bitva, která uchvátila díky televiznímu přenosu
celou republiku.
Bohemians přijeli do Mostu s novým hlavním koučem Michalem Zachem. A také s novou posilou na
lavičce – soškou Českého Lva. Lev pro štěstí zafungoval. Herec Ivan Trojan fotbalistům Bohemians
v neděli propůjčil svého Českého lva se slovy:
„Kluci, tady ho máte do konce sezony. Ať vám přinese štěstí a pomůže k záchraně,” řekl Ivan Trojan
v kabině. Lev měl své místo mezi ostatními, poutal
pozornost fotografů, ale především přinesl Bohemce potřebné štěstí. Díky němu Bohemka dala
i rychlý první gól, díky němu Bohemka i vyrovnala.
Oba to byly vlastní góly Mostu. A i díky štěstí Klokani nakonec dotáhli zápas do vítězného konce. Poprvé na jaře. „Sledoval jsem zápas až ve druhém
poločase, protože jsme měli natáčení. Byl jsem nervózní, rychle jsem přiběhl k televizi asi v patnácté
minutě druhého poločasu, takže jsem viděl vše
podstatné. Klukům moc gratuluji, je to famózní.
Snad lev přinesl trochu štěstí, děkuji jim i za vzkaz.
Vyplácí se bojovat, teď nás to snad nakopne,” řekl
po utkání Ivan Trojan, který kvůli pracovním povinnostem viděl zápas jen v televizi.

Český lev provázel Bohemku na lavičce i po zápase. Hrdina utkání Dalibor Slezák si ho vzal do
vlastních rukou a děkoval fanouškům. Pak s ním
předstoupil i před televizní kamery. „Držím v ruce
České lva, kterého nám dal Ivan Trojan pro štěstí.
Takže, Ivane, díky, teď se štěstí přiklonilo na naši
stranu,” prohlásil po zápase šťastný Dalibor Slezák.
Po smolných zápasech, kdy Bohemka ztratila body
v závěru, přišel šťastný konec s krásným příběhem.
V prvním poločase se Bohemka rychle ujala vedení. Domácí si po dorážce Škody dali vlastní gól.
„Utkání jsme začali dobře, dali rychlou branku
a měli být na koni. Bohužel to byl naopak signál pro
domácí, my neudrželi míč a náznaky protiútoků kazili již v zárodku. Domácí zaslouženě zápas do přestávky otočili,” přiznal Zach. Most byl aktivnější po
většinu první půle, Bohemka se nemohla vymanit
z tlaku. Spásou byl druhý vyrovnávací gól, který
přišel z kopačky Kotyzy. „Po určitých změnách ve
druhém poločase se hra zlepšila, hodně nám pomohl šťastný vyrovnávací gól. Potom jsme se zaměřili na obranu, věděli jsme, že již nesmíme
inkasovat. A když jsme dali třetí gól, tak jsem věřil,
že uspějeme, i když domácí měli šance. Musím říci,
že dnes jsme měli štěstí, které nám v minulých zápasech chybělo,” uvedl Zach.


Statistiky posledního vzájemného zápasu s Mostem: SIAD Most – Bohemians 1905 2:4 (2:1)
Branky: 31. Webster, 41. Trubila – 8. vlastní Webster, 52. vlastní Švenger, 79. Slezák, 90.+2 Ordoš.
Rozhodčí: Franěk – Chytil, Slavík.
ŽK: Pilař, J. Škoda, Gedeon, Pešír (všichni Most).
Diváků: 6320.
Sestava SIAD Most: Švenger – Loos, Webster, Studík, J. Škoda – Trubila (61. Oboya), Pilař (69. Šisler),
Gedeon, Stožický (82. Prášil) – Rilke, Pešír.
Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Marek, Rada, Nikl, Šmarda – Moravec (46. Ordoš), Lukáš, Vágner (46. Kotyza),
Bartek – Morávek – M. Škoda (78. Slezák).
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Mnozí mají ještě v živé paměti první
zápas Bohemky po znovuzrození ve třetí
lize. 7. srpna 2005 nastoupili Klokani
proti Slavii. Od té doby uplynuly více než
tři roky. Z tohoto pohledu se nezdál
zápas s HFK Olomouc nijak výjimečný,
ale přeci jen… Byl to stý ligový zápas po
znovuzrození Bohemky. Počty jsou to
jednoduché – v třetí lize 34 zápasů
a jeden opakovaný s Náchodem navíc. Ve
druhé lize 30 utkání, stejně tak v nejvyšší
soutěži. To je celkem 95 zápasů. K tomu
se připočte pět utkání v letošním ročníku
druhé ligy a dojdeme k rovné stovce. Jen
jeden člověk ze současné Bohemky absolvoval všech sto zápasů. Jméno možná
mnohé překvapí – lékař Luboš Ptáček.
Právě on připomněl zajímavé výročí.
„Absolvoval jsem s týmem všechny ligové zápasy a mám to pečlivě spočítané,“ hlásil v sobotu po utkání lékař,
který v Bohemce působí již tři roky.
Sto zápasů – to je významné jubileum. A také
pořádná porce utkání, kterou na lavičce absolvoval jen jeden muž. Nebyl to Vláďa Hric, kterému
sérii přerušil zlomený kotník, nebyl to Dalibor Slezák, který měl zlomenou ruku, nebyl to ani Pavel
Lukáš, který také několik zápasů vynechal. Byl to
lékař týmu Luboš Ptáček. „Už dříve jsem spolupracoval s mládeží Bohemky. Vždycky ke mně přišel někdo z vedoucích týmů, dal mi kalendář a já
se staral o kluky. Třeba Davida Bartka si pamatuji
jako staršího žáka, který měl problémy s kolenem
a on i jeho taťka se strachovali o další kariéru,“
vzpomíná Luboš Ptáček.
Ze sta ligových zápasů mu v paměti utkvěla
většina. „Pamatuji si hodně, takže si ke každému
zápasu na něco vzpomenu. Kdybych měl vyzdvihnout jeden, tak řeknu Varnsdorf Bohemka na podzim roku 2005,“ říká lékař Bohemky. „Tehdy jsme
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vyhráli tři jedna, vrátili jsme se večer do Prahy,
kde na nás čekalo několik desítek fanoušků a na
stadionu nám při příjezdu děkovali a skandovali.
Bylo to nádherné. Tehdy Tomáš Freisler povídá:
„Tak, hoši, to si pamatujte, to už možná nezažijete.“ A my jsme to potom zažívali stále častěji, až
to vyvrcholilo postupem do ligy.“ Každý rok v jiné
soutěži, každý rok spoustu změn v kádru. „Pořád
se něco děje, je to hektická doba pro Bohemku, ale
krásná,“ doplňuje Ptáček.
Nechyběl ani na jednom zápase. „S Milanem Boubínem a s Liborem Koubkem jsem ve spojení,
všechny termíny vím předem. Vždycky, když je potřeba, na dveřích ordinace udělám tlustou čáru, což
znamená, že neordinuji. A jedu na Bohemku,“ říká
s úsměvem lékař klubu, který dochází na zápasy
a na předzápasové tréninky.
Bohemka tedy oslavila své malé výročí a jede dál,
do další stovky utkání. Ta uplynulá stovka přinesla
pro fanoušky možná více zážitků než několik předešlých let dohromady.
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TENKRÁT
POPRVÉ…
Připomeňme si ve fotografiích historicky
první zápas znovuzrozené Bohemky. Památný
souboj s rezervou Slavie sice Bohemka 7.
srpna 2005 prohrála 0:1, ale jejímu návratu
na mapu fotbalového světa tleskalo v Ďolíčku
7 344 fanoušků.
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Radoslav Augustín

Bohemka Most.qxd:Bohemka2

4.9.2008

16:15

Stránka 11

POSILY BOHEMIANS
RADOSLAV AUGUSTÍN
Bohemians 1905 získali do svého kádru novou posilu. Stal se jí slovenský
reprezentant do jednadvaceti let Radoslav Augustín. Do Bohemky přichází
z Interu Bratislava. „Jedná se o hráče, kterého znám ze svého působení na
Slovensku. Prošel všemi mládežnickými výběry, kde byl i kapitánem. Má za
sebou již zahraniční angažmá a Bohemka je pro něj velkou výzvou,“ říká
sportovní ředitel Bohemians 1905 Jiří Steinbroch. Ofenzivní záložník neprodloužil v Interu smlouvu, i proto delší čas nehrál, takže prvním úkolem bude
nabrat fyzickou a herní praxi. „Teď to bude především o tréninku. Zpočátku
by se měl rozehrát v rezervě, které může hodně pomoci. Může nastupovat
kdekoliv v záloze,“ říká o něm trenér Pavel Hoftych.
Radoslav Augustín se narodil 5. 1. 1987 a je odchovancem Slovanu Bratislava. „V osmnácti jsem přestoupil do druhé belgické ligy, pak mě koupil
Inter Bratislava. Mám odehraných přibližně padesát ligových startů a deset
pohárových,“ představil se sympatický slovenský záložník, který s Bohemkou již absolvoval první trénink.
Rado Augustín ve Slovanu Bratislava hrál vedle slovenského supertalentu
Hamšíka, kterého chtějí nejlepší kluby světa. Rado Augustín se brzy vydal
do zahraničí, ale po roce se vrátil na Slovensko. Ve svých letech už patří mezi
zkušené hráče slovenské ligy. V Interu ale neprodloužil smlouvu a na dalším
působení se dohodl s Bohemkou. „Je tady vynikající prostředí. Bohemka je
známý evropský klub, samozřejmě i na Slovensku je to velký pojem,“ říká
Rado Augustín.
Pro Bohemku to není okamžitá posila do základní sestavy. Po kratší herní
pauze se slovenský reprezentant musí nejprve dostat do herní pohody. „Je
to naděje pro budoucnost, věřím, že pro blízkou. Doporučení nám dal i trenér slovenské jednadvacítky Jožka Barmoš. Příběh Augustína připomíná příchod Karola Kisela do Bohemians, který přicházel do Ďolíčku také jako volný
hráč a člen slovenské jednadvacítky. Věřme, že se Augustínovi bude i podobně dařit a předvede fanouškům Bohemians své umění.

FÉRENC RÓTH
V Bohemce se v minulém týdnu objevila další posila. Stal se jí zkušený
Férenc Róth, který má už zkušenosti z české ligy ze Slovácka a z Plzně.
Devětadvacetiletý levonohý fotbalista se zapojil do přípravy s týmem. „Jsem
velmi rád, že se nám podařilo dotáhnout přestup tohoto zkušeného maďarského fotbalisty do Bohemky. Je to hráč, se kterým už můžeme pracovat
i s výhledem na první ligu. Proto podepsal v klubu tříletou smlouvu,” řekl Jiří
Steinbroch, ředitel Bohemians 1905. Róth má na svém kontě 51 ligových
startů, v zimě mu v Plzni končila smlouva, kterou neprodloužil. Fanoušci
Bohemians si šikovného záložníka s tvrdou střelou určitě pamatují z jarního
zápasu Plzně v Ďolíčku, kde za svůj bývalý klub skóroval. V Bohemians bude
Férenc Róth nastupovat s číslem 11. Už má za sebou první starty za „áčko“.
Nastoupil v závěru zápasu s HFK a na poločas s Hradcem Králové. „Bohemka
je skvělý klub, fanoušci jsou jedničky,“ říká lámanou češtinou. „Česky se
domluvím. Rozumím skoro všechno a snažím se i mluvit,“ dodává maďarský
fotbalista.
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POHÁR ČMFS, 2. KOLO

BOHEMIANS 1905
FC HRADEC KRÁLOVÉ

1
3

H

radec je zakletý, mohli by si říct hráči i fanoušci Bohemians. S tímto týmem v letošní sezoně už třikrát prohráli, nikdo jiný „áčko“ Klokanů neporazil.
Úvodní dva přípravné zápasy v Nymburce vyhrál Hradec Králové 3:2, také tentokrát zvítězili „Votroci“ 3:1
a díky tomu postoupili do 3. kola Poháru ČMFS. „Prohráli jsme si to v úvodu zápasu, který jsme nezvládli.
Hradec do utkání vstoupil extrémně dobře, naši hráči
se do tempa dostali pomaleji, což bylo možná i vytížením o víkendu, kdy někteří hráli i v neděli za rezervu,“
řekl po utkání trenér Bohemians 1905 Pavel Hoftych.
Klokani nastoupili do utkání se zajímavou sestavou. „Přistoupili jsme k tomu jako k ligovému utkání.
Nikoho jsme nešetřili. Máme vyrovnané stopery,
takže nastoupil místo Lukáše jen Pávek. Tuto variantu sestavy zvažuji i pro nadcházející zápas. Morávek hrál podhrotového hráče, vlastně takového
druhého útočníka, protože vpředu se zatím nedokážeme prosadit,“ zdůvodnil trenér Pavel Hoftych ně-

které změny v sestavě. Ale vybraná jedenáctka nevstoupila do utkání vůbec dobře. „Dostali jsme dva
rychlé góly a mohli jsme dostat i další. Obrana byla
průchodná a první půlhodina byla velmi špatná,“
zhodnotil začátek utkání kouč Bohemians 1905. „Pak
už jsme se zlepšili, ovšem do poločasu jsme si pořádný tlak nevypracovali. O přestávce žádná velká
bouře nebyla, viděl jsem na hráčích, že jsou dole,
spíše jsme se je snažili vyburcovat,“ popisoval okamžiky pohárového zápasu Pavel Hoftych.
Do druhého poločasu nastoupila Bohemka ve zcela
jiném rozpoložení. Hned první skluz Bálka naznačil
změnu herního stylu. „Druhý poločas převyšoval
úroveň i druhé ligy. Myslím, že to byl velmi dobrý fotbal, podpořili nás i fanoušci a byli jsme blízko vyrovnání. Bohužel jsme ten příběh nedotáhli do konce,
neproměnili jsme penaltu a soupeř to potrestal krásnou brankou v závěru,“ dodal Hoftych. Trenéři Bohemians museli během zápasu měnit sestavu kvůli
zraněním. „O poločase musel střídat Pávek i Tóth,
oba byli zranění, ale budou v pořádku. V průběhu
druhé půle byl na nosítkách odnesen Honza Moravec.
Snad to nebude nic vážného, nic zlomeného nemá,
snad to bude jen něco zhmožděného,“ doplnil trenér
Bohemians 1905.


BOHEMIANS 1905 – FC HRADEC KRÁLOVÉ 1:3 (0:2)
Branky: 75. Morávek – 7. Kaufman, 9. Svoboda, 90. Pacák.
Rozhodčí: Hrubeš – Moudrý, Kovařík.
ŽK: Adam, Hašek, Lukáš – Poděbradský, Podhajský, Fischer, Krejcar.
Diváků: 2420.
Sestava Bohemians 1905: Havránek – Karal, Nikl (K), Pávek (46. Lukáš), Rychlík – Moravec (64. Škoda),
Adam, Morávek, Hašek, Róth (46. Kunášek) – Bálek.
Sestava FC Hradec Králové: Podhajský – Fischer, Němeček, Chleboun (63. Černý), Kalousek – Přibyl (81. Vít),
Svoboda, Krejcar, Válek (74. Pacák) – Kaufman, Dvořák.
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BOHEMIANS 1905
FK BANÍK SOKOLOV
V

ršovice po dvou týdnech opět ožily fotbalem.
Do Ďolíčku přijel ambiciózní tým Baníku Sokolov, který se netají tím, že by chtěl do dvou let postoupit do nejvyšší soutěže.
Po taktickém úvodu utkání přišla z čista jasna
šance Škody. Jeho projektil ale zamířil pouze do
konstrukce Bertelmanovy brány. Hned o dvě minuty později poslal na levé straně Kaplana pro zástěru Moravec, ale zakončení mladého štírka šlo
vysoko nad. Na stadionu Bohemians bylo k vidění
i nadále kvalitní utkání, ale útoky obou mužstev
většinou končily na hranících šestnáctky.
Ďolíček se po delší době zvedl ze sedadel po pohledné akci v 55. minutě. To se Hašek ocitl ve
středu hrací plochy osamocen, přesným pasem

našel Kotyzu, který z první odcentroval do vápna,
kam svůj náběh načasoval Milan Škoda. Jeho pokus
ale neměl gólové parametry.
Hráči Bohemians a s nimi téměř šest tisíc fanoušků se dočkalo vytouženého gólu v 65. minutě.
Adam na hranici velkého vápna vybojoval zdánlivě
ztracený míč. Zády k bráně ho přisunul Rychlíkovi,
který dal dělovkou k tyči vzpomenout na svůj životní gól z druholigového utkání s Ústím v předloňské sezóně.
Bohemka měla utkání zcela pod svou kontrolou
a nepouštěla Sokolov do žádných šancí. Klokani
přečkali závěrečný sled standardních situací hostí
zahrávaných převážně z poloviny hřiště a doskákali
ke čtvrtému vítězství v řadě.
Vítězný pokřik zněl znovu kabinou fotbalistů
Bohemians. Klokani zdolali Sokolov 1:0 a udrželi
plný bodový zisk po čtyřech zápasech. Pražanům
patří druhá příčka ve druhé lize, mají stejně bodů
jako Čáslav, stejný rozdíl v skóre, Čáslav dala jen
více gólů. „Je to výborné. Dnes už byl výkon lepší
než proti Opavě. Navíc Škoda měl znovu velké
šance, zasloužili jsme si vyhrát, i když proti nám
stál velmi dobře organizovaný soupeř,“ řekl po
utkání trenér Pavel Hoftych. „Bohemce, gratuluji,
měla více šancí,“ uznal po utkání trenér Sokolova
Martin Hašek.
Bohemians vstoupili do zápasu bez několika opor.
„Široký kádr se s tím vypořádal dobře. V útočné fázi
nám chyběl ve finální fázi Morávek, ale nakonec
jsme přesto dokázali zvítězit,“ podotkl trenér Pavel
Hoftych. Kvůli zranění mu chyběli Sňozík, Morávek,
Slezák, Růžička a Květoň. Další z dlouhodobých

BOHEMIANS 1905 – FK BANÍK SOKOLOV 1:0 (0:0)
Branky: 65. Rychlík.
Rozhodčí: Zelinka – Filípek,Zlámal.
ŽK: Adam, Škoda – Javorský, Vaněček.
Diváků: 5911.
Sestava Bohemians 1905: Havránek – Marek, Nikl, Lukáš, Rychlík – Kotyza, Hašek (62. Karal), Adam(84. Pávek),
Moravec (77. Moravec) – Bartek, Škoda.
Sestava FK Baník Sokolov: Bertelman – Kaplan, Hrabáč, Knakal, Šmerda – Podrazký (57. Salák), Javorský, Čada,
Vaněček – Pilař(70. Procházka) – Duchnič (75.Pačinda).
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marodů, Lukáš Hartig, už seděl na lavičce a s číslem
dvanáct byl připraven naskočit do zápasu. „Lukáš
už s námi naplno trénuje, ale ještě musí nabrat sílu
a kondici,“ doplňuje Hoftych.
Bohemka vstoupila do zápasu útočně a měla převahu. „Bylo to hodně o bojovnosti, snad se to divákům alespoň trochu líbilo. Měli jsme šance už
v prvním poločase, ale Škoda je zazdil,“ hodnotil
průběh utkání trenér domácích. „Branku nakonec
vstřelil Jirka Rychlík, který to moc potřebuje ve
chvílích, kdy to nemá úplně jednoduché ve svém
soukromém životě.“ Bohemka dobře kombinovala,
ale proti výborně organizované obraně Sokolova se
u vápna jen těžko prosazovala. „Stál proti nám výborný soupeř, který tady dokázal před dvěma lety
vyhrát. Věděli jsme o fotbalových kvalitách Sokolova, který je jedním z tajných favoritů, o to je
výhra cennější,“ dodal Hoftych.
Trenér Martin Hašek sportovně pogratuloval soupeři a přiznal, že Bohemka byla k výhře blíže.

„Každý, kdo dneska přišel a těch diváků bylo
spoustu, musel být spokojen. Mělo to nasazení,
rozhodčí připustil tvrdou hru, což se mi líbí, Bohemka byla nakonec šťastnější. My jsme si vytvořili tlak až v závěrečných deseti minutách. Věděli
jsme, že když tady neskórujeme, tak těžko budeme
bodovat. V posledních zápasech nám pořád něco
chybí, trochu chytrosti, trochu umění v zakončení,
bohužel to chybělo i dnes,“ řekl Hašek.
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HFK OLOMOUC
BOHEMIANS 1905
P

rvní bodová ztráta Bohemky přišla na trávníku,
který Klokanům před více než rokem přinesl
tolik radosti. Na hřišti HFK Olomouc Bohemians
v červnu 2007 slavili postup do nejvyšší soutěže,
tentokrát na tehdejší vítězný zápas nenavázali,
i když k tomu byli hodně blízko. Klokani dlouho v utkání vedli, konečnou remízu 1:1 zařídila až sporná
penalta dvě minuty před koncem, ze které domácí
vyrovnali. „Měli jsme rozhodnout dříve. Z lavičky se
mi zdálo, že penalta nebyla, ale především jsme

neměli dopustit, aby se domácí dostali k našemu
vápnu v závěru utkání,“ nehledal výmluvy trenér
Pavel Hoftych.
Před utkáním se Bohemce trochu vyprázdnila marodka. Do sestavy se vrátil Morávek, naopak Slezák,
Sňozík, Květoň a Růžička zůstali jen na tribuně nebo
sledovali zápas v on-line přenosu na webu Bohemky. „U všech se dá návrat počítat v řádu týdnů,“
řekl trenér. Ihned do sestavy mohl zařadit novou posilu Férence Rótha, který přišel ve čtvrtek z Plzně.
„Nechtěl jsem zasahovat do mužstva, které funguje. Feri má za sebou jeden pořádný trénink
s týmem, takže nemá cenu nic uspěchat. Teď bude
hrát pohár s Hradcem,“ přiblížil kouč nejbližší plány
s novou posilou. Přes tři stovky fanoušků Bohemians v hledišti tak „Feriho“ mohli pozdravit až během
rozcvičky ve druhém poločase.
Utkání na Hané začalo opatrně, první se osmělila
Bohemka, ale Bálkovu výměnu s Moravcem prvně
jmenovaný nezakončil. „Chybělo nám více podobných akcí, které by přinesly finální fázi. Mezihra
byla dobrá, kombinovali jsme po zemi a domácí
přehrávali. Ovšem ve finální fázi a v zakončení
máme ještě velké rezervy,“ poznamenal Hoftych.
Bohemka si přesto vypracovala převahu a dostala
domácí pod tlak. Ti po půlhodině zazmatkovali při
průniku Kotyzy a při odkopu se trefil jeden z obránců HFK do ruky spoluhráče a byla z toho penalta.
Tu s přehledem proměnil Lukáš Adam. „Pak jsme
mohli přidat ještě další branku, zejména úvod druhého poločasu, kdy jsme se dostávali často do přečíslení, volal po gólu. Škoda, že jsme toho nevyužili.
Poté jsme nedokázali podržet míč vpředu a z toho

HFK OLOMOUC – BOHEMIANS 1905 1:1 (0:1)
Branky: 88. Josefík z pen. – 28. Adam z pen.
Rozhodčí: Kocián – Marek, Adámková.
ŽK: Kučerňák, Zlatohlavý, Josefík, Doležal (všichni Olomouc).
Diváků: 1086.
HFK Olomouc: Doležal – Dadák, Kalvoda (87. Čučka), Zlatohlavý, Josefík – Škuta, Lukášek, Kučerňák,
Krutý (65. Glos) – Korčian, Kropáček (69. Mindenberg).
Bohemians 1905: Havránek – Marek, Lukáš, Nikl, Rychlík – Kotyza, Adam (85. Karal), Morávek,
Moravec (87. Róth) – Bartek (70. Škoda), Bálek.
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padl nakonec i vyrovnávací gól,“ poznamenal Hoftych. Škoda si nechal lehce utéct míč a následná
akce skončila penaltou a vyrovnáním.
„Mrzí nás to, protože tady jsme mohli vyhrát. Měli
jsme v závěru štěstí s Opavou, teď se obrátilo proti
nám, na to musíme být připraveni. Vezeme bod ze
hřiště soupeře, což není špatné, ale mohli jsme mít
tři,“ zhodnotil bodový nárůst trenér Bohemians
1905. „Po gólu nás Bohemka kombinačně přehrávala. Ani ve druhé půli se nám nedařilo soupeře napadat, byli jsme pomalejší. Přežili jsme několik
rychlých protiútoků a nakonec jsme vyrovnali. Pro
nás je to zlatý bod, kluci se na Bohemku chtěli vytáhnout a věřím, že nám do dalších zápasů tato remíza pomůže,“ řekl po utkání trenér HFK Olomouc
Josef Mucha.
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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

Ferenc Róth

Lukáš Hartig

24. 11. 1977
obránce
73 kg, 180 cm

28. 1. 1970
útočník
82 kg, 183 cm

24. 12. 1987
záložník
76 kg, 184 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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VŽDYCKY JSME S VÁMI!

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.

16:16

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.

4.9.2008

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
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PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

FK Baník Most
tarý známý a příjemný soupeř. Tak
nějak by se dal nazvat náš nedělní
sok zpod Krušných Hor. S FK SIAD
Most jsme se v loňské sezoně utkali dvakrát
a oba dva souboje jsme dokázali vyhrát.
S nikým jiným se nám tuto bilanci v první
lize bohužel nepodařilo zopakovat, takže
jsme také společně sestoupili. Teď jsou Severočeši naším soupeřem o dvě postupové
příčky zaručující vstupenku do elitní společnosti. Oni sami se do této role sice nijak
zvlášť nepasují, ale jejich dosavadní výsledky budí přinejmenším respekt. Mimo
jiné dokázali vyhrát na Spartě B a v průběžné tabulce jim patří 4. místo.
Fotbal se pod Krušnými Horami začal hrát
již na začátku minulého století. Fotbalový
klub SK Most byl založen v roce 1909 v hostinci Gambrinus, základní kapitál činila
částka 1 koruna a 15 haléřů. S tréninkem se
začalo za stodolou rozsáhlého vojenského
execíráku. Fotbalisté tenkrát oblékali vlastní
oblečení a místo kopaček se hrálo v takzvaných fáračkách. Postupem času se klub
zprofesionalizoval a začal působit v nižších
fotbalových soutěžích. Tam zůstal až do sezony 1996/97, kdy poprvé postoupil do
druhé ligy. Za osm let, už pod současným
názvem FK SIAD Most, přišel další slavný
postup. Tentokrát mezi českou fotbalovou
elitu. Ve své premiérové sezoně skončili
mostečtí na 10. místě, o rok později na 12.
místě a loni, jak již bylo řečeno, společně
s námi sestoupili.
Snad žádný tým v Čechách nemění tak
často sestavu jako Most. Za poslední rok se

S
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na soupisce objevilo snad 60 fotbalistů z nejrůznějších koutů světa. Řada z nich v týmu již
dávno nepůsobí, jiní se ještě ani nestačili rozkoukat. Loni v první lize nebylo žádnou výjimkou, že ve dvou zápasech po sobě
nestoupily dvě zcela rozdílné jedenáctky. Teď
ve druhé lize dává trenér Žák na hřišti přednost spíše českým fotbalistům a sestavu příliš nemění. V posledním zápase s Fulnekem se
v základní jedenáctce objevili pouze tři cizinci
– stopeři Webster, Hainault a krajní záložník
Oboya. Dosavadní výsledky Severočechů jsou
podle jejich vlastních slov až nad očekávání
příznivé. Na svém kontě mají 9 bodů a v průběžné tabulce jim patří 4. místo. Po domácím
výprasku od sousedního Sokolova dokázali
vyhrát na Spartě B, doma porazit Vítkovice,
pak přišla porážka v Karviné a nakonec vítězství nad Fulnekem.
S Mostem jsme se ještě ve druhé lize utkali celkem třikrát. Bilance z těchto zápasů
hovoří ve prospěch našeho soupeře, my
jsme dokonce ani v jednom zápase nedali
gól. Poslední vzájemný zápas na podzim
v Ďolíčku jsme vyhráli 1:0. Bylo to hodně
vydřené vítězství, po gólu Pavla Lukáše již
ve třetí minutě zápasu jsem neproměnili
dvě další velké příležitosti na zvýšení náskoku a celý druhý poločas se pak strachovali o výsledek. Jarní souboj v Mostě patrně
nemá cenu připomínat, náš famózní obrat
ve druhém poločase, který podtrhl úžasný
gól Dalibora Slezáka, má každý jistě stále
v paměti.
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BOHEMIAN

Horní řada zleva: Vladimír Hric – masér, Ondřej Kolísek, Lukáš Jakobovský, Lukáš Paluka, Petr Hi
Dolní řada zleva: Tomáš Židlický, Patrik Císař, Jan Sirový, Josef Baubín, Pavel Med

VŽDYCKY JSM
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NS 1905 B

etr Himl, Filip Busta, Jiří Ptáček, René Pivarník, Lukáš Brhlík, Miroslav Šimeček – masér a kustod.
l Medynský – trenér, Vojtěch Engelmann, Jan Novák, Tomáš Pavlík, Jakub Hrábek.

SME S VÁMI!

Tisk:
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ZAJÍMAVOSTI ČKU
Í
L
O
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
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Ď
Z
FANSHOP PŘINÁŠÍ

FANSHOP PŘINÁŠÍ
NOVINKY
P

rázdniny končí a život se vrací do normálních
kolejí. Fanshop na Bohemce od 1. září upravuje
a zpřehledňuje otevírací dobu. Již od tohoto pondělí
1.9. bude tedy otevřeno každý den od 11 do 17, ve
středu bude prodloužená otevírací doba od 12 do
19. K nákupu v zelenobílém ráji můžete samozřejmě využít i víkend – při domácích zápasech, kdy
fanshop otevírá současně s branami stadionu 2 hodiny před začátkem zápasu nebo využijte eshop.
A je opravdu z čeho vybírat. Nyní seženete originální hrané dresy z minulé sezony – domácí i venkovní za výhodnou cenu 699 Kč. Další novinky
v posledních dnech zařazené do prodeje:
• originální půllitr k této sezoně,
ruční práce za 650 Kč
• 2 nové šály po 300 Kč
• fleecová bunda za 750 Kč
• nové hodinky za 1 490 Kč
• nový typ kšiltovek za 270 Kč
• dámské růžové triko za 350 Kč
• arch samolepek 60 Kč
V nejbližších dnech přibudou např. nové ponožky,
sportovní lahve a montérky pro klokanní kutily.
Pokud stále nemáte kalendář pro tento rok, od
pondělí ho seženete za výprodejovou cenu 50 Kč.

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí 11 – 17
Úterý 11 – 17
Středa 12 – 19
Čtvrtek 11 – 17
Pátek 11 – 17
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Ivan Hašek si zlomil nohu

N

Nábor mladých talentů

a čtvrtečním tréninku Bohemka na delší čas
přišla o záložníka a velkého bojovníka Ivana
Haška. Při jednom ze soubojů si zlomil nohu
a musel okamžitě odjet do nemocnice. „Ivan chodí
do každého souboje neohroženě a naplno. Bohužel
tentokrát mu to přineslo zranění. Věřím, že se bude
brzy v pořádku, zatím nemáme k dispozici přesnou
prognózu,“ řekl ve čtvrtek trenér Pavel Hoftych.
Ivan Hašek je smolařem týmu. Vážná zranění ho
přitahují, fanoušci mají ještě v živé paměti, jak se
zranil v úvodu druhé ligy a pak půl roku nehrál.

N

ejen do Hrdlořez pořádá Bohemka nábor mladých talentů, ale své malé ratolesti můžete
přivést i do Ďolíčku. „Chceme mít co nejširší záběr.
Proto pořádáme nábory například i na Šeberově,
v Hrdlořezích, ale samozřejmě centrum zůstává na
Bohemce,“ říká sportovní ředitel Bohemians Jiří
Steinbroch. V pondělí 8. září se na hlavním stadionu
Bohemians koná nábor mladých nadějí ročníků narození 2000 – 2004. Nábor začíná na hlavním stadionu v 18:00. Pokud nestihnete přijít na tento
nábor, můžete své dítě přihlásit i kdykoliv během
celého roku. Na níže uvedených číslech se informujte u jednotlivých trenérů:
Ročník 2000: p. Harant 607 237 089
Ročník 2001: p. Souček 775 776 765
Ročník 2002: p. Ulrich 739 875 767
Ročník 2003: p. Mráz 774 875 767
Ročník 2004: sl. Hausmanová 737 149 736

Změna termínu utkání v Čáslavi

U

tkání 9. kola druhé ligy v Čáslavi odehraje Bohemka o den dříve než bylo původně plánováno. Zápas
se bude hrát v sobotu 27. září v 16:30. Důvodem přeložení utkání je nedělní program na stadionu
Bohemians v Ďolíčku. V neděli 28. záři se totiž uskuteční na stadionu Bohemky kvalifikační zápas žen Česko
- Anglie. Zápas začíná ve 14 hodin a pro Bohemku to bude první mezinárodní zápas reprezentací po dlouhé
době. Zápas bude vysílat přímým přenosem česká i anglická televize. Oba fotbalové svazy se rozhodly dát
zápas na Bohemians kvůli skvělé podpoře fanoušků, kteří by měli přijít podpořit i české fotbalistky.
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FESTIVAL ZELENÁ a BÍLÁ
V pátek a sobotu 12. – 13. 9. 2008 se
v Lipnici nad Sázavou u Havlíčkova Brodu
v Amfiteátru pod Hradem uskuteční více
žánrový hudební festival. V pátek 12.9.
program vypukne od 17 hodin, v sobotu
13.9. od 12hodin. Každý den bude hudební scéna v amfiteátru končit v 24:00h.
a poté bude program pokračovat DJs ve
velkém stanu až do 05:00h.
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
a stanování zdarma. Těšit se můžete také na stolní
fotbálky, prodej: triček, šál, placek, CD, DVD,
mikin, nášivek, knih…Čeká Vás také několik soutěží
o hodnotné ceny ( hod sudem, nožičky s míčem,
znalostní soutěž o Bohemians 1905 ).

z Okrouhlice v 11:20h., 13:20h., 16:20h.. Svozy
zpět pojedou jen pokud pojede více než 10 lidí. 1
jízda za 20,-Kč. Info ohledně autobusových svozů a
případných změn týkajících se autobusů na telefonu: 731 / 157 311 Libor Velíšek.


Čísla na taxikáře: 603 / 528 948 nebo 777 / 595
955. Info ohledně obce, polohy, ubytování, návštěvě
hradu či Jaroslavu Haškovi na: www.lipnicens.cz


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 16h.., 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 !!




Zdarma: děti do 12 let, držitelé karet ZTP sleva
50 % na veškeré vstupné. Na festival mají zákaz
vstupu psi či jiná zvířata z důvodu bezpečnosti návštěvníků i zvířat samotných. Dobírky a dotazy +
informace ohledně stánkového prodeje směřujte
na: bravogril@seznam.cz, ada.hb@tiscali.cz nebo
777 / 905 594 Jakub.

Autobusové svozy: Z Havlíčkova Brodu z vlakového nádraží, stanoviště před poštou. Z Okrouhlice od hostince na Staré Poště. Odjezdy: pátek
12.9. z Havlíčkova Brodu v 16:00h. a 18:00h.,
z Okrouhlice 16:20h. a 18:20h.. Sobota 13.9. z Havlíčkova Brodu v 11:00h., 13:00h., 16:00h.,

Změna programu vyhrazena. Veškeré info na:
www.cecek.com Festival se koná za podpory klubu
Bohemians 1905. Více o klubu Bohemians 1905 na:
www.bohemians1905.cz Případná část výdělku
bude věnována Bohemians Ultras.



V sobotu 13.9. od 10:00h. proběhne na fotbalovém hřišti Sokola Lipnice n.S. fotbalový
zápas mezi starou gardou Sokola Lipnice n.S.
a týmem Bohemians 1905.



Hrací časy kapel a DJs:
Pátek
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Brak, 17:00 – 17:35 (35 min.)
Novoveska, 17:50 – 18:25 (35 min.)
J.Z.L.F., 18:40 – 19:20 (40 min.)
Oi! Zone, 19:35 – 20:10 (35 min.)
Benjaming Band, 20:25 – 21:05 (40 min.)
Našrot, 21:20 – 22:05 (45 min.)
Prohrála v Kartách, 22:20 – 23:05 (45 min.)
Dead Set Against, 23:20 – 24:00 (40 min.)
DJs: Peterka – Prague City Lover,
24:00 – 02:00 (2h.)
Houska – Rádio Brod, 02:00 – 05:00 (3h.)
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Sobota
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/

Totální Nasazení, 12:00 – 12:40 (40 min.)
Straight, 12:55 – 13:35 (40 min.)
Nežfaleš, 13:50 – 14:30 (40 min.)
Discoballs, 14:45 – 15:25 (40 min.)
Experimentální Jatka, 15:40 – 16:20 (40 min.)
Honorace, 16:35 – 17:15 (40 min.)
Soutěže, 17:15 – 18:15 (1h.)
Kadence, 18:30 – 19:10 (40 min.)
Clockwork Rebels, 19:25 – 20:05 (40 min.)
Kejvavý Koně, 20:20 – 21:20 (60 min.)
The Spankers, 21:40 – 22:40 (60 min.)
Green Smatroll, 23:00 – 24:00 (60 min.)
DJs: Street Selector, 24:00 – 01:00 (1h.)
Buqi, 01:00 – 02:00 (1h.)
Pat, 02:00 – 03:00 (1h.)
RBASS, 03:00 – 05:00 (2h.)
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VŽDYCKY JSME
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S VÁMI!
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očima fanoušků

Pívo a párek a Stojáci
Autor: Lombardos

F

urt se nemohu dovtípit, co je to za lidi, kteří stojí
frontu na párek a pívo ještě ve dvacáté minutě
utkání...
Ba co, například v Ústí nad Labem jsem z tribuny
poočku sledoval frontu na pívo, která se držela celý
oba poločasy snad ve stejné délce.
Je mi to záhadou. Fanoušek vyrazí třeba 120 km
za fotbalem, a namísto toho, aby seděl na tribuně
a díval se na čutanou a sem tam povzbuzoval, raději stojí frontu na pívo.
Jsem z toho zmaten. Snad jen zápas Banik Ostrava – Bohemians 1905 se v mé historii fandění
stal výjimkou. Tehdy jsem byl silně dehydrován po
náročném a vypjatém příjezdu vlakem a hlavně
úmorně pražilo slunce, jsem byl nucen několikrát
absolvovat frontu na pívo. Tehdy jsem se nedivil, že
se stálo spíše na pívo, než aby se povzbuzovalo. Ale
jiná utkání jsem již ve frontách na pívo nestál a tak
jsem z toho fotbalu asi měl více, než notorický stoják na pívo.
Ano říkejme, těm co místo čumění na fotbal, stojí
radši frontu na pívo, Stojáci.
Tak tedy Stojáci se na Bohemce čím dál tím více
množí. Nezapomenu na České Budějovice, kde sice
bylo málo stánků, ale přesto se mi pár jedinců hrdě
chlubilo, jak místo koukání na fotbal, stáli frontu na
pívo. Inu stojáci.
A tak nevím, jestli mi Stojáci lezou na nervy nebo
jestli mě dokonce přímo serou. Nejen, že mi přijde,

že jsou to fanoušci jen do počtu, ale ještě k tomu
nefandí, a také a to hlavně, neustále vytváří frontu
na pívo, takže já , kterej mezi stojáky nepatří, pak
musím koupi píva vzdát.
Jak například jeden nejmenovaný Honza mi vypráví: „To víš, na hlaváku před výjezdem chlastáme
v nádražce, a těšíme se na fotbal, ale dorazíme například do Plzně, kde ve dvouhodinové frontě na
vstup vystřízlivíme a příjdeme o svoji hladinku,
nám pak nezbývá nic jiného než si vystát dvakrát či
třikrát za utkání frontu na pívo. Jasně že nic z fotbalu nemáme, ale zase hladinka je hladinka, a oni
to stejně bez nás nějak ukopaj!”
Po výpovědi neznámého Honzy mi to rozum nebere, nechápu proč nezůstanou teda na nádražce,
neudržujou hladinku, a nedělaj nám tak fronty na
fotbale.
Já myslím, že taktika by měla být takováto:
Nenechat se vyhecovat, a nepodlehnout nízké
hladině alkoholu, a vydržet co nejdéle na tribuně
a povzbuzovat. Nejen že by se tak netvořily fronty,
ale pak by se dalo koupit to pivo téměř on-line na
požádání (bez fronty), ale hlavně už by mezi námi
nemusela být equipa Stojáků.
A tak vyzývám Stojáky! Nechte už toho chlamcání píva, a namísto stání ve frontě, stůjte na tribuně a povzbuzujte. Já pak budu mít prostor koupit
si taky to pívo a ten párek.

Však ono to bez těch front půjde, a né že né.
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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

T

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!
ZÁJEZD NA ZÁPAS DO VÍTKOVIC
V pátek 12.9.2008 je pro fanoušky Bohemians
1905 pořádán autobusový zájezd na utkání do Vítkovic. 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
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PŘEDSTAVUJEME MLADÉ KLOKANY
Mladší žáci B – ročník narození 1997

S

novým realizačním týmem vstoupili do nové sezóny naši mladší B žáci. Na postu hlavního trenéra
nahradil odcházejícího Jaroslava Kvapila jeho jmenovec Köstl.
Köstl hráčskou kariéru nastartoval ve Spartě a přes
Motorlet a Řeporyje se dostal zpět na Letnou, tentokrát
však již v roli trenéra. Po téměř čtyřech trenérských letech strávených u sparťanské mládeže se v létě objevil v Ďolíčku.
„Prakticky už před třemi roky mě s nabídkou oslovil
Jarda Kvapil, protože moc dobře věděl, jaký jsem bohemák. Tenkrát jsem však ještě přesun odmítl. Pak přišla nabídka ještě několikrát a domluvili jsme se letos
na jaře.“ To už Köstl věděl, že u rudých pracovat nebude. „ Nelíbila se mi atmosféra kolem Sparty a navíc
jsem velký bohemák, čímž jsem se nikdy netajil. Rád
jsem přijal funkci trenéra u ročníku ´97,“ vysvětluje
přesun směrem k Botiči mladý trenér.
S sebou si přivedl i nového asistenta Tomáše Mutinského. „Šéftrenér mládeže Zbyněk Busta mi doporučil
přivézt si vlastní realizační tým, s čímž jsem naprosto
souhlasil. S Tomášem se znám delší dobu. Má o fotbal
zájem, dřív trénoval ve Slavii a v Kingu,“ představuje
hlavní trenér dalšího novice v realizačním týmu. Ač
mají mezi sebou nadstandardní vztah, tak má Köstl se
svým asistentem drobný problém: „Snažím se ho předělat. On je totiž sešívka, tak se z něj snažím udělat
klokana. Ale třeba časem zmoudří,“ usmívá se Köstl.
Ročník 1997 je v letošním roce účastník Divize
A mladších žáků, kde hrají ve většině případů proti
starším protihráčům, s tím ale podle slov trenéra nemají nejmenší problém: „Naopak jsem rád, je to pro ty
kluky výborná škola. A popravdě budu radši třeba za
prohru po odbojovaném výkonu, než za výhru třeba
15:0 absolvovanou s prstem v nose.“ S prohrou se ale
hráči tohoto ročníku letos nepotkali, což je jistá kuriozita. Po třech kolech Divize mají zelenobílí na svém
kontě jednu výhru a dvě remízy a pod novým realizačním týmem ještě neprohráli ani jedno utkání, přičemž
se bilance týká i přátelských utkání. A těch mají za
sebou devět plus tři zmiňované mistráky. A to ne jen
tak s ledajakými soupeři. V přípravě například porazili
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o čtyři roky starší hráče Veselí nad Lužnicí 3:2, stejně
staré soupeře z Českých Budějovic a Liberce porazili
4:0, respektive 9:1. S mistrem přípravek této kategorie, pražskou Spartou, hráli mladí klokani na jeho půdě
2:2 a při tyči kapitána Blechy pár minut před koncem
je jen centimetry dělily od cenné výhry.
„Našel jsem soudržnou partu, která táhne za jeden
provaz. Takhle charakterově výborný tým jsem už
dlouho neviděl. Chod týmu nenarušily ani letní příchody. Z Brandýsa přišel Mboussa, ze Slavie Čapek,
z Motorletu Begić a z Meteoru se dotáhl přestup Pejši,
který zde již na jaře hostoval. Velký dík patří sekretáři
mládeže Jardovi Landovi, který to se mnou asi neměl
lehké, ale nakonec vše zvládl úplně skvěle. První dva
zmiňovaní jsou hráči jednoznačně do základu,“ přibližuje nejen atmosféru v týmu hlavní trenér, který je potěšen efektivitou letních příchodů a představuje
největší posilu svého týmu: „Čapek je kanonýr od pána
Boha, který dokáže dát gól z každé pozice a navíc je to
strašně hodnej kluk. Moc nám pomáhá nejen na hřišti
ale i v kabině. Strašně jsem si přál ho dostat do zelenobílého dresu. Byl to takový můj sen, který se mi nakonec vyplnil,“ mluví v superlativech o hráči, který si
vystřílel titul nejlepšího střelce na květnovém Mistrovství Evropy klubů. To však ještě v dresu s pěticípou
hvězdou nad srdcem. A vidí trenér někoho s perspektivou pro A-mužstvo Bohemky?
„Těžko říct, šanci mají určitě všichni, za předpokladu,
že na sobě budou pořád pracovat. Já osobně dávám
největší naději stoperovi Brakovi. Ten kluk to má
v hlavě srovnané a při současných potřebách fotbalu si
ho dokážu živě představit na ligových trávnících. Na
tréninku maká jako nikdo a jde všem příkladem. To
samé se dá říct o již zmiňovaném Čapkovi. Ale je ještě
brzy o něčem takovém mluvit, před klukama je ještě
dlouhá cesta a spousta dalších faktorů, které mohou
jejich rozvíjející kariéru ovlivnit. Šanci má však každý.
Na nás trenérech mládeže je to, abychom ty kluky usměrnili a dohlíželi na to, aby je fotbal bavil. Pořád to
jsou ještě především kluci…,“ uzavírá sympatickou
myšlenkou Jaroslav Köstl, který se chce se svým
týmem v letošní sezóně pohybovat v horní polovině
divizní tabulky.


16:16

brankáři: HŘÍDEL Jakub, ROSHAN David, ŠRÁMEK Jan, obránci: BRAK Vojtěch, FOMIN Štěpán, KUMPRECHT Vít, ONDONGO Destin,
SKUČEK Michal, ŠULC Václav, VODRÁŽKA Štěpán, záložníci: BLECHA Filip, KLOUČEK Jaroslav, MBOUSSA Michael, PEJŠA Petr, SUCHAN Dominik,
SZABO Jan, TOMIĆ Marko, TRČKA Šimon, VLTAVSKÝ Marek, útočníci: BEGIĆ Ismaar, ČAPEK David, KOCOUREK Dominik, PUCZOK Martin
hlavní trenér: KÖSTL Jaroslav, asistent trenéra: MUTINSKÝ Tomáš, vedoucí mužstva: BLECHA Pavel, masér týmu: VLTAVSKÁ Michaela
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PATRON UTKÁNÍ
Děti z azylového domu v Praze 10
Utkání s Mostem budou v hledišti sledovat i děti z azylového domu v Praze 10, který
dostal od Bohemky a jejich fanoušků dar v podobě věcí, které v tuto chvíli potřebují.
Děti navíc dostanou dresy Bohemky, aby v nich mohly šířit dobré jméno a slávu vršovického klubu. Děti z azylového domu jsou zároveň patrony dnešního zápasu a po utkání předají cenu pro nejlepšího hráče zápasu, který se tradičně vyhlašuje. Bohemka
pomáhá potřebným a řídí se heslem VŽDYCKY JSME S VÁMI!

Dražba dresů
byla úspěšná

V

VYDRAŽENÉ DRESY:
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
Jan Morávek 21.501 Kč
– vyhrál Tomáš Anděl
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uplynulých týdnech proběhla dražba pěti
dresů hráčů Bohemians 1905, která
skončila nevídaným úspěchem. Za pět dresů
fanoušci zaplatili dohromady 156 518 Kč.
Nejvíce zaplatil jeden z fanoušků za dres
Dalibora Slezáka, který ho tak stál 44
444 Kč. Při utkání se Sokolovem se fanoušci
prostřednictvím rozhlasu na stadionu dozvěděli, na co vydražené peníze půjdou. Při domácím utkání Bohemians proti Mostu bude
výtěžek z dražby předán na dobročinné účely
– část dostanou klokani v pražské zoo, část
azylový dům na Praze 10 a část pobočka Klokánku rovněž na Praze 10.
Klokánek ve Štěrboholích dostane od klubu
velkou skluzavku, míčky v plastových pytlích, jízdní kola a skateboardy. Azylový dům
pro opuštěné matky s dětmi dostane notebook, pračku, televizi, čtyři dětské kočárky –
to vše si jednotlivé organizace napsaly do
svých přání. Vydaná částka bude přibližně
sto tisíc korun, zbývající peníze půjdou do
zoo na Klokany.
Fanoušci, děkujeme za Vaši oddanost zelenobílým barvám a děkujeme za to, že jste přispěli na dobrou věc.
První dresy už byly předány fanouškům. Při
utkání se Sokolovem už se vítězové dražby
setkali s Pavlem Lukášem a Radkem Sňozíkem. Dražba sklidila velký úspěch a ještě
bude mít dozvuky při předání částek vybraným organizacím.
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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

1:1

4. neděle, 31. 8., 10:15

Bohemians 1905 B – Kolín (Ďolíček)

1:0

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

PAVEL MEDYNSKÝ

10. neděle, 12. 10., 10:15 Bohemians 1905 B – Dvůr Králové (Loko Vršovice)

tr enér B-týmu

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

První výhra pomáhá

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

očkali jsme se prvního vítězství rezervy proti silnému Kolínu, což je vždy velmi důležité. První
výhra přinese hráčům mnohem více sebevědomí.
Rozhodli jsme se tým posílit o hráče „áčka“, kteří nehráli
v Olomouci a všichni z nich přinesli do rezervy něco pozitivního. Představily se spolu i dvě posily Bohemky. Augustín se sice ve druhé půli lehce zranil, ale stačil
dokázat, že má vrozené dirigentské kvality ve středu
pole. Ještě s ním musíme zapracovat na fyzické kondici,
aby dokázal svoji kvalitu i pohybem. Róth přistoupil k utkání maximálně odpovědně a jeho příchod bude určitě
přínosem i pro A-tým.
Proti Kolínu jsme si vypracovali hodně šancí, ale bohužel jsme je neproměnili. Zejména Pivarník jich několik zahodil. Ale oceňuji, že se do těch šancí dokáže vůbec
dostat, to je základ, na kterém lze stavět. Mladí hráči potřebují nastartovat, protože divize je pro ně hodně obtížná soutěž, která vyžaduje nejen hodně pohybu, ale
i fotbalové myšlení a umění.
Ještě jednou se na podzim představíme v Ďolíčku,
srdečně vás na zápas zveme. Přijďte si prohlédnout
mladé naděje Bohemky příští týden v sobotu v 10:15
proti Chrudimi.


D

Tabulka po 4. kole:
Tým

PB

1.

Sokol Ovčáry

8:2

10

2.

FK Pěnčín-Turnov

10:5

7

3.

SK Převýšov

5:1

7

4.

Sokol Živanice

5:4

7

5.

SK Týniště n.Orlicí

5:4

7

6.

FK Kolín

7:4

6

7.

AFK Chrudim

7:6

6

8.

RMSK Cidlina Nový Bydžov

4:4

6

9.
10.

FC Hradec Králové B

4:6

6

Dvůr Králové

5:8

6
5

11.

Tesla Pardubice

2:1

12.

Kunice

6:4

4

13.

SK Horní Měcholupy

2:2

4

14.

Bohemians 1905 B (Praha)

3:5

4

15.

FC Velim

3:10

3

16.

SK Holice

0:10

1
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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

1 Bohemians 1905
0 Sokolov

5. kolo

sobota, 30. srpna, 17:00

1 HFK Olomouc
1 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

Z

V

R

P

1. Čáslav

5

5

0

0

9

3

15

2. Bohemians 1905

5

4

1

0

7

2

13

3. Jihlava

5

3

2

0

7

4

11

4. Most

5

3

0

2

5

6

9

5. Hradec Králové

5

2

2

1

10

7

8

Bohemians 1905
Karviná

6. Třinec

5

2

2

1

3

2

8

7. Sokolov Baník

5

2

1

2

7

3

7

Slovácko
Bohemians 1905

8. Opava

5

2

1

2

8

6

7

9. Olomouc HFK

5

2

1

2

5

6

7

9. kolo

sobota, 27. září, 16:30

Čáslav
Bohemians 1905

10. kolo

sobota, 4. října, 16:00

Fulnek
Bohemians 1905

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

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

2. fotbalová liga
sezona 2008/09
celková tabulka 5. kolo
Pořadí

GV GO Body

Bohemians 1905
Jihlava

10. Karviná FC

5

2

0

3

6

7

6

11. Slovácko 1. FC

5

1

2

2

4

3

5

Hradec Králové
Bohemians 1905

12. Fulnek

5

1

2

2

5

6

5

13. Sparta Praha B

5

1

2

2

3

4

5

14. Ústí n. Labem

5

1

0

4

5

12

3

15. Dukla Praha FK

5

0

2

3

3

7

2

16. Vítkovice

5

0

0

5

2

11

0

15. kolo

neděle, 9. listopadu, 17:00

Bohemians 1905
Třinec

16. kolo

sobota, 15. listopadu, 17:00

Opava
Bohemians 1905
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BOHEMKA JE A BUDE!
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PARTNEŘI
BOHEMIANS 1905 a. s.
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BOHEMIANS 1905

FK BANÍK MOST

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

TRENÉŘI
TRENÉR: ŽÁK ROBERT
ASISTENT: KOPAČ FRANTIŠEK

BRANKÁŘI
1 Sňozík Radek
19 Havránek Jiří

17. 10. 1975
09. 01. 1987

BRANKÁŘI
1 Šavol Matej
20 Paleček Lukáš
11 Loos Petr

14. 04. 1984
15. 12. 1980
18. 11. 1986

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

20.
10.
20.
24.
26.
30.
13.

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

1975
1988
1976
1977
1984
1981
1985

OBRÁNCI
15 Hrechishka Pavel
21 Sigmund Martin
8 Slabashevich Artur
3 Thomas Cristiano
4 Hainault Andre
25 Tonev Nikola
27 Webster Byron

23.
19.
09.
11.
17.
12.
31.

03.
07.
02.
02.
06.
11.
03.

1989
1982
1989
1989
1986
1985
1987

ZÁLOŽNÍCI
4 Kunášek Petr
8 Hašek Ivan
11 Róth Férenc
16 Moravec Jan
23 Augustín Radoslav
25 Kotyza Martin
26 Karal Vlastimil
30 Morávek Jan
32 Adam Lukáš

11.
30.
24.
13.
05.
01.
26.
01.
05.

07.
08.
12.
07.
01.
10.
04.
11.
09.

1979
1987
1978
1987
1987
1984
1983
1989
1980

ZÁLOŽNÍCI
7 Da Silva Andrei
5 Trubila Vitali
17 Schut Lukáš
6 Hofmann Stanislav
2 Jedinák Jiří
10 Da Silva Diego
18 Štumpf Bedřich

06.
07.
09.
17.
21.
13.
11.

02.
01.
12.
06.
09.
11.
01.

1988
1985
1985
1990
1983
1989
1983

11.
11.
19.
05.

12.
11.
02.
11.

1989
1983
1987
1989

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

28.
28.
13.
16.
08.

01.
10.
02.
01.
03.

1970
1976
1988
1986
1981

ÚTOČNÍCI
– Da Silva Leandro
14 Franěk Karel
16 Onyango Patrick
13 Mabiala Lombo
9 Bogdanov Lubomír
12 Mrkvička Václav

07. 08. 1979

