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BOHEMIANS 1905
MFK OKD KARVINÁ

Vážení fanoušci Bohemky,
stojí před námi další kdysi tradiční druholigový soupeř, který se opět propracoval do profesionálního fotbalu. Karviná vždy patřila k těžkým soupeřům
a mnozí z nás si ještě pamatují dlouhé výpravy právě do tohoto města. Na kontě
sice máme jen jednu porážku, ale poslední série remíz nás nutí k vítězství, což
ostatně zmiňuje ve svém komentáři k dnešnímu utkání i trenér Pavel Hoftych.
Při dnešním utkání bych chtěl upozornit na dvě věci. Na příští zápas se chystá
Cesta za titulem, která by měla připomenout pětadvacet let starý úspěch našeho
klubu, kdy Bohemka vybojovala jediný titul v historii. Bohužel už jsem tenkrát
u toho nebyl, tak si to snad užiju nyní. Určitě bude stát za to do Ďolíčku přijít
dříve a projít si celou vzpomínku na slavnou historii Bohemky. Už teď se těším.
Není to jediné výročí, které se na Bohemce slaví. V minulých dnech oslavil
své šedesáté narozeniny trenér Václav Hradecký, který působí jako asistent
u A-týmu a zároveň jako trenér u mládeže. Venca Hradecký odvádí celý život
pro fotbal velké služby, jeho rukama prošly desítky talentů a dnešních ligových
hráčů. Bohemka si nesmírně váží jeho práce a jsme rádi, že ho tady máme.
Nemá rád velké oslavy, tak alespoň touto formou bych mu chtěl za všechny
Bohemáky veřejně poblahopřát.

Antonín Panenka
Prezident Bohemians 1905
Představ
ení posi
l

B

ohemians
1905
letním
přestupů získali krátc
slava.
e před
Zele
tant, útoč nobílý dresdvě posily
uzavřením
ze Slov
ník Aziz
oblék
Janek.
anu Brati
„Oba hráč Ibragimov ne uzbecký
Jedná
repre
a
i přich
se
ázejí na pravý obránce zenkteří mají o mladé,
půlroční
Ivan
za sebo ale zároveň
uplatní
u úspě
už zkuš hostování.
v
šnou
přestup. dresu Bohe
sezonu ené hráče,
mky,
Proto
broch,
myslíme rádi bychom a pokud
spor
se
je přive
i na opci,
Bohemiantovní ředit
dli na
” říká
el
Bohe
s
útočníka
Jiří Stein
již delší
mians
problémy. Právě v ofen čas pracovali1905.
zivě má
na přích
prezenta . Útočnou
Bohe
sílu
odu
v minu nt Aziz Ibrag by měl posíl mka nejv
ětší
lé
Slovanu sezóně prav imov. Dvaa it uzbecký
dvacetile
reidelně
hlavní Bratislava.
tý hráč
Je to rych nastupoval
před
jen chvil ností je
v sesta
lonohý
tah na
vě
útočník,
bran
sadil se ku, ale rád
jehož
bych Boheku. „Nechci
nou Azizv českém fotba
tady být
Ibragimov
le,” říká mce pomohl
roky,
a proláma
takž
.
Ibragimo e základy „Na Slovensk nou slove
nštijsem
u jsem
již
mistrovs v reprezent
hrál dva
oval Uzbepochytil,” vysv
vanu dal tví Asie, kde
kistá
ětluj
se
e.
n
ve
Obranné 28 zápasechprosadil i střeli na loňském
řady Klok
ecky. Ve
5 gólů
on přich
Sloanů posil .
„O Boheází na půlroční
uje Ivan
hosto
Janek.
noušcích,mce jsem
Také
hodně vání a s násle
jsem do díky který
slyšel,
dnou
m klub
především opcí.
Prahy
dařit
o fai fotba přišel a douf existuje. I
lově,”
kvůli tomu
který
ám, že
hrál
říká dvaa
se mi
odchovan i za slove
tady
dvac
Ivan
cem Slova nskou jedn etiletý fotba bude
V Čásla
advacítku
lista,
nu, teď
vi trené
kladní
popr
. Jane
sestavě r Pavel Hofty vé mění
k je
na hřišt
dres
post prav
ch svěř
il Jank .
„Janek ě dostal v 56. ého obrá
nce, Ibragovi v záVyhrávalpodal na kraji minutě, kdy
imov
hře, zapoosobní soub obrany velmnahradil Škod se
oje, ukáz
u.
i dobr
k našim joval se
ý výko
al velký
i do
ofen
přehled n.
mladíka nejlepším
hráčům,” zívy. Celk
ve
kouč
ově patři
„Ibragimo Hoftych.
chválil
l
v měl
slove
pasu, ale
nského
pozic
pokoušel svou roli také i těžší, šel do
má kvali se o centry zvládl. Vybo rozehraného
joval něko
do
zákému tu na základní šestnáctky
lik míčů
repre
. I on
sestavu,”
,
prok
Ve Fulne zentantovi
v zelen věřil Hoftych ázal, že
noví hráč ku už se
do zákla obílém dresu i uzbeci, Jane
linie,
.
dní sesta
Ibragimov k znovu
na prav vy dostali
záka.
Více vidět na hrot
oba
ý kraji
se bil
obranné
byl tento místo potre
ze všec
velké
h sil, před krát Ibrag staného
šanc
poločasem imov, na Slevepředu e. Janek
hrotu
se
zapomen chtěl hodn
Na obou
ě útoč prosadil i do
ul.
it, obča
litní přípr posilách
s se ale
je vidět
avu
a proto
v nabi
,
tém kádrže mají za
jim na
sebo
hráči
u Slov
adap
mají
anu Bratiu kvasvou kvali ještě šest taci stačila
jen chvil slava,
své anga tu, a při obouzápasů na
ka. Oba
žmá v
stranném to, aby
Bohemce
potvrdili
zájmu
prodlouži
pak moh
t.
ou
I

Bohemians

ZAJÍMAVOSTI ČKU
OLÍ
B

Aziz Ibr
agi

mov

Janek

1905 –

MFK OKD

11

Karviná

ěhem dvou měsíců, od 5. července do 5.
září měli čtenáři oficiálních stránek hanspaulského týmu Kenguru FC možnost hlasovat v již třetím ročníku virtuální soutěže
o Miss Kenguru. Novou Miss se pro fotbalovou
sezónu 2007/2008 stala klokanka s pořadovým číslem 50, čtyřiadvacetiletá Jana Johanka Behenská z Prahy 10! Fanoušci
Bohemians 1905 ji přidělili celkově 249 hlasů,
druhá v pořadí – klokanka s číslem 22 získala
rovné „dvě stovky“ sympatií. Na bronzové
příčce se nakonec umístila se 145 hlasy klokanka s číslem 4, aktivní bubenice Anča.
Kompletní výsledky soutěže naleznete na
stránkách Kenguru.cz během příštího týdne.
Ke stáhnutí nebude chybět ani prezentace výsledků v PPS podobě.
Ve třetím ročníku se opět navýšil počet soutěžících fanynek. Oproti předchozímu ročníku,
se v letošní soutěži objevila rovná stovka klokanek. Každý hlasující měl možnost si vybrat,
po dobu 60 dní, z deseti řad vždy tu jednu nejkrásnější dívku. Každý hlasující měl k dispozici
10 hlasů. Z tohoto hlasování nakonec vzešla
nová vítězka, která bude opět „vládnout“ po
dobu 1 roku. Z rukou loňské Miss, slečny Martiny Zelingerové z Jičína, obdrží vítězka o přestávce dnešního utkání Bohemians 1905 –
Karviná hlavní cenu, tedy fotbalový dres
Bohemians zn. UMBRO s popiskem Miss Kenguru 2007/2008. U gratulace samozřejmě nebude chybět zástupce klubu Bohemians 1905,
dále pak autor soutěže fanoušek priessnitz
a fotograf většiny soutěžících, fanoušek Bary
z uskupení Gang Of Greens. Vítězný snímek
nové miss ovšem vyfotil, při loňském listopadovém utkání v Brně, jiný autor. Přední český
fotograf Michal Sváček.

3 Slovo trenéra

Nová Miss je rovněž patronkou dnešního
domácího zápasu s Karvinou. Po skončení
duelu tak tradičně předá hlavní cenu nejlepšímu hráči Bohemians, který bude zvolen
fanoušky v pravidelné SMS soutěži UMBRO
hráč utkání!
autor: priessnitz
foto: -sváči-

12 Minulé zápasy
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Remízy
jsou málo,
ale není
remíza
jako
remíza...

Vážení fanoušci,
dovolím si zhodnotit poslední tři utkání, která
skončila dělbou bodů. Ještě než začnu s hodnocením třech posledních utkání, tak pouze podotknu,
že druhá liga je soutěží kvalitativně nesmírně vyrovnanou a ani naše mužstvo v ní nikterak nevybočuje, zvláště pak, když nám chybí Dalibor Slezák
a zatím naplno nemůže hrát Lukáš Hartig, tedy
borci, kteří jsou vítěznými typy a mužstvo dokážou
strhnout svou zarputilostí. Jediné, a to obrovské
plus má Bohemka ve Vás, ve vynikajících fanoušcích, čehož si všichni nesmírně vážíme.
K samotným utkáním. Se Spartou B se jednalo se
o kvalitní duel s kvalitním protivníkem, který si nevypracoval ani jednu větší šanci. My jsme trestuhodně „zavraždili“ 5 gólovek, postupně dvakrát
Morávek a jednou Škoda, Kotyza a Moravec. Proto
jsme v tomto utkání nezvítězili.
V Čáslavi se jednalo o utkání na hřišti vedoucího
mužstva soutěže, v prostředí, kde se těžko hraje.
A to doslova… Utkání mělo především díky Vám vynikající kulisu. I před Vámi si rozhodčí Býma, s úsměvem na rtech, dovolil několik „sporných“
verdiktů a v klidu nastavil tolik, kolik nastavil. Nicméně, vzhledem k průběhu utkání je remíza asi odpovídající, a to i vzhledem ke kvalitě současné
Čáslavi, která se projevila i v následujícím kole při
remíze v Opavě.

P AV E L H O F T Y C H
t r e n é r A- t ý m u
Mužstvo Fulneku rozhodně nepatří mezi outsidery
soutěže. Přestože se jim zatím nedaří, neprohráli
doma již 15 měsíců. V utkání nás nejvíce trápili matadoři Slončík a Vajda. Prohrávali jsme, šťastně
jsme se brankou Pavla Lukáše vrátili do hry, ale bohužel po zbytečném vyloučení Petra Kunáška jsme
byli nakonec rádi za vydřený bod.
Nyní před námi stojí další moravský klub Karviná
a my všichni víme, že není čas na alibi. Prostě musíme dnešní zápas vyhrát a přerušit naši sérii bez
výhry.
Děkujeme za podporu!
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„Přátelské povídání se sudím Býmou.“ – Čáslav – Bohemians 1905

FOTO MAGAZÍNU

UMBRO
hráč utkání
P

ři posledním domácím utkání v neděli 21.
září se Spartou B jste měli poprvé možnost hlasovat o UMBRO hráči utkání. Hlasování se uskutečnilo pomocí zasílání SMS zpráv
v rámci služby Premium SMS. Prvním vítězem
soutěže se stal Jan Morávek, kterému tradičně předal cenu patron utkání Jan Rezek.
Tentokrát však nepředával obvyklý koš od
partnerů klubu, ale speciální cenu vyhotovenou pro tuto příležitost. V prvním kole hlasování bylo pořadí hráčů následující:
1.
2. – 3.
2. – 3.
4.
5.

Jan Morávek,
Dalibor Slezák,
Petr Kunášek,
Radek Sňozík,
Lukáš Marek

(následující hráči měli alespoň 1 platný
hlas – Lukáš, Hartig, Nikl, Kotyza, Bartek).
Celkem bylo V odevzdáno 172 platných
hlasů.

Volba UMBRO hráče utkání, bude v této
sezóně pravidelnou součástí všech domácích
utkání Bohemians 1905. Hlasovat můžete
pomocí SMS zpráv, v rámci služby Premium
SMS. Jelikož se Premium SMS stane v blízké
budoucnosti často používanou formou hlasování v nejrůznějších otázkách, doporučujeme
Vám, kteří jste si tuto službu ještě neaktivovali, abyste tak učinili. Ve zbytku roku plánujeme
realizovat
touto
formou,
vedle
pravidelné volby Umbro hráče utkání, ještě
další významná hlasování.
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Aktivace služeb SMS Premium se realizuje
přes zaměstnance call-centra vašeho mobilního operátora. Pro aktivaci služby je nutné
sdělit Vaše telefonní číslo spolu s číslem
smlouvy. Pokud máte předplacenou kartu,
stačí uvést pouze telefonní číslo SIM karty,
kterou chcete pro služby SMS Premium aktivovat.
Pokud používáte některý z tarifů společnosti T-mobile, volejte na 4603 ze sítě T-Mobile nebo +420 603 603 603 z ostatních sítí.
V případě, že používáte jakýkoliv tarif společnosti O2 volejte * 11 (ze sítě O2) nebo
800 02 02 02 pro volání z jiné sítě (u běžných tarifů stačí uvést pouze Vaše telefonní
číslo a operátor službu na požádání aktivuje). Zákazníci společnosti Vodafone mají
službu SMS Premium aktivovanou automaticky. V případě blokace například firemních
čísel, je třeba se domluvit s odpovědnou
osobou ve Vaší firmě, která zajišťuje administraci smluv s mobilním operátorem.
Jak jsme již před minulým kolem avizovali,
poměrná částka z výnosu za přijaté SMS jde
na účet našeho klubu. Hlasujte proto pravidelně a vyjádřete tím podporu nejen svému
oblíbenému hráči, ale i Vašemu klubu. Hlasující mají možnost získat zajímavé ceny od
partnera soutěže společnosti UMBRO. V případě, že chcete volit UMBRO hráče utkání,
posílejte SMS ve tvaru: BOH HRAC X (číslo
hráče)na telefonní číslo 903 09 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.

Lukáš Hartig –eso trenéra Petržely
(* 28. října 1976 v Býchorech)

L

ukáš Hartig fotbalově vyrůstal v rodné vesničce Býchory. Prvním větším přestupem jeho
fotbalového života pro něj byl přechod do týmu
krajského přeboru z Velimi. Zde Lukáš naplno
projevil své mimořádné střelecké vlohy, kdy
během jednoho ročníku Středočeského krajského přeboru vstřelil více jak třicet branek.
Tento mimořádný výkon neunikl pozornosti trenérů z vyšších soutěží a v létě roku 2000 odešel
Lukáš Hartig do prvoligových CU Bohemians, kde
se pod vedením náročného trenéra Petržely stal
okamžitě jedním ze základních stavebních kamenů mužstva. Lukáš vstřelil svůj první ligový
gól v utkání 5. kola proti týmu 1. FC Synot.
Vrcholem první Lukášovy sezóny v Bohemians
se však stalo utkání se Spartou Praha, kdy Lukáš
uchvátil doslova celou fotbalovou Prahu. V památném utkání připravil svým spoluhráčům 3 góly jak
na zlatém podnose. V krásném, slunném, říjnovém odpoledni porazila „Bohemka“ obhájce titulu
4:2 a média informoval o tom, že Bohemians oprášili zašlou klokaní slávu. Bohužel v sezóně
2000/01 mužstvo Bohemians až příliš často ukazovalo svou nevyzrálost a mnohokrát nedokázalo
zopakovat předchozí kvalitní výkony. V průběhu
jarní sezóny 2000/01 se podařilo poměrně brzy
zažehnat nebezpečí sestupu a povedený závěr
soutěže nakonec vynesl Bohemku na 8. místo v tabulce a Lukáše Hartiga na pozici nejlepšího střelce
klubu s pěti vstřelenými góly. Lukášovi střelecké
schopnosti spolu s železnou kondicí a nebývalou
rychlostí imponovali mnoha trenérům předních
klubů v ČR.
Sezónu 2001/02 zahájila Bohemka doslova fantasticky. Po dvougólovém vítězství v domácím utkání
s nováčkem z Opavy přišlo famózní vítězství 5:1 na
půdě účastníka poháru UEFA z Příbrami. V tomto utkání hrál Lukáš Hartig opět významnou úlohu a pomohl svým krásným gólem ke skvělému vítězství.
Následovala další úžasné vítězné utkání se Sigmou
Olomouc a „Bohemka“ stanula po mnoha letech opět
v čele prvoligového pelotonu. Tento skvělý vstup do
soutěže se projevil na velkém zájmu o naše hráče,
zejména o Lukáše Hartiga. Sparta, která nezačala
sezónu příliš dobře, potřebovala pro svůj nátlakový
fotbal, který se jí snažil ordinovat trenér Hřebík, obětavého a rychlostně vybaveného hráče, a to ideálně
splňoval právě Lukáš Hartig. Bohemka nakonec volání Sparty vyslyšela a Lukáše do Sparty zapůjčila.
Lukáš tedy udělal během přibližně 14 měsíců nebývalý vzestup z hráče krajského přeboru po oporu
mužstva hrajícího úspěšně v Lize mistrů. Lukáš ve
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Spartě odehrál mnoho povedených zápasů, ale v závěru svého hostování se zranil a nemohl pořádně
trénovat. Postupně ztrácel své místo v sestavě a po
odchodu trenéra Hřebíka byl nucen odejít i on sám.
Lukáš se vrátil zpět do „Bohemky“ těsně před koncem ligového ročníku 2001/02. V následujícím ročníku 2002/03 odehrál Lukáš v „Bohemce“ ještě
nepovedenou podzimní část, kdy klub získal pouze
devět bodů a směřoval neodvratně k sestupu.
V zimní přestávce byl Lukáš Hartig spolu s Kamilem Čontofalským prodán do Zenitu Petrohrad, ve
kterém v té době působil už trenér Vlastimil Petržela. V Petrohradu odehrál několik úspěšných
sezón, kdy si zahrál i pohár UEFA a následně odešel
do Artmedie Bratislava, kde si znovu zahrál Ligy mistrů. Z Artmedie Bratislava pak opět přestoupil za
trenérem Petrželou, tentokrát do Sigmy Olomouc.
No a ze Sigmy Olomouc vedli jeho kroky zpátky
tam, kde začal svou strmou cestu vzhůru, do vršovického „Ďolíčku“.
I

Už naplno trénuji...
Rozhovor s Lukášem Hartigem

Jaký je tvůj aktuální zdravotní stav?
Určitě lepší, než když jsem sem přišel. Už
naplno trénuji a zapojil jsem se i do dvou zápasů. Vnímám to pozitivně.
Jak si spokojen s tím, jak probíhá tvůj
návrat na hřiště?
Čekali jsme, že ten návrat na hřiště by se
mohl uskutečnit koncem září nebo začátkem
října. Takže naše předpoklady se víceméně
potvrdily. Takže se dá říci, že jsem spokojen.
Kdy odhaduješ, že budeš moci nastoupit od začátku a odehrát podstatnou část
utkání?
Tak třeba už teď v neděli. Ale ne, těžko
říct, kdy mi to dovolí noha a hlavně moje fyzická kondice. Přeci jen je to jedenáct měsíců od úrazu, takže musím především
nabírat kondici.
Jak si spokojen s dvěma starty, které
si absolvoval v utkáních se Spartou B
a s Fulnekem?
Tak já jsem především rád, že jsem se dostal na hřiště. Ale mrzí mě ty dvě remízy.
Hlavně v zápase se Spartou B, kdy jsme měli
v závěru čtyři vyložené šance a minimálně
jeden gól jsme tam prostě měli dotlačit. Takže
to pro nás byly vyloženě dva ztracené body.

pořádně posoudit. Posuzovat budu moct, až
odehraji alespoň některá utkání od začátku.
Zatím je příliš brzy hodnotit.
Koho považuješ za největšího konkurenta Bohemky v boji o postup?
Před sezónou jsem si myslel, že největšími
konkurenty Bohemky budou Slovácko a Hradec Králové, kterým se ale nyní moc nedaří.
Přesto si myslím, že se tyto týmy vrátí do boje
o postup. Dále je to Jihlava, která v tuto chvíli
vede tabulku. Ta je určitě vážným aspirantem
na postup.
Jak vnímáš současnou atmosféru v Bohemce? V čem je jiná než před šesti lety?
Já si myslím, že atmosféra v Bohemce určitě není jiná. Je to pořád rodinný klub, který
má výborné diváky. Je to stále klub, na který
chodí hodně diváků, kteří nás navíc hodně
povzbuzují. Takže bych v tom žádný rozdíl
neviděl.
Jak se liší přístup trenéra Hoftycha od
přístupu trenéra Petržely, pod kterým si
několikrát působil?
Trenér Hoftych daleko více komunikuje
s hráči. Často si je k sobě volá, rozebírá s nimi
utkání. Trenér Petržela se s hráči tolik nebavil. Jakýkoliv nezdar řešil vždy nějakým tréninkem navíc. Byl to prostě typický dril.

Co říkáš na úroveň druhé ligy? Dlouho
si působil v nejvyšších soutěžích.
Tak já se zatím v druhé lize teprve oťukávám. Nejsem tedy schopen úroveň druhé ligy

I
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Představení posil
B

ohemians 1905 získali krátce před uzavřením
letním přestupů dvě posily ze Slovanu Bratislava. Zelenobílý dres oblékne uzbecký reprezentant, útočník Aziz Ibragimov a pravý obránce Ivan
Janek. „Oba hráči přicházejí na půlroční hostování.
Jedná se o mladé, ale zároveň už zkušené hráče,
kteří mají za sebou úspěšnou sezonu a pokud se
uplatní v dresu Bohemky, rádi bychom je přivedli na
přestup. Proto myslíme i na opci,” říká Jiří Steinbroch, sportovní ředitel Bohemians 1905.
Bohemians již delší čas pracovali na příchodu
útočníka. Právě v ofenzivě má Bohemka největší
problémy. Útočnou sílu by měl posílit uzbecký reprezentant Aziz Ibragimov. Dvaadvacetiletý hráč
v minulé sezóně pravidelně nastupoval v sestavě
Slovanu Bratislava. Je to rychlonohý útočník, jehož
hlavní předností je tah na branku. „Nechci tady být
jen chvilku, ale rád bych Bohemce pomohl a prosadil se v českém fotbale,” říká lámanou slovenštinou Aziz Ibragimov. „Na Slovensku jsem hrál dva
roky, takže základy jsem již pochytil,” vysvětluje.
Ibragimov reprezentoval Uzbekistán i na loňském
mistrovství Asie, kde se prosadil i střelecky. Ve Slovanu dal ve 28 zápasech 5 gólů.
Obranné řady Klokanů posiluje Ivan Janek. Také
on přichází na půlroční hostování a s následnou opcí.
„O Bohemce jsem hodně slyšel, především o fanoušcích, díky kterým klub existuje. I kvůli tomu
jsem do Prahy přišel a doufám, že se mi tady bude
dařit i fotbalově,” říká dvaadvacetiletý fotbalista,
který hrál i za slovenskou jednadvacítku. Janek je
odchovancem Slovanu, teď poprvé mění dres.
V Čáslavi trenér Pavel Hoftych svěřil Jankovi v základní sestavě post pravého obránce, Ibragimov se
na hřiště dostal v 56. minutě, kdy nahradil Škodu.
„Janek podal na kraji obrany velmi dobrý výkon.
Vyhrával osobní souboje, ukázal velký přehled ve
hře, zapojoval se i do ofenzívy. Celkově patřil
k našim nejlepším hráčům,” chválil slovenského
mladíka kouč Hoftych.
„Ibragimov měl pozici těžší, šel do rozehraného zápasu, ale svou roli také zvládl. Vybojoval několik míčů,
pokoušel se o centry do šestnáctky. I on prokázal, že
má kvalitu na základní sestavu,” věřil Hoftych i uzbeckému reprezentantovi v zelenobílém dresu.
Ve Fulneku už se do základní sestavy dostali oba
noví hráči, Janek znovu na pravý kraji obranné
linie, Ibragimov na hrot místo potrestaného Slezáka. Více vidět byl tentokrát Ibragimov, na hrotu
se bil ze všech sil, před poločasem se prosadil i do
velké šance. Janek chtěl hodně útočit, občas se ale
vepředu zapomenul.
Na obou posilách je vidět, že mají za sebou kvalitní přípravu v nabitém kádru Slovanu Bratislava,
a proto jim na adaptaci stačila jen chvilka. Oba
hráči mají ještě šest zápasů na to, aby potvrdili
svou kvalitu, a při oboustranném zájmu pak mohou
své angažmá v Bohemce prodloužit.
I

Aziz Ibragimov
Ivan Janek
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BOHEMIANS 1905
AC SPARTA PRAHA B
K

do zavítal v neděli v podvečer na druholigový
zápas do Ďolíčku, stal se návštěvníkem festivalu neproměněných šancí. Tolik „tutovek“ v jednom
zápasu mít Bohemka asi dlouho nebude. Předně,
kdo si myslel, že rezervu Sparty lehce převálcujeme,
nebyl realista. I béčko Sparty má svou kvalitu, neboť
jsou v něm hráči, kteří mají ligový potenciál a pro ten
si je Sparta vybrala a drží. První poločas se odehrával v poměrně slušném tempu, jen to pověstné koření v podobě šancí a gólů chybělo. Výjimkou byla
jedině akce z 31. minuty, kdy Jan Morávek si svým
typickým způsobem obhodil obránce a za hranicí velkého vápna stál již proti brankáři úplně sám. Diváci
na tribuně ve vzdálenějších sektorech již jásali, ale
míč nakonec minul tyč překonaného Grigara.

I druhý poločas
začal velmi nadějně
a hráči v zelenobílém měli mírnou
převahu. Ta vyvrcholila hned v 51.
minutě, kdy se po
centru z levé strany
ocitl před brankářem zcela sám Milan
Škoda, ale zákrok
Grigara jeho radost
zmařil. Další šance
si byly hodně podobné. Přesné centry do vápna nacházejí svého adresáta, ale ani Kotyza a o něco později Morávek si nedokáží míč dobře zpracovat ke
střele a výrazná šance tak zůstává bez gólového
efektu. Ještě jedna příležitost stojí za zmínku, a to
když Jan Moravec nebezpečně pálí zpoza šestnáctky.
Škoda jen, že mu rozhodčí clonil v důraznějším rozběhu, pak by jeho střela měla jistě ještě větší razanci. Po takových šancích tak na konci zápasu
převažovaly spíše rozpaky a určitá rozmrzelost, byť
na konci soutěže může každý bod hrát svou roli.
Pavel Hoftych zápas výstižně shrnul: „Stál proti
nám velmi dobrý soupeř, přesto jsme měli vyhrát.
Měli jsme pět tutovek, které prostě musíme proměnit“.
Na druhé straně zápas přinesl i některá významná pozitiva – nejvyšší diváckou návštěvu ze
všech prvoligových i druholigových zápasů toho víkendu a pak, návrat Lukáše Hartiga na trávník, kde
před lety jeho úspěšná kariéra začala a hra, která
naznačovala, že bude pro znovuzrozenou Bohemku
I
opět přínosem.

BOHEMIANS 1905 – AC SPARTA PRAHA B 0:0
Rozhodčí: Ardeleanu (známka 7) – Zlámal, Lhoták.
ŽK: Kunášek, Marek – Glasser, Kolář.
Diváků: 6152.
Bohemians 1905: Sňozík – Marek, Nikl, Lukáš, Kunášek – Kotyza, Karal (78. Adam), Morávek,
Bartek (67. Moravec) – Škoda (73. Hartig), Slezák.
AC Sparta Praha B: Grigar – Valíček, Doležal (89. Kokoška), Mareš, Krob – Glasser, Pečnik (77. Bíro),
Sedláček, Kolář – Wilfried, J.Kadlec (66. Třešňák).
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FC ZENIT ČÁSLAV
BOHEMIANS 1905

U

tkání dvou předních celků letošního ročníku druhé fotbalové ligy přilákalo na
stadionek v Čáslavi vysoce nadprůměrnou druholigovou návštěvu dvou a půl tisíc diváků.
Na této návštěvě se významně
podíleli i fanoušci Bohemians,
kterých do Čáslavi dorazila
téměř tisícovka. První poločas
utkání začal v relativně vysokém tempu, hra se přelévala
z jedné strany na druhou,
ovšem jen po pokutová území.
Náznakem šance na straně Bohemians byl jen Škodův jemný
hlavičkový lob, který skončil
vedle. Na druhé straně agilní
Strnad nepřekvapil Sňozíka
v brance Bohemians ostrou
ranou z těžkého úhlu.
V 36. minutě Špidlen poslal
šikovně za obranu opět nejlepšího střelce Čáslavi, ovšem
Strnadovi se zakončení nepovedlo. V druhém
poločase měl opět
Strnad ke gólu velice blízko, ale po Brunclíkově centru vypálil pouze do břevna Sňozí-

kovy brány. Oba týmy se dál viditelně soustředily na zabezpečenou obranu a hra se
většinou odehrávala ve středu hřiště. Góly
tak přineslo až dramatické, více jak sedmiminutové, nastavení. V jeho úvodu sudí nejprve neudělil druhou žlutou kartu domácímu
Brunclíkovi za velmi tvrdý faul na hostujícího
Petra Kunáška a následně udělil za jemné
stažení unikajícího protihráče žlutou kartu
Davidu Bartkovi. V páté minutě nastavení
unikl domácí obraně Jan Morávek a ranou
ke vzdálenější tyči skóroval. Ihned po
vstřelení gólu bylo utkání opět přerušeno
a ohlášeny další minuty nastavení. Při následném zoufalém čáslavském náporu
přiběhl do soupeřovy šestnáctky i gólman Švenger, který hlavou usměrnil
centr Brezinského z trestného kopu
a vyrovnávací branku na 1:1 si
v osmé minutě nastavení připsal Fikejz. Prakticky
ihned po vstřelení vyrovnávací branky bylo
utkání rozhodčím
Býmou ukončeno, což
vyvolalo na straně
Bohemians velkou nevoli. Strkanice v středovém kruhu vyvrcholila dodatečným vyloučením Dalibora Slezáka kvůli údajnému
napadení domácího hráče Haniaka.
I

FC ZENIT ČÁSLAV – BOHEMIANS 1905 1:1 (0:0)
Branky: 98. Fikejz – 95. Morávek.
Rozhodčí: Býma – Tacina, Santarius.
ŽK: Brunclík – Bartek. ČK: 99. Slezák.
Diváků: 2500 (vyprodáno).
Sestava FC Zenit Čáslav: Švenger – Kotrba, Mráz, T. Brezinský, Prášil – Dolejš (79. Urban), Dian (64. Fikejz),
Haniak, Brunclík, Špidlen – Strnad.
Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Janek, Lukáš, Nikl, Kunášek – Kotyza (40. Moravec), Karal, Morávek,
Roth (78. Bartek) – Slezák, Škoda (56. Ibragimov).
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FOTBAL FULNEK
BOHEMIANS 1905

1
1

B

ohemka v 10. druholigovém kole jela do Fulneku s cílem ukončit nepříjemnou pětizápasovou sérii bez vítězství, ale nakonec se vracela jen
s bodem za remízu 1:1 a musela za něj být, vzhledem k vývoji zápasu, ráda.
Po úvodu, ve kterém byla Bohemka rozhodně
aktivnější, přišel v 17. minutě zčistajasna gól domácích. Po pěkné akci, kterou založil Slončík a následném centru Vajdy, se hlavou trefil volný Koštuřík.
Bohemka se z inkasované branky těžko vzpamatovávala a nemohla se proti dobře hrajícím domácím prosadit. Povedlo se jí to až v samém závěru
první půle. Nejprve na levé straně přešel přes Krále
aktivní Ibragimov, gólman Pospěch ale dobře vy-

běhl a šanci zlikvidoval. V poslední minutě po rohovém kopu odražený balon napálil Moravec, ve skrumáži Ibragimovovi nevyšel pokus o nůžky, ale
důsledný stoper Lukáš Pospěcha překonal.
Úvod druhého dějství patřil hráčům v zelenobílém, vytvořili si velký tlak a několik dobrých
šancí, ale vyloučení Kunáška v 69. minutě dostalo
do hry zpět Fulnek. Ještě předtím rozhodčí Mikel
neuznal domácím gól pro Koštuříkův ofsajd. „Věřil
jsem, že když jsme vyrovnali v závěru poločasu
a dostali se zpět do hry, že odehrajeme zbytek utkání nahoře a že když se nám nepovede zvýšit ze
začátku poločasu, tak na závěr přijde Lukáš Hartig, který přinese nadstavbu a donutí soupeře
k chybě. Bohužel tam Lukáš šel už v deseti lidech
a měl to moc složité,” dodal trenér Pavel Hoftych.
Zbytek zápasu již byl v režii domácích, Bohemka

FOTBAL FULNEK – BOHEMIANS 1905 1:1 (1:1)
Branky: 16. Koštuřík – 45. Lukáš.
Rozhodčí: Mikel – Handlíř, Drastík.
ŽK: Slončík – Lukáš, Nikl, Karal. ČK: 69. Kunášek.
Diváků: 573.
Sestava Fotbal Fulnek: Pospěch – Jindřišek, Král, Staš, Vajda – Huvar (77. Vyskočil), Slončík (63. Lukaštík),
Pavlík, Švec – Schulmeister (57. Traxl), Koštuřík.
Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Janek, Lukáš, Nikl, Kunášek – Moravec (79. Pávek), Adam, Karal,
Bartek – Škoda (72. Hartig), Ibragimov.
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se v oslabení musela soutředit na obranu a tlak Fulneku se jí nakonec podařilo ustát.
„Sehráli jsme nešťastné utkání, Bohemka nás
překvapila aktivním úvodem, kdy i bez Morávka dokázali hráči soupeře zakombinovat ve středu pole.
Po vstřelené brance šel náš výkon nahoru, mrzí mě
neuznaná druhá branka a zbytečný roh v závěru
první půle, po kterém přišlo vyrovnání,” zhodnotil
trenér domácích Miroslav Takáč první poločas a vrátil se k zakončení Koštuříka z ofsajdového postavení. „I úvod druhé půle patřil Bohemce, další
průběh ovlivnilo vyloučení Kunáška. Musím
pochválit svůj tým za řadu šancí v závěru zápasu,”
vyjádřil se trenér Takáč ke zbytku zápasu.
„Chybělo tomu více branek v úvodu druhého poločasu, kdy jsme měli několik slibných šancí a měli
je dotlačit do koncovky, je to naše dlouhodobější
bolest,” vypíchl Pavel Hoftych slabinu Bohemky
z posledních zápasů. V dresu Fulneku se výborným
výkonem prezentovali nejzkušenější hráči domácích, Radek Slončík a Tomáš Vajda. Trenér Hoftych
výkon obou domácích hráčů zmínil i ve svém hod-

nocení: „Starší hráči Fulneku, Slončík a Vajda,
svým výkonem dnes dokázali, že věk ve fotbale nerozhoduje.”
V dresu Bohemky nenastoupil Honza Morávek,
jehož tvořivé schopnosti a schopnost připravit překvapivé řešení dnes Bohemce v některých fázích hry
chybělo. „Honza měl z posledního utkání v Čáslavi
pohmožděný sval, ještě k tomu dostal prášky, po kterých se mu zvedla teplota. Praktický celý týden netrénoval a v pátek bylo jasné, že s námi neodjede,”
I
vysvětlil absenci Morávka trenér Hoftych.
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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

MFK OKD Karviná
neděli nás čeká již třetí soupeř ze
severu Moravy. V dosavadních dvou
zápasech, které jsme oba odehráli
venku, se nám výsledkově vůbec nedařilo.
Bilance jedné prohry a jedné remízy mluví za
vše. Je na čase s tím něco udělat a konečně
naplno bodovat. Soupeř, který nám stojí
v cestě, je určitě k poražení. Zatím se prezentuje velmi nevyrovnanými výkony a venku
vyhrál pouze v Ústí nad Labem. Na druhou
stranu dokázali karvinští doma porazit ambiciózní Most i nebezpečný Třinec.
Karvinský fotbal vždy trpěl velkou roztříštěností mnoha klubů. Zvrat nastal v 90. letech,
kdy dohodou Kovony s Vítkovicemi přešla II.
liga do Karviné. V ročníku 1995/96 nastupovali hráči pod hlavičkou FC Karviná a dokonce
vybojovali historický postup do I. ligy. V té
době také došlo ke sloučení tří tehdy největších oddílů ve městě. První liga se v Karviné
hrála i v následujících dvou sezonách. Po přišel pád, znovu postup a zase pád. Tentokrát
však hodně tvrdě na zem. Díky špatné ekonomice nebyla nebyla schopna FC Karviná
v ročníku 2002/03 pokračovat ani v jarní části
divize. Jediným životaschopným oddílem ve
městě tak zůstali fotbalisté TJ Jäkl hrající
krajský přebor. Jejich funkcionáři nechtěli dopustit zánik fotbalu v Karviné a pokusili se

V
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o zdánlivě nemožné. Vystoupili ze svazku s TJ
Jäkl, přejmenovali se na Městský fotbalový
klub, vyřešili dluhy FC Karviná a zajistili dohrání soutěže. Nakonec se s obrovskými potížemi podařilo situaci zvládnout tak, aby
mohly být zahájeny soutěže ročníku 2003/04
v přeboru. Z něj se podařilo vzápětí postoupit
do divize a v ročníku 2006/07 až do třetí ligy.
Letos v létě se vedení klubu podařilo odkoupit od postupující Olomouce B druholigovou
licenci.
V dosud odehrané třetině soutěže patří MFK
OKD Karviné s 12 body velmi slušná 12.
příčka. Při vyrovnanosti druhé ligy na nás
ztrácí mužstvo trenéra Leoše Kalvody pouze
pět bodů. Zajímavostí je, že zatím ani v jednom zápase neremizovali. Po úvodních dvou
porážkách přišly dvě vítězství, z nichž zvláště
to domácí na Mostem bylo velmi nečekané
a cenné. Po další sérii tři proher se výsledky
začaly pravidelně střídat. Posledním domácím
vítězství 2:0 nad Vítkovicemi by tak podle
statistiky měly vystřídat porážka v následujícím zápase. Mezi nejznámější hráče na soupisce patří nám dobře známý útočník Martin
Opic, který už soupeřům dokázal nasázet 4
góly, exžižkovský obránce Jan Buryán a bývalý defenzivní záložník z Olomouce Filip
Rýdel (ten skoroval již třikrát).
I

Dalibor Slezák

ážení fanoušci Bohemians, jak jste se již
mohli dozvědět na stránkách www.bohemians1905.cz, chystá se pro Vás na příští utkání s Vysočinou Jihlava (neděle 26. října v 17:00)
„Cesta za titulem“. Smyslem této akce je připomenutí 25 let starého mistrovského titulu našeho
klubu a vzpomínka na nejúspěšnějšího trenéra
v naší klubové historii pana Tomáše Pospíchala, od
jehož smrti uplyne 21. října pět let. Před samotným
utkáním je pro Vás připraveno mnoho atrakcí. Apelujeme proto na Vás, abyste tentokrát dorazili do
Ďolíčku o něco dříve a měli tak dostatek času vychutnat si atmosféru „zlatých časů“ v historii našeho klubu. Brány stadionu se Vám otevřou
tradičně 2 hodiny před utkáním. Jednou z hlavních
atrakcí předzápasového programu v zázemí sta-

V

dionu bude i výstava fotografií a relikvií z mistrovské sezóny 1982/83. Kromě výstavy se můžete
těšit i na další atrakce, o kterých Vás však budeme
informovat později. Věříme, že kombinace atraktivního utkání spolu s touto slavnostní událostí, vyvolá
zvýšení Vašeho zájmu natolik, že se nám společnými silami podaří poprvé v této sezóně vyprodat
náš stadion v Ďolíčku. Jak tomu bylo i při předcházejících cestách (Cesta za klokanem, Cesta za světlem atd.), tak i tentokrát Vás vyzýváme, abyste
každý z Vás přivedli do Ďolíčku alespoň jednoho kamaráda či příbuzného. Ukažme, že je naše „bohemácká“ rodina dostatečně početná. Těšíme se na
Vás při „Cestě za titulem“ a očekáváme Vás v rekordním počtu. Bohemka do toho!
I
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Jan Malinda

Ilegální vztahy

V

minulém týdnu jste byli informováni, že
právě vyšla další z řady knih, které alespoň zčásti pojednávají o našem fotbalovém
klubu. Tou knihou je monografie Jana Malindy
Ilegální vztahy. Knihu můžete zakoupit mj.
v našem fanshopu. Krátkou anotaci knihy
Vám nyní předkládáme:
Chodíte spolu pět let. Kamarádi si pořizují
hypotéky a děti, jen vy ještě ne. Protože se
bojíte. Dospělosti. Už se nemilujete, ale
nedokážete se ani rozejít. Smysl má jen váš
klub. Jenže fotbalová Bohemka zmizí z ligy,
zemře. Pak si vzpomenete na bráchu, který
žije za oceánem, kdesi v Americe. Jako ilegál. A tak dáte v práci výpověď. A koupíte si
letenku...
Jsme generace odsouzená k frustraci z nekonečného množství možností. Naše rodiče
drtilo, že se směli posunovat pouze jako vagónky na neperspektivní tovární vlečce.
Naši generaci paradoxně deprimuje, že nás
žádné koleje nesvírají a že si můžeme jezdit
off-road, kdekoliv se nám zlíbí. Oni marně
hledali smysl života v uspěchaných manželstvích, my ho lovíme na googlu. Životní rytmus opustil uzavřený kruh zemědělské
jistoty jaro-léto-podzim-zima, svištíme na
nekonečném tobogánu příležitostí. Vyhraje
ten, kdo umře bohatší.
Ilegální vztahy. Próza ze současnosti.
I

Jan Malinda
(1982 v Mělníku)
Po maturitě na gymnáziu se živil jako
skladník v papírnách, portýr, tazatel terénních výzkumů či doplňovač zboží v hypermarketu a současně vystudoval žurnalistiku
na FSV UK. V roce 2005 strávil několik měsíců v Tennessee (USA). Nyní pracuje jako
reportér Magazínu MF DNES. Dosud vydal
dvě novely Lepší než prstem do oka (2002)
a Polopravdy, čtvrtpravdy a celolži (2003).
Žije střídavě v Praze a v Litoměřicích a fandí
fotbalovému týmu Bohemians 1905.
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Střelci branek:
Team Antonína Panenky:
5. Fráňa, 10. Halama,
55. Buřič, 70. Orzsulik

Team Karola Dobiaše:
20. Boughdatis, 75. Bryndza,
80. Jakubowicz, 88. Jakubowicz

Narozeniny:
Fotbalový klub Bohemians 1905
srdečně blahopřeje těmto
dlouholetým fanouškům
z řad partnerů klubu:
Panu Jiřímu Halamovi
ze společnosti Green Marketing
k 66. narozeninám
Panu Karlu Prouzovi
ze společnosti Elektročas
k 60. narozeninám.

Utkání partnerů
Bohemians 1905
V

e čtvrtek 25. října 2008 se v nasvíceném vršovickém Ďolíčku uskutečnilo utkání zástupců
partnerů Bohemians 1905. Pod vedením legend
Československého fotbalu Antonína Panenky a Karola Dobiaše byly vytvořeny dva vyrovnané týmy.
Řízení slavnostního utkání bylo svěřeno bývalému
slavnému ligovému rozhodčímu panu Pavlínu Jirků.
V chladném počasí se hrálo ve vysokém tempu, což
některým aktérům způsobovalo problémy svalového aparátu. I přes drobná zranění se většina
hráčů překonávala a dávala do hry veškerou svou
energii. V prvním poločase dominovala na vršovickém pažitu jedenáctka Antonína Panenky, který
svůj tým po celých 90. minut „koučoval“ z lavičky.
Negativní průběh utkání se hrubě nelíbil staviteli
druhého týmu Karolu Dobiašovi, který se po přibližně dvaceti minutách svlékl a vstoupil na hřiště.
Od prvních minut překypoval pohybem a zásoboval

Vše nejlepší!

své svěřence precizními pasy, které však oni ne
vždy zcela pochopili. Tým Antonína Panenky postupně budoval svůj náskok a v 70. minutě vedl již
4:1. Na to se ale již nemohl koukat zástupce společnosti Barvy a Laky pan Dariusz Jakubowicz
a svými dvěma góly pomohl dotáhnout svůj tým
k vyrovnání. Utkání tedy dospělo k pokutovým
kopům, při kterých nakonec přálo štěstí týmu Karola Dobiaše. Při exekuci pokutových kopů se ukázala velká zkušenost většiny střelců, neboť všichni,
s výjimkou jednoho nejmenovaného hráče z týmu
Antonína Panenky, s přehledem proměnili. Právě
ono osudové zaváhání hned prvního střelce týmu
Antonína Panenky nakonec rozhodlo o celkovém vítězství týmu Karola Dobiaše. Všem aktérům
čtvrtečního utkání děkujeme za účast a těšíme se na
další akce, které pro Vás již nyní připravujeme.
I
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ZAJÍMAVOSTI ČKU
Í
L
O
MISS KENGURU 2007/08

B

ěhem dvou měsíců, od 5. července do 5.
září měli čtenáři oficiálních stránek hanspaulského týmu Kenguru FC možnost hlasovat v již třetím ročníku virtuální soutěže
o Miss Kenguru. Novou Miss se pro fotbalovou
sezónu 2007/2008 stala klokanka s pořadovým číslem 50, čtyřiadvacetiletá Jana Johanka Behenská z Prahy 10! Fanoušci
Bohemians 1905 ji přidělili celkově 249 hlasů,
druhá v pořadí – klokanka s číslem 22 získala
rovné „dvě stovky“ sympatií. Na bronzové
příčce se nakonec umístila se 145 hlasy klokanka s číslem 4, aktivní bubenice Anča.
Kompletní výsledky soutěže naleznete na
stránkách Kenguru.cz během příštího týdne.
Ke stáhnutí nebude chybět ani prezentace výsledků v PPS podobě.
Ve třetím ročníku se opět navýšil počet soutěžících fanynek. Oproti předchozímu ročníku,
se v letošní soutěži objevila rovná stovka klokanek. Každý hlasující měl možnost si vybrat,
po dobu 60 dní, z deseti řad vždy tu jednu nejkrásnější dívku. Každý hlasující měl k dispozici
10 hlasů. Z tohoto hlasování nakonec vzešla
nová vítězka, která bude opět „vládnout“ po
dobu 1 roku. Z rukou loňské Miss, slečny Martiny Zelingerové z Jičína, obdrží vítězka o přestávce dnešního utkání Bohemians 1905 –
Karviná hlavní cenu, tedy fotbalový dres
Bohemians zn. UMBRO s popiskem Miss Kenguru 2007/2008. U gratulace samozřejmě nebude chybět zástupce klubu Bohemians 1905,
dále pak autor soutěže fanoušek priessnitz
a fotograf většiny soutěžících, fanoušek Bary
z uskupení Gang Of Greens. Vítězný snímek
nové miss ovšem vyfotil, při loňském listopadovém utkání v Brně, jiný autor. Přední český
fotograf Michal Sváček.
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Nová Miss je rovněž patronkou dnešního
domácího zápasu s Karvinou. Po skončení
duelu tak tradičně předá hlavní cenu nejlepšímu hráči Bohemians, který bude zvolen
fanoušky v pravidelné SMS soutěži UMBRO
hráč utkání!
autor: priessnitz
foto: -sváči-

VŽDYCKY JSME

Bohemians 1905 – AC Sparta Praha B
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S VÁMI!

FC Zenit Čáslav – Bohemians 1905
Fotbal Fulnek – Bohemians 1905
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očima fanoušků

Jak jsme ošálili vedoucího
Autor: loupak

D

alší lahůdková štace s názvem Fulnek...
v pátek sem se vydal navštívit rodiče,
ale do cesty mi vstoupili přátelé... popůlnoční setkání na pokraji. Sobotní ráno mrákotné poněkud...slunko svítí, stánkař na
náměstíčku v Dolíčku nás bezvostyšně natahuje... malej kluk chce nějaký bonbóny, dvacet pět kaček, děkuju pěkně, zubí se
upřímnej brejloun... eště abys nadával, šeptne na vodchodu kluk... všechno je za dvacet pět, i ten poloviční grog. Magický noci,
mžourá Polís, protože eště nevychladla vzpomínka na čtvrteční akci ve Vagoně... Teď
hned křtil knihu. Ty teda sou, zaskřehotám
a du si pro další poloviční. Pěkně to začíná...vedoucí vykazuje z přepravy Kocábka
a netuší, že udělal velkou chybu. Kvikýš
reptá, že zapomněl vzít karty... nezapomněl
ovšem vzít hodně vína... upije dvě deci, zahuláká narážku, týkající se fyziognomie vedoucího a první petflaška je zabavena.
Nekonečný chorály... vydržíme do Fulneku?...zatraceně dlouhá cesta. Vedoucí, nasrán, že musí celou dobu stát, nám vodebírá
další petflašku s vínem, fyzicky napadá Kvikýše
a všechno se s… Na pumpě holasovitý neurotik
žíznivcům víno vydá, ale pod podmínkou, že si
budem přihýbat jen venku...lstivě pronesem
chlast zpátky do busu a jak malý jardové se bavíme naivitou nejoblíbenějšího organizátora
zájezdů. On tuší, ale neví jak, hahaha... a tady
a tady a tady víno nebude. Nevodsejpá to...
hlučíme a na další pumpě si z šoférovy tašky
taháme i druhou zabavenou petku... Holas už
nás má plný zuby, to je váš poslední výjezd,
hovada, ty, ty a ty, končíte!

Přední půlka busu rozmrzele mručí, že sme
horší než Berserk... zase ten Berserk. Fulnek
je zajímavej akorát tim, že tu stojí na kopci
pěknej zámek a dole maj venkovský fotbalový
hřiště... jinak nic. Kopaná začíná a brzo je
jasný, že sme všichni Berserk... vláčet se
stovky kiláků za takovou bídou... po čtvrťhoďce inkasujeme a já vedoucímu sebekriticky hlásim, že teda zpátky nejedu, vrací mi
pade a du si koupit za trest stejk... abych místnim nekřivdil – stejky tu maj dobrý... Dubák
jich spořádal během matche osm.
Půle je radostnější, Lukáš srovná a těšíme
se na zásadní vobrat...nic se neděje... upachtěná mizérie, Kuny sestřelí domácího oranžovýho bleska a de ven... Fulnek vožívá a my
se propadáme...na plac přichází Hartig... Polís
ho vítá pokřikem antifa antifa a do vlasů si
vjíždíme už i mezi sebou – kromě vedoucího,
ten žádný nemá, a tak radši vehementně bubnuje a fandí. Písk písk, konec... mizim pryč...
jak pojedu domu?... vlakem nebo autobusem?... vlakem, no to je lepší...další trest,
čtyři kila za zpátečku, je to výhodný bejt členem DFB nebo permanentkářem, jeden
aspoň ušetří. Ale vezu se s kamarádama...
nejstarší mlaďas, kterýho znam, sbalil při výjezdu do Holice prima bloncku a hrajeme
země město... za trest prohrávám na celý
čáře, a když dožeru párek, usínam.
Probudim se kolem půlnoci, vystoupim
z vlaku a nad ránem uvažuju vo hospitalizaci,
ovšem neschopen se rozhodnout mezi JIP
a PLB, zůstávám ležet v posteli... koho sme to
ošálili? Šálu z mistrovský sezóny sem neztratil, třeba nám přinese štěstí za tejden.
I
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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 NA SLOVÁCKO
V sobotu 18.10.2008 je pro fanoušky Bohemians
1905 pořádán autobusový zájezd na utkání na
Slovácko. 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
Bohemians 1905 – ročník „98“

C

hceme-li představit ročník „98“, musíme hovořit o 27 malých hráčích, kteří
bojují za Bohemians 1905 v přeboru MŽ –
ročník „96-98“. Je to velmi těžká soutěž,
neboť Bohemáci bojují až s o 2 roky staršími soupeři. A po úvodních čtyřech kolech
si vedou velmi dobře. Pod vedením trenéra
Václava Nedvěda se zatím drží na druhém
místě tabulky přeboru. Avšak jejich prvotním cílem je udržení se v přeboru Prahy.
Těžší soupeři ještě přijdou na řadu. „ Je to
pro nás velice dobrá zkušenost pro další
pokračování v mládežnických soutěžích,“
podotýká zkušený trenér a pokračuje: „Poctivou přípravou v trénincích, velkým nasazením v zápase a vůlí po vítězství se jim za
vydatné a početné podpory fanoušků z řad
rodičů daří podávat dobré výkony. Pevně
věříme, že jim dobře nastartovaná vítězná
nálada dlouho vydrží.“
K výkonům hráčů přispělo i velmi podařené
letní soustředění v krásném prostředí Soběslavi. V pohledném fotbalovém prostředí
sportovního centra absolvovali klokánci za
týden 24 tréninkových jednotek a dva přá-
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telské zápasy. S domácí Soběslaví vyhráli
4:3, s nedalekým Táborem 3:1. Jedinou kaňkou na jinak vydařeném soustředění byl nasouvaný zápas s týmem SK Dynamo České
Budějovice, na který soupeř bez omluvení
nedorazil. Již v Praze sehráli mladé naděje
další tři přátelská utkání a vždy po nich slavili vítězství. S Vyšehradem zvítězili zelenobílí 6:1, s Libčicemi 3:2 a přípravu zakončili
výhrou nad stejně starými souputníky
z Kladna 3:0.
Vstup do soutěže se devětosmičkám povedl, když zvítezili na Libuši 4:0. Dále následovali tříbodové zisky s Žižkovem (2:0) a na
ČAFC (3:1). V dosud posledním kole ztratili
vršovičtí své první body, když remizovali
s Motorletem 1:1
Hráči z ročníku 98 tvoří velmi dobrou partu
a k jejich prozatímním úspěchům přispívá
i dobrá práce asistenta Jakuba Kaifrca a vedoucího mužstva Oldřicha Přibyla.
Ze slov hlavního trenéra je patrné, že má
pod sebou vyrovnaný kádr: „Nelze vyzdvihnout jednotlivce, ale celý kolektiv. Tři výborní
brankáři a 24 hráčů si zaslouží, abychom jim
všichni drželi palce a přišli je podpořit na mistrovské zápasy na hřiště Šeberov.“
I

Matyáš BRADÁČ, Patrik CZEHOWSKY, Jan ČTVRTEČKA, Jan FARKAŠ, Michal FRIC, Zuko GARAGIČ, Filip GRÁBNER, Tomáš HANZL, Matyáš HOPP,
Jakub JOUN, Pavel JURAŠ, Vojtěch KAIFER, Jan KNOTEK, Marek KOUBA, Michal KŘIVKA, Dominik NÁTR, Tomáš PROCHÁZKA, Oldřich PŘIBYL,
Dominik REMEŠ, Lukáš ŠÍDLO, Michal URBAN, Antonín VANÍČEK, Michal VRÁNA
Hlavní trenér: Václav Nedvěd

KÁDR ROČNÍKU 1998

PATRON UTKÁNÍ
Jana Johanka Behenská
Miss Kenguru 2008
Kdy ses dozvěděla o tom, že jsi byla nominována do
3. ročníku soutěže o Miss Kenguru?
Někdy začátkem srpna jsem zahlédla na Virtuálním dolíčku
upoutávku na Miss Kenguru, ve které běžela i fotka, kde jsem
zachycená na výjezdě v Brně. Byla jsem dost překvapená
a až pak jsem si vzpomněla, že kdysi o nějaké soutěži mluvil Lombardos, a že tam tu fotku snad poslal. Pustila jsem to
absolutně z hlavy, takže trošku šok. Navíc právě Brno, bylo
mé první „online“ setkání s Bohemkou a hodně silný zážitek,
o kterém pak vyšel i můj článek na Coitusu 1905.
Co říkáš na své vítězství?
Je to super, nevěřila jsem tomu do poslední chvíle. Největší
radost má ovšem můj pětasedmdesátiletý taťka, který je Bohemákem od mládí a zažil toho s fotbalem opravdu hodně.
Dnes už sice na stadiony nechodí, ale kdysi jezdíval i na
všechny výjezdy. Podporuje mě a právě pro něj jsem si přála
vyhrát.
Od jaké doby chodíš fandit zelenobílým?
K Bohemce mě přivedl táta už jako malou a na Bohemku
Lombardos. Když jsme se náhodou před rokem poznali a pozval mě na výjezd, neváhala jsem. Vždycky jsem se na fotbal chtěla jít na živo podívat, jen zkrátka nebylo s kým.
Nikoho z Bohemáků jsem neznala a samotná bych nešla. Atmosféra fanouškovského kotle mě uchvátila, byť si poprvé
člověk připadá spíš jak na exkurzi.
Kdo je tvůj oblíbený hráč ze současného kádru
Bohemians 1905 a proč?
No loni byl jasným favoritem Honza Rezek, ale v současném kádru vyloženého oblíbence nemám. Nejvíc fandím ale
asi Kunáškovi a Morávkovi.
Zapojili se do hlasování i tví kamarádi?
Určitě, jakmile to zjistili, přidali se přátelé i kolegové. Celý
ten poslední rok občas prožívají (ne)dobrovolně Bohemku se
mnou.
Jaké očekáváš umístění Bohemky na konci této
sezóny?
Naděje umírá poslední, takže samozřejmě doufám, že to
zase vytáhneme a budeme první!
Jezdíš na výjezdy nebo preferuješ pouze domácí
zápasy v Ďolíčku?
Každé má svoje, ale o něco raději mám asi výjezdy, kdy
jedem celá parta. Docela mě mrzí, že jsem teď nestihla ani
na jeden od září, ale na Slovácko a do Hradce už pojedu.
Koho považuješ za největší ikonu vršovického klubu?
Tak samozřejmě pan Antonína Panenku. To je bez debat.
Jaké jsou tvoje koníčky, záliby?
Z části určitě práce – reklama a divadlo. Pak můj pes, cestovaní, fotografovaní, filmy a knížky.
Sportuješ?
Určitě, celý život. V posledních letech bohužel s pár přestávkami kvůli pracovnímu vytížení nebo zdraví. Baví mě
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všechny sporty kromě tenisu a jízdy na kole. Na škole jsem
závodně plavala, dodnes si v bazénu nejvíce odpočinu.
Možná to zní zvláštně, ale pro mě je to hlavně relax. Posledních 6 let se věnuji standardním a latinskoamerickým tancům
a mezitím jsem dělala ještě Capoieru.
Jako nové právoplatné Miss bych se otázal na míry,
prozradíš je fanouškům?
Mění se průběžně dle počtu knedlíků k obědu ale většinou
90-68-89
Chodíš fandit na tribunu nebo „pod hodiny”?
Letos jsem už právoplatný držitel permanentky na A5, nicméně i tak jdu někdy do kotle. Na tribuně občas cítím, že to
prostě není ono.
Co tě nejvíce imponuje při domácích zápasech v Ďolíčku tak, že se do něj stále vracíš?
Atmosféra, která na Bohemce panuje. Kdo nezažil, nepochopí a kdo ví, netřeba vysvětlovat. A pak taky známí a přátelé, které tam mám.
Jaký je tvůj nejoblíbenější chorál?
Zelenobílá a Ta naše Bohemka… Jo a Neserte se, do
Ordoše, jenž vznikl v jídelním voze cestou do Olomouce!
Jak pravidelně docházíš na zápasy?
Chodím na každý domácí zápas, jen teď flákám ty výjezdy,
ale polepším se.
Co by si ráda vzkázala fanouškům, kteří ti dali hlas?
Moc moc děkuji za Vaši podporu, vážím si toho!
autor: priessnitz
foto: archiv Jany J. Behenské

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

1:1

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

Bohemians 1905 B – Tesla Pardubice (Loko Vršovice)

1:0

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

Živanice – Bohemians 1905 B

0:2

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

Převýšov – Bohemians 1905 B

14. neděle, 9. 11., 14:00

Horní Měcholupy – Bohemians 1905 B

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

Tabulka po 9. kole:
Tým

PB

1.

RMSK Cidlina Nový Bydžov

14 : 8

19

2.

FC Hradec Králové B

16 : 14

18

3.

Sokol Ovčáry

13 : 8

17

4.

FK Pěnčín-Turnov

15 : 8

15

5.

AFK Chrudim

16 : 11

15

6.

Dvůr Králové

13 : 14

15

7.

SK Týniště n.Orlicí

11 : 9

14

8.

Bohemians 1905 B

10 : 9

14
12

Tesla Pardubice

13 : 5

10.

9.

FK Kolín

12 : 11

1

11.

SK Převýšov

9:8

11

12.

Sokol Živanice

9 : 11

11

13.

FC Velim

11 : 19

10

14.

Kunice

17 : 15

9

15.

SK Horní Měcholupy

6 : 11

6

16.

SK Holice

5 : 29

2

PAVEL MEDYNSKÝ
tr enér B-týmu

Rezerva
stoupá vzhůru
P
o rozpačitém začátku se mladí kluci aklimatizovali
na divizní soutěž a stoupáme v tabulce vzhůru.
Čtyřikrát za sebou jsme neprohráli a tato série
nám dodává klid pro další práci. I když je jasné, že dlouhodobě si mladý kádr zatím neudrží stabilní výkonnost,
jsou poslední výsledky dobrým příslibem do dalších kol.
Dokázali jsme hrát i proti zkušeným soupeřům na jejich
hřištích, což nám na začátku soutěže působilo problémy.
V posledním utkání jsme zvítězili v Živanicích 2:0. V závěru zápasu se nejprve trefil Himl, který tak potvrdil
velmi dobrou výkonnost z posledních zápasů. Druhou
branku přidal pár minut před koncem Vladimír Bálek.
Právě u Vládi je ten gól velmi důležitý. Střelecky se trápí
v celé sezoně. Nejde mu to v áčku, chceme, aby nabral
sebevědomí v rezervě a znovu získal střeleckou formu.
U útočníka mnohdy jediný gól zvrátí celou sezonu. Vláďa
v minulých zápasech zahodil obrovské šance, teď se mu
konečně podařilo skórovat. Snad to bude pokračovat,
protože střelec nám v áčku i v béčku chybí.
Zlepšenou výkonnost prokazuje i Rado Augustín, který
do Bohemky přišel z Interu Bratislava jako volný hráč.
Dali jsme si podzim, aby dohnal manko, které měl po určité herní pauze. Své místo naše na podhrotovém hráči
a i s jeho přispěním se juniorka zvedá. Rado rozhodl poslední domácí zápas, ve kterém zahodil i další šance. Ale
svým fotbalovým uměním a kopací technikou je určitě
příslibem.
Věřím, že juniorka bude přinášet i nadále podobně dobré
zprávy a bude patřičným servisem pro áčko a připraví do
A-týmu některé hráče, kteří budou platní i v lize.
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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

0 Bohemians 1905
0 Sparta B

9. kolo

sobota, 27. září, 16:30

1 Čáslav
1 Bohemians 1905

10. kolo
11. kolo

sobota, 4. října, 16:00
neděle, 12. října, 17:00

2. fotbalová liga
sezona 2008/09
celková tabulka 10. kolo
Z

V

R

P

G

Body

1. Jihlava

10

6

3

1

12 : 7

21

2. Čáslav

10

6

2

2

15 : 11

20

3. Sokolov

10

5

2

3

15 : 6

17

4. Bohemians 1905

10

4

5

1

11 : 7

17

5. Most

10

5

1

4

14 : 15

16

Bohemians 1905
Karviná

6. Dukla

10

4

3

3

11 : 8

15

7. Třinec

10

4

3

3

8:5

15

1 Fulnek
1 Bohemians 1905

Pořadí

12. kolo

sobota, 18. října, 17:00

Slovácko
Bohemians 1905

8. Hradec

10

3

4

3

15 : 13

13

9. Ústí

10

4

1

5

10 : 17

13

13. kolo

neděle, 26. října, 17:00

Bohemians 1905
Jihlava

10. Sparta B

10

3

3

4

9:7

12

11. Slovácko

10

3

3

4

9 : 10

12

Hradec Králové
Bohemians 1905

12. Karviná

10

4

0

6

14 : 17

12

13. Opava

10

3

2

5

14 : 14

11

14. HFK Olomouc

10

3

2

5

9 : 13

11

15. Fulnek

10

1

5

4

9 : 14

8

16. Vítkovice

10

2

1

7

8 : 19

7

14. kolo
15. kolo
16. kolo

neděle, 2. listopadu, 17:00
neděle, 9. listopadu, 17:00
sobota, 15. listopadu, 17:00

Bohemians 1905
Třinec
Opava
Bohemians 1905
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BOHEMKA JE A BUDE!

PARTNEŘI
BOHEMIANS 1905 a. s.

BOHEMIANS 1905

MFK OKD KARVINÁ

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

TRENÉŘI
HLAVNÍ TRENÉR: LEOŠ KALVODA
ASISTENT TRENÉRA: MILAN DUHAN

BRANKÁŘI
1 Sňozík Radek
19 Havránek Jiří

17. 10. 1975
09. 01. 1987

BRANKÁŘI
1 Tomáš Kučera
18 Martin Blaha

19. 06. 1984
08. 08. 1985

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

20.
10.
20.
24.
26.
30.
01.
13.

11.
01.
02.
11.
08.
01.
07.
02.

1975
1988
1976
1977
1984
1981
1986
1985

OBRÁNCI
20 Jan Buryán
2 Josef Hoffmann
5 František Brezničan
3 Michael Reichl
8 David Gill
4 Jan Juska
14 Tomáš Knötig
25 Vitomir Jelič

17.
19.
25.
01.
17.
02.
13.
25.

02.
11.
06.
02.
03.
09.
04.
01.

1977
1978
1983
1984
1978
1977
1989
1982

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
16 Tomáš Jursa
24 Filip Rýdel
7 Petr Dittrich
10 Michal Macek
23 Filip Juroszek
27 Vladan Miloslavjev
17 Ondřej Ficek

09.
30.
08.
19.
13.
08.
18.

03.
03.
07.
01.
10.
07.
08.

1989
1984
1984
1981
1987
1984
1988

ÚTOČNÍCI
11 Martin Opic
22 David Sourada
9 Dominik Richter

28. 09. 1977
16. 11. 1974
10. 09. 1987

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

28.
28.
13.
16.
21.
08.

01.
10.
02.
01.
07.
03.

1970
1976
1988
1986
1986
1981

