KLUBOVÝ MAGAZÍN č. 11/2008

CENA 30 Kč

21. ZÁŘÍ 2008

BOHEMIANS 1905
AC SPARTA PRAHA B

Vážení fanoušci Bohemky,
proti Bohemce v aktuálním kole stojí rezerva Sparty, což může
svádět k pocitu, že k nám přijíždí mladý nezkušený tým, ale zdání jen
klame. Proti nám se postaví hráči, kteří jsou zvyklí na bouřlivou
atmosféru a mají zkušenosti i z evropských pohárů. Nepodceňujme
žádného soupeře, nejen minulé kolo ukázalo, že každý může porazit
každého.
Chtěl bych vás pozvat do Ďolíčku i příští týden. Nejprve hrajeme
v sobotu v Čáslavi, ale poté hned v neděli pořádáme na Bohemce kvalifikační zápas ženských reprezentací Česko – Anglie. Myslím si, že je
to pro Bohemku velmi dobrá reklama i do celé fotbalové Evropy, protože reprezentační mistrovský zápas se na Bohemce už dlouho nehrál.
Právě vaše přízeň se přičinila o to, že tento zápas byl přidělen do
Ďolíčku a stadion uvidí diváci i v Anglii. Věřím, že připravíme pro české
fotbalistky důstojnou kulisu, která bude tou nejlepší reklamou i pro
Bohemku.
Takže nezapomeňte, za týden zase tady v Ďolíčku.
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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!

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
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ZÁJEZD NA ZÁPAS DO ČÁSLAVI
V sobotu 27.9.2008 je pro fanoušky Bohemians
1905 pořádán autobusový zájezd na utkání do Čáslavi. 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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Jako
na houpačce...

P

o vydařeném vstupu do sezony máme za
sebou utkání, ve kterých jsme nedokázali
potvrdit roli favorita a zbytečně jsme ztráceli
body. Ta utkání nebyla všechna stejná. Musím říci,
že mě nejvíce štvou ztráty s HFK a Mostem, kde
jsme vlastními chybami přišli o výhry vždy v závěru
utkání. Pro to není omluva. Utkání ve Vítkovicích
patří do jiné kategorie. Tam zklamal tým jako celek
a bylo to neodpovědné vůči jménu Bohemky a fanouškům, kteří za Bohemkou přijeli v pracovní den
přes celou republiku. Musíme si my všichni uvědomit, že na Bohemce se nehraje fotbal jen pro nás
samotné. Tady máme tu výjimečnou možnost hrát
pro fanoušky, kteří při nás stojí a všichni z nás prožívají něco, co je ve fotbalovém životě hodně výjimečné. Možná až s odstupem času to bude pro
všechny vzpomínka na celý život, která se už
možná nikdy nebude opakovat. A proto si této podpory musíme vážit a nehazardovat s ní. Výkon ve
Vítkovicích nepatřil do škatulky těch vydařených
a my se musíme lidem omluvit. Nejen slovně, ale
především výkony na hřišti. To je úkol pro nás
všechny, protože za to neseme odpovědnost všichni
společně.
Uplynulý týden byl i v návaznosti na zápas ve Vítkovicích ostřejší a tréninky měly trochu jinou náplň,
než je obvyklé. Jsem rád, že se do tréninku už naplno zapojili všichni marodi. Dalibor Slezák odehrál
zápas za rezervu, kde skóroval, Lukáš Hartig už ab-

P AV E L H O F T Y C H
t r e n é r A- t ý m u
solvuje plné fyzické dávky a pomalu se připravuje
na svůj první start za Bohemku, Honza Moravec po
zranění kotníku už také naplno trénuje. Právě u něj
je škoda, že přišlo zranění, protože byl ve vynikající formě a jeho rychlost nám teď chybí. Věřím, že
i zapojení uzdravených útočníků zkvalitní naši útočnou činnost, která dosud zaostává za mým očekáváním.
Dali jsme si podzim na poznání kádru. Teď hráči
hrají o svoji budoucnost v Bohemce a jejich přístup
i výkony brzy zhodnotíme a budeme přemýšlet,
s kým dál spolupracovat i s perspektivou pro první
ligu. Čeká nás hodně práce, vaše podpora je pro nás
motivující a zároveň zavazující. Děkujeme za ni.
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FOTO MAGAZÍNU

Hlava plná fotbalu...
FC Vítkovice – Bohemians 1905 1:0

VZPOMÍNKA NA REMÍZU

D

o Ďolíčku přijížděla obvykle Sparta v elitním
složení, to znamená A-tým. Ale v nelehké
době před pěti lety jsme se potkávali i s rezervou letenského týmu a nikdy to nebyly jednoduché souboje. Ale fanoušci vzpomínají především
na ligové souboje „áček“. Ten poslední se odehrál
na jaře, kdy se Sparta prala o titul a Bohemka o záchranu. Po boji utkání skončilo bezbrankovou remízou, která v té chvíli pomohla oběma celkům.
Nakonec ale ani jedno mužstvo svého cíle nedosáhlo. Sparta skončila druhá, Bohemka sestoupila.
Připomeňme si jarní duel v několika zajímavostech.
Bohemka podala skvělý taktický výkon a nepustila Spartu do vážnějších možností. „Hráči velmi
dobře plnili předepsané úkoly. Na Spartu jsme museli hrát odzadu, protože vyspělost soupeře byla
vyšší a rychlostní typy po stranách by nám při otevřené hře dělaly problémy. Ale nemohli jsme hrát
jen defenzivně, museli jsme hrozit i vpředu a pokusit se překvapit ze standardky nebo z rychlého
útoku,“ odhalil taktické plány Zach. Sparta přijela
do Ďolíčku s vědomím, že jí minimálně zůstane tříbodový náskok na Slavii. „Samozřejmě jsme měli
radost z výsledku Slavie, ale naši hru neovlivnil.
Hledíme sami na sebe. Bohemka hrála na samé
hranici možností s maximálním nasazením a výborně k nám přistupovala. Bylo těžké se dostat do
kombinace. Šance tak byly především po standardkách,“ zhodnotil zápas z pohledu Sparty Michal
Bílek. Nakonec se oba trenéři shodli, že bod je pro
oba týmy velmi cenný. „Bod je pro nás vzhledem
k vývoji v tabulce velmi pozitivní,“ dodal Bílek.
Jarní bitva měla skvělou atmosféru i v hledišti.
Před branami vršovického stadionu už od poledních
hodin postávali fanoušci. Někteří bez lístků a čekali,
zda se jim naskytne šance koupit vstupenku na očekávaný zápas. Před stadionem se dokonce objevili
i překupníci, ale jen s jednotkami lístků. Jednoho
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z nich policie zadržela,
když prodával jednu
vstupenku
za
tisíc
korun. Dvě hodiny před
zápasem se otevřely
brány a zelenobílá lavina začala plnit vršovický stadion. 7 300
fanoušků se dostalo ke
vstupenkám,
ostatní
zůstali před branami
nebo u televizních obrazovek. Atmosféra na
stadionu byla vynikající
a fanoušci obou táborů
se postarali o výtečný
doprovod takticky vedené bitvy. „Fanouškům patří obrovské poděkování, že po celý zápas
fandili převážně slušně a povzbuzovali své týmy. Ve
spolupráci s policií jsme se na zápas důkladně připravovali a jsme rádi, že v Ďolíčku vše proběhlo bez
problémů a v hledišti to byla velká oslava fotbalu,“
poděkoval příznivcům Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians 1905. Ultras Bohemians připravili hned na úvod
zápasu vydařenou choreografii s velkým nápisem
Bohemians a kartony po celé šíři kotle. Na rukou
fandů Klokanů vlál obří zelenobílý dres a stadionem
se nesla píseň o Bohemce, která je a bude…
Mezi fanoušky nechyběly ani známé osobnosti.
Na svém místě permanentkáře seděl herec Ivan
Trojan, jehož Český lev znovu hlídal štěstí pro zelenobílé barvy. „Konečně jsem se dostal na jaře na
fotbal a užil jsem si ho celý. Předtím jsem měl vždy
nějaké točení. Byl to zápas ve skvělé atmosféře
a vůbec nebylo znát, že hraje první tým s aspirantem sestupu. Bod je spravedlivý a snad nám pomůže k záchraně,“ přál si Ivan Trojan, který zápas
hodnotil s kamarádem-hercem Davidem Suchařípou, velkým fanouškem Sparty. Bohemku přišly povzbudit i další osobnosti – zpěvák Petr Janda, herec
I
Josef Dvořák nebo bavič Karel Šíp.

JAN MORÁVEK
– STUDENT S KLOKANEM V SRDCI
ejvětší pozornost fanoušků i fotbalových odborníků poutá v dresu
Bohemians Jan Morávek. Osmnáctiletý talent Bohemians 1905 je stále
v hledáčku zahraničních i domácích
klubů, ale jeho rozhodnutí je v tuto chvíli
jasné. „Rád bych odehrál ještě tuto sezonu v Bohemce. Mám před sebou maturitu a Bohemka je pro mě srdeční
záležitost,“ říká střední záložník, který
se podvědomí celého fotbalového národa
zapsal při letošním mistrovství Evropy
devatenáctiletých. V Bohemce před rokem podepsal novou tříletou smlouvu,
v létě o něj projevily zájem Sparta, Slavia, Liberec, Teplice a Mladá Boleslav.
V zahraničí se nejvíce mluvilo o německých a nizozemských klubech. Přestupní
termín do zahraničí však již skončil.
„Nikdo netlačil na brzký přestup Honzy.
Bavíme se o tom v horizontu jednoho
roku,“ dodává ředitel Bohemians 1905
Lukáš Přibyl. Honza nikam nespěchá,
chodí na gymnázium Přípotoční, školu
má přes ulici, přítelkyně mu obstarává
zápisky a Honza se připravuje na maturitu. Běžný život osmnáctiletého kluka se
možná brzy promění ve splněný sen.

N

lémů, i když předtím než jsem začal mít individuál,
tak jsem měl lepší výsledky. Teď mi hodně pomáhá
přítelkyně, která se mnou chodí do třídy.“
Co Tě ve škole nebaví?
„Třeba filosofie. Teprve jsme měli první hodiny,
takže se s ní seznamuji. Je tam mnoho neznámých
slov.“

O ŠKOLE
Honzo, jsi ve čtvrtém ročníku gymnázia. Po
tréninku jdou ostatní domů, Ty musíš do
školy. Jak to bereš?
„Úplně v pohodě. Škola je důležitou součástí
mého života a patří to k životu každého člověka.
Jsem rád, že mám takto ideální spojení, kdy to
mám vlastně přes ulici. Klub i škola mi vytvářejí výborné podmínky, abych zvládal oboje najednou.
Studium na střední škole zvládám bez větších prob-
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Se školou a Tvým případným angažmá souvisí i studium cizích jazyků. Jak jsi na tom?
„Z jazyků ovládám angličtinu celkem bez problémů. Z němčiny mám zatím základy.“
Většina lidí si myslí, že fotbalisté moc rozumu nepobrali a jen kopou do balonu. Co na
to říkáš?
„Myslím, že v některých případech to pravda
může být, ale není to u všech fotbalistů. Například

u nás na Gymnáziu jsme měli v prváku my fotbalisti jedny z nejlepších vysvědčení. Věřím, že školu
dotáhnu do úspěšného konce.“
S Tvým mládím souvisí i další věci. Máš už řidičský průkaz?
„Řidičský průkaz ještě nemám. Plánuji si ho
v nejbližší době udělat. Konkrétní typ auta nemám,
ale asi nějaký sporťák.“
Takže na tréninky dojíždíš MHD?
„Přesně tak. Kupuji si měsíční jízdenku.“

O PŘESTUPU
O Tobě se mluvilo již v letním přestupním
období. Největší zájem z domácích celků měla
údajně Sparta…
„Přestup do Sparty jsem zvažoval, ale nakonec
jsem vyhodnotil, že bude lepší zůstat v Bohemce
a pomoci jí zpátky do první ligy.“
Jaká je situace nyní?
„V nynější době o žádném přesunu neuvažuji.
Před sezonou jsem zvažoval všechna pro a proti,
ale pak jsme vyhodnotili, že jsem Bohemce ještě
neodevzdal tolik a chci ji pomoci do ligy. Samozřejmě jsem absolvoval různá jednání i v Česku, protože nechci nikoho hned odmítat. Ale hraji
v Bohemce a myslím, že to tak zůstane po celou sezonu. Teď to prostě už neřeším.“

Jak probíhá Tvé rozhodování ve fotbalových
věcech?
„Mám v tom okolo sebe skvělé lidi. Ve všem mi
hrozně moc pomáhá rodina, přítelkyně i pan Stejskal, který je mým manažerem. Jsem hrozně rád,
že každého z nich mám, protože i díky nim se mohu
soustředit jen na podstatné věci a dělat svoji práci
naplno. A navíc mě ta práce baví, což je neuvěřitelné štěstí v životě. Vážím si toho a nechci tu šanci
promarnit.“

O HONZOVI
Máš za sebou úspěšné působení v reprezentaci do devatenácti let, teď Tě jako další stupínek čeká jednadvacítka…
„Reprezentace mě určitě láká. Měl jsem odcestovat na přátelský zápas do Portugalska s „jednadvacítkou”. Tam mě ale zranění bohužel nepustilo, ale
věřím, že v budoucnu pozvánka přijde a za „jednadvacítkou” si zahraji.“
Kromě studia, fotbalu a přítelkyně příliš volného času nemáš. Přesto najdeš si čas na odreagování?
„Určitě ano. Například na playstationu. Hraju
hodně střílečky. Nejčastěji Call of Duty 4, kterou
mám půjčenou od Honzy Rezka. Rád si přečtu
i knížku, naposledy jsem četl životopis Tomáše
Rosického, protože mě to zajímalo z profesních
důvodů. Jinak diskotéky a hospody, to není nic
pro mě.“
I

Sleduješ i dění ve fotbalovém světě?
„Sleduji maximálně nebo se alespoň snažím. Nejvíc sleduji anglickou a španělskou ligu.“
Komu fandíš?
„Fandím Chelsea, to je můj oblíbený klub.“
Kde by se Ti jednou nejvíc líbilo na zahraničním angažmá?
„Vysněná liga je španělská, kde by se líbilo mně
i přítelkyni. Herní projev španělského fotbalu mi je
blízký. Líbilo by se mi i Monako.“
Co pro Tebe vlastně znamená Bohemka?
„Bohemka mě vychovala. Ve fotbalovém životě
pro mě znamená všechno. V budoucnu bych ale
určitě přestoupit chtěl, ale ne v rámci Čech. Rád
bych šel ven. Snad to jednou pomůže Bohemce
i mně.“

JAN MORÁVEK
Narozen: 1. 11. 1989 v Praze
Přezdívka: Mori
Číslo: 30
Pozice: Záložník
Kluby: Bohemians 1905 (od roku 1995)
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Morávkova

oslava gólu

U

ž podruhé v této sezoně si fanoušci mohli
užívat gólovou radost spolu s Janem
Morávkem. Nejlepší talent současné Bohemky skóroval v poháru proti Hradci a dal
vedoucí gól v posledním utkání proti Mostu.
Po obou brankách běžel k hlavní tribuně
a oběma rukama symbolizoval jakési znamení. „Je to srdce, které mířím k rodině a přítelkyni, kteří sedí na hlavní tribuně,“ vysvětluje
gólovou radost Jan Morávek. Už zase střílí
a přihrává na góly a jeho zásahy pomáhají
Bohemce, i když zatím nepřinesly tři body.
Mori vstřelí gól, rozeběhne se k hlavní tribuně, spojí prostředníky a palce na obou rukách, čímž vytvoří symbol srdce. To pak
směřuje k sektoru A4, kde sedí jeho přítelkyně i rodiče. „Je to odměna, že se mnou přítelkyně i obě rodiny jezdí na všechny zápasy.
Jsem rád, že je mám a moc mi pomáhají,“
říká střelec z posledního utkání proti Mostu.
„K této oslavě mě inspiroval brazilský fotbalista Pato, který podobně slaví góly v dresu AC
Milan. Je to ročník narození jako já a umí toho
opravdu hodně,“ usmívá se Mori a hned ukazuje fotografii brazilského kouzelníka ve svém
mobilu. „Viděl jsem to u něj jednou a inspirovalo mě to. Třeba se z toho stane zajímavá
tradice,“ dodává záložník Bohemians. Od
příště tak mohou stejně zdravit i Honzu Morávka, který se bude radovat po vstřelené
brance.
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Ani Moriho góly ovšem nepomohly k vítězství. V úterý zdramatizoval pohárovou bitvu
s Hradcem, v neděli dal sice vedoucí gól, ale
zase z toho byl jen bod.
I

Jan Morávek
– nejlepší hráč posledního utkání, Bohemians 1905 – FK Baník Most

Zvolte
UMBRO hráče
utkání Bohemians 1905
F

otbalový klub Bohemians 1905 pro Vás
připravil novou soutěž! Vyhlašování hráče
utkání, které se stalo tradiční atrakcí na našich domácích utkáních, dozná podstatných
změn. Hráče utkání budete nyní vybírat přímo
vy, fanoušci Bohemky. Od utkání se Spartou
„B“ dne 21. 9. 2008 se můžete zúčastnit SMS
soutěže UMBRO hráč utkání. Svým hlasováním podpoříte nejen Vašeho oblíbeného
hráče, ale i svůj milovaný klub. „V předchozích zápasech volil klub nejlepšího hráče zápasu sám, teď si ho zvolí diváci. Nadále
zůstává patron zápasu, který vždy předá
cenu pro nejlepšího hráče, která bude také
nově vyrobená. Bude to skleněná soška s vyrytým logem ankety,“ doplňuje Lukáš Přibyl,
ředitel klubu. Fanoušci tak během zápasu
prostřednictvím svých mobilních telefonů rozhodnou o nejlepším hráči zápasu.
Jako účastníci hlasování máte příležitost
získat zajímavou cenu od partnera soutěže
společnosti UMBRO. Vybraný divák získá od
společnosti UMBRO poukaz na odběr sportovního zboží. Hlasování se uskuteční pomocí zasílání SMS zpráv ve tvaru: BOH
HRAC X (X je číslo dresu Vámi zvoleného
hráče). Dáváte-li hlas například Janu Mo-
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rávkovi pošlete SMS ve tvaru: BOH HRAC
30. SMS je třeba zasílat na tel. číslo 903 07
06. Cena jedné SMS je 6,- Kč včetně DPH.
Za služby Premium SMS odpovídá AGMO
CZ, s.r.o., Na výsluní 201/13, Praha 10.
Info: podpora@ka-tech.biz. Vybraný divák
bude po utkání kontaktován na telefonní
číslo, ze kterého byl zaslán platný hlas.
Detailní podmínky soutěže naleznete na webových stránkách www.bohemians1905.cz.
Na konci ligového ročníku 2008/09 bude
z řad vítězných diváků vylosován jeden
šťastlivec, který bude moci zajít na večeři
s nejúspěšnějším hráčem sezóny (nejčastěji
zvolený hráč), a to na náklady klubu.
Hlasování bude možné od 1. do 85. minuty
zápasu. Poté počítač vyhodnotí pořadí a po
závěrečném hvizdu budeme znát výsledky.
Nejlepší hráč převezme putovní pohár, na
kterém budou štítky se všemi dosavadními
vítězi, na památku poté obdrží zmenšenou
repliku, která mu bude připomínat vítězství
v hlasování fanoušků. „Pro hráče i pro
fanoušky získá anketa nový rozměr. Přínosem
to bude i pro klub. Každá smska stojí šest
korun, na chod klubu jde poměrná část
z každé smsky,“ dodává Přibyl.
I

BOHEMIANS 1905
FK BANÍK MOST

T

éměř pět a půl tisíce diváků včera zavítalo
do vršovického Ďolíčku, aby shlédlo utkání 6. kola II. fotbalové ligy. Souboj dvou exligových celků začali lépe hosté – v 5. minutě
se dokázal přes obránce Nikla prosadit mostecký Karel Franěk, který přesnou přihrávkou
našel Kanaďana Andre Hainaulta, jež se z jednoho metru do prázdné brány nemýlil – 0:1!
Klokani po inkasované brance sice hýřili akti-

vitou, ovšem střela Morávka, z 8. minuty, nemohla ohrozit hostujícího brankáře Palečka.
V 15. minutě zápasu rozprostřeli fanoušci domácího celku v kotli obrovský transparent
s nápisem: „Ďolíček je jenom jeden! Ne
Eden!“, čímž dali fotbalové veřejnosti jasně
najevo, že nechtějí v budoucnu opustit svůj
svatostánek. Po půlhodině hry otálel s rozehrávkou mostecký Štumpf tak dlouho, až ji

BOHEMIANS 1905 – FK BANÍK MOST 2:2 (0:1)
Branky: 74. Bartek, 80. Morávek – 5. Hainault, 87. Franěk.
Rozhodčí: Drábek – Hojsík, Jiřík.
ŽK: Rychlík – Štumpf, Trubila, Hainault, Mrkvička, Jedinák, Franěk.
ČK: 67. Jedinák.
Diváků: 5434.
Sestava Bohemians 1905: Havránek – Marek, Nikl, Lukáš, Rychlík – Kotyza, Morávek, Adam (89. Pávek),
Róth (59. Kunášek) – Bálek (46. Bartek), Škoda.
Sestava Baník Most: Paleček – Loos, Webster, Hainault, Trubila – Sigmund, Schut, Jedinák,
Štumpf (55. Bogdanov) – Mrkvička (75. Mabiala, 90. Tonev), Franěk.

14 Bohemians 1905 – AC Sparta Praha B

2
2

nakonec přenechal spoluhráči, za což si od
hlavního sudího Drábka vysloužil první žlutou
kartu utkání. A nebyla to, ze strany Baníku,
karta poslední. Do poločasu se po faulu na
pronikajícího Bálka „zažlutit“ také Trubila
a ihned po té za protesty i autor úvodní
branky, Hainault.
Trenér Hoftych udělal do druhého poločasu jedinou změnu – nevýrazného Bálka
nahradil David Bartek a na hře to bylo znát.
Přesto to byla nová maďarská akvizice, Férenc Róth, který po přihrávce Morávka mohl
srovnat skóre. Jeho šajtle ovšem skončila
jen těsně vedle branky! V 59. minutě se na
vršovickém pažitu objevil Petr Kunášek,
který do hry Bohemians přinesl další oživení. Jeho centry z levé strany byly postupem času čím dál více nebezpečnější. V 67.
minutě přišlo, po druhé žluté kartě, vyloučení Jedináka a klokani početní převahu využili o dalších sedm minut později. Přesný
centr Kunáška našel hlavu Bartka a bylo to
1:1! V 80. minutě přišla ukázková kombinace dua Bartek-Morávek, kdy se druhý

zmiňovaný z bezprostřední blízkosti gólmana Palečka nemýlil – 2:1! Obrovské dvě
šance k dalšímu zvýšení skóre měl i záložník
Kotyza, ale neuspěl. Ačkoliv hosté dohrávali
téměř 30 minut o deseti lidech, dočkali se tři
minuty před koncem vyrovnání. Po rychlém
protiútoku posunul záložník Schut míč na
volného Fraňka, který tečovanou střelou
k pravé tyči zaskočil brankáře Havránka.
Duel tak skončil smírně 2:2. Pěkným gestem se po skončeném utkání rozloučili hráči
Baníku. Ti přišli ke kotli domácích fanoušků
poděkovat za bouřlivou atmosféru!
I
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FC VÍTKOVICE
BOHEMIANS 1905

1
0

P

rvní prohra ve druhé lize a navíc se soupeřem, se kterým se to nejméně čekalo.
Ale jen zdánlivě. Vítkovice sice v prvních šesti
kolech nezískaly ani bod, ale kvalitou kádru
do spodku tabulky rozhodně nepatří. To ukázaly v pátek proti Bohemce, navíc Pražané jim
roli usnadnili bojácným výkonem. „Dostali
jsme zase brzy gól a pak jsme se nemohli dostat do zápasu. Žádné výmluvy nelze hledat.

Můžeme se jen omluvit fanouškům, kteří za
námi přijeli, protože takový výkon si nezasloužili,“ řekl po utkání zklamaný trenér Pavel
Hoftych. Klokani klesli v tabulce na třetí
místo, poprvé v sezoně nevstřelili v utkání ani
jednu branku.
Trenéři udělali několik změn v sestavě. Poprvé po zlomenině palce nastoupil brankář
Radek Sňozík. Příliš práce však neměl. Při
gólu mohl jen těžko zasáhnout, protože Prohászka hlavičkoval prudce a zcela sám.

FC VÍTKOVICE – BOHEMIANS 1905 1:0 (1:0)
Branky: 9. Prohászka.
Rozhodčí: Mikel – Peřina, Lakomý.
ŽK: Prohászka – Kunášek, Lukáš.
Diváků: 770.
FC Vítkovice: Uvarenko – Derych, Doležal, Švestka, Silveira – Hanák, Motyčka, Kuchař (47. Plešek),
Pulkert – Diviš (88. Novák), Prohászka (83. Poznar).
Bohemians 1905: Sňozík – Marek(61. Škoda), Lukáš, Pávek, Rychlík (54. Róth) – Kotyza, Nikl, Adam,
Kunášek (78. Karal) – Morávek – Bartek.
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Další vyložené šance už Vítkovice neměly,
spíše pálily mimo branku. Sňozík byl jediným vyslancem marodky, který zasáhl do
zápasu. Moravec sice trénuje, ale ještě hrát
nemůže, Slezák zasáhne do utkání rezervy
po měsíčním výpadku. Lukáš Hartig nabírá
kondici a v dalším týdnu už by měl být připraven. Trenéři však sáhli nejen ke změně
gólmana. „Zařadili jsme do sestavy Pávka,
protože se v tréninku jeví velice dobře a je
škoda, že hráč jeho kvalit sedí na lavičce.
Zároveň jsme posunuli Marka Nikla do zálohy, aby vyplnil prostor mezi obranou a zálohou, což se nám v minulých zápasech
příliš nedařilo. Morávek se vysunul více na
hrot a dostal absolutní volnost. Všechno ale
zhatil rychlý gól,“ komentoval změny trenér
Hoftych.
Proti Bohemce se postavilo mužstvo se zkušenými fotbalisty. Exklokan Kuchař v 9. minutě zahrál rohový kop, na míč si vyskočil
osamocený Prohászka a dal jediný gól zá-

pasu. Stejně jako proti Mostu a Hradci Bohemka inkasovala v prvních deseti minutách.
„Vstoupili jsme do utkání špatně a soupeř si
nás poté držel na distanc. Vítkovice měly i potřebné štěstí, to nám v závěru nepřálo. Ale určitě mi tam chybělo víc rvavosti, abychom
s tím utkáním něco udělali,“ posteskl si kouč.
V předchozích zápasech se ale Klokani vždy
dostali do zápasu a na vedoucí gól soupeře
odpověděli. „Doma nás ženou diváci, je to
opravdu náš dvanáctý hráč. Sám jsem fotbal
hrál, mohu to posoudit. Ve Vítkovicích byl
prostě den blbec. Chcete, chcete, ale nic vám
nejde. Musíme ale chtít víc, tohle prostě nestačí,“ zdůraznil trenér.
Závěr zápasu se odehrával před brankou
Vítkovic, ale několik závarů vyrovnáním neskončilo. „Míče se odráželi všude možně,
jen ne k nám. Ale to byl trest za náš výkon
v celém utkání. Prostě je co napravovat
a fanouškům je potřeba se omluvit,“ dodal
Hoftych.
I
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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.

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

AC Sparta Praha B
uniorský tým pražské Sparty se, jak
vyplývá z jeho názvu, nemůže pochlubit nějakou slavnou historií ani
současností. V nejlepším případě se může
pohybovat na špici druhé ligy. Jeho hlavní
úlohou je připravovat hráče pro elitní sparťanské áčko. V posledních letech se mu to
však příliš nedaří. Prakticky žádný fotbalista,
až na drobné výjimky jako je například
Zeman, se do prvního týmu nijak výrazně
neprosadil. Samotný rezervní tým dokonce
v roce 2006 sestoupil z druhé ligy do ČFL
a vrátil se až letos.
V právě rozběhnuté sezoně se drží junioři
Sparty zatím v klidném středu tabulky. S osmi
body a aktivním skore 7:6 jim patří devátá
příčka. Jejich sousedy jsou týmy, které byly
před začátkem soutěže společně s Bohemkou
pasovány na hlavní adepty postupu – Hradec
Králové, Slovácko a Opava. Tým Zdeňka Svobody zatím předvádí více než nevyrovnané
výkony. Po úvodní bezbrankové remíze na
Dukle prohrál 1:2 doma s Mostem, když vítězný gól dostal bývalý reprezentační brankář

J
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Blažek od půlky hřiště. Pak přišlo jednogólové
vítězství v Holicích, následovala bezbranková
remíza doma s Třincem a další porážka v Čáslavi. Po povinném domácím vítězství nad Vítkovicemi přišel další nezdar v Sokolově.
V tomto zápase měli sparťané ale notnou
dávku smůly, třikrát totiž nastřelili břevno
nebo tyč. Podle komentářů by zápasu více
slušela remíza.
Mezi hlavní tahouny mužstva patří exklokan
Pavel Mareš, který nastupuje pravidelně na
stoperu. O zahrávání standardní situací se
stará levý obránce Jan Krob. V útoku se pak
může objevit Václav Kadlec, který do Sparty
přestoupil z Bohemky letos v létě. Žádné významné posily z prvního týmu se nedají předpokládat. Sparta hraje totiž ve čtvrtek pohár
v Chorvatsku a v pondělí na ní čeká ligová dohrávka s Teplicemi.
Naše poslední vzájemné zápasy s Spartou B
se odehrály v roce 2004. Od té doby jsme se
střetli pouze v rámci přípravy.
I

Lukáš Adam

NOVINKY
Ženská reprezentace v Ďolíčku

V

neděli 28.září se ve vršovickém Ďolíčku představí ženské reprezentace Česka a Anglie. Ve 14
hodin začíná na stadionu Bohemians kvalifikační
souboj o mistrovství Evropy. České fotbalistky již
mají postup zajištěn, Angličanky o ně bojují. „Je to
skvělá reklama pro Bohemku a jsme rádi, že můžeme i v Ďolíčku pořádat mezinárodní zápas, na
který dohlíží UEFA. Zástupci anglické asociace
i UEFA se již na našem stadionu byli podívat a vše
shledali v pořádku,“ říká Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians 1905. Na utkání se budou prodávat vstupenky a permanentkáři Bohemians budou mít
zvýhodněné vstupné. „Věříme, že nám i fanoušci
Bohemky vytvoří domácí prostředí,“ dodává Dušan
Žovinec, trenér ženské reprezentace. Přijďte do Ďolíčku v neděli ve 14 hodin na souboj Česko – Anglie.
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Ivan Hašek po operaci

M

inulý týden podstoupil Ivan Hašek operaci
zlomené nohy. Zranění si přivodil na tréninku
a bude kvůli němu chybět do konce podzimní sezony. Operace proběhla ve Vinohradské nemocnici
a dopadla úspěšně. „Ivan měl štěstí v neštěstí, že
to nezasáhlo přímo kotník. Bude mít přibližně pět
týdnů sádru a pak začne s rehabilitací,“ hlásil lékař

klubu Luboš Ptáček, který měl o operaci detailní informace. Mladý záložník Bohemians už několikrát
dokázal, že se vrátí i po těžkém zranění, i teď
všichni věří v jeho brzký návrat na trávníky. „Myslíme na něj. Byl jsem za ním v nemocnici a držíme
mu palce,“ říká trenér Pavel Hoftych. Ivan byl propuštěn z nemocnice a nyní je v domácím léčení.

Novinky ve fanshopu

F

anshop opět nabízí zajímavé slevy pro fanoušky
Bohemians. Vybrané zboží si můžete koupit i za
poloviční cenu. Buď můžete přijít do fanshopu
během týdne nebo nakoupit při utkání nebo pohodlně z domova přes eshop. To vše vám nabízí fanhop Bohemky. „Kromě slev máme i další novinky.
Přišly nové šály, které jsou inspirované elegantními
šálami ze zahraničních klubů. Na podzimní sychravé
období se hodí určitě i nové fleecové bundy s logem
Bohemky,” říká Jakub Havrda, kterého ve fanshopu
na Bohemce můžete potkat každý den.
Jedná se o slevy na toto zboží:
• šála č. 3 (312) jen za 200,• šála č. 8 (308) jen za 200,• triko polo bílé a světle zelené
(731, 732) jen za 200,• triko zelené – logo velké (714) za 180,• triko Chicago (716) jen za 180,-

• polomikina (710) jen za 330,• dvd panenka (1502) jen za 190,• kšiltovka logo III (213) jen za 200,Číslo uvedené v závorce znamená kód zboží,
pod kterým si vybraný předmět můžete najít na
eshopu – nebo přímo stačí nalistovat kategorii
slevy, kde naleznete i další zboží ve slevě. Např.
stále probíhá výprodej loňských originál dresů,
kde Vás dres s libovolným potiskem jménem a číslem vyjde jen na 949,- Kč.
OTEVÍRACÍ DOBA FANSHOPU:
Pondělí 11 – 17
Úterý 11 – 17
Středa 12 – 19
Čtvrtek 11 – 17
Pátek 11 – 17
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Výhra fanoušků na festivalu
V

rámci hudebního
festivalu
Zelená
a bílá, který se konal
minulý víkendu v Lipnici nad Sázavou, bylo
v sobotu 13. září odehráno exhibiční utkání
fanoušků
Bohemians
1905 a Staré gardy místního Sokola. Tento
zajímavý duel odstartoval přesně v 10:00
hodin
dopoledne
a v týmu fanoušků se
představili nejenom příznivci z Prahy, ale také z daleké Plzně, Znojma či Havlíčkova Brodu. V sestavě
nechyběli i čtyři zástupci hanspaulského fotbalového týmu Kenguru FC – priessnitz, Barty, Martin0505 a brankář richty. V obraně se ukázal
v dobrém světle i jeden z hlavních organizátorů
akce, Jaroslav „Áda“ Adamec, přestože ve druhé
půli neproměnil nařízený pokutový kop. Přátelské
utkání přineslo dvanáct branek a z vítězství se nakonec radovali klokani, když dokázali Starou gardu
porazit 7:5, po poločase 5:2. Zápasu přihlíželo několik desítek diváků, kteří vesměs fandili hostujícímu celku – Bohemians 1905.
Velmi přátelská atmosféra zavládla také od pátku
v místním amfiteátru, kde se představilo na dvě desítky hudebních kapel a DJ´s. Asi největším lákad-

lem prvního dne festivalu byly kapely Prohrála
v kartách a Našrot. V sobotu po poledni se na pódiu
objevila i skupina Totální nasazení ze Slaného,
která dala v několika svých písních jasně najevo,
jakému fotbalovému týmu fandí. Odpoledne pak
např. zahrála ryze bohemácká kapela Experimentální jatka.
Jménem mužstva fanoušků Bohemians 1905 bychom chtěli velice poděkovat všem zúčastněným
hráčům, kteří dokázali, jak se bojuje s klokanem na
prsou. Dále bychom rádi poděkovali hlavním organizátorům festivalu a v neposlední řadě i sekretáři
Bohemians 1905, panu Liboru Koubkovi, za půjčení
dresů. Fotbalový klub naopak děkuje fanouškům,
kteří výborně reprezentovali zelenobílé barvy i za
hranicemi Prahy.
I
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DFK KLOKANKY
DFK Klokanky (Dívčí Futsalový Klub) vznikl 17.
6. 2007. Úplně poprvé jsme se sešly při exhibičním utkání na Bohemians Fans Cupu. Tato
činnost nás natolik zaujala, že jsme se rozhodly pokračovat. Jasně jsme si zvolily zelenobílé klubové barvy, ve znaku Klokana... vše po
vzoru naší milované Bohemky! Největší podíl
na vzniku našeho klubu měla Marcela Klečánková, bývalá kapitánka a hráčka našeho týmu.
Ze začátku nás bylo relativně málo, proto jsme
se rozhodly, že budeme hrát malý fotbal – futsal. Postupně do týmu přicházely nové hráčky,
některé odcházely….probíhala přirozená selekce. Stabilní bylo pouze pevné jádro Klokanek. (Marcelka, Anča, Ráďa, Abu, Wierka,
Janča, Káťa). Dále přišla Terka, Marky a Simča
– další silní tahouni týmu. Trenérskou funkci
zastával Honza Eliáš a Jirka Pelich. V našich začátcích jsme trénovali v Libni, na atletickém
stadionu AC Praha 1890. V tomto nás významně podpořili Martin Zouhar s tatínkem,
Františkem Zouharem – majitelé tohoto hřiště.
Dnes, po roce fungování našeho týmu, začínáme hrát městskou ligu futsalu – PSMF
(Přažský svaz malého fotbalu). Dále od října
začínáme hrát Strahovskou Ligu, kde jsme již
dvě sezony (podzimní a jarní) působily.
V první podzimní lize jsme byli naprostí začátečníci, podle toho vypadalo i naše umístění
v tabulce. Na jaře už došlo k výraznému zlepšení, bojovaly jsme o zlatou medaili, ale na
toto jsme díky nepřízni počasí a osudu nedosáhly, i takhle pro nás bylo stříbro hodně velkým úspěchem a motivací!!
A protože se stále hlásily další a další
hráčky, musely jsme na Strahovskou Ligu náš
tým rozdělit na skupiny A a B, aby měly
všechny hráčky možnost si zahrát. Trenérský
tým se taky změnil, v současné době tuto pozici zastupují: Roman Kocmata, Petr Kučera,
Pavel Kučera.
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Aktuální soupiska DFK Klokanky:
Radka Kučerová
Simona Tichovská
Eva Dřížďalová (ABU)
Anna Kasalická
Markéta Wolfová
Tereza Willmanová
Zuzana Častová
Jana Kaňková
Kateřina Janíková
Marta Nováková

Jana Voříšková
Hana Housková
Lada Nowaková
Hana Dobruská
Lenka Reisová
Lucie Daitlová
Tereza Dvořáková
Iva Pospišová
Andrea Kulišanová

Ženská futsalová liga
– sezóna podzim 2008 – základní skupina
04. 09. 08 od 21:00
11. 09. 08 od 20:00
18. 09. 08 od 21:00
25. 09. 08 od 20:00
01. 10. 08 od 21:00
09. 10. 08 od 20:00
16. 10. 08 od 20:00

Kavalírky –
DFK Klokanky
Zářivky –
DFK Klokanky
DFK Klokanky –
Hnáty
Kučerovky –
DFK Klokanky
DFK Klokanky –
Café klub
Debakl –
DFK Klokanky
DFK Klokanky –
Sokol Vysočany

Astra
Astra
Astra
Astra
Litvínovská
Astra
Astra

Astra = Astra 2 – areál Astra Zahradní město
Litvínovská = Litvínovská 500 – areál Sport Centrum Prosek

Fanoušci Bohemky pomohli dětem
C

haritativní projekt VŽDYCKY JSME S VÁMI! dostává už konkrétní obrysy. Díky fanouškům
mohla Bohemka přispět dětem, které to nejvíc potřebují a ještě udělá radost klokanům v zoologické
zahradě v Praze. Od fanoušků klub vybral v dražbě
dresů přes 150 tisíc korun. První dvě třetiny této
částky při víkendovém utkání s Mostem klub věnoval
Azylovému domu na Praze 10 a pobočce Klokánka na
Praze 10. „Jak jsme předem slíbili, tak vydražené peníze jdou na dobročinné účely. Do organizací nedáváme finanční hotovost, ale kupujeme věci, které
děti, případně maminky potřebují,“ říká Lukáš Přibyl,
ředitel Bohemians 1905. „Jsme rádi, že Bohemka už
může pomáhat i ostatním. Před třemi lety pomohli
lidé Bohemce, teď už to může být i naopak.“
Před začátkem nedělního zápasu nastoupily na
plochu děti v dresech Bohemians a od maskota Klokana přebraly šeky s finanční hotovostí, za kterou
budou nakoupeny potřebné věci. Šest tisíc diváků
odměnilo celou akci potleskem. Ten potlesk patřil
především příznivcům, kteří se přičinili o nevídaný
výtěžek z dražby. Dražilo se celkem pět dresů,
z toho čtyři z loňské sezony:
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
Poslední dres vyhrál v dražbě Tomáš Anděl a od
Honzy Morávka ho dostal ihned po utkání s Mostem. Mori byl ještě smutný ze ztráty dvou bodů,

krátce po příchodu do
kabiny vysvlékl dres
a před kabinou ho předal výherci. „Gratuluju,
jsem rád, že jste přispěl na dobrou věc,“
řekl největší talent současné Bohemky Tomáši
Andělovi. Také ostatní
dresy už mají své majitele a každý z výherců
už se může pyšnit podepsaným dresem.
Radost budou mít
i děti na Praze 10.
Během měsíce obdrží
všechny dárky, které jim Bohemka přichystala. Na
přání jednotlivých organizací klub pořídil potřebné
věci. 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. Peníze zbyly i na klokany v pražské zoo. „Tam ještě dolaďujeme předání,
protože peníze nechceme jen poslat na účet zoo
a dál se o nic nestarat. Rádi bychom toho využili
k širší spolupráci,“ vysvětluje Přibyl.
Utkání s Mostem v hledišti sledovaly děti z azylového domu v Praze 10 a z Klokánka. Děti navíc dostaly dresy Bohemky, aby v nich mohly šířit dobré
jméno a slávu vršovického klubu. Děti z azylového
domu byly zároveň patrony nedělního zápasu a po
utkání předaly cenu pro nejlepšího hráče zápasu
Janu Morávkovi. Bohemka pomáhá potřebným
a řídí se heslem VŽDYCKY JSME S VÁMI!
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VŽDYCKY JSME

Bohemians 1905 – FK Baník Most
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S VÁMI!

FC Vítkovice – Bohemians 1905
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očima fanoušků

Vzniká dokument o Lombardovi
Autor: a23

Z

ačal jsem točit dokumentární film o Lombarovi,
z boží vůle klokanovi. Bude to přibližně patnácti
minutový snímek o chlapíkovi v masce klokana, bez
kterého by nemohl začít žádný domácí zápas. Strávím s ním tři utkání, dvě domácí a jeden výjezd. Výsledek uvidíte v první polovině října.
Vsadil bych se o pivo, že z mladších fanoušků Bohemky ví málo který, od kdy po Ďolíčku plyšový
klokan pobíhá. A ještě míň jich určitě ví, že Lombardos v něm tráví teprve čtvrtou sezonu.
Psal se rok 2005, když se brankářská naděje Kácova (oprava 2. třída, žádná divize, jak jsem psal
původně) za trest poprvé navlékla do klokaního.
„Začalo mě to bavit a už jsem v něm zůstal,” popisuje Lombarodos své začátky v chystaném dokumentu.
Původní zadání znělo: udělej videorozhovor
s Lombardem, řekl mi šéf webu XMAN.cz, pro který
„film” chystám. „Počkej Marku, když to budu točit,
tak trochu do hloubky, jen rozhovor by vyzněl

hrozně povrchně, Lombardos je muž několika
tváří,” oponoval jsem.
„Malé děti se ho bojí na domácích zápasech, fanynky na výjezdech,” přidal jsem v argumentaci.
XMarek si teda povzdychl, něco zamumlal, že na
září s tím teda nejspíš počítat nemá a odešel.
Zatím máme natočené zhruba dvě hodiny hrubého materiálu. Začali jsme točit před výkopem
proti Mostu. Lombardův příchod na stadion, štelování reklam, kolečko po vršovických putykách,
mezi tím trochu povídání s ním, fanoušky. Hodně
záběrů dá nahlédnout do útrob stadionu. Kluci mají
fakt pěknou šatnu a vířivku.
Podruhé mě v oranžové vestě Foto uvidíte poskakovat kolem klokana na zápase proti juniorce rudý
hvězdy, naposledy na výjezdu do Čáslavi.
Jen doufám, že netočím Lombardův nekrolog
v Ďolíčku, ale zachycuju ho v něm před rekonstrukcí. „V Edenu bych klokana dělat nemoch,”
I
tvrdí.
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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 ČÁSLAVI
V sobotu 27.9.2008 je pro fanoušky Bohemians
1905 pořádán autobusový zájezd na utkání do Čáslavi. 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
Mladší žáci A – ročník narození 1996

S

tejně jako o rok mladší mužstvo, i ročník
1996 vstoupil do sezóny 2008/2009 s pozměněným realizačním týmem. Na postu
hlavního trenéra nahradil Tomáše Ulricha
Marek Kopač, který přichází z pražské Sparty.
Ve dvojroli asistenta trenéra a vedoucího
mužstva zůstal Stanislav Ledvina.
Účastník ligy mladších žáků se v přípravě na
tuto sezónu sešel poprvé na hřišti v Dřevčicích 21. července. „Úvodní příprava probíhala
v příjemném areálu a z důvodu, že jsem
u týmu nový, měla spíše seznamovací charakter,“ přiznává nováček mezi hlavními trenéry na Bohemce. Po týdnu stráveném
nedaleko Staré Boleslavi se mladší žáci přesunuli na herní soustředění do osvědčené Soběslavi, kam jezdí mládež Bohemians již delší
dobu. „V Soběslavi jsme našli ideální prostředí
pro naši přípravu a mohli jsme se v klidu koncentrovat na start ligové soutěže. Soustředění s námi již absolvovali všichni nováčci
v týmu, takže jsem měl kompletní kádr pohromadě, což bylo velmi důležité,“ hodnotí
soustředění v jižních Čechách Marek Kopač.
Před startem ligy odehráli mladí klokani celkem pět přípravných utkání se střídavými
úspěchy. S Libercem prohráli 0:1, České Budějovice porazili hokejovým výsledkem 5:3,
v Táboře uhráli slušnou remízu 1:1, v Sezimově Ústí vyhráli 2:1 a přípravné období zakončili nejtěsnější prohrou 0:1 s Viktorií
Plzeň. Již to vypadalo, že Kopač našel osvědčenou základní sestavu, ale všechny plány
rozprášil v úvodním kole ligy mladších žáků
Jablonec, který na Bohemce zvítězil vysoko
7:0. Ani další výsledky nejsou moc příznivé
(prohra na Spartě 0:3, prohra s Plzní 1:3,
prohra v Teplicích 1:3 a porážka v posledním
domácím utkání s Českými Budějovicemi 0:2,
mezitím dokázali mladší žáci vyhrát ve Vejprnicích 5:0), přesto to není až tak zlé, jak to
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vypadá: „Ve většině zápasů jsme byli lepším
a fotbalovějším týmem, ale srážejí nás chyby
jednotlivců, nepřesnosti a především chabá
koncovka, se kterou se potýkáme již od začátku přípravy,“ lituje Kopač a vzápětí doplňuje: „Tato soutěž je pro nás v první řadě
seznamovací. Kluci do této chvíle hráli maximálně pražské soutěže a ten skok do ligy je
přeci jen veliký. Musíme tento rok nějak přečkat, zapracovat na sobě a doplnit kádr pro
další roky. V příštím roce, kdy bychom měli
hrát divizi starších žáků již chceme atakovat
vyšší pozice,“ uzavírá Kopač, kterému se
zatím nedaří naplňovat své předsezónní cíle
být v lize do pátého místa. Kol je však ještě
více než dost.
Před novou sezónou přišlo do ročníku 1996
hned šestice nový hráčů a chvilku bude trvat,
než si to „sedne“. Na pozici brankářské jedničky přišel z Meteoru Bartůněk, který ještě
nebyl u debaklu s Jabloncem a o kolo později
po výborném výkonu málem vychytal pražskou Spartu. „Je to naše jasná brankářská
jednička. Svou pozici potvrdil především na
Spartě, kde odchytal fantastický zápas, ale
i v dalších utkáních nám byl oporou. Zaváhal
jen při zápase v Teplicích, jinak působí jistým
dojmem,“ představuje zřejmě největší letní
posilu trenér, jehož otcem je známý prvoligový lodivod František Kopač. Posilou do základní sestavy je i syn známého fotbalisty
Houštecký a útočník Fiala, který přišel, podobně jako Bartůněk z pražského Meteoru.
Do základní sestavy naskakuje i stoper Houdek, který je na Bohemce na hostování z Libuše. Další hostující Malý z Optima a Zoubek
z Hrusic (syn bývalého fotbalisty Bohemians
Davida Zoubka) musí o své pozice ještě bojovat, stejně jako celý tým. I v tomto týmu
máme své naděje pro budoucnost. Čtveřice
Charvát, Fiala, Fotr a Veselý je dokonce členem pražského reprezentačního výběru do
dvanácti let.
I

BARTŮNĚK Michal, BOREK Martin, DOMORÁD Jakub, FIALA Dominik, FOTR Adam, HOŘÁK Jan, HOUDEK Antonín, HOUŠTECKÝ Filip, CHARVÁT Karel,
KOSTKA Dominik, KOUDELKA Michal, KŘÍŽ Theodor, LEDVINA František, MALÝ Martin, NÁBĚLEK Dominik, PŘIBYL Michal, PŘIBYL Tomáš,
ROHLÍČEK Josef, SLÁDEK Petr, ŠETINA Jan, TREJBAL Karel, VESELÝ Štěpán, ZOUBEK David
Realizační tým – trenér: Marek Kopač, vedoucí mužstva: Stanislav Ledvina

Kádr Bohemians 1905 C-žáci (ročník 1996) pro sezónu 2008/2009

PATRON UTKÁNÍ
Jan Rezek

atronem utkání se Spartou B je Jan Rezek,
který oblékal dres Bohemians na jaře roku
2008 a přirostl k srdci fanoušků Klokanů.
Přidělení patronátu nad utkáním je i odměnou a poděkováním za jeho působení v Ďolíčku. „Na Bohemku vždycky rád přijdu, a když můžu, tak se
chodím dívat,“ říká Réza, který byl během svého

P
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angažmá v Bohemce i v kotli fanoušků a povzbuzoval své spoluhráče. Do Bohemians přišel na půlroční
hostování ze Sparty a právě při utkání s letenským
týmem se znovu ukáže na trávníku, i když jen v pozici předávajícího. Po utkání předá cenu pro nejlepšího hráče, kterého zvolí fanoušci.
I

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

2:1

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

Bohemians 1905 – Chrudim (Ďolíček)

1:0

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

Kunice – Bohemians 1905 B

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

Bohemians 1905 B – Tesla Pardubice (Loko Vršovice)

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

Živanice – Bohemians 1905 B

10. neděle, 12. 10., 10:15 Bohemians 1905 B – Dvůr Králové (Loko Vršovice)
12. neděle, 26. 10., 10:15 Bohemians 1905 B – Velim (Loko Vršovice)
Převýšov – Bohemians 1905 B

14. neděle, 9. 11., 14:00

Horní Měcholupy – Bohemians 1905 B

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

Tabulka po 4. kole:
Tým

PB

1.

Sokol Ovčáry

10:2

2.

FK Pěnčín-Turnov

13:5

13

3.

RMSK Cidlina Nový Bydžov

8:6

12

4.

FC Hradec Králové B

7:7

12

5.

SK Převýšov

8:4

10

6.

FK Kolín

9:6

9

7.

AFK Chrudim

9:8

9

8.

Sokol Živanice

7:7

8

9.

SK Týniště n.Orlicí

5:5

8

Dvůr Králové

7:10

8
7

10.

tr enér B-týmu

Rezerva
podruhé vyhrála
M

11. neděle, 19. 10., 10:15 Hradec Králové B – Bohemians 1905 B
13. neděle, 2. 11., 10:15

PAVEL MEDYNSKÝ

14

11.

Bohemians 1905 B

5:7

12.

FC Velim

7:13

7

13.

Tesla Pardubice

3:3

6

14.

SK Horní Měcholupy

3:5

5

15.

Kunice

9:9

4

16.

SK Holice

1:14

1

áme za sebou další proměnlivý víkend, kdy
jsme nejdříve prožili zklamání s áčkem a poté
radost po výsledku B-týmu. Pro fanoušky je samozřejmě jednoznačnou prioritou A-tým, ale my musíme
myslet i na mužstvo mladíků, které se pere v divizi a má
to na začátku sezony hodně těžké. Poznali jsme to před
dvěma týdny, kdy jsme inkasovali tři minuty před koncem a prohráli jsme 1:2. Domácí dostali díky sudímu
hodně standardních situací a nakonec jednu proměnili.
Snažíme se k mladému týmu občas přivést někoho zkušenějšího z A-týmu, aby hra dostala trochu jiný rozměr.
To se podařilo například v posledním zápase proti Chrudimi. Stáli proti nám velmi dobří fotbalisté, kteří hrají
i futsal. Takže fotbalová technika byla na straně soupeře.
Přesto jsme dokázali zvítězit, týmu hodně pomohl Dalibor Slezák, který po měsíční absenci poprvé nastoupil.
Hned dal gól a svým pohybem dal jasně najevo, že bude
přínosem i pro áčko. Ještě však během týdnu musel potrénovat, aby nabral část fyzičky zpět.
Několik hráčů zasáhla zranění. Filipovi Bustovi se obnovilo zranění kolena, Pivarník má problematický zánět
na noze. B-tým postupně nachází nové místo v klubu
a věřím, že bude dobrou základnou pro mladé hráče.
Rezerva se díky domácím zápasům zvedla ze dna divizní
tabulky a máme dobrý bodový základ pro další zápasy.
Další domácí utkání budeme hrát na hřišti mládeže na Lokomotivě. Věřím, že i tam nás přijdete povzbudit. Mladí
kluci si za své úsilí zaslouží vaše povzbuzení, protože to
prostě k Bohemce patří. Díky a držte nám palce.
I
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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

2 Bohemians 1905
2 Most

7. kolo

pátek, 12. září, 16:30

1 Vítkovice
0 Bohemians 1905

8. kolo

neděle, 21. září, 17:00

Bohemians 1905
Sparta B

9. kolo

sobota, 27. září, 16:30

Čáslav
Bohemians 1905

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

sobota, 4. října, 16:00
neděle, 12. října, 17:00
sobota, 18. října, 17:00
neděle, 26. října, 17:00
neděle, 2. listopadu, 17:00
neděle, 9. listopadu, 17:00
sobota, 15. listopadu, 17:00

2. fotbalová liga
sezona 2008/09
celková tabulka 7. kolo
Z

V

R

P

G

Body

1. Čáslav

7

6

0

1

11 : 5

18

2. Jihlava

7

4

3

0

10 : 6

15

3. Třinec

7

4

2

1

8:3

14

4. Bohemians 1905

7

4

2

1

9:5

14

5. Sokolov

7

4

1

2

12 : 4

13

Bohemians 1905
Karviná

6. Most

7

4

1

2

10 : 10

13

7. HFK Olomouc

7

3

2

2

8:8

11

Slovácko
Bohemians 1905

8. Hradec

7

2

3

2

13 : 11

9

9. Sparta B

7

2

2

3

7:6

8

Bohemians 1905
Jihlava

10. Slovácko

7

2

2

3

6:6

8

11. Opava

7

2

1

4

9:9

7

Hradec Králové
Bohemians 1905

12. Dukla

7

1

3

3

7:8

6

13. Fulnek

7

1

3

3

7 : 10

6

14. Karviná

7

2

0

5

9 : 14

6

15. Ústí

7

1

1

5

5 : 15

4

16. Vítkovice

7

1

0

6

4 : 15

3

Fulnek
Bohemians 1905

Bohemians 1905
Třinec
Opava
Bohemians 1905
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Pořadí

BOHEMKA JE A BUDE!

PARTNEŘI
BOHEMIANS 1905 a. s.

BOHEMIANS 1905

AC SPARTA PRAHA B

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

TRENÉŘI
ZDENĚK SVOBODA

BRANKÁŘI
1 Sňozík Radek
19 Havránek Jiří

17. 10. 1975
09. 01. 1987

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

BRANKÁŘI
- Pávek Ondřej
- Ducheček Vít
- Machýnek Jakub
- Mokrohajský Radim

18.
22.
27.
11.

04.
08.
06.
03.

1987
1988
1989
1989

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

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

1975
1988
1976
1977
1984
1981
1985

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

OBRÁNCI
- Doležal Miroslav
- Valíček Vladimír
- Mareš Pavel
- Sus Martin
- Macháček Martin
- Švec Vladimír

10.
31.
18.
15.
01.
04.

02.
01.
01.
03.
05.
09.

1988
1988
1976
1990
1989
1988

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
- Mareš Miroslav
- Glaser Petr
- Kokoška Robert
- Bíro Ondřej
- Nejepsa Rostislav
- Droppa Lukáš
- Jungr Marek
- Podaný Jakub

01.
30.
03.
28.
23.
22.
11.
15.

12.
07.
05.
01.
03.
04.
04.
06.

1987
1988
1988
1986
1989
1989
1987
1987

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
- Třešňák Lukáš
- Kadlec Jan
- Kadlec Václav

03. 05. 1988
19. 07. 1989
20. 05. 1992

