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Vážení fanoušci Bohemky,
dnešní zápas je v mnohém výjimečný a i pro mě je velkou vzpomínkou
na osmdesátá léta. Byl jsem v Bohemce třiadvacet let, ale nikdy jsem nic
pořádného nevyhrál. Až když jsem odešel, tak moji bývalí spoluhráči
vybojovali titul a podnikli spanilou jízdu pohárovou Evropou.
Pamatuji si, jak jsem v třiaosmdesátém sledoval zápasy Bohemky
z Vídně. Měl jsem tam přes satelit československou televizi, takže jsem
podrobně věděl, jak si Bohemka stojí. Před tím rozhodujícím zápasem se
Žilinou jsem si byl jist, že Bohemka získá titul. Bylo to jen stvrzení celé
sezony. Nebyly mobily, takže jsem večer napjatě seděl u televize a sledoval zprávy. Klukům jsem to moc přál, Bohemka si to zasloužila.
Jsem rád, že se znovu všichni sejdou. Já kluky vídám na zápasech staré
gardy Bohemky, kam část z nich chodí. Pak máme ještě každý rok na
Silvestra setkání – jdeme si zahrát dopoledne fotbálek. Tam dorazí většina
hráčů z těch slavných osmdesátých let. Těším se na oslavu titulu a krásné
vzpomínání a věřím, že to bude i pro fanoušky krásný den.

Antonín Panenka
Prezident Bohemians 1905
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utkání 13. kola v neděli 26. října od 17:00
proti Jihlavě se Bohemians 1905 připojí
k celoevropské akci organizace Football
Against Racism in Europe (FARE), která vyhlásila
„Action Week“ (týden akcí proti rasismu) na
všechna evropská utkání. „Fanoušci Bohemians už
dlouhodobě patří k nejaktivnějším v této oblasti.
Účastní se seminářů po celé Evropě a spolupracují
i s dalšími fanoušky i evropskými institucemi, které
podporují tento projekt. Ultras Bohemky jsou
v tomto velmi aktivní a dělají Bohemce skvělou reklamu nejen v Česku,“ říká Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians.
V rámci boje proti těmto aspektům FARE vyzývá
evropskou fotbalovou rodinu, aby se připojila k říjnovému Action Week proti rasismu a diskriminaci
ve fotbale. Minulý rok se Action Week zúčastnilo
více než 600 organizací z 35 zemí Evropy a protože
akce přinesla mimořádný ohlas, očekává se letos
ještě mohutnější inciativa se zapojením rekordního
počtu lidí.
Přestože na stadionu Bohemians nejsme svědky
rasistických projevů, viditelně podporujeme tuto
inciiativu, která je zaměřena proti diskriminaci
a xenofobii ve fotbale, kterých jsme stále svědky na
mnohých jiných stadionech a hřištích Evropy.
Idea FARE Action Week je v tom, že široká škála
aktivit a iniciativ, zaměřených na lokální problémy
klubů či komunit a zároveň účastnící se skupiny napříč kontinentem prezentují jednotné stanovisko
proti rasismu ve sportu s vůdčím motivem: „Ignorování rasismu je schvalování rasismu.“
Bohemians 1905 se k této akci připojili už v loňských dvou sezonách a od té doby je v Ďolíčku transparent „Bohemka proti rasismu“. Podobně se
Klokani prezentovali již loni při utkání s Ústí nad
Labem před dvěma lety a s Mostem v loňské sezoně. Bohemians Ultras jsou spolu s Libercem jedinými aktivními účastníky projektu FARE z České
republiky.
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3 Slovo trenéra

FARE usiluje o „nádhernou hru“ bez jakýchkoli
známek rasismu s přesvědčením, že barva pleti či
místo původu hráče nebo fanouška nehraje žádnou
roli. Bohužel, na všech úrovních, od amatérského
k profiesionálnímu fotbalu jsme stále svědky rasistických incidentů, a to zejména formou dehonestace tzv. cizího hráče bučením či přirovnáváním
k opici. FARE považuje takové projevy na stadionu
i mimo něj za nepřijatelné, nežádoucí a neakceptovatelné ze strany většiny fanoušků a hráčů. Fotbal
je nejrozšířenější sport na světě a patří nám všem.
Je právem každého člověka jej hrát, sledovat a svobodně, bez strachu o něm diskutovat.
Football Against Racism in Europe – FARE – všemi
fotbalovými prostředky bojuje proti každému způsobu diskriminace v něm: na stadionu, v hledišti,
v šatně, na tréninkových hřištích, v kancelářích i ve
školách, s pomocí fanoušků, hráčů, manažerů, trenérů, funkcionářů nebo lektorů.
FARE vzniklo v únoru 1999 z iniciativy různých
skupin z mnoha regionů Evropy a současná struktura FARE čítá síť organizací ze 13 evropských zemí.
Cílem FARE je bojovat proti rasismu a xenofobii ve
fotbale napříč Evropou. Pomocí koordinovaných
akcí společné podpory na místních či národních
úrovních spojují všechny, kdo nechtějí být lhostejní
k projevům diskriminace ve fotbale.
I

a
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Druholigová houpačka
ž na začátku druhé ligy jsem říkal, že to
bude vyrovnaná soutěž a náš tým se může
pohybovat od prvního do sedmého místa.
Vyrovnanost soutěže mě přesto překvapila, tedy
není jen frází, že každý může porazit každého. Na
naše hřiště přijela Karviná, která je nováčkem, ale
jen fotbalovostí se takový soupeř přehrát nedá.
Proto jsme nastoupili s maximálním důrazem na
agresivitu, což se vyplatilo. Lukáš Hartig nastoupil
od začátku a vnesl především do útočné hry kus
kvality. To se týká i druhého útočníka Azize Ibragimova. U něho bych se rád zastavil. Sportovní ředitel Jiří Steinbroch přivedl dvojici hráčů ze
Slovenska, kteří jsou velkým přínosem a Ibragimov
se stal okamžitě miláčkem tribun. Běhá, napadá,
dokáže podržet míč – je to mladý útočník s výbornými předpoklady. Prokázal to doma s Karvinou
a následně i na Slovácku. Ivan Janek spolehlivě plní
roli pravého obránce, má dobré návyky a je mladý,
takže je v něm ještě hodně potenciálu.
Máme za sebou dva vítězné zápasy poměrem
2:0. S Karvinou to bylo vybojované, na Slovácku
jsme chvíli byli lepší my, chvíli soupeř. Podrželi nás
tam zkušení – Sňozík vychytal šance, Rychlík přihrál na oba góly a zachránil gól na naší brankové
čáře, Nikl vyhrál drtivou většinu hlavičkových sou-

U

P AV E L H O F T Y C H
t r e n é r A- t ý m u
bojů. Domácí měli spoustu standardních situací, až
moc. Ale to nechci více komentovat. Proto jsem
rád, že jsme odolali všem tlakům a uhráli pro sebevědomí velmi důležitý výsledek.
Teď nás čeká Jihlava, vedoucí celek soutěže. Pro
fanoušky to bude svátek i díky Cestě za titulem, my
se musíme koncentrovat především na zápas.
I proto jsme s vedením dohodnuti na všech podrobnostech k zápasu, aby se hráči mohli soustředit především na utkání. Kvalitou soupeře je to pro
nás návrat do první ligy, takže věřím, že obstojíme.
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FOTO MAGAZÍNU

„Přátelé, já se klaním…“
Slovácko – Bohemians 0:2, 18.10.2008
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UMBRO
hráč utkání
M

áte znovu možnost zvolit si svého UMBRO
hráče utkání. Hlasování se uskutečnilo už
dvakrát pomocí zasílání SMS zpráv v rámci služby
Premium SMS. Prvním vítězem soutěže se stal Jan
Morávek, v minulém utkání od vás získal cenu Aziz
Ibragimov, kterému tradičně předal cenu patron utkání. Tentokrát se však nepředával obvyklý koš od
partnerů klubu, ale speciální cena vyhotovená pro
tuto příležitost.
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.
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.

6

Bohemians 1905 – FC Vysočina Jihlava

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.
I
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BOHEMKA PROTI RASISMU
utkání 13. kola v neděli 26. října od 17:00
proti Jihlavě se Bohemians 1905 připojí
k celoevropské akci organizace Football
Against Racism in Europe (FARE), která vyhlásila
„Action Week“ (týden akcí proti rasismu) na
všechna evropská utkání. „Fanoušci Bohemians už
dlouhodobě patří k nejaktivnějším v této oblasti.
Účastní se seminářů po celé Evropě a spolupracují
i s dalšími fanoušky i evropskými institucemi, které
podporují tento projekt. Ultras Bohemky jsou
v tomto velmi aktivní a dělají Bohemce skvělou reklamu nejen v Česku,“ říká Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians.
V rámci boje proti těmto aspektům FARE vyzývá
evropskou fotbalovou rodinu, aby se připojila k říjnovému Action Week proti rasismu a diskriminaci
ve fotbale. Minulý rok se Action Week zúčastnilo
více než 600 organizací z 35 zemí Evropy a protože
akce přinesla mimořádný ohlas, očekává se letos
ještě mohutnější inciativa se zapojením rekordního
počtu lidí.
Přestože na stadionu Bohemians nejsme svědky
rasistických projevů, viditelně podporujeme tuto
inciiativu, která je zaměřena proti diskriminaci
a xenofobii ve fotbale, kterých jsme stále svědky na
mnohých jiných stadionech a hřištích Evropy.
Idea FARE Action Week je v tom, že široká škála
aktivit a iniciativ, zaměřených na lokální problémy
klubů či komunit a zároveň účastnící se skupiny napříč kontinentem prezentují jednotné stanovisko
proti rasismu ve sportu s vůdčím motivem: „Ignorování rasismu je schvalování rasismu.“
Bohemians 1905 se k této akci připojili už v loňských dvou sezonách a od té doby je v Ďolíčku transparent „Bohemka proti rasismu“. Podobně se
Klokani prezentovali již loni při utkání s Ústí nad
Labem před dvěma lety a s Mostem v loňské sezoně. Bohemians Ultras jsou spolu s Libercem jedinými aktivními účastníky projektu FARE z České
republiky.

V
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FARE usiluje o „nádhernou hru“ bez jakýchkoli
známek rasismu s přesvědčením, že barva pleti či
místo původu hráče nebo fanouška nehraje žádnou
roli. Bohužel, na všech úrovních, od amatérského
k profiesionálnímu fotbalu jsme stále svědky rasistických incidentů, a to zejména formou dehonestace tzv. cizího hráče bučením či přirovnáváním
k opici. FARE považuje takové projevy na stadionu
i mimo něj za nepřijatelné, nežádoucí a neakceptovatelné ze strany většiny fanoušků a hráčů. Fotbal
je nejrozšířenější sport na světě a patří nám všem.
Je právem každého člověka jej hrát, sledovat a svobodně, bez strachu o něm diskutovat.
Football Against Racism in Europe – FARE – všemi
fotbalovými prostředky bojuje proti každému způsobu diskriminace v něm: na stadionu, v hledišti,
v šatně, na tréninkových hřištích, v kancelářích i ve
školách, s pomocí fanoušků, hráčů, manažerů, trenérů, funkcionářů nebo lektorů.
FARE vzniklo v únoru 1999 z iniciativy různých
skupin z mnoha regionů Evropy a současná struktura FARE čítá síť organizací ze 13 evropských zemí.
Cílem FARE je bojovat proti rasismu a xenofobii ve
fotbale napříč Evropou. Pomocí koordinovaných
akcí společné podpory na místních či národních
úrovních spojují všechny, kdo nechtějí být lhostejní
k projevům diskriminace ve fotbale.
I
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Fanoušci Bohemky vládnou druhé lize
P

o dvanácti odehraných kolech sice mají jednotlivé kluby odehraný různý počet domácích zápasů, z naší statistiky je ovšem evidentní, že
nejvěrnější druholigové fanoušky má s přehledem
pražská Bohemka, s velkým odstupem následují
příznivci Slovácka, Karviné a Opavy. Všechny tyto
kluby mají průměr návštěvnosti na domácích zápasech nad hranicí dvou tisíc návštěvníků.

Naopak smutnější je situace na pražské Julisce
(1.000), i když v porovnání s loňskou sezónou i zde
musí panovat určitá spokojenost. Na chvostu tohoto pomyslného žebříčku se nachází Ústí nad
Labem (907), Vítkovice (694), HFK Olomouc (611),
Fulnek (507) a zdaleka nejméně fanoušků navštěvuje domácí zápasy rezervy pražské Sparty – dosavadní průměr činí jen 199 fanoušků.

Průměrná návštěvnost na domácích utkáních:
Příznivců Bohemians zavítalo na pětici utkáních
hraných v Ďolíčku přes třicet tisíc, což znamená
průměr přes šest tisíc fanoušků na jedno utkání.
O tomto víkendu situace určitě nebude jiná, ve šlágru II. české ligy totiž Klokani změří síly s vedoucí
Vysočinou Jihlava.
Na domácí zápasy Slovácka si našlo cestu přes jedenadvacet tisíc fanoušků, což znamená velice
dobrý průměr 3.605 diváků na jedno utkání. Příznivců Opavy a Karviné v průměru zavítá na domácí
utkání o něco málo více než dva tisíce. Nad druholigovým průměrem (1.675) se nachází také Sokolov (1.852) a Jihlava (1.761). Solidní divácké
návštěvy nacházejí cestu také na zápasy Mostu
(1.613), Hradce Králové (1.470), Čáslavi (1.414)
a Třince (1.389).

Návštěvnost na venkovních zápasech:
Atraktivita jednotlivých klubů mezi fanoušky ostatních týmů se nejlépe pozná na návštěvnosti na venkovních zápasech. Tato statistika je ovšem
v současnosti velmi poznamenána malým počtem
odehraných zápasů. Na čele žebříčku se prozatím
drží rezerva Sparty Praha, následují Most, Karviná
a Sokolov. Nejméně prozatím táhly venkovní zápasy Jihlavy, Třince a Fulneku.
Bohemka čtvrtá v republice
Návštěvnost druholigových zápasů Bohemky je vysoká i v měřítku společně s první ligou. V celostátním žebříčku patří Bohemce čtvrté místo za
Spartou, Slavií a Baníkem. Nikdo jiný nepřekročil
průměr šest tisíc na domácí zápas.
I
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Miss Kenguru 2008
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BOHEMIANS 1905
MFK OKD KARVINÁ
P

o šesti zápasech bez výhry se na Bohemce
opět slavilo. V předchozích druholigových
zápasech Klokani jednou prohráli a pětkrát remizovali. Několikrát byli blízko vítězství, ale zápasy nedotáhli ke třem bodům. Až teď proti
Karviné neohroženě od první minuty kráčeli za
výhrou. „Chtěli jsme vtáhnout lidi do zápasu velkou agresivitou, to byl náš cíl. Upřednostnili
jsme ji dnes před čímkoliv jiným. I proto jsme
tentokrát vsadili na Lukáše Hartiga od první minuty, i když jsme nevěděli, jak dlouho vydrží,“
říkal po utkání trenér Pavel Hoftych. „My jsme si
přijeli zahrát fotbal a jen s tím se uspět nedá,“
podotkl trenér Karviné Leoš Kalvoda.
Do základní sestavy zelenobílých se tentokrát
dostala úplně nová dvojice útočníků Hartig,

Ibragimov. Prvně jmenovaný se po roce dostal
znovu do základní sestavy, druhý jmenovaný se
po příchodu ze Slovanu Bratislava poprvé představil v Ďolíčku. „Chtěli jsme agresivně napadat
rozehrávku soupeře a k tomu jsou tito dva útočníci ideální. Dařilo se to a musím říci, že s prací
útočníků jsem v tomto zápase spokojen, i když
nedali gól,“ řekl po utkání trenér Pavel Hoftych.
„Zejména účast Lukáše Hartiga nám pomohla.
Nevěděli jsme, jak dlouho vydrží, ale chtěli jsme
soupeře udolat v první půli. Nakonec vydržel
déle, než jsme čekali,“ dodal Hoftych.
Od začátku zápasu provázela utkání bouřlivá atmosféra, která hnala domácí mužstvo dopředu.
„Agresí jsme chtěli vyburcovat lidi a moc nám pomohli. Atmosféra byla skvělá a děkujeme všem fanouškům,“ řekl Hoftych. Šest tisíc fanoušků ještě
dlouho po zápase děkovalo. Hráči obíhali stadion
a zdravili spokojené příznivce. „Chyběl nám ten
pocit vítězství, stejně jako fanouškům. Takhle musíme hrát pořád, i když je to hodně těžké.“
Trenéři museli udělat v sestavě několik změn.
Chyběli potrestaní Slezák a Kunášek. Druhého
jmenovaného na levé straně obrany nahradil
Rychlík. Na tribunu usedl i zraněný Kotyza, kterého trápí třísla. „Jsem rád, že se prosadili i oba
krajní záložníci. Róth i Bartek byli u obou gólů.
Jen ten střelec nám pořád chybí,“ posteskl si
kouč Hoftych. Ani proti Karviné se netrefil nikdo
z útočníků a ve střelecké listině je musel nahradit brankář a záložník.
I

BOHEMIANS 1905 – MFK OKD KARVINÁ 2:0 (1:0)
Branky: 37. Sňozík z pen., 62. Róth.
Rozhodčí: Zelinka (známka 7) – Pelikán, Kovařík.
ŽK: Adam – Gill, Opic, Juska.
Diváků: 5 984.
Bohemians 1905: Sňozík – Janek, Lukáš, Nikl, Rychlík – Bartek, Adam, Morávek,
Róth (82. Růžička) – Ibragimov (88. Karal), Hartig (59. Škoda).
MFK OKD Karviná: Kučera – Hoffmann, Jelič, Gill, Juska – Macek, Ficek (65. Milosavljev),
Rýdel (58. Dittrich), Jursa – Opic, Juroszek (81. Richter).
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1. FC SLOVÁCKO
BOHEMIANS 1905

0
2

D

rtivý začátek a výtečný finiš předvedli fotbalisté Bohemians na stadionu Slovácka.
Svého soupeře jasně přehráli v úvodních dvaceti
minutách a ve většině druhého poločasu. Díky
dvěma gólům po přihrávkách Rychlíka se Klokani
radují z vítězství 2:0, už druhého v řadě. Bohemka poskočila na druhé místo, v tabulce
pravdy je dokonce nejlepší ze všech. „Bylo to vydřené vítězství bojovností i fotbalovou kvalitou.
Jsem rád, že se trefili oba útočníci, to jim může
hodně pomoc,“ říká trenér Pavel Hoftych. Ibragimov a Škoda dvěma zásahy zařídili pro Bohemku
tři body a čtyři stovky fanoušků Bohemians na tribunách po závěrečném hvizdu ve stoje tleskaly.
Trenér Hoftych udělal oproti Karviné jedinou
změnu v sestavě. Hartiga nahradil v útoku
Škoda. „Lukáš byl po utkání s Karvinou zraněný,
lehce trénuje, ale příliš bychom riskovali jeho
zařazením,“ zdůvodnil tuto změnu kouč Bohemians. Kvůli zranění na Slovácko nepřijeli ani
Hašek (kotník) a Kotyza (tříslo). Slezák a Kunášek byli v trestu, zápasem se Slováckem si oba
trest za červené karty odseděli a v příštím zápase už budou k dispozici.
Neplánovanou změnu museli trenéři udělat
ještě v prvním poločase. Po jednom ze zákroků
hráčů Slovácka skončil Bartek na zemi a už
v 19.minutě musel střídat. „Mám pohmožděnou
nohu nad kotníkem, ale snad to bude v pohodě,“
říkal po utkání, když kulhal do autobusu. Po
jiném faulu, na Škodu, se již v 9.minutě zahrá-

vala standardní situace z pravé strany. Rychlík
levačkou zakroutil míč do vápna, ten propadl
mezi stopery a Ibragimov z malého vápna propálil gólmana Filipka. „Rychlý gól nás zaskočil,
soupeř na začátku hodně přitlačil,“ přiznal po zápase trenér Slovácka Ladislav Jurkemik. „Chtěli

1. FC SLOVÁCKO – BOHEMIANS 1905 0:2 (0:1)
Branky: 9. Ibragimov, 70. Škoda.
Rozhodčí: Paták – Štěrba, Marek.
ŽK: Kubáň, Psohlavec – Róth, Ibragimov, Moravec, Janek.
Diváků: 3762.
1. FC Slovácko: Filipko – Němčický, Šimáček, Formánek, Lysoněk – Kubáň, Stýskala (85. Perůtka), Randa,
Gonda – Kerbr (81. Hrotek), Matůš(46. Psohlavec).
Bohemians 1905: Sňozík – Janek, Lukáš, Nikl, Rychlík – Bartek (19. Moravec), Adam, Morávek,
Róth (76. Růžička) – Škoda, Ibragimov (90. Karal).
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jsme na soupeře vlétnout stejně jako proti Karviné a to se podařilo. Úvod se podařil, pak nás
dostali pod tlak standardky, kterých bylo
opravdu hodně,“ připomněl Hoftych hodně přísný metr sudího Patáka.
Bohemka díky vynikající hře obrany tlak Slovácka v prvním poločase přežila. „Podržel brankář Sňozík, z brankové čáry vyhlavičkoval míč
Rychlík, oba stopeři skvěle zvládli všechny hlavičkové souboje,“ pochválil zadní řady kouč Bohemians. Klokani se „ve zdraví“ dožili druhého
poločasu, ve kterém soupeře jasně předčili v důrazu a v agresivitě. „Přidali jsme důležitý druhý

Stránka 17

gól po krásné akci a pak už jsme si zápas pohlídali,“ prohlásil Hoftych. Druhá branka opravdu
snesla všechna přísná měřítka. Adam obral ve
středu hřiště Gondu, přihrál doleva Rychlíkovi,
ten dlouhým sprintem zavezl balón až k vápnu
soupeře a výborným centrem našel na malém
vápně Škodu, který míč už jen lízl a poslal k tyči.
Nejlepší střelec loňské sezony se konečně trefil
i letos. „Prosadili se oba útočníci, to je vždycky
dobrá zpráva a zvláště pro nás, protože my jsme
s tím měli problémy. Navíc v dalším zápase bude
k dispozici i Slezák a Hartig,“ připomněl trenér
nevídanou konkurenci na hrotu.
I
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BOHEMIANS 1905 – kádr pro 2. ligu
Pavel Hoftych

Pavel Medynský

9. 5. 1967
trenér

28. 10. 1964
asistent trenéra

Václav Hradecký

Pavol Švantner

27. 9. 1948
asistent trenéra

25. 11. 1966
asistent trenéra

Vladimír Hric

Miroslav Šimeček

28. 1. 1959
masér

31. 5. 1959
masér a kustod

Luboš Ptáček
20. 9. 1960
lékař
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1

3

4

7

Sňozík Radek

Pavel Lukáš

Petr Kunášek

Marek Nikl

17. 10. 1975
brankář
86 kg, 187 cm

20. 11. 1975
obránce
74 kg, 181 cm

11. 7. 1979
záložník
75 kg, 183 cm

20. 2. 1976
obránce
78 kg, 183 cm

8

9

10

11

Ivan Hašek

Jiří Rychlík

Dalibor Slezák

Ferenc Róth

30. 8. 1987
záložník
67 kg, 170 cm

24. 11. 1977
obránce
73 kg, 180 cm

28. 1. 1970
útočník
82 kg, 183 cm

24. 12. 1978
záložník
76 kg, 184 cm

12

13

14

15

Lukáš Hartig

Jan RŮŽIČKA

Lukáš Marek

David Bartek

28. 10. 1976
útočník
79 kg, 185 cm

26. 8. 1984
obránce
72 kg, 177 cm

30. 1. 1981
obránce
69 kg, 176 cm

13. 2. 1988
útočník
71 kg, 177 cm

16

19

21

22

Jan Moravec

Jiří Havránek

Milan Škoda

Aziz Ibragimov

13. 7. 1987
záložník
66 kg, 176 cm

9. 1. 1987
brankář
83 kg, 186 cm

16. 1. 1986
útočník
80 kg, 190 cm

21. 7. 1986
útočník
75 kg, 180 cm

23

24

25

26

Radoslav Augustín

Michal Pávek

Martin Kotyza

Vlastimil Karal

5. 1. 1987
záložník
81 kg, 181 cm

13. 2. 1985
obránce
75 kg, 185 cm

1. 10. 1984
záložník
68 kg, 171 cm

26. 4. 1983
záložník
80 kg, 185 cm

30

31

32

Jan Morávek

Vladimír Bálek

Lukáš Adam

1. 11. 1989
záložník
71 kg, 179 cm

8. 3. 1981
útočník
76 kg, 190 cm

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

FC Vysočina Jihlava
ouboj prvního s druhým – nic víc už druhá
liga nabídnout nemůže. Do Ďolíčku přijede
vedoucí celek soutěže s nejlepším střelcem
druhé ligy Petrem Faldynou. Ten rozhodl poslední
zápas Jihlavy s Čáslaví, před dvěma lety na podzim
dal do sítě Klokanů dokonce hattrick. „Je to nebezpečný hráč hlavně ve vápně. Ale není v dresu Jihlavy jediný,“ říká kouč Bohemians 1905 Pavel
Hoftych.
Faldyna dal letos už osm ze třinácti gólů, které Jihlava letos vstřelila. Je nebývale produktivní a zakončuje především z území velkého čtverce. „Má cit
pro to, postavit se na správné místo,“ doplňuje Hoftych. Faldynu nerozhodil ani zvažovaný přestup do
Slovácka. Sám si přál přestoupit, ale nesrovnalosti
ve smlouvě nakonec jeho přestup zhatili a Faldyna
byl nucen zůstat v Jihlavě. Bez něho by klub z Vysočiny jen těžko dobýval postupové pozice. Jihlava
má ještě jednoho střelce – Michal Kadlec dal tři góly
a i s touto bilancí by byl V Bohemce na čele klubové
statistiky. Produktivita a těsné výsledky táhnou Jihlavu vzhůru. Po dvanácti kolech má Jihlava 25
bodů a skóre jen 13:7. Vychází to v průměru na
jeden gól na utkání, přesto Jihlava jen jednou prohrála a sedmkrát s touto bilancí zvítězila.
Pro Bohemku a pro fanoušky musí být dostatečným varováním bilance Jihlavy ze hřišť soupeřů.
Zatím tam Jihlava hrála jen pět zápasů. Ale má
z nich obdivuhodnou bilanci tří výher, dvou remíz
a ani jednou dosud neprohrála. A skóre z venku?
4:1 ve prospěch Jihlavy! „Překvapilo mě, když jsem
viděl, že Jihlava dostala na hřištích soupeřů jen
jeden gól. To svědčí o skvělé hře dozadu. I z toho
lze vypozorovat, co nás v neděli čeká. Mužstvo fotbalově vyspělé s dobrou organizací hry. Bude to jiný
zápas než předchozí. Bude to pro nás díky soupeři
i výjimečné atmosféře krátký návrat do ligy.
Chceme obstát,“ prohlašuje Hoftych.
Jihlava v předchozích sezonách vyhlašovala útok
na ligu, ale dopadla neúspěšně. Letos se naopak
chová nenápadně a postupně vystoupala až na čelo
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druhé ligy. Trenér Karol Marko má k dispozici vyvážený tým, který má nyní i dostatečné sebevědomí.
„V neděli musíme mít respekt ke hře soupeře, zároveň se však chceme prosadit vlastním fotbalem.
Diváci se mohou těšit na zajímavou konfrontaci
dvou stylů hry a dvou kvalitních celků, jejichž střetnutí bude mít prvoligové parametry,“ říká jihlavský
kouč na oficiálním webu svého klubu. „Nejen já, ale
i celý náš tým se velmi těší na atmosféru celého utkání. Diváci jsou v Ďolíčku skutečně úžasní a mají
můj obdiv. Dokáží výrazně přispět nejen kulise zápasu, ale i jeho sportovní úrovni. A tak to má být,
protože fotbal hrajeme pro lidi! Věřím, že mé hráče
skvělá atmosféra utkání pohltí a donutí vydat ze
sebe to nejlepší,“ dodává Marko.
Nejúspěšnější fotbalový klub v historii kopané
v Kraji Vysočina byl založen roku 1948 jako sportovní kroužek závodního klubu PAL Jihlava, jenž se
o osm let později spojil s dvěmi dalšími Dobrovolnými sportovními organizacemi strojírenských závodů a vznikla tak Tělovýchovná jednota Spartak
Jihlava. Tento název se neměnil až do roku 1994,
kdy se oddíl osamostatnil a vzniklo občanské sdružení FC Spartak PSJ Jihlava. O dva roky později
došlo k historickému spojení dlouholetých rivalů
Spartaku PSJ a SK Jihlava ve společný klub Spartak
PSJ Motorpal Jihlava. Název klubu doznal další
změny v roce 1997, tehdy stávající občanské sdružení předalo veškerá svá práva a povinnosti vůči
ČMFS společnosti FC PSJ Jihlava.
I tento název však doznal změny. V pondělí 20.
března 2000 totiž jihlavské městské zastupitelstvo
schválilo vstup do obchodní společnosti FC Vysočina Jihlava, a.s., která má vytvořit podmínky
k přechodu klubu do velkého profesionálního fotbalu. Jde o zkvalitnění zázemí stadionu a především
o odpovídající finanční zajištění klubu ve výši 12 milionů korun na sezónu. Akcionáři společnosti se
stalo Město Jihlava s 50ti procentním podílem, PSJ
holding a.s. (40%) a Pivovar Ježek (10%).

I
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Horní řada zleva: masér Petr Šilhán ml., Oliveira, Vladimír Vácha, Tomáš Cihlář, Rostislav Šamánek, Michal Vepřek, Ivan Čermák,
Martin Dupal, Michal Veselý, Jiří Gába, masér Pavel Křížek.
Prostředni řada zleva: sportovní manažer Zdeněk Šmýd, Gabriel, Michal Drábek, Stanislav Tecl, Petr Tlustý, Jakub Rezek, Jan Vojáček,
Miloš Netrda, Michael Rabušic, Vladimír Peška, František Schneider, lékař MUDr. Ladislav Čepera.
Dolní řada zleva: Petr Tulis, Michal Lovětínský, Michal Kadlec, trenér brankářů Tomáš Jansa, trenér Karol Marko, ředitel klubu Ing. Zdeněk Tulis,
asistent trenéra Josef Vrzáček, Petr Faldyna, Radek Sláma, Martin Štěpanovský.
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Petr Nečada

Vzrušující vzpomínky na titul
autor: kolis

Č

ím je pro křesťana evangelium, tím by se mohla stát pro příznivce Bohemky kniha, která bude od zápasu s Jihlavou
v prodeji ve fanshopu. Jmenuje se Mistři z Ďolíčku a novinář Petr
Nečada ji sepsal ve velkém stylu: s lehkostí Nicka Hornbyho
a zároveň s úzkostlivě badatelskou pečlivostí. Když Bohemka
získala svůj jediný ligový titul, Petr Nečada byl už desátým
rokem jejím věrným fanouškem: „Tím jsem se stal v pondělí 22.
října 1973,” upřesňuje. „Bylo mi necelých třináct, přišel jsem na
Bohemku, která hrála s Plzní. Byl jsem zvědavý, protože v novinách se o Bohemce pořád psalo, že jako nováček ligy hraje
krásný fotbal, na který je radost koukat. Bohemka vyhrála 3:2,
ale to není podstatné. Hlavní je, že mě uchvátila atmosféra
plného Ďolíčku, dresy Bohemky, její hra a taky Tonda Panenka.
Přišel jsem se jenom podívat, co se v Ďolíčku odehrává, odcházel jsem jako fanoušek Bohemky.”
Když si vzpomeneš na mistrovský tým Bohemky
z roku 1983, který obličej se ti vybaví jako první a proč?
Málokdy je to tak, že člověk má jen jednoho oblíbence.
V mužstvu, které vyhrálo ligu, bych asi jako každý pamětník
našel takových víc. Probírám se v duchu tehdejší sestavou
a vybavuje se mi jeden idol za druhým. Brankář Hruška, král
střelců Chaloupka, neuvěřitelný Sloup, jehož formu na podzim
1982 dodnes považuju za zázrak století, Jakubec, Němec, Čermák, Zelenský... Jednoho z nich si nechávám jako trumf,
a když už opravdu musím říct jedno jméno, tak Přemek Bičovský. Kapitán, osobnost, opora ve všech zápasech, hráč, který
by mohl nastoupit snad na každém místě a vždycky by patřil
k nejlepším. Myslím, že v titulové sezoně ani jednou nezklamal. Když bylo nejhůř, když všichni ostatní zmatkovali, byl
tady Přemek, jeho přítomnost mě vždycky uklidňovala. Vzpomínku na Přemka Bičovského mám ještě vylepšenou tím, že
jsem ho kdysi poznal osobně. A jestli můžu, tak ještě jedno
jméno: trenér Tomáš Pospíchal. I když ho hráči nesnášeli, nenáviděli, pro mě je to strůjce titulového zázraku. Když před
pěti lety zemřel, bylo mi to strašně líto.
K jakým jiným důležitým událostem ze svého života
bys přirovnal zážitek z 12. června 1983, kdy se Bohemka
definitivně stala mistrem?
Kdo si přečte Mistry z Ďolíčku, tak zjistí, že dva dny před rozhodujícím zápasem se Žilinou jsem šel na státnice. To je asi
dost důležitý moment v životě. A přece – když jsem tuhle kapitolu psal, oživoval jsem si paměť v mých tehdejších poznámkách a zjistil jsem, že zatímco z událostí kolem titulu si
pamatuju kdeco, tak z těch státnic skoro nic. To snad dostatečně vypovídá o tom, jaký jsem byl blázen a co pro mě titul
Bohemky znamenal. Když vezmu sport, tak 12. červen 1983
můžu srovnat jen s rokem 1976, kdy fotbalisté díky Panenkově
penaltě vyhráli mistrovství Evropy a s rokem 1972, kdy hokejisté porazili nenáviděný Sovětský svaz a poprvé za mého života se stali mistry světa.
Vzpomeneš si, co všechno ti tenkrát vpodvečer prolétlo hlavou?
Vím, že to byla tříšť nejrůznějších dojmů, od radosti k dojetí. Uvědomoval jsem si, že prožívám mimořádnou událost
v historii Bohemky, která už se nemusí opakovat. Myslel jsem
i na Antonína Panenku, který už v Bohemce nebyl a titulu se
nedočkal, ale pro mě je navždy tím, kdo mě k Bohemce přivedl. První hráč v Ďolíčku, jehož jsem obdivoval. Taky si pamatuju, že jsem nevěděl, kam dřív koukat, jestli na hřiště, na
lavičku náhradníků nebo na tleskající tribuny. Všechno se mi to
dnes slévá v jeden velký, nezapomenutelný zážitek.
V čem byla tehdejší Bohemka lepší než její soupeři?
Hlavně v tom, že hrála úplně jinak. Bohemka se od ostatních nelišila jen tím, že nasbírala nejvíc bodů, ale hlavně tím,
co předváděla. Když jsme pár měsíců před tím obdivovali nejlepší mužstva na mistrovství světa ve Španělsku, kde Česko-
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slovensko strašně vybouchlo, málokdo tušil, že
i u nás v lize uvidíme světový fotbal. Když to Bohemce sedlo, tak byla
schopná vyřídit kohokoliv.
Přijel třeba Baník, který nakonec skončil druhý, a my
ho přejeli nevídaným způsobem. Vyhráli jsme 4:1, a to
jen proto, že kluci zahodili
snad osm vyložených šancí.
Šel jsem z toho zápasu nadšený, ale taky trochu zklamaný, vždyť to mohlo
skončit klidně 8:1. Kdo tu
dobu pamatuje, tak ví,
o čem mluvím. Bohemka
v nejlepší formě hrála
rychle, dravě, útočně, měla
spoustu šancí. Hrála krásně.
Vždycky mi bylo líto, že
zápas končí, mohl bych se
dívat celý den.
Psala se ti kniha lehce, nebo jsi ji vypotil? Co na té
práci bylo nejtěžší?
Až překvapivě lehce, vůbec jsem se netrápil. Ze začátku mě
ani nenapadlo, že by z toho mohla být kniha, psal jsem jen
jednotlivé kapitoly na náš bohemácký blog http://www.coitus1905.bloguje.cz/. S chutí jsem si vždycky přečetl staré noviny a prolistoval Klokany, které mám z titulové sezony všechny,
podíval jsem se na televizní záznam. Teprve na jaře, jak jsem
se blížil ke konci a přibývaly hlasy čtenářů, že by to měla být
knížka, cítil jsem větší odpovědnost a úzkostlivě se snažil, abych
něco nespletl. Když už jsem všechno dopsal, pořád jsem kontroloval zápas za zápasem, sestavy, střídání, střelce, minuty.
Bál jsem se, aby v knížce, která je vlastně dokumentem historického úspěchu, nebyly chyby. Do poslední chvíle, než šel rukopis do tiskárny, jsem kontroloval a ověřoval. Takže to bylo
nejtěžší – když byla kniha napsaná, ta zpětná kontrola.
Jak se liší fanoušek Nečada z roku 1983 od fanouška
Nečady z roku 2008?
Odpověď je naznačená už v tvojí otázce. Tomu prvnímu bylo
dvaadvacet, což si uvědomuju až dneska, jaký je to krásný věk,
ten druhý je o čtvrt století starší. Když Bohemka loni postoupila
do ligy, byl jsem asi dojatější než při titulu, přece jen v mládí to
člověk bere jinak. Další rozdíl je v tom, že tehdejší hráči byli až
na jednu výjimku, tou byl Petar Novák, starší než já. I nejmladší
Chaloupka byl asi o rok a půl starší, Bičovský o deset let. Takže
jsem se na ně díval nejen jako na vynikající fotbalisty, ale taky
jako na idoly. Zkrátka jsem je zbožňoval a idealizoval si je.
Dneska i ten nejstarší Slezi je o deset let mladší než já. Jsou to
pro mě fotbalisti, které mám rád a jimž fandím, ale nikdy už
k nim nepocítím to, co k tehdejší generaci.
A je si vůbec dnešní fotbalová Bohemka v něčem podobná s tou tehdejší? Stane se ti, že se někdy dojmeš:
připadám si úplně jako tenkrát?
Ty dvě Bohemky se v něčem strašně liší. Dneska nevíme,
kde budeme hrát za rok, tenkrát by nikoho ani nenapadlo, že
se můžeme z Ďolíčku stěhovat. Nevíme, v jaké soutěži, i když
doufáme v první ligu. Na začátku osmdesátých let jsem si už
zvykl, že hrajeme o titul. Bohemka byla mocný a na tehdejší
poměry bohatý klub, měli jsme mužstvo nabité reprezentanty,
hrát za Bohemku bylo prestižní. Nikdy bych se nebál, že třeba
Honza Morávek jednou odejde. Nikdy bych si neuměl představit, že by Bohemka mohla zaniknout. Při všech rozdílech jsou
si obě Bohemky v něčem podobné. Především je to Ďolíček,
kam člověk chodí jako domů. Atmosféra při některých zápasech, třeba při loňském postupu, mě vrátila o čtvrt století
zpátky. Ten večer, když se slavilo po vítězství na HFK Olomouc,
jsem se procházel po tribunách, zašel jsem pod hodiny, kde
jsem tehdy jako kluk stál a vybavoval si tu slávy z roku 1983.
I
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CESTA ZA TITULEM
– krok za krokem
Setkání mistrů
Koho všeho můžete v neděli v Ďolíčku potkat?
Výčet jmen bude opravdu skvostný. Z mistrovské
sestavy přislíbili účast tito hráči: Zdeněk Hruška,
Přemysl Bičovský, Milan Čermák, Vladimír Hruška,
Pavel Chaloupka, František Jakubec, Zdeněk Koukal, Stanislav Levý, Jaroslav Marčík, Tibor Mičinec,
Jaroslav Němec, Petar Novák, Jiří Ondra, Zdeněk
Prokeš, Miroslav Příložný, Jiří Sloup, Peter Zelenský. Trenéry bude reprezentovat Josef Zadina,
který většinu mistrovské sezony dělal asistenta, ale
na část ročníku převzal mužstvo jako hlavní trenér.
Dalším asistentem v mistrovské sezony byl Ladislav
Ledecký, také on přijal pozvání do Ďolíčku. Mezi
muži určitě vynikne přítomnost jedné ženy – Vlasta
Pospíchalová prožila vedle legendárního kouče Tomáše Pospíchala všechny radosti i strasti trenérského života a teď se vrátí do Ďolíčku, kde se svým
manželem trávila tolik času. Všechny tyto hráče
potkáte před zápasem na ochozu hlavní tribuny,
kde projdou výstavu fotografií a budou k dispozici
fanouškům při autogramiádě. Uvidíte je i na ploše
při slavnostním ceremoniálu, při zápase se hráči
posadí do dolní části sektoru A2. Přijďte do Ďolíčku,
potkejte mistry a nebojte se jich na cokoliv zeptat,
vyfoťte se s nimi. Prostě mistři jsou zpátky a vy
máte jedinečnou možnost je vidět pohromadě. „Bereme to i jako poděkování všem, kteří se o mistrovský titul zasloužili. Proto klub připravil i drobné
suvenýry, které věnuje jednotlivým hráčům jako
památku na mistrovskou sezonu i na současnou
Bohemku,“ řekl Lukáš Přibyl, ředitel klubu. Na
CESTU ZA TITULEM se například Milan Čermák vydává až z Vídně, kde bydlí. Peter Zelenský jako
asistent odehraje zápas slovenské ligy na lavičce Trnavy a ihned poté míří do Prahy na Bohemku. Přijedou mistři ze všech koutů Evropy,
každý z hráčů chtěl být u toho.

Výstava
Silným zážitkem bude určitě i výstava fotografií
a vzácných relikvií z mistrovské sezony v čele s pohárem. Na ochozu hlavní tribuny, tam, kde je ob-
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vykle místnost VIP II, pod sektorem A4, bude po
třetí hodině zahájena výstava. „Nejprve si ji od tří
hodin projdou mistři se svými manželkami, aby
mohli společně zavzpomínat. Pak bude výstava otevřena i pro fanoušky,“ upřesňuje Pavel Landa
z marketingu Bohemians, který celou akci organizačně zajišťuje. Výstava připomene nejlepšího
střelce sezony Pavla Chaloupku, přinese momentky
z jednotlivých zápasů, připomene i pohárové zápasy ze sezony 1982/83. Vrcholem výstavy bude
určitě pohár pro mistra ligy, který se na Bohemku
vrátil po pětadvaceti letech. Bude vystaven společně s plaketou pro mistra ligy, dobovou vlajkou
podepsanou všemi mistry a fanoušci se s ním sa-
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mozřejmě budou moc vyfotografovat. Vstup na výstavu je zdarma.

Knihy
Při utkání s Jihlavou spatří světlo světa i jedinečná kniha Mistři z Ďolíčku, kterou napsal novinář
Petr Nečada. Na dvou stovkách stran barvitě popisuje události ze sezóny 1982-83, kdy se stala Bohemka jedinkrát v historii fotbalovým mistrem.
Kniha stojí 159,- Kč.
Druhou knížkou, která bude představena v Ďolíčku je kniha od manželky trenéra Tomáše Pospíchala. Příběhy splněných a nesplněných snů.
Laskavé vzpomínání na dobu dávno i nedávno minulou, děj knihy začíná za první republiky, popisuje život za války i dobu „budování socialismu”.
Prakticky celou druhou část příběhu tvoří životní
etapa, kterou autorka strávila po boku československé fotbalové legendy Tomáše Pospíchala.
Čtenáři si tak znovu připomenou jeho obrovské
úspěchy, kterých dosáhl jako trenér Bohemians,
stejně tak i jeho nekončící boj se zdravotními
problémy. Kniha Vlasty Pospíchalové se jmenuje
Srdce, míč a velryba.

Autogramiáda
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Program akce:
15:00 Otevření stadionu
15:20 Otevření výstavy fotografií a relikvií
z mistrovské sezóny 1982/83
16:00 Autogramiáda hráčů, trenérů, paní
Vlasty Pospíchalové a pana Petra Nečady
(autoři knih: Srdce, míč a velryba a Mistři
z Ďolíčku)
16:45 – 16:57 Slavnostní akt na hrací ploše
– nástup hráčů a trenérů ze sezóny 1982/83
na hrací plochu, poděkování od současného
vedení klubu a společná fotografie spolu
s pohárem mistra
16:58 nástup týmů Bohemians a Jihlavy
na hrací plochu
17:00 – 18:45 utkání
18:50 Vyhlášení Umbro hráče utkání – předá
patron zápasu (paní Vlasta Pospíchalová)

Od 16 hodin bude na ochozu hlavní tribuny probíhat velká autogramiáda dvacítky přítomných
osobností. Hráči, trenéři i autoři knih se podepíší fanouškům prakticky na cokoliv. V magazínu Klokan
naleznete uprostřed dvoustranu na podpisy, kupte
si plakát mistrů, knížky, přineste si cokoliv z domova, co vám třeba připomíná mistrovskou sezonu. Málokdy budete mít možnost potkat skvělou
sestavu takto pohromadě.

Dresy
Fotbalisté Bohemians krátce před pátou hodinou
vyběhnou na trávník v netradičních dresech. Ne
vždy byla Bohemka pruhovaná. Tentokrát se vrátíme do doby, kdy Bohemka často měnila dresy
a neměla stálou kombinaci. V mistrovské sezoně
byli základní dresy jednoduché. Zelený trikot, bílé
trenky, zelené stulpny. Tak je také zvěčněn mistrovský tým na plakátech. Právě v této kombinaci
vyběhne současná jedenáctka proti Jihlavě. „Tehdy
oblékal Bohemku Adidas, nyní Umbro, to je jediná
změna. V rámci možností jsme se snažili co nejvíce
připomenout tehdejší kombinaci. Díky vstřícnosti
všech našich hlavních partnerů se nám to podařilo.
Fortuna, Remal i Makroflex souhlasili a vzdali se pro
tento zápas svých log na prsou, respektive na zádech. Umbro dodal podobné dresy těm z roku

1983. Proti Jihlavě tak vyběhneme v čistých dresech bez reklam, se starými čísly i zlatým klokanem
ve znaku,“ popisuje ředitel klubu změnu, která
bude asi nejvíce patrna při zápase. „Na jeden zápas
oželíme tradiční pruhované dresy a vrátíme o pětadvacet let zpátky,“ dodal Přibyl.
I
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FANSHOP BOHEMKY

PŘI „CESTĚ ZA TITULEM“ SE NEZAPOMEŇTE ZASTAVIT I VE FANSHOPU
Fanshop pro fanoušky přichystal kromě další várky
novinek i speciální kolekci upomínkových předmětů
k sezoně završené titulem. Cílem „Cesty za titulem“
je vzpomínka na 25 let starý mistrovský titul našeho
klubu a zároveň na 5. výročí úmrtí trenéra pana Tomáše Pospíchala. Přichystané suvenýry se začínají
prodávat právě v neděli 26.10. a jsou to:

Čepice
Kšiltovka
Klíčenka na krk
Nášivka
Šála
Všechny jsou přizpůsobeny dobovému názvu, na
suvenýrech jsou tedy nápisy Bohemians ČKD Praha.

NOVINKY VE FANSHOPU
Přijďte doladit svoji zelenobílou výbavu do fanshopu a potvrďte, že jste opravdu dvanáctým hráčem Bohemky. Kromě fanshopu na ochozu hlavní
tribuny můžete zavítat i k okýnku ve stánku v kotli
pod hodinami. Nejenže uděláte radost sobě, či blízkým – každá koruna utracená ve fanshopu přispívá
na provoz klubu , stáváte se tedy přímým sponzorem Bohemky.
Můžete vybírat jak mezi novinkami (mimochodem první vlaštovkou blížících se vánoc je vykrajovátko na cukroví ve tvaru klokana,) tak suvenýry
v akci. Níže naleznete jejich seznam. Zboží samozřejmě naleznete i na eshopu.

NOVINKY:
Balzám na rty
Batoh
Hodinky
Kondomy (3 ks)
Montérky
Ledvinka
Metr skládací
Podložka pod myš
Triko pánské bílé s modrým nápisem

ZBOŽÍ VE SLEVĚ:
Kšiltovka II
Triko Chicago
Triko zelené, velké logo
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V případě, že si raději o přestávce budete držet
své místo, fanshop samozřejmě můžete navštívit
i přes týden:
Po, Út, Čt a Pá: 11-17
Středa: 12-19

VSTUPENKY DO HRADCE V PRODEJI
Již při nedělním zápase s Jihlavou budou v prodeji vstupenky do Hradce Králové, kde hraje
Bohemka za týden v neděli od 17 hodin. Vstupenka stojí 50 Kč a můžete si ji koupit jak při utkání, tak během celého týdne ve fanshopu na
stadionu Bohemians.
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VŽDYCKY JSME

Bohemians 1905 – MFK OKD KARVINÁ
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S VÁMI!

Bohemians 1905 – 1. FC SLOVÁCKO
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očima fanoušků

PROHRÁL(A)
v
KARTÁCH
Tenhle příběh není pravda, ale svůj klobouk nebudu žrát...
Autor: hchandersen

M

inulou neděli jsme konečně vyhráli a na pozápasové tiskovce U Pepíčka, posilněn množstvím piv a několika štamprlátky zelené,
domlouvám se Sozem výjezd na Synot. Jasně že
jedu, wole, říkám mu a lámu do sebe dalšího prcka.
V poslední době nevyhráváme tak často, vítězství je
třeba řádně oslavit. Druhý den klasika – v hubě jak
v polepšovně, hlava jak pátrací balón, těžká jsou
rána opilcova... Navíc mě trápí daný slib, Uherský
Hradiště není Hradec. Na Synot se o páté nikomu
nechce – Borůvka vyrazila za byznysem do Číny,
Frape raději reje zahrádku, Dědeček je línej a s taťkou Hoolasem odmítá jezdit, o ostatních ani nemluvě. Soze kupodivu vydržel, takže posilněni
o strýčka Haku v sobotu vyrážíme směr Morava.
V pátek večer mě čeká menší oslavička, takže domů
dorážím v časných, ranních hodinách. V 10h ráno
zvoní budík – hnus.Opláchnu se a snažím se do sebe
narvat trochu polívky, která by mne dostala na
nohy. V tom zvoní telefon, volá Sozínek, abych prej
vzal do busu karty, cesta bude dlouhá... Proč ne,
šahám do šuplíku a vytahuju balíček karet. V tu
chvíli mi ani nenapadlo, jak závažné rozhodnutí
dělám. Ještě beru z lednice pivíčko u Číňana kupuju
Red bull a už stojím před Bohemkou. Před 12h se
i náš bus dá do pohybu a my vyjíždíme. U benzinky
doplňujeme zásoby, někteří ani nepotřebují oběživo
a jedeme dál směr UH. Cestu prakticky nevnímám,
jelikož jsem vtažen do hazardu a mou pozornost si
vysluhují jen čertovy obrázky. Naproti mně Soze, po
levici přiopilý Haka. Jak plyne cesta, tak se snižuje

i moje kapesné. U Brna přestává hrát Haka, v kapse
ho hřeje mých 300 Kč a on se může naplno věnovat
své životní lásce, totiž alkoholu. U karbanu ho nahrazuje mladej Davídek, i on bude svého rozhodnutí
později litovat... Kolem půl patý jsme na místě, já
stačil ještě prohrát dceři týdenní školní svačinu,
mladej na tom není o moc líp, Soze si spokojeně
mne ruce. Na statku se nás schází mezi 300-400,
support je celkem slušný. Náš počáteční tlak je odměněn gólem, Zlatan se spolu s námi raduje ze své
první branky. Především díky Sňozíkovi – Borůvka
by jistě ze svého „oblíbence” měla radost, přečkáváme tlak domácích a v 70. minutě rozhoduje zápas
Škoda. Po zápase krátce oslavíme vítězství, ale naše
hráčská vášeň už nás žene zpět do busu. Zasedávám ke kartám s vidinou vyhrání alespoň části
peněz zpět, Soze s Davídkem jsou již připraveni,
čtvrtým do party se stává namol opilý Študent. Ale
i on má nejspíš štěstí v lásce... Cestou domů zjišťujeme, jak je na tom Sozého těhotná přítelkyně, nejspíš u nich doma musí být nějaký amant. Štěstí se
ho drží neuvěřitelným způsobem, postupně nás
obírá všechny. Kolem 23. hodiny přijíždíme do
Prahy, někteří z nás se smíšenými pocity. Připadám
si jak oškubané kuřátko, Vejsada by jistě věděl, jak
se mnou naložit. Ač zcela bez hudebního sluchu,
jistě bych našel uplatnění v hudební skupině Prohrál(a) v kartách. Spokojený a finančně zajištěný
Sozínek vidí můj zármutek a láskyplně mi přenechává nedopitou láhev rumu, bych mohl zapít žal.
I
Poté se již rozcházíme do svých domovů.
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S Fortunou
za Bohemkou
kvělý výjezd na Slovácko se může znovu
opakovat, Bohemka tentokrát jede do
Hradce. 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 čekají na podzim 2008 poslední
dva výjezdy, do Hradce a do Opavy. „Nechceme,
aby se to promítlo do peněženek fanoušků, proto
částečně přispěje i klub,“ říká Přibyl. Fortuna věnuje na sezonu 150.000 Kč na tyto výjezdy, klub
přibližně stejnou částku. Na všechny výjezdy po
Čechách budou vypravovány za tuto cenu max. tři
autobusy, na Moravu a do Slezska za tuto cenu klub
vypraví max. 2 autobusy. Další autobusy mohou
být vypraveny, ale budou za standardní ceny.
Fortunu neodradil ani sestup do druhé ligy. Na tiskové konferenci před sezonou k tomu vystoupila
i marketingová ředitelka Fortuny Lenka Kahalová.
„Přestože se Bohemce nevydařilo působení v první
lize, zůstáváme věrní a povyšujeme naše partnerství na generální. Sport přináší radost i smutek, ale
hlavní je vášeň, a tu všichni v Bohemians sdílejí,
což dokázali hlavně fanoušci, když svými příspěvky
klub zachránili. Fortuna fanouškům jejich přízeň
oplácí, a tak v uplynulé sezóně sponzorovala jejich
výjezdy na mimopražská utkání Bohemky a bude
v tom pokračovat. Navíc jsme otevřeli pobočku
přímo na stadionu klubu. Věříme, že letošní sezóna
bude pro Bohemku vítězná a znova nastoupí do

S

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 DO HRADCE KRÁLOVÉ
V neděli 2. 11. 2008 je pro fanoušky Bohemians
1905 pořádán autobusový zájezd na utkání do
Hradce Králové. Na akci se opět bude významnou
měrou finančně podílet Fortuna, jeden z generálních partnerů Bohemky. Držitelé permanentek
a členové DFB zaplatí za zájezd 100 Kč, ostatní fanoušci 150 Kč. Přihlášky u Michala Holase pomocí
kontaktního formuláře v článku na internetu, nebo
mailem na zajezdy@fc-bohemians.cz nebo pomocí
SMS na mobil 606 814 521. Do SMS uveďte jména
přihlášených (+ zda vlastníte permanentku nebo
jste členem DFB), do mailu i telefonická spojení (+
zda vlastníte permanentku nebo jste členem DFB).
Při vstupu do autobusu s sebou přineste průkaz
člena DFB nebo permanentku, abyste mohli prokázat nárok na slevu. Účastníci zájezdu si vstupenku
zakoupí v autobuse. Cena zájezdu – pro členy DFB
nebo držitele permanentek 100,- Kč, pro ostatní fanoušky Bohemky 150 Kč. Prosíme, abyste při placení zájezdu a lístku na utkání měli připravené
přesně odpočítané peníze.
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CU Bohemians – Partneři mládeže

EKOCHOV CMN
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PŘEDSTAVUJEME MLADÉ KLOKANY
Bohemians 1905 – ročník 2000

S

věřenci trenéra Jakuba Haranta nastupují
v této sezóně ve dvou soutěžích – Přeboru mladších přípravek a společně s ročníkem 2001 ve 2.D třídě stejné kategorie. Po 7
kolech jim v Přeboru patří 3. místo s 15 body
a v druhé soutěži drží průběžnou první příčku
s 18 body.
Ve skutečnosti však pro kluky z ročníku
2000 začala sezóna 08/09 již 5. srpna několika tréninky v Praze. Poté už vyrazili společně
s realizačním týmem na týdenní soustředění
do vesničky Chvatěruby u Kralup nad Vltavou.
Kromě příjemného prostředí a vydařeného
počasí, na kluky čekal perfektně upravený
trávník, na kterém mimo každodenních tréninků kluci sehráli i dva vítězné přátelské zápasy s Admirou (6:2) a Kladnem (3:1).
Příprava dále pokračovala svižným tempem.
Tréninky zpestřil turnaj v Odolené Vodě pořádaný Bohemkou, ale hlavně cenné vítězství
v přátelském zápase na Spartě 4:1.
To už se však blížil tolik očekávaný Pražský
přebor. Kluci totiž od svých prvních fotbalových krůčků prozatím vždy v oficiálních soutěžích nastupovali proti starším protihráčům.
A tak byli všichni zvědaví, jak obstojí v konfrontaci se svými vrstevníky.
Jak je již v úvodu zmíněno, tým drží v nejvyšší soutěži mladších přípravek prozatím
pěkné 3. místo, když ještě neokusil hořkost
porážky. „S bilancí 4 výher a 3 remíz mů-
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žeme být samozřejmě spokojeni, ale určitě
nás hodně zamrzeli 2 nešťastné remízy
s mužstvy z dolní poloviny tabulky. Právě
kvůli nim totiž momentálně v tabulce ztrácíme na vedoucí dvojici Slavii a Spartu 6 respektive 4 body a na naší pozici se tlačí
několik pronásledovatelů,“ hodnotí trenér
Jakub Harant a zároveň přibližuje současnou
situaci v tabulce. Dále dodává: „Ale nejtěžší
zápasy podzimní části nás teprve čekají –
Slavie se Spartou se určitě budou snažit naší
neporazitelnost ohrozit.“
Nesmíme zapomenout ani na druhou soutěž, která je tak trochu ve stínu té „hlavní.
Trenér k tomu říká: „I ta je pro nás velmi důležitá. Umožňuje totiž, aby všichni kluci
z týmu měli každý víkend ostrou zápasovou
zátěž, což je v jejich věku nejdůležitější. 2.D
třídu hrajeme společně s o rok mladším ročníkem trenéra Filipa Součka. Spolupráce funguje na výbornou, ostatně je to vidět
i v tabulce.“
Ročník 2000 trénuje 3x týdně, čítá 24
hráčů, kteří podle slov trenéra za dosavadní
výkony v obou soutěžích a nasazení v tréninku určitě zasluhují pochvalu – „Ale rozhodně nesmím zapomenout na práci dalších
členů realizačního týmu, bez kterých by to
nešlo. Asistenti Martin Liška a Roman Vácha
a vedoucí mužstva Iva Breburdová si zaslouží
velký dík,“ uzavírá náhled do mužstva spokojený trenér.
I

16:49

Petr BREBURDA, Daniel FEUREISEL, Pavel HÁJEK, Petr HAUPTMANN, David HRUŠKA, Daniel JAROŠ, Daniel JIZBA, Ladislav JIZBA,Dominik JURIČ,
Tomáš KUCHAŘ, Adam LANC, Jiří MACHALA, Alphonse MBOUSSA, Lukáš MUSÍ, Pavel OSMANČÍK, Samuel PETERKA, Marwan SKANDRANI,
Jan TESAŘ, Matěj VÁCHA, Patrik VÁLEK, Filip VAVRUŠKA, Dany VISVADER, Jan VOKŘÍNEK, Petr VOSTÁREK
Trenér: Jakub Harant

23.10.2008

ROČNÍK 2000
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PATRON UTKÁNÍ
Vlasta Pospíchalová

M

anželka legendárního trenéra Bohemians Tomáše Pospíchala prožila se svým
mužem těžké období fotbalových bitev, které
slavný kouč hodně prožíval. Byla mu oporou
v těžkých chvílích a společný život popsala
i v knížce Srdce, míč a velryba, která se prodává i ve fanshopu na Bohemce. Vlasta Pospíchalová ve své beletristické prvotině
laskavě vzpomíná na dobu dávno i nedávno
minulou, děj knihy začíná za první republiky,
popisuje život za války i dobu „budování socialismu”. Prakticky celou druhou část příběhu
tvoří životní etapa, kterou autorka strávila po
boku československé fotbalové legendy Tomáše Pospíchala. Čtenáři si tak znovu připomenou jeho obrovské úspěchy, kterých
dosáhl jako trenér Bohemians Praha, stejně
tak i jeho nekončící boj se zdravotními
strastmi. Doslov ke knize napsal jiný známý
fotbalový trenér Josef Zadina, který bude též
v neděli přítomen v Ďolíčku a bude se podepisovat všem zájemcům nejen do knihy.
V úterý, 21.10.2008 to bylo přesně pět let,
co zemřel legendární trenér Bohemians
Tomáš Pospíchal. I jemu je věnována nedělní
CESTA ZA TITULEM, která proběhne v rámci
zápasu s Jihlavou. Pospíchal byl jedním
z hlavních strůjců zelenobílého úspěchu
v osmdesátých letech a zasloužil se i o jediný
titul v roce 1983, i když to pro něj byla velmi
těžká sezona, kdy už z klubu odešel, aby se
po čase znovu vrátil zpět na lavičku. Byla to
sezona plná emocí a zvratů a určitě se projevila na zdravotním stavu legendárního tre-
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néra. V záplavě nedělních akcí určitě vynikne
i autogramiáda knihy, která mimo jiné popisuje i život nejslavnějšího trenéra historie
Bohemky.
Vlasta Pospíchalová je patronkou zápasu
s Jihlavou a po utkání předá cenu pro UMBRO
hráče utkání.
I
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Bohemians 1905, B-TÝM, podzim 2008:
1. sobota, 9. 8., 17:00

Ovčáry – Bohemians 1905 B

2:0

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

Bohemians 1905 B – Pěnčín/Turnov (Ďolíček)

1:2

3. neděle, 24. 8., 17:00

Týniště nad Orlicí – Bohemians 1905 B

1:1

4. neděle, 31. 8., 10:15

Bohemians 1905 B – Kolín (Ďolíček)

1:0

5. neděle, 7. 9., 17:00

Nový Bydžov – Bohemians 1905 B

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)

3:1

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

2:1

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 11. kole:
Tým

PB

1.

FC Hradec Králové B

22

2.

AFK Chrudim

21

3.

RMSK Cidlina Nový Bydžov

20

4.

FK Pěnčín-Turnov

19

5.

Sokol Ovčáry

19

6.

Bohemians 1905 B (Praha)

17

7.

SK Převýšov

15

8.

Sokol Živanice

15

9.
10.

Dvůr Králové

15

Tesla Pardubice

14

11.

SK Týniště n.Orlicí

14

12.

Kunice

12

13.

FK Kolín

12

14.

SK Horní Měcholupy

12

15.

FC Velim

10

16.

SK Holice

5

PAVEL MEDYNSKÝ
tr enér B-týmu

Kuny a Slezi
hráli za rezervu
N
ejprve bych chtěl vzpomenout na čtrnáct dní starý
zápas, který jsme hráli na hřišti mládeže na Lokomotivě. Prodloužili jsme tam sérii bez porážky
na pět zápasů a dotáhli jsme se na pouhé tři body na
prvního. To byla velká vzpruha poté, co jsme se na začátku sezony potáceli na dně divizní skupiny C. Porazili
jsme Dvůr Králové 3:1. O branky mladého týmu se postarali Himl, Augustín a Paluka. Po nerozhodném poločase
jsme rozhodli o vítězství krátce po přestávce. Tentokrát
se v rezervě neobjevil nikdo z A-týmu, o to je vítězství
cennější, protože ho dosáhli především mladíci, kteří
ještě loni hráli v dorostu. I na nich je vidět rozdíl, s jakou
pohodou hrají v nynější situaci, kdy máme přeci jen více
klidu a jsme ve středu tabulky. Ale nic nemůže trvat
věčně, stejně rychle se zase můžeme vrátit na dno. Euforii přibrzdil hned následný zápas v Hradci Králové.
S místní rezervou, která vede tabulku, jsme prohráli 1:2,
když náš jediný gól dal Engelmann. Domácí dali rozhodující gól čtvrt hodiny před koncem. Zajímavostí zápasu
bylo, že za nás nastoupili Kunášek a Slezák. Oba měli
tresty za červené karty, které dostali ve druhé lize. Tento
trest platí pro všechny soutěže. Ale trest si odseděli
během sobotního zápasu na Slovácku a my jsme je tedy
mohli využít hned v neděli a nemuseli jsme čekat další
týden, než se zapojí do hry. Díky tomu i dříve získali
znovu zápasový rytmus, protože Slezák stál tři zápasy
a Kunášek dva. Do konce podzimu nám chybí ještě čtyři
kola. Věřím, že se udržíme v horní polovině tabulky, což
by nám pro jaro zajistilo klidné spaní a přípravu.
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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

Z

V

R

P

G

1. Jihlava

12

7

4

1

13 : 7

25

2. Bohemians 1905

12

6

5

1

15 : 7

23

3. Čáslav

12

7

2

3

18 : 14

23

4. Sokolov

12

6

2

4

20 : 9

20

5. Dukla

12

5

4

3

12 : 8

19

2 Bohemians 1905
0 Karviná

6. Ústí

12

6

1

5

14 : 19

19

7. Most

12

5

2

5

14 : 16

17

0 Slovácko
2 Bohemians 1905

8. Třinec

12

4

4

4

9:7

16

9. Sparta B

12

4

3

5

14 : 12

15

9. kolo

sobota, 27. září, 16:30

1 Čáslav
1 Bohemians 1905

10. kolo

sobota, 4. října, 16:00

1 Fulnek
1 Bohemians 1905

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

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

2. fotbalová liga
sezona 2008/09
celková tabulka 12. kolo
Pořadí

Body

Bohemians 1905
Jihlava

10. Karviná

12

5

0

7

16 : 20

15

11. Hradec

12

3

5

4

18 : 17

14

Hradec Králové
Bohemians 1905

12. Opava

12

4

2

6

17 : 18

14

13. HFK Olomouc

12

3

4

5

10 : 14

13

14. Slovácko

12

3

3

6

9 : 15

12

15. Vítkovice

12

3

2

7

11 : 20

11

16. Fulnek

12

1

5

6

12 : 19

8

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

FC VYSOČINA JIHLAVA

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

TRENÉŘI
KAROL MARKO,
JOSEF VRZÁČEK,
TOMÁŠ JANSA

BRANKÁŘI
1 Sňozík Radek
19 Havránek Jiří

17. 10. 1975
09. 01. 1987

BRANKÁŘI
13 Martin Štěpanovský
1 Jan Vojáček

17. 07. 1987
28. 12. 1981

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.

OBRÁNCI
21 Jiří Gába
2 Vittorio Da Silva Gabriel
3 Michal Kadlec
12 Jakub Rezek
17 Petr Tlustý
14 Michal Vepřek

31.
18.
06.
18.
17.
17.

01.
09.
05.
04.
01.
06.

1980
1987
1976
1986
1986
1985

ZÁLOŽNÍCI
8 Tomáš Cihlář
4 De Oliveira
5 Michal Drábek
6 Martin Dupal
9 Michal Lovětínský
11 Miloš Netrda
24 František Schneider
22 Rudolf Urban
18 Michal Veselý

24.
08.
19.
05.
07.
04.
21.
01.
28.

06.
02.
03.
07.
02.
11.
04.
03.
10.

1987
1983
1986
1984
1978
1988
1987
1980
1980

ÚTOČNÍCI
10 Petr Faldyna
16 Tomáš Kaplan
15 Vladimír Peška
23 Michal Rabušic
19 Rostislav Šamánek
25 Stanislav Tecl

11.
03.
28.
17.
09.
01.

07.
04.
09.
09.
08.
09.

1976
1978
1985
1989
1989
1990

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

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

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

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

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

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

1975
1988
1976
1977
1984
1981
1986
1985

1979
1987
1978
1987
1987
1984
1983
1989
1980

1970
1976
1988
1986
1986
1981

