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Vážení fanoušci Bohemky,
tak už je to konečně tady! Tak dlouhou pauzu už jsme dlouho nezažili a mohu
vám říci, že osobně se už moc těším zase na pořádné mistráky. Příprava je věc
potřebná, ale napětí a emoce ze soutěžních zápasů nám nic nevynahradí. Ze své
kariéry si pamatuji, že příprava pro mě nebyla žádná slast. Bavilo mě, když jsou
plné tribuny, když se hraje o body. Navíc, za našich časů to bylo ještě znásobené
tím, že se příprava hrála na škváře a to jsme potom následky léčili hodně dlouho.
Zapomeňme na přípravu, je před námi první jarní kolo a souboj s Duklou.
Nebudu se věnovat vzpomínkám na souboje naší generace, to za mě uvnitř
tohoto magazínu udělá Karolko Dobiaš s Láďou Vízkem. Pro Bohemku je to
důležitý zápas, který může hodně napovědět, především v tom pozitivním slova
smyslu. Případný úspěch nás posune o patro výše, neúspěch jen zamotá situaci.
Čtyři měsíce jsme se neviděli, tak se opět těším na vyprodaný Ďolíček. Pojďme
si zase po dlouhé době užít krásnou atmosféru, kterou nám přináší tento
stadion. Zápas s Duklou je k tomu ideální příležitost. Z hlediště musí sálat
pozitivní energie, kterou přeneseme i na hřiště. Takže, Bohemka, do toho!

Antonín Panenka
Prezident Bohemians 1905
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VSAĎTE SI
U FORTUNY
B
ookmakeři generálního partnera Bohemians 1905 sázkové kanceláře Fortuna těsně před výkopem jarní části
druhé ligy přišli se zajímavými a netradičními
kurzy na zápasy Bohemky. Přímo na stadionu
Bohemky je fanouškům k dispozici pobočka
Fortuny, která má otevřeno každý pracovní
den do 18 hodin. Fortuna je nejen na prsou
dresů Bohemky, ale pomáhá fanouškům
i v dalších projektech. Nadále se podílí na zájezdech na venkovní zápasy S Fortunou za
Bohemkou, Fortuna také připravila pro fanoušky vzpomínkové dvd z Fortuna Víkendu
šampiónů. K dostání je ve fanshopu za 99 Kč.
„Fortuna jako hrdý generální partner Bohemky nemůže chybět u jarního tažení Bohemians za vysněnou metou. Bookmakeři
Fortuny proto vypsali na zelenobílé řadu zajímavých kurzů,“ říká tiskový mluvčí Fortuny
Tomáš Bahník.

I

Nabízíme vám přehled
zajímavých kursů, na které
si můžete vsadit v kterékoliv pobočce:
Hlavní otázka je jasná – Vyhraje Bohemka 2. ligu?

Ano 1,8 – Ne 1,8
Jako správní hráči si sázející mohou zkusit vsadit
i na možnost, že by za nejhorší konstelace nevyšel
postup do I.ligy. Postoupí Bohemka do I. ligy?

Ano 1,25 – Ne 3,21

3 Slovo trenéra

Protože jsou Klokani doma zatím suverénní a zvládli
zvítězit v pěti ze sedmi zápasů, k tomu dvakrát remizovali, je vypsána speciální sázka. V Ďolíčku sehrají ještě osm utkání. Proto se nabízí otázka – Kolik
Bohemians vyhrají celkem domácích zápasů?

5-10 1,8 ; 11-13 1,8
A v návaznosti na předchozí sázku vyvstává další –
Vyhraje Bohemka všech 8 jarních domácích zápasů?

Ano – 15
Jarní část soutěže bude nutné zvládnout s co nejmenším počtem zaváhání. K tomu je nutné dávat
góly. Hodně gólů.

Kdo se tedy podle Fortuny stane nejlepším střelcem
jara?

Morávek 3,5
Škoda 3,5
Ibragimov 5
Hartig 5,5
Strnad 5,5
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OPU:
DOBA FANSH

17
Pondělí 11 –
Úterý 11 – 17
Středa 12 – 19
17
Čtvrtek 11 –
Pátek 11 – 17

s 1905
32 Bohemian

8 Vzpomínky legend

Fortuna jako generální partner přeje Bohemians 1905
hodně sportovního štěstí, skvělé zápasy, jako obvykle
skvělou podporu fanoušků a postup do první ligy.
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JDEME NA TO!
P

o téměř čtyřech měsících vás opět mohu
přivítat v Ďolíčku a jsem tomu rád. Čekání
na soutěžní zápas bylo opravdu dlouhé, o to
víc se na něj těšíme. Příprava je za námi a nejsem
přítelem velkých hodnocení dle výsledků. Už jsem
zažil oba typy přípravy, kdy se nám v zimě dařilo
všechno a na jaře pak přišel obrat a špatně jsme
odstartovali. To je letos případ Mladé Boleslavi,
která v přípravě snad jen jednou remizovala, jinak
všechno vyhrávala a na začátku jara prohrála
hned dva domácí mistráky. Stejně tak už jsem
zažil velmi špatnou přípravu a poté skvělé jaro.
My jsme měli letos takový průměr, sehráli jsme
osm z třinácti zápasů s týmy z nejvyšší soutěže
a v žádném utkání jsme vyloženě nepropadli, naopak většinou jsme byli minimálně vyrovnaným
soupeřem. Mám radost z toho, že se nikdo dlouhodobě nezranil. Snad jen Radek Sňozík měl vleklejší
zranění, kvůli kterému nemohl chytat, ale jinak
byl normálně v tréninku.
Poslední týden už jsme najeli na běžný zápasový
rytmus. Nechtěli jsme rozbít terén v Ďolíčku, tak jsme
jeli dvakrát na přírodní trávu do Nymburka. Je totiž
hrozně těžké v tomto ročním období sehnat v Praze
trávu, která by vydržela nápor několika tréninků a na
kterou by nás její majitel pustil. Z tohoto pohledu by
byly ideální Blšany, ale ty jsou příliš daleko. Sehráli
jsme tam poslední zápas s Krčí, terén byl vynikající.
Běžně ani třeba fanoušci nevnímají rozdíl mezi umělou trávou a přírodní, ale pro fotbalisty je to rozdíl zá-

P AV E L H O F T Y C H
t r e n é r A- t ý m u
sadní, především pro ty, kteří již mají za sebou nějaké těžší zranění. I proto měl určité úlevy na umělce
Lukáš Hartig a někdy trénoval individuálně.
Poslední dva dny před zápasem už jsme trénovali
v Ďolíčku, aby si hráči zvykli. Na podzim jsme i den
před utkáním trénovali dopoledne, tentokrát jsme
v sobotu zvolili přípravu v čase zápasu, aby si i noví
hráči osahali atmosféru osvětleného Ďolíčku. Přeci
jen to má své zákonitosti.
Abych to shrnul celkově, na jaro jsme připraveni.
Máme posty zdvojené, nemělo by se stát, že budeme mít problém vykrýt jednotlivé hráče při případném zranění. Příprava byla náročná, ale cítím už
z mužstva zápasovou nažhavenost, to je dobrý signál. Vyprodaný Ďolíček je pro všechny velkou motivací. Těšíme se na vás a děkujeme za podporu.
Jdeme na to!
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„Ne, ne. Ještě ho nesvlíkej…“
Jan Morávek, leden 2009,
Fortuna Víkend šampiónů, O2 Arena

UMBRO
hráč utkání
S

tejně jako na podzim, máte znovu
možnost
zvolit
si
svého UMBRO hráče
utkání. Zatím posledním vítězem ankety
byl při podzimním utkání s Třincem vyhlášen
Milan
Škoda.
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 pří-

6
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padě, 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.
I

Dobiaš vs. Vízek:

30 let vzpomínek
D

erby Bohemians – Dukla dnes bude soubojem
o špici tabulky. Stejně jako na přelomu 70.
a 80. let. Jenže tehdy se odehrávalo o soutěž výš.
A ve vzájemné bilanci platilo pořekadlo Můj dům,
můj hrad. Posuďte sami. Sezóna 1977/78: doma
3:2, venku 0:4. 1978/79: v Ďolíčku 2:0, na Julisce
1:3. O rok později: u Botiče 1:0, v odvetě 0:4.
Obecně platilo, že na opticky užším a kratším
vršovickém hřišti těsně sevřeném ze všech stran
tribunami Bohemka svého rivala uběhala a ubojovala. Na velkém atletickém stadionu nad dejvickým hotelem International zase dominovala
Dukla, která svého soupeře rozebrala bleskurychlým ťukesem.
„Kolikrát jsme jim ani nepůjčili míč. Oni se pořádně nadřeli, než ho vybojovali zpátky a moc si nezahráli,“ ušklíbne se fotbalový básník z Julisky
Ladislav Vízek. „Doma ale byli skoro neporazitelný.
Hráli to na trestňáky zahrávaný Tondou Panenkou.
Vždycky se nahrnuli do šestnáctky a to byl náš
konec. My neměli moc hlavičkářů,“ přiznává.
„Dukla měla vyzrálejší mužstvo, velmi dobře
technicky vybavené. My zase byli větši bojovníci,“
vzpomíná mistr Evropy 1976 Karol Dobiaš.
Každý tedy tasil své zbraně. Jedni strojové kombinace, druzí houževnatost a tvrdost.
„Hlavně doma jsme si říkali: Tady nám brát body
nemůžou, musíme to mydlit hlava nehlava. Když mi
někdo unikal, bral jsem míč i nohy,“ vypráví Patino.
„Na mě hrál Mirek Gajdůšek jako levé křídlo. Ale samozřejmě, když mi tam přišel někdo jiný, tak jsem
ho zkopal taky. Ještě dneska si na to hoši z Dukly
stěžujou,“ chlubí se.
Svůj největší konflikt však neprožil s žádnou
z ikon Dukly, nýbrž s tehdy začínajícím Janem Bergerem, který si ve žlutém dresu kroutil základní vojenskou službu. Dobiaš na mladého záložníka plivl,
Berger ho na oplátku praštil.
„On mi nadával do Slováků, já jemu do Čechů,“
říká Dobiaš. Rozhodčí Vojtech Christov však pro
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„Postup do ligy by byl opravdový zázrak. Vrátili
bychom Duklu tam, kam patří. Přeju si ale,
abychom šli s Bohemkou do ligy společně,“ říká
Ladislav Vízek.

rozvášněné kohouty vytáhl jen žluté karty. „Tehdy
byla jiná doba. Jenom řekl: Podejte si ruce a hrajeme dál. Teď vám dají kartu za každou blbost,“
kroutí hlavou.
Disciplinární komise oba hříšníky jen postrašila,
takže incident měl dohru jen pro zástupce Dukly.
A to paradoxně u vlastního trenéra Jaroslava Vejvody. Berger o tom píše v autobiografii.
„Výkon jsi podal dobrej. Ale upozorňuju tě, že to,
co jsi provedl takovýmu fotbalistovi, jakým je Dobiaš, si ty jako cucák vůbec nesmíš dovolit. Kdyby
ti ukopl hlavu, tak si ji zvedneš a mlčky odejdeš!“
vynadal Vejvoda Bergerovi.

POSPÍCHALŮV PEPŘ
Rivalita se ještě vystupňovala v době, kdy Bohemka mířila do absolutní špičky. Najednou šlo o tituly a poháry.
„Oba kluby také tenkrát dodávaly hodně hráčů do
reprezentace,“ připomíná Dobiaš, že často šlo

i o nominace na světové a evropské šampionáty či
na olympijské hry.
Z pražských sousedů se tedy staly konkurenti
a na hřišti i mimo ně létaly jiskry. Vyhecovanou atmosféru ještě připepřil trenér Tomáš Pospíchal,
jenž Dukle nemohl přijít na jméno.
„Vyloženě ji nenáviděl. U něj to byli lampasáci
a lehkoživky, kteří jenom sbírají frčky a dostávají
příplatky, zatímco u nás se musí tvrdě dřít. Dobře
věděl, že my měli plat dva a půl tisíce korun a oni
šest tisíc,“ srovnává Dobiaš.

„Duklu pořád znají po celém světě. Jména Masopust, Pluskal, Novák, to jsou pojmy,“ tvrdí Karol
Dobiaš.

„Tam se děly věci... Pospíchal nás fakt nesnášel,“
pamatuje si Vízek.
A ve stejném duchu se odehrávaly i miniduely
obou legendárních hráčů.
„Láďa mě hodně zlobil. Občas provokoval, aby mě
nastartoval, ale hlavně byl strašně nebezpečný. Potáhl kličku na pět metrů jako Johan Cruyff, a protože byl podsaditý, těžko se mu bral míč. A taky se
skoro nedal nakopnout. Byl vyčůraný jak mraky,“
směje se Dobiaš.
„Jednou mě Karol sejmul zezadu ve vápně. Řval
na mě: Ty sis nezaraňajkoval, lebo čo? Jenže rozhodčí Horbas nic! Přitom to byla jasná desítka. Náš
trenér Vejvoda zuřil tak, že vlítnul do hřiště. A to už
bylo co říct,“ dává Vízek k lepšímu starou historku.
„Věděli jsme ale, že to sudí písknout nemohl, šlo
o hodně. Když jsem ho pak potkával, vždycky uhnul

očima. Musel se stydět, pronásledovalo ho to jako
noční můra!“ nadsazuje.
Vzájemně se přitom druhdy nesmiřitelní sokové
Dobiaš s Vízkem drží ve vzácné úctě.
„Pro mě to byl nezapomenutelnej pojem. Ofenzivní pravej bek, takovej divočák ukřičenej, ale spíš
do srandy. A pozor: Nebyl zákeřnej! Vždyť měl tak
hubený nožičky...“ zlehčuje Vízek Dobiašovu pověst
nekompromisního brusiče.

OSUDY PŘES KOPÍRÁK
Po Patinově odchodu do Belgie se osudy obou
klubů začaly nápadně podobat. Dukla svůj jedenáctý a zatím poslední mistrovský titul vyválčila
v roce 1982. O rok později poprvé a naposledy triumfovala Bohemka.
„Já byl přitom právě tehdy vyhlášený Fotbalistou
roku,“ připomíná Vízek. „Bohemka prostě ukončila
naši éru. Pak začala vládnout Sparta, které už nikdo
nevzdoroval tak jako nám. My měli pronásledovatelů víc: Ostravu, Brno...“ upozorňuje.
Úpadek obou slavných klubů vyvrcholil po pádu
totality. Bohemku zachránili až věrní fanoušci, Duklu
zase z bídy vytáhl obětavý podnikatel Josef Hájek,
který loni bohužel zemřel. Teď ale týmy z opačných
břehů Vltavy shodně míří nahoru a Dobiaš s Vízkem
se mohou znovu přít o to, kdo je lepší. Když se sami
potkají na zeleném trávníku, bývá to většinou jasné.
O sedm let mladší Vízek mívá navrch.
„Láďa sice po place jen chodí, ale jakmile dostane
míč, neztratí ho,“ popisuje Dobiaš setkání na turnajích starých pánů. „Já hraju za Bohemku, Láďa za
Kozlovnu. Minule nás porazili 10:1. Jenže za ně nastoupil Horst Siegl, Jirka Novotný a Zdeněk Svoboda. Neměli jsme šanci,“ pokrčí rameny.
Víc šancí by měl mít ve vršovické restauraci
U Bobra, kde se fotbalová klání zakončují partičkou
karet. „I tam už ale slábnu, býval jsem lepší. Láďa
má dobrý trénink, vždyť hraje karty skoro pořád.
A taky má víc peněz,“ umsívá se Patino.
Dnes ale může všechna příkoří z fotbalu i karbanu
Vízkovi vrátit. Sejde se s ním na tribuně Ďolíčku
a bude věřit, že Bohenka si pojistí první místo kýženými třemi body.
„Ale člověk míní, život mění. Důležité je neprohrát, vždyť Dukla má mančaft jako zvon,“ varuje
Dobiaš.
„Bohemky se bojím, jenže na druhou stranu: Oni
musejí, my ne,“ soudí Vízek.
Snad se budou osudy přes kopírák psát i dál a za
rok se sejdeme v první lize.
Tomáš Radotínský
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NOVĚ OTEVŘENO
Vršovická 32
tel.: 775 042 467

Ochutnejte naši pizzu, gyros a další speciality
pondělí – sobota 11.00 – 20.00
v neděli při konání zápasu 15.00 – 20.00
Při zakoupení celé pizzy nebo gyrosu
dostanete po předložení tohoto inzerátu pivo zdarma!
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

VZPOMÍNKA NA PODZIM
Dukla Praha – Bohemians 1905 1:3 (0:3)
Branky: 76. Zelenka – 9. Škoda, 13. Moravec, 20. Adam.
Rozhodčí: Hájek – Lhoták, Pelikán.
ŽK: Hozda, Mikula, Hanus, Gedeon – Havránek, Rychlík,
Škoda.
Diváků: 3180.
Sestava Dukla Praha: Svoboda – Mikula, Kuděla
(46. Kulvajt), Novotný, Vorel – Svatonský, Malý
(69. Balát), Gedeon, Hozda – Zelenka, Kolomazník
(66. Hanus).
Sestava Bohemians 1905: Havránek – Marek, Lukáš,
Pávek, Rychlík – Kotyza, Morávek (58. Karal), Adam
(87. Hašek), Moravec – Škoda, Bartek (69. Bálek).

P

odzimní duel s Duklou zůstane fanouškům
dlouho v paměti. Po dlouhé době Bohemka sehrála zápas, u kterého si fanoušci mohli užívat
klidné a vítězné podívané téměř po celý zápas. Taková utkání pamatují Klokani naposledy během působení ve druhé lize před dvěma lety. „První poločas
byl dle našich představ, k většímu klidu musíme
ještě přidat umění dohrát zápas bez větších problémů, což se nám místy ve druhé půli nedařilo,“ řekl
tehdy po utkání trenér Pavel Hoftych. Bohemka rozhodla zápas třemi góly během jedenácti minut
v prvním poločase.
Trenéři Bohemians 1905 se museli vypořádat
s absencí tří zkušených hráčů, kteří jsou zranění
– Sňozík, Nikl, Slezák. Navíc úplně fit do utkání
nenastupoval ani záložník Jan Morávek. Sňozíka
nahradil v brance Havránek, na stoperu nastoupil
místo Nikla Pávek, na levé straně nastoupil poprvé Moravec místo Haška a v útoku nová dvojice
Bartek, Škoda. Nové tváře hráli důležitou roli
v úvodní smršti.
V 9.minutě Moravec nacentroval a Škoda hlavou
skóroval. Ve 13. minutě Morávek mezi obránci poslal do brejku Moravce a ten dal gól. Moravec poprvé v základu nastoupil na levé straně a hned si
připsal v jednom utkání přihrávku a gól. To se mu
v mužích na pravé straně nikdy nepodařilo. Třetí gól
přidal ve 20. minutě Lukáš Adam z přímého kopu.
„Vstřelili jsme rychle tři branky a celý první poločas
jsme hru kontrolovali a kdybychom vyřešili lépe ně-

které akce v závěru poločasu, mohl být rozdíl ještě
větší,“ řekl trenér Pavel Hoftych. „Vstoupili jsme do
hry mizerně. Soupeř byl velmi pohyblivý, rychlý
a agresivní. I když prvních pět šest minut paradoxně nebylo špatných, ale možná, že to ukolébalo
hráče k tomu, že si mohou hrát fotbal, který se jim
líbí. Jenže pak jsme udělali katastrofální individuální chyby v defenzivním rozestavění. Pak je hodně
složité se z toho zvednout,“ vrátil se k první čtvrtině
zápasu trenér Dukly Günter Bittengel.
Očekávané derby přineslo v první půli ze strany
Bohemky vynikající fotbal, tři krásné góly a ještě
další šance. V hledišti tomu tleskalo tři tisíce fanoušků
Bohemky,
kteří se rozmístili na
hlavní tribuně i na
protilehlé
tribuně
k stání. Po přestávce
se obraz hry změnil.
Bohemka
přestala
hrát v pohybu a zkušení hráči domácích
toho využili a dostali
se do tlaku. „O půli
v kabině jsme si řekli
své, předělali rozestavení a myslím, že
druhý poločas mužstvo předvedlo nejlepší výkon ze všech dosud odehraných minut
v této sezóně. Naznačilo to možnosti, možná se
nám podařilo vyřešit složení stoperské dvojice. Na
tom, co mužstvo předvedlo po přestávce se dá stavět. Škoda jen, že se nepodařilo dát gól dříve. Bohemians díky svému nástupu, kdy nás zaskočili, si
vyhrát zasloužili,“ prohlásil trenér Dukly. „Druhý
poločas soupeř využil svých zkušeností, má ve
svém středu hráče, kteří si výborně vedli v lize,
dostal nás pod tlak, vytvořil si šance, jednou nás
zachránilo břevno, třikrát vyřešil velmi ošemetné
střely brankář Havránek, který musel nahradit
v týdnu zraněného Sňozíka, a dostali jsme gól. Pak
už jsme ale soupeře k ničemu nepustili,” dodal
Hoftych.
I
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ZIMNÍ PŘÍPRAVA BOHEMIANS
F

otbalisté Bohemians 1905 sehráli v rámci zimní
přípravy celkem 13 zápasů, převážně s prvoligovými soupeři. „Na můj vkus je to hodně zápasů,
ale příprava byla opravdu dlouhá,“ podotkl trenér
Pavel Hoftych. Ze třinácti zápasů jich Klokani sehráli s ligovými soupeři, další dvě s druholigovými,
dvě ze soupeři z třetí ligy a jedno s divizním protivníkem. Posledním utkáním byl souboj s Krčí, kterou
Bohemians porazili 3:2. „Jen dvě z těchto utkání se
hrály na přírodní trávě. Bohužel byla tuhá zima,
především co se týče sněhové nadílky, takže ta příprava tím byla ovlivněná. Ale měli jsme všude vynikající podmínky a na všech třech soustředěních
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jsme odpracovali objem tréninků, které jsme si naplánovali. Takže z tohoto pohledu jsem s přípravou
spokojen,“ dodal kouč Hoftych.
Bohemka se zúčastnila tradiční Tipsport ligy, od
postupu jí dělilo jedno vítězství s Plzní v posledním
utkání skupiny. Další přípravné zápasy už byly
v rámci soustředění nebo přípravy v Praze. Klokani
se vydali na celkem tři soustředění. Kondiční s běžkami na nohou absolvovali v Břízkách, při druhém
soustředění v Luhačovicích se již dostali více na
hřiště a poslední týden v Písku už byl věnován čistě
herním činnostem.
I

BILANCE PŘÍPRAVNÝCH ZÁPASŮ BOHEMIANS 1905
Slavia Praha – Bohemians 1905 1:2 (0:1)
hráno 10. 1. 2009, Tipsport liga, Eden
Branky: 68. Jarolím – 36. Slezák, 69. Cseh.
Bohemians 1905: Havránek – Janek, Pávek (62. Brhlík),
Cseh, Jindřišek – Moravec (46. Ježdík), Augustín (62. Himl),
Jungr (46. Růžička), Róth – Slezák (46. Bálek), Hartig (46.
Ibragimov).

Bohemians 1905 – Slovan Bratislava 1:2 (0:1)
hráno 12. 2. 2009, Vyšehrad
Branky: 67. Moravec – 34. Masaryk, 89. Králík .
Bohemians 1905: Havránek (46. Miski) – Janek (46. Cseh),
Nikl, Pávek, Jindřišek – Kotyza, Adam, Morávek, Róth (46.
Moravec) – Slezák, Strnad (46. Jungr, 65. Augustín).

Viktoria Plzeň – Bohemians 1905 2:1 (1:1)
Bohemians 1905 – 1. FK Příbram 1:1 (1:1)
hráno 17. 1. 2009, Tipsport liga, Eden
Branky: 40. Adam – 10. Brožík.
Bohemians 1905: Havránek – Janek, Pávek, Lukáš, Rychlík
– Moravec (46. Róth), Adam, Augustín (46. Jungr), Ježdík
(59. Kotyza) – Strnad (46. Škoda), Hartig (46. Ibragimov).

hráno 15. 2. 2009, Plzeň
Branky: 20. Krbeček, 68. Tatanashvili – 30. Hartig.
Bohemians 1905: Miski – Janek, Nikl, Cseh, Jindříšek – Moravec (70. Kotyza), Jungr (46. Adam), Morávek, Róth – Ibragimov (46. Strnad), Hartig (65. Slezák).

Písek – Bohemians 1905 1:2 (1:0)
Bohemians 1905 – Viktoria Plzeň 1:2 (1:0)
hráno 18. 1. 2009, Tipsport liga, Eden
Branky: 25. Kotyza – 60. Rada, 82. Trapp.
Bohemians 1905: Sňozík (35. Havránek) – Jindřišek, Cseh,
Nikl, Růžička – Kotyza, Morávek, Jungr,
Róth (46. Moravec) – Škoda (46. Ibragimov), Hartig (46.
Strnad).

hráno 18. 2. 2009, Písek
Branky: 18. Zušták – 61. Cseh, 67. Růžička.
Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek (46. Janek), Lukáš (46.
Cseh), Pávek, Rychlík – Kotyza (46. Moravec), Adam (46.
Jungr), Morávek (46. Augustín), Róth (46. Růžička) – Škoda,
Strnad (46. Ibragimov).

Bohemians 1905 – FK Teplice B 3:1 (0:0)
Bohemians 1905 – Slovan Liberec 1:2 (1:0)
hráno 24. 1. 2009, Nymburk
Branky: 1. Kotyza – 70. Nezmar, 86. Liška.
Bohemians 1905: Havránek – Jindříšek, Lukáš, Cseh
(80.Brhlík), Růžička – Kotyza, Jungr, Morávek (46. Ibragimov), Moravec – Slezák (55. Strnad), Škoda (55. Augustín).

hráno 24. 2. 2009, Vyšehrad
Branky: 47. Augustín, 65. Růžička, 81. Pávek – 90. Beran.
Bohemians: Sňozík – Janek, Cseh, Nikl (46. Pávek), Rychlík
– Moravec (46. Kotyza), Adam (46. Augustín), Jungr, Růžička
– Slezák (46. Strnad), Ibragimov (83. Moravec).

Bohemians 1905 – Sparta Krč 3:2 (0:2)
Bohemians 1905 – FK Jablonec 2:0 (0:0)
hráno 21. 1. 2009, Vyšehrad
Branky: 55. a 58. Škoda.
Bohemians 1905: Havránek – Jindřišek (46. Janek), Lukáš
(46. Cseh), Nikl, Rychlík (46. Růžička) – Moravec (61. Ježdík), Adam (46. Augustín), Morávek (46. Jungr), Róth –
Strnad (46. Slezák), Hartig (46. Škoda).

hráno 1. 3. 2009, Blšany
Branky: 60. Jungr, 71. Slezák, 80. Lukáš – 19. Horkavý, 29.
Kounovský.
Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Nikl, Pávek (61.
Lukáš), Rychlík – Moravec, Augustín (46. Jungr), Adam, Róth
(63. Růžička) – Hartig (64. Škoda), Škoda (61. Slezák).

Bohemians 1905 – Hradec Králové 0:1 (0:0)
hráno 30. 1. 2009, Nymburk
Branka: 74. Dvořák z pen.
Bohemians 1905: Havránek – Janek, Nikl, Pávek, Rychlík –
Jungr (46. Moravec), Morávek (63. Augustin), Adam, Róth –
Ibragimov (80. Růžička), Strnad (46. Slezák).

Bohemians 1905 – Spartak Trnava 1:2 (0:0)
hráno 4. 2. 2009, Luhačovice
Branky: 60. Doležaj, 67. Ďuriš – 80. Kotyza.
Bohemians 1905: Havránek – Janek, Nikl, Lukáš, Jindřišek –
Kotyza (46. Moravec), Jungr (46. Adam), Morávek, Róth (60.
Kotyza) – Škoda, Hartig (46. Slezák).

Bohemians 1905 – AS Trenčín 0:0
hráno 6. 2. 2009, Luhačovice
Bohemians 1905: Havránek – Janek, Cseh, Pávek, Jindřišek
– Moravec (65. Kotyza), Adam, Augustín (80. Morávek),
Jungr (65. Róth) – Slezák (72. Škoda), Strnad (65. Hartig).
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BOHEMKA

ŠAMPIÓNEM
MEZI ŠAMPIÓNY

P

ět zápasů k triumfu. Přesně čtyřiadvacet hodin
trvala cesta Bohemians 1905 na vrchol lednového turnaje šampiónů. Byl to jeden z vrcholů
zimní přípravy. Nejlepší mužstva pod jednou střechou, tak znělo heslo Fortuna víkendu šampiónů
a Bohemka byla nejlepší z nejlepších. Začalo to
opatrnou remízou s Libercem 2:2 a skončilo to triumfálním finále s Mladou Boleslaví. „Byla to hlavně
zásluha hráčů a diváků. Jejich spolupráce a vzájemná komunikace nás dotáhla k vítězství. My
jsme jim jen postavili čtveřice, ale oni hráli a ukázali i v hale, že to může být silný tým,“ řekl trenér
Pavel Hoftych v neděli odpoledne. V sobotu v 15
hodin Klokani v O2 Areně poprvé kopli do balónu
a v neděli v 15 hodin zvedali pohár nad hlavu.
Krásný den, krásný víkend…
Turnaj začal pro Bohemku opatrně. Do 02 Areny
zamířili hráči, kteří z drtivé většiny nehráli na dopolední Tipsport lize. Úvodní zápas skupiny B proti
Liberci byl možná nejtěžší na celém turnaji, alespoň dle vývoje výsledku. Zelenobílí dvakrát prohrávali, ale vždy dokázali skóre vyrovnat.
Bohemka ale nekralovala, hráči i trenéři se seznamovali s halou. „Více využívat mantinely,“ zněl poradní hlas od fanoušků, kteří už na tribunách
absolvovali tři ročníky tohoto turnaje, což prožil
jen málokdo z hráčů. Remíza s Liberecem 2:2
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(branky Rychlík, Ibragimov) byla nakonec střízlivým vkročením do turnaje.
Ve druhém utkání ale už muselo přijít vítězství.
Proti Bohemce nastoupila rakouská Austrie Vídeň.
Klub se slavným názvem ale v Praze příliš fotbalové radosti nerozdával. A právě zápas s Bohemkou
ho asi definitivně zlomil. První poločas byl ještě vyrovnaný, ale šutér Strnad zlomil odpor Rakušanů

hned v úvodu druhé půle. Připsal si hattrick, dvakrát byli úspěšní Škoda a Adam, jednu branku přidal Jan Morávek. Právě jeho jméno se neslo halou,
když vystřihl krásné nůžky a připomněl, kdo je králem parketu. „Nemáme žádné Brazilce, kromě
Honzy Morávka, který jediný umí s míčem. Tak do
míče kopeme, dokud to neskončí gólem,” s úsměvem přiblížil taktiku Bohemky brankář Radek Sňozík. „Na halu jsem se moc těšil, jsem rád, že jsme
mohli bavit lidi,“ přidal Jan Morávek. Vítězství nad
Austrií Vídeň 8:3 přiblížilo Bohemku do semifinále,
ale zdaleka ještě neměla nic jistého.
V posledním zápase skupiny Klokani hráli proti
Slavii. Byl to přímý souboj o postup, který si již
v předchozím zápase jako první zajistil Liberec.
O druhé postupové místo se hrálo ve vršovickém
derby. Dopolední generálku na Tipsport lize vyhrála
Bohemka 2:1, teď ji stačila remíza na postup. Byl to
strhující zápas s nejlepší atmosférou na turnaji.
Běhal mráz po zádech při chorálech fanoušků obou
táborů, běhali i hráči po hřišti. Šance střídala šanci,
góly ale nakonec padly jen čtyři. Bohemka vedla
v poločase 2:1, Slavia po přestávce vyrovnala
a mocně finišovala. Dokonce měla i pět hráčů na
hřišti, odvolala brankáře, ale vítězný gól již vstřelit
nedokázala. „V závěru ještě pátý hráč Slavie zahrál
rukou, ale sudí již penaltu nepískali, jelikož byl konec
zápasu. Tak znělo vysvětlení od sudích,“ dodal ke
spornému momentu v závěru zápasu Lukáš Přibyl,
ředitel Bohemians 1905. Bohemka tedy do nedělního semifinále postoupila z druhého místa.
V neděli ráno se hráči znovu sešli v Ďolíčku. Někteří měli drobné šrámy, ale všichni měli chuť hrát.
„Bolí mě achilovka, nakopli mě do ní při posledním
zápase, ale zkusím to,“ říkal při rozcvičení Jan Morávek. Jen v civilu zůstal Ibragimov, kterého bolela
noha, nahradil ho Janek. Také Radoslav Augustín zažíval dosud něco nepoznaného. „Během jednoho dne
jsem tu odehrál více než za celý půlrok,“ oddychoval
po sobotě, kdy nastoupil na Tipsport lize i na Fortuna
Víkendu šampiónů. Semifinálová bitva se Spartou se
přiblížila, v kabině je cítit mírný respekt. Ale samotný zápas se nakonec mění v exhibici. A nakonec
se konečně prosadí i brankář Radek Sňozík. „V sobotu dal gól liberecký gólman Hauzr, nemohl jsem

zůstat bez gólu,“ usmíval se Sňozík po proměněné
penaltě. Porážku 2:7 neodvrátil ani šestnáctiletý
Václav Kadlec, který ještě minulý rok hrál v dorostu
Bohemky, teď už nastoupil za áčko Sparty.
Nejlepší fotbal v základních skupinách hrála
Mladá Boleslav, shodli se pozorovatelé. Zaslouženě
postoupila do finále, ale konfrontace dvou týmů,
které hrály nejlepší fotbal, dopadla jednoznačně.
Druhý hattrick Miloslava Strnada byl důležitým
okamžikem finále. „Halu mám rád, vyhovuje mému
stylu,“ stručně poznamenal střelec šesti gólů na
turnaji. Skvěle mu sekundoval Škoda, který dal
také šest gólů. Výhra nad Mladou Boleslaví 7:3 byla
jednoznačná a jen potvrdila letošní nadvládu Bohemky. Takové suverénní vítězství krátká historie
turnaje nepamatuje. Bohemka vyhrála hned dvakrát ze třech ročníků a hráči zvedali pohár nad
hlavu společně s tisíci fanoušky v zelenobílém. Prémie půl milionu korun míří na Bohemku, kde bude
vystaven i pohár pro vítěze Fortuna Víkendu šampiónů. Skvělý zážitek, skvělá podívaná.
ZÁPASY O UMÍSTĚNÍ
o 7. místo, Viktoria Žižkov – Austria 8:2
o 5. místo, Slovan Bratislava – Slavia 2:2, 2:3 pen.
1. semifinále, Sparta – Bohemians 1905 2:7
2. semifinále, Liberec – Mladá Boleslav 1:4
o 3. místo, Sparta Praha – Liberec 6:5
FINÁLE, Mladá Boleslav – Bohemians 3:7
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STARTUJE DRUHÁ LIGA
– kdo postoupí
S

tartuje jarní část druhé ligy a to je čas k prognózám a shrnutí zimních změn. Přinášíme vám
pohled portálu vfotbal, který se věnuje i druhé lize.
Ačkoliv je často proklamováno, že II. česká liga
je nesmírně vyrovnaná, při pohledu na současnou
tabulku je jasné, že “těsno” je zejména mezi desátým až patnáctým týmem. Po šestnácti odehraných
kolech jsou na čele se ziskem 32 bodů pražští Bohemians, s odstupem jednoho budu následuje Vysočina Jihlava. Na třetí příčce je s devětadvaceti
body Dukla Praha, jen horší skóre odsoudilo na
čtvrtou pozici Zenit Čáslav a na páté místo Ústí nad
Labem. Sokolov, kterému patři po podzimu šestá
příčka, již ztrácí na vedoucí Klokany sedm bodů...
Zmíněný sedmibodový odstup sice může být již
za tři kola minulostí, daleko reálnější ovšem je, že
Baník spolu s dalšími ambiciózními celky – Opavou,
Hradcem Králové a Mostem – do boje o postup nezasáhne. Ani jeden z týmu se navíc v zimní přestávce příliš neposílil...
Ačkoliv je dvojice Zenit Čáslav – Ústí nad Labem
na stejné startovní čáře jako pražská Dukla, nedá
se příliš počítat, že by do konečného souboje o dvě
vstupenky do nejvyšší soutěže promluvila. Na vině
je zejména nedostatečné ekonomické i materiální
zázemí, které by oběma klubům stejně znemožnilo
hrát Gambrinus ligu v příští sezóně. Možná překvapivě se ústecké Armě podařilo udržet téměř celou
podzimní osu týmu, což se pozitivně projevilo také
na řadě dobrých výsledků Severočechů v zimní přípravě. Zenit naproti tomu ztratil klíčového střelce
Miloslava Strnada, který předčasně ukončil hostování a vrátil se do Bohemians 1905. Jako náhradu
přivítal trenér Miroslav Koubek ve svém týmu
hlavně perspektivní mladíky...

Sečteno a podtrženo: zbývá trojice Bohemians
1905, Vysočina Jihlava a Dukla Praha, která by
podle všeobecného názoru měla bojovat o postup,
k čemuž se vedení všech tří klubů také hlásí. Navzdory ekonomické krizi a celospolečenskému šetření absolvovala Dukla Praha i Vysočina Jihlava
zahraniční soustředění, vedení aspirantů na postup
bylo navíc velmi aktivní na přestupovém trhu. Bohemians získaly zejména Miloslava Strnada, Josefa
Jindříška a Marka Jungra, Vysočina vstoupí do jarní
části posílena o Pavla Simra, Jana Štohanzla, Michala Vyskočila, Karola Karlíka nebo například Pavla
Mareše. Činilo se také vedení Dukly Praha, kromě
brankáře Michala Vorla se ovšem jedná zejména
o mladé hráče, kteří by se měli po boku Jiřího Novotného, Patrika Gedeona nebo Luďka Zelenky postupně otrkat.
Dnešní zápas může dost napovědět. Ve vyprodaném Ďolíčku se totiž představí Dukla Praha. Tříbodový zisk Klokanů by znamenal již náskok šesti
bodů na družinu trenéra Bittengela, v případě výhry
Dukly o dvě branky ale bývalý armádní celek svého
městského rivala v tabulce předskočí...
Tip portálu vFotbal.cz: Bohemians 1905 by vytoužený návrat do nejvyšší soutěže utéci neměl,
souboj Jihlavy s Duklou Praha ale bude o poznání
vyrovnanější...

PROGRAM
17. A 18. KOLA 2. LIGY
17. kolo
Hradec Kr.
Opava
Karviná
Ústí n. Labem
Slovácko
Jihlava
Bohemians 1905
Dukla Praha
Sparta B
HFK Olomouc
Fulnek
Třinec
Vítkovice
Most
Sokolov
Čáslav

18. kolo
Ústí n. Labem
Jihlava
Čáslav
Třinec
Sokolov
Dukla Praha
Most
HFK Olomouc
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Hradec Kr.
Opava
Vítkovice
Sparta B
Bohemians 1905
Fulnek
Karviná
Slovácko
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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

18 Bohemians 1905 – FK Dukla Praha

1

19

28

3

Radek Sňozík

Jiří Havránek

Zoltán Miski

Pavel Lukáš

17. 10. 1975
brankář
86 kg, 187 cm

9. 1. 1987
brankář
83 kg, 186 cm

29. 5. 1983
brankář
78kg, 185 cm

20. 11. 1975
obránce
74 kg, 181 cm

4

7

9

13

Josef Jindřišek

Marek Nikl

Jiří Rychlík

Jan Růžička

14. 2. 1981
obránce
73 kg, 178 cm

20. 2. 1976
obránce
78 kg, 183 cm

24. 11. 1977
obránce
73 kg, 180 cm

26. 8. 1984
obránce
72 kg, 177 cm

14

17

24

27

Lukáš Marek

Ivan Janek

Michal Pávek

Martin Cseh

30. 1. 1981
obránce
69 kg, 176 cm

1. 7. 1986
obránce
75 kg, 179 cm

13. 2. 1985
obránce
75 kg, 185 cm

22. 8. 1988
obránce
76 kg, 183 cm

8

11

16

23

Ivan Hašek

Ferenc Róth

Jan Moravec

Radoslav Augustín

30. 8. 1987
záložník
67 kg, 170 cm

24. 12. 1978
záložník
76 kg, 184 cm

13. 7. 1987
záložník
66 kg, 176 cm

5. 1. 1987
záložník
81 kg, 181 cm

25

26

30

32

Martin Kotyza

Marek Jungr

Jan Morávek

Lukáš Adam

1. 10. 1984
záložník
68 kg, 171 cm

11. 4. 1987
záložník
69 kg, 174 cm

1. 11. 1989
záložník
71 kg, 179 cm

5. 9. 1980
záložník
74 kg, 184 cm

10

12

20

21

Dalibor Slezák

Lukáš Hartig

Miloslav Strnad

Milan Škoda

28. 1. 1970
útočník
82 kg, 183 cm

28. 10. 1976
útočník
79 kg, 185 cm

3. 12. 1981
útočník
85 kg, 186 cm

16. 1. 1986
útočník
80 kg, 190 cm

22
Aziz Ibragimov
21. 7. 1986
útočník
75 kg, 180 cm
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PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

FK Dukla Praha
nad žádný český klub se nemůže pochlubit
tak rozporuplnou historií jako Dukla Praha.
Pokud by se bralo v úvahu pouze období společné federální soutěže, patřila by Dukla k vůbec
nejúspěšnějším mužstvům. Jejích 11 mistrovských
titulů či účast v semifinále PMEZ i PVP hovoří za vše.
Všechny tyto úspěchy byly pochopitelně podmíněné
výjimečným postavením armádní Dukly v komunistickém režimu. Po jeho pádu nastal konec slavných
let. V sezoně 1993/94 přišel sestup z nejvyšší soutěže rovnou do třetí ligy, po několika letech živoření
fůze s Příbramí, přesun do hornického města a zánik
klubu. K jeho znovuvzkříšení došlo až v roce 2001,
kdy začala FK Dukla Praha hrát pražský přebor. Mužstvo se ale potýkalo s nedostatečným počtem kvalitních hráčů a tak po dvouletém působení v páté
nejvyšší soutěži sestoupilo až do I. A třídy. K významnému posunu došlo před začátkem ročníku
2007/08. Majitel klubu Fotbal Jakubčovice se rozhodl převést druholigovou licenci na nově vzniklou
akciovou společnost FK Dukla Praha. Na Julisce se
začínalo téměř na zelené louce, bylo potřeba sestavit kádr hráčů, vybudovat strukturu klubu. V těžké
konkurenci bojovala Dukla o holou záchranu, ale
druholigovou příslušnost nakonec uhájila
Letos jsou ambice klubu z Julisky poněkud jiné.
Místo záchrany si začíná brousit zuby na postup.

S
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Zpočátku podzimu to však s Duklou nevypadlo
vůbec dobře. Po šestém kole měla na kontě pouze
tři body za tři remízy a nic nenasvědčovalo, že by
toto mužstvo mělo hrát na špičce tabulky. Jenže
pak se tým kolem kanonýra Luďka Zelenky a bývalých reprezentantů Jiřího Novotného a Patrika Gedeona rozjel ke spanilé jízdě. Začalo to domácí
nakládačkou (3:0) Ústí nad Labem a skončilo vydřeným vítězstvím 2:1 nad Čáslaví. Mezi tím Dukla
ani jednou neprohrála a ztratila jen čtyři body za remízy s Mostem a v Sokolově. Velkou zásluhu na
tomto výsledku má určitě Luděk Zelenka, který je
s osmi góly na třetím místě tabulky střelců.
Vcelku úspěšná byla pro Duklu i zimní příprava. Po
počáteční sérii vítězství přišla sice studená sprcha
v podobě porážky 0:5 od Mladé Boleslavi, poslední
zápas s Čáslaví však „vojáci“ opět vyhráli 1:0. K vítězství již výrazně přispěla největší zimní posila –
brankář Vorel, který přišel na půlroční hostování
s mistrovské Slavie.
Podzimní vzájemný souboj na Julisce jsme vyhráli
3:1. Naše branky vstřelili v prvním poločase Škoda,
Moravec a Adam. Za Duklu snížil, kdo jiný než
Luděk Zelenka.
I

FK DUKLA PRAHA

ZIMNÍ ZMĚNY V BOHEMCE
ádr Bohemians 1905 se přes zimní
přestávku obměnil hlavně směrem
k větší konkurenci v týmu. “Pokračovali jsme v proměně kádru. V zimě se uskutečnilo celkem sedm příchodů a šest odchodů.
Chtěli jsme posílit tým ve všech řadách. Na
postu brankáře jsme získali Miskiho na hostování ze Sparty. Tři hráče jsme získali do obrany, do zálohy přišel Jungr ze Sparty a do
útoku máme na přestup Ibragimova a z hostování se vrátil Strnad. Na každý post máme
dva hráče, brankáře dokonce tři a útočníků
pět. I v přípravě jsme svou kvalitu potvrdili.
Sehráli jsme vyrovnané zápasy s týmy z první
české i slovenské ligy,“ řekl sportovní ředitel
Bohemians 1905 Jiří Steinbroch.
Brankářskou sestavu opustil Jakub Hrábek,
kteří bude hostovat v Loko Vltavín, ale Hrábek
nebyl na podzim v užším kádru A-týmu, ovšem
při zranění Radka Sňozíka se dostal na lavičku.
„Právě příchodem Miskiho jsme umožnili Hrábkovi hostovat a pravidelně chytat. Zároveň
jsme se pojistili pro případ, že by se nakupila
zranění brankářů,“ uvedl Steinbroch.
Z obránců nikdo neodešel, úbytek nastal na
postech záložníků, byl to ale úbytek plánovaný. Bylo ukončeno hostování Petra Kunáška, který se vrátil do Čáslavi, jejímž je
kmenovým hráčem a bude tam pokračovat na
jaře. „Petrovo angažmá v Bohemce splnilo
očekávání pro obě strany. Petr přinesl do Bohemky úplně jiný pohled na fotbal, bylo
skvělé s ním pracovat. Sám si zkusil nejvyšší
soutěž, ovšem zvýšená konkurence a nevyrovnané výkony by ho v jarní části zřejmě na
hřiště příliš často nepustily. I pro Petra byla
tato varianta lepší a dohodli jsme se na ní. Rozešli jsme se v dobrém, poděkovali jsme Petrovi za jeho služby pro Bohemku a věřím, že
budeme i nadále v kontaktu,“ vyjádřil přání
trenér Pavel Hoftych. Dalším záložníkem,

K

který ukončil hostování v Bohemians 1905 je
Vlastimil Karal. Vrátil se do Hradce Králové,
kde se zapojil do přípravy. „Vlasta Karal se zde
během hostování výrazně neprosadil. Měl
smůlu na zranění, ale zároveň i přes svoji univerzálnost nepřevýšil hráče na defenzivních
postech. Proto jsme se rozhodli neuplatňovat
opci, která byla relativně vysoká,“ vysvětlil
Pavel Hoftych.
Dalším záložníkem, který na jaře nebude
oblékat zelenobílý dres, je David Bartek.
Mladá naděje Bohemky ovšem z Ďolíčku na
dlouho neodchází. Půl roku bude hostovat
v první lize na Kladně, smlouva je bez jakékoliv opce, tudíž Bartek se za půl roku vrátí do
Vršovic. „David v Bohemce vyrůstal odmalička, nikdy nehrál za jiný klub. V posledních
měsících stagnoval, i když v něm cítím velký
potenciál. Ale možná už ho jednotvárné prostředí trochu uspávalo. Věříme, že se na
Kladně probudí a svými výkony se opět prosadí do kádru Bohemky a potvrdí naděje do
něj vkládané,“ říká Hoftych.

PŘÍCHODY
Zoltán Miski – hostování – AC Sparta Praha
Martin Cseh – přestup – Slovan Bratislava
Ivan Janek – přestup – Slovan Bratislava
Josef Jindřišek – hostování – Sigma Olomouc
Marek Jungr – přestup – AC Sparta Praha
Aziz Ibragimov – přestup – Slovan Bratislava
Miloslav Strnad – návrat z hostování – Zenit Čáslav
ODCHODY
Jakub Hrábek – hostování – Lokomotiva Vltavín
Vlastimil Karal – ukončení hostování – Hradec Králové
Petr Kunášek – ukončení hostování – Zenit Čáslav
David Bartek – hostování – SK Kladno
Vladimír Bálek – ukončení smlouvy
Michal Polodna – ukončení smlouvy
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NOVÉ TVÁŘE V ĎOLÍČKU
Zimní příprava byla bohatá na změny v kádru. Sportovní úsek během zimní přestávky
uzavřel celkem sedm nových kontraktů. Dva hráči přišli na hostování, pět hráčů na přestup. Do každé řady získala Bohemka minimálně jednoho hráče. „Už v této zimní přestávce jsme chtěli trochu změnit kádr směrem k případné první lize, abychom byli
připraveni. Věříme, že jsme silnější než na podzim,“ říká sportovní ředitel Jiří Steinbroch.

ZOLTÁN MISKI – brankář
Zvýšil konkurenci na brankářském postu pro jarní část.
„Chtěli jsme mít tři brankáře, kteří mohou naskočit do
druhé ligy a zvládnou zátěž postupových bojů. Měli jsme
zájem i o zkušené gólmany z ligových klubů, ale nakonec jsme se rozhodli pro toto řešení. Jedničkou pro jaro
zůstává Radek Sňozík, Jirka Havránek a Zoltán Miski mu
budou krýt záda a budou i střídavě nastupovat za rezervu,“ popsal situaci na brankářském postu trenér Pavel
Hoftych. Miski je maďarský gólman, který před rokem
přišel do Sparty z Honvédu Budapešť, kde v poslední sezoně pravidelně chytal. Pětadvacetiletý brankář prošel
mládežnickými výběry reprezentací Maďarska, v minulé
sezoně hostoval na Kladně a v Českých Budějovicích.

JOSEF JINDŘIŠEK – obránce
V obraně se objevují hned tři nové tváře. Na půlroční
hostování s opcí přišel z Olomouce již na začátku přestupního období Josef Jindřišek. „Jedná se o krajního
obránce, který může hrát na obou krajích obrany.
Věřím, že je to pravý hráč pro Bohemku. Je zarputilý,
velký bojovník, přes kterého útočník jen tak neprojde.
Zároveň má již velké ligové zkušenosti. V přípravě se
jevil velmi dobře,“ vypočítává klady této posily kouč
Bohemians.

IVAN JANEK – obránce
V rámci obchodu se Slovanem Bratislava přišli i dva
mladí slovenští obránci. Pravý bek Ivan Janek už v Ďolíčku působil na podzim. Dvaadvacetiletý obránce se
Bohemce upsal na dva a půl roku. „U těchto hráčů jsme
zvolili strategii, kterou chceme praktikovat často. Po
půlročním hostování můžeme zvážit další spolupráci
s hráčem a případně zvolit přestup. Tak tomu bylo
i u Ivana Janka,“ popsal situaci Pavel Hoftych.
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MARTIN CSEH – obránce
Druhým obráncem ze Slovanu Bratislava je Martin
Cseh, dvacetiletý stoper, který je příslibem pro budoucnost. „Martin nás mile překvapil. Jeho dosavadní
výkony v přípravě jsou slibné a máme teď čtyři kvalitní
stopery, dva zkušené a dva mladé,“ řekl Hoftych. Cseh
podepsal smlouvu na tři a půl roku.

MAREK JUNGR – záložník
Do zálohy Klokani získali také hráče na přestup.
Smlouvu na dva a půl roku podepsal Marek Jungr, talentovaný fotbalista Sparty, který v Bohemce působil
již v mládežnických kategoriích. „Marek Jungr v posledních letech výkonnostně stagnoval, byl zraněný
a putoval po hostováních. Cítím, že ho přestup a vyřešení této otázky oživilo. Je to hráč s velkým potenciálem, který se budeme snažit probudit. Je to dříč do
zálohy, který může nastupovat na postu defenzivního
záložníka nebo na obou krajích,“ popsal další posilu
trenér Pavel Hoftych. Jungr v přípravě nastupuje
především na pravé straně zálohy nebo v jejím středu.

AZIZ IBRAGIMOV – útočník
Třetím do party při obchodu se Slovanem Bratislava byl
Aziz Ibragimov. Uzbecký reprezentant se osvědčil již na
podzim a jeho hostování se změnilo v přestup. V Bohemce podepsal dvaadvacetiletý útočník smlouvu na
dva a půl roku. „Aziz je typem útočníka, který tady
chybí a na podzim naši hru oživil. Část přípravy chyběl
kvůli reprezentačním povinnostem. Jelikož Uzbekistán
téměř ztratil naději na postup, věříme, že pro další
jarní zápasy již Azize nebudeme muset pouštět, protože druhá liga nemá reprezentační přestávky,“ vyjádřil se k rychlému útočníkovi trenér Klokanů.

MILOSLAV STRNAD – útočník
Posledním sedmým hráčem, který nově pomůže v boji
o postup je aktuálně druhý nejlepší střelec druhé ligy
Miloslav Strnad. Ten byl v Čáslavi na ročním hostování,
ale s Bohemians neměl profesionální smlouvy. Po domluvě s Čáslaví bylo hostování předčasně ukončeno
a Strnad podepsal v Bohemians novou smlouvu na dva
a půl roku. „Strnad je silovým typem útočníka s výbornou střelbou. Jeho efektivita za poslední rok je ve
druhé lize obdivuhodná a věřím, že bude pokračovat
i v Bohemce, i když hrajeme jiným stylem než Čáslav,“
prohlásil Hoftych. Strnad dal na podzim devět gólů,
dalších sedm přidal na jaře uplynulého roku.
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Bohemka pomáhá:
VŽDYCKY JSME S VÁMI!
haritativní projekt Bohemky VŽDYCKY JSME
S VÁMI! chce pečovat o ty, kteří to nejvíce
potřebují. Fanoušci Bohemians vydražili pět
originálních hráčských dresů za více než sto tisíc
korun. Tyto peníze budou rozděleny do několika
projektů, na jaře si klub díky tomu adoptuje například klokana v pražské zoo. V čase předvánočním
měly z dárků nejvíce radosti děti a proto se zástupci
Bohemky vypravili do Azylového domu Prahy 10,
který provozuje Městská část Praha 10 a kde jsou
opuštěné matky s dětmi. “Spolupracovali jsme na
výběru organizací s naší městskou částí, která má
s těmito organizacemi přímé zkušenosti a je většinou jejich provozovatelem,” vysvětlil Lukáš Přibyl,
ředitel klubu, který se akce zúčastnil spolu se záložníkem Ivanem Haškem a marketingovým manažerem Zdeňkem Míkou.
„Vybírali jsme organizace na Praze 10, abychom
podpořili naše sousedy a pomohli dětem, které se
třeba pak třeba přijdou podívat na Bohemku,“ dodal
Lukáš Přibyl. Za dárky pro děti i za přístup Bohemky
poděkoval i zástupce starosty Prahy 10 Emil Dejmek, který Azylový dům také navštívil. „Děkujeme
moc Bohemce za přístup k opuštěným dětem.
Dárky jim udělají určitě velkou radost,“ poděkoval
ředitel centra Josef Pajer. Ivan Hašek dětem podepsal spoustu kartiček, děti si přinesly dokonce i dres

C
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Bohemky a dostaly i pozvání na další zápasy Klokanů na jaře. „Chceme na Bohemku přivádět nové
fanoušky. Děti ze škol, z dětských domovů i z těchto
center, abychom jim udělali radost a zároveň jsme
je naučili fandit Bohemce,“ dodal Lukáš Přibyl.
Děti dostaly většinu dárků, o které psaly Ježíškovi. Bohemka nevěnovala Azylovému domu přímé
finanční prostředky, ale nakoupila potřebné věci,
které v současné době v Azylovém domu chybějí.
Od Nového roku tak v Záběhlicích používají novou
pračku, budou mít novou televizi a maminky budou
moci pracovat díky novému počítači. “Městská část
se stará o bytové prostory, na podobné provozní
věci ale často nezbývají peníze. Proto jsme rádi, že
přišla Bohemka a pomohla všem dětem a maminkám, kteří jsou momentálně v nouzi,” dodal ředitel
centra. Maminky s dětmi tak měly zase o něco veselejší Vánoce.
I

BOHEMKA V AFRICE
C
haritativní projekt VŽDYCKY JSME S VÁMI!
Bohemka na plné obrátky spustí a představí na
jaře 2009, ale již v čase Vánoc pomáhala potřebným. Bohemka chce v rámci svých možností pomáhat doslova po celém světě. „Vždy to není jen
o penězích. Nejčastěji se chceme věnovat dětem,
protože ty si tu pomoc nejvíce zaslouží. Bohemka
prošla těžkou dobou a spolehla se na pomoc všech
ostatních. Teď přišel čas, kdy by Bohemka měla
část této pomoci vracet a ukázat, že je schopna pomoci i ona. Zároveň tím dáváme světu signál, že tu
nejsme jen kvůli honbě za body a za penězi. Naším
jediným smyslem práce není prát se o jméno,
o logo, o peníze. Chceme hrát fotbal, dělat radost
lidem a pokud možno i pomáhat,“ shrnul základní
motivy charitativního projektu Lukáš Přibyl, ředitel
Bohemians 1905. Díky tomuto projektu se do dresů
Bohemians 1905 mohli obléknout například i nadějní fotbalisté v Africe.
Ghana je velkou zásobárnou světového fotbalu.
Fotbal je v této africké zemi zábavou tisíců chlapců,
fotbal je cestou, jak se dostat do Evropy a jak zajistit několik generací rodinného klanu. „Vypravili
jsme se s kolegy do Ghany, abychom poznali zdejší
výchovu ve školách, růst a potenciál fotbalistů
a abychom zjistili možnosti projektu, který by byl
výhodný pro Ghanu i pro české fotbalové kluby,“
popisuje základní motivy cesty do Afriky hráčský
manažer Jiří Stejskal, který má v Bohemce pod dohledem několik „svých“ fotbalistů, například Jana
Morávka. „Navštívili jsme školu v ghanském hlavním městě Accra. Je to jedna z místních základních
škol, kde vyrůstají i nadějní fotbalisté,“ vysvětlil
Stejskal. Česká výprava přivezla do Ghany fotbalové vybavení, na kterém se podílela i Bohemka –
kopačky, míče, dresy, plakáty. „Lidé v Ghaně fotbal
milují, je pro ně vším. Cokoliv se týká fotbalu, je
zde hodně ceněno. Českou republiku znají jen díky
fotbalu. Všichni znají Čecha, Rosického. Sice neví,

kde leží Česká republika, ale řadí nás mezi bohaté
státy vedle Anglie a Německa, protože máme
stejně dobré fotbalisty,“ přibližuje Jiří Stejskal zkušenost po návštěvě Ghany.
Dresy Bohemians 1905 na sebe navlékli žáci základní školy, které vybrala ředitelka školy. Bylo to
vyznamenání pro nejlepší fotbalisty. Paní ředitelka
si zároveň do ředitelny na čestné místo pověsila
i plakáty Bohemians a české reprezentace. „Ve školách je velký hlad po fotbale, ale není zde dostatek
vybavení. Proto bylo pro všechny velkým svátkem,
když jsme přivezli balóny, kopačky a dresy. Když
jsme viděli ohlas, plánujeme, že v blízké budoucnosti přivezeme ještě další základní vybavení, protože radost dětí je tou největší odměnou,“ říká Jiří
Stejskal. Mladí fotbalisté se tady prohánějí na antuce, základna je opravdu široká, Ghana patří mezi
nejlepší na světě v mládežnických kategoriích.
„Mají tady dobře propracovaný systém. Na základních školách prakticky všichni kluci hrají fotbal,
u každé školy jsou branky. Z těchto dětí se vyberou
ty nejlepší do akademií, kde pak mladíci od patnácti
do devatenácti studují i trénují. Nejlepší z akademií
pak hrají místní Premier league, což je první ghanská liga. Ovšem evropské kluby si hráče vybírají už
na akademiích, kdy ještě nemají smlouvu,“ vysvětluje Stejskal.
Bohemka se tak dostala do srdcí mladých fotbalistů z Ghany. Pomohlo to potřebným a navíc možná
v budoucnu některý z mladíků oblékne zelenobílý
dres přímo v Ďolíčku.
I
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ZRANĚNÍ KLOKANI
D

o kádru pro jarní část a do chystaných přestupů pro tuto zimu určitě promluvily i zranění hráčů A-týmu. Kromě dlouhodobých
zranění se trenéři museli vypořádat i s absencemi důležitých hráčů v části přípravy, ale zatím
to neohrožuje start jarní části sezony. „Naštěstí
se dosud nestala žádná vážná zranění v přípravě, i když to bylo dlouhé období,“ říká trenér
Pavel Hoftych. „Už teď víme, že minimálně pro
část jara nemůžeme herně příliš počítat s Lukášem Markem a Ivanem Haškem.”
Nejvážnější zranění v přípravě si dosud způsobil gólman Radek Sňozík, který se při utkání Tipsport ligy poranil na předloktí a nepříjemné
zranění má následky dodnes. „Na soustředění
v Písku jsem se zapojil do přípravy a už je
všechno v pohodě,“ hlásí Radek Sňozík.
V obraně zranění na dlouhé týdny a měsíce vyřadilo Lukáše Marka. Pravý obránce se na konci
podzimu zranil při utkání B-týmu. Komplikované
zranění křížových vazů si nakonec vyžádalo operaci, kterou Marek podstoupil v lednu. V současné době rehabilituje a chystá se k prvním
krokům na trávníku. „Jsem s ním v kontaktu.
Rehabilituje v místě svého bydliště na severu
Moravy, kde má výborné podmínky. Během jara
začne nabírat kondici, aby byl připraven na letní
přípravu. Jarní část je pro něj ztracená,“ říká trenér Pavel Hoftych.
Dlouhodobě je mimo hřiště také Ivan Hašek,
který prošel během zimy několika operacemi,
zotavil se i po zlomenině nohy, ale ještě stále
není připraven zapojit se do plného tréninku.
„Ivan je každý den s týmem, nebyl s námi jen
na soustředění, protože v Praze měl individuální
plán. Během jara se postupně zapojí do plného
tréninku. Vzhledem k jeho častým zraněním
chceme klást důraz na důsledné vyléčení,“ pospal situaci okolo Ivana Haška trenér Hoftych.
Obránce Ladislav Květoň, který na začátku sezony nakoukl do kabiny áčka, se téměř celou sezonu potýká se zraněným kolenem a je také po
operaci. „Platí pro něj stejná prognóza jako pro
Lukáš Marka,“ dodal trenér Hoftych.
I
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VSAĎTE SI
U FORTUNY
B
ookmakeři generálního partnera Bohemians 1905 sázkové kanceláře Fortuna těsně před výkopem jarní části
druhé ligy přišli se zajímavými a netradičními
kurzy na zápasy Bohemky. Přímo na stadionu
Bohemky je fanouškům k dispozici pobočka
Fortuny, která má otevřeno každý pracovní
den do 18 hodin. Fortuna je nejen na prsou
dresů Bohemky, ale pomáhá fanouškům
i v dalších projektech. Nadále se podílí na zájezdech na venkovní zápasy S Fortunou za
Bohemkou, Fortuna také připravila pro fanoušky vzpomínkové dvd z Fortuna Víkendu
šampiónů. K dostání je ve fanshopu za 99 Kč.
„Fortuna jako hrdý generální partner Bohemky nemůže chybět u jarního tažení Bohemians za vysněnou metou. Bookmakeři
Fortuny proto vypsali na zelenobílé řadu zajímavých kurzů,“ říká tiskový mluvčí Fortuny
Tomáš Bahník.

Nabízíme vám přehled
zajímavých kursů, na které
si můžete vsadit v kterékoliv pobočce:
Hlavní otázka je jasná – Vyhraje Bohemka 2. ligu?

Ano 1,8 – Ne 1,8
Jako správní hráči si sázející mohou zkusit vsadit
i na možnost, že by za nejhorší konstelace nevyšel
postup do I.ligy. Postoupí Bohemka do I. ligy?

Ano 1,25 – Ne 3,21
Protože jsou Klokani doma zatím suverénní a zvládli
zvítězit v pěti ze sedmi zápasů, k tomu dvakrát remizovali, je vypsána speciální sázka. V Ďolíčku sehrají ještě osm utkání. Proto se nabízí otázka – Kolik
Bohemians vyhrají celkem domácích zápasů?

5-10 1,8 ; 11-13 1,8
A v návaznosti na předchozí sázku vyvstává další –
Vyhraje Bohemka všech 8 jarních domácích zápasů?

Ano – 15
Jarní část soutěže bude nutné zvládnout s co nejmenším počtem zaváhání. K tomu je nutné dávat
góly. Hodně gólů.

Kdo se tedy podle Fortuny stane nejlepším střelcem
jara?

Morávek
Škoda
Ibragimov
Hartig
Strnad

3,5
3,5
5
5,5
5,5

Fortuna jako generální partner přeje Bohemians 1905
hodně sportovního štěstí, skvělé zápasy, jako obvykle
skvělou podporu fanoušků a postup do první ligy.
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FANSHOP

NABÍZÍ NOVINKY

Velký zájem je o služby eshopu, který rozšiřuje
své služby. „Je to rozšíření distribuce balíků objednaných přes eshop na Slovensko. Fanoušci ze Slovenska si nyní mohou pohodlně nechat poslat balík
suvenýrů až do domu za poplatek 220 korun,“ přibližuje distribuční novinku Jakub Havrda, manažer
fanshopu. Mezi žádané novinky především mezi fanynkami bude určitě patřit růžová šála se zelenobílými detaily a logem klubu, která už navazuje na
triko stejné barvy. „Vzali jsme v potaz i návrhy fanoušků na diskusním fóru. K dispozici je tak například USB flash v barvách klubu nebo nové odznaky,“
doplňuje Havrda.

Seznam novinek, které můžete
zakoupit ve fanshopu:
• 2 nové šály
• Ponožky kotníčkové i dlouhé
• Ponožka na mobil
• Odznak kulatý a odznak prapor
• Míč velký Bohemians
• USB Flashdisk 2GB
• Polštář dres
• Balzám na rty a clony do auta
s inovovaným designem

Další nové suvenýry
můžete koupit již při
zápase s Duklou. Např.
jde o rozšíření kolekce
Bushman, trenky zelené UMBRO, 2 nová
pánská trika a 1 dámské, zelenobílé paruky
a jiné. Pokud chcete
nakoupit výhodně se
slevou, fanshop nabízí triko s logem, triko Chicago, triko zelené velké
logo, jeden kus za 160 Kč resp. 180 Kč.
Navíc nejpozději na zápase s Duklou (případně do
vyprodání zásob) máte možnost zakoupit za likvidační cenu 150 Kč kalendář 2009, diář kožený
2009, triko s fotografií hráče. Nezmeškejte poslední
příležitost k zakoupení, tyto suvenýry nejpozději po
zápase s Duklou zmizí z nabídky, jedná se o poslední kusy. Je to ideální možnost, jak si ve fanshopu pořídit něco levného například při nákupu
vstupenek.

OTEVÍRACÍ DOBA FANSHOPU:
Pondělí 11 – 17
Úterý 11 – 17
Středa 12 – 19
Čtvrtek 11 – 17
Pátek 11 – 17
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očima fanoušků

BYL JSEM ZROZEN PRO ÉTER
Autor: gotcha

V

olá mi Příba: „Můžeš zejtra do rádia?“, ptá se.
No netuším oč jde. „Předtáčej velkej rozhovor
s Panenkou a chtěj tam taky fanoušky, myslel
jsem na tebe a na lombarda.“ Tak to prr, klidně se
uráčím, mám dovolenou, ale s lombem ne, to
smrdí ostudou, a Příba: „Neboj, je to vošéfovaný,
bude sekat dobrotu.“ Další info esemeskama, ale
podrobnosti už nepřijdou a nazítří se Lombardo
třese štěstím. Ty bláho, my jdeme do rádia, jsme
hvězdy. A tak to má bejt, já byl zrozen pro éter.
Tak vzdychnu, vole, je to rozhovor s Tondou, ty
budeš dělat nanejvýš doprovodný zvuky. A Lombardo chodí po tramvaji. Prosim vás, nevíte, jaký
zvuky dělá klokan, opravdu kloklo? No jo, tak já
budu dělat kloklo.
Pozvali ho dnes sice na životně důležitý pracovní
pohovor, ale Bohemka má jako vždycky přednost.
Před vchodem do českého rozhlasu si dokonce obléká zelenobílý dres. Nechápu, Lombardo, ty nevíš,
co to je rádio?! A paní na recepci povídá, jste jenom
dva? Tak vydržte na zbytek vaší fanouškovské skupinky. Lombarda přepadává záchvat žárlivosti. Tak
Příba zavolal i dalším? Hned mu píše, kolik členů má
naše skupina? A ředitel jej uklidňuje, že jenom dva,
tak to necháme přečíst i stařenu a můžeme nahoru
do studia. Mluví hlavně Tonda, ale občas pan redaktor vyvolá i nás, tak třeba vyprávím, jak chodí
do Ďolíčku spousta holek, protože tam je hipísácky
mírové prostředí a Lombardo se chápe mikrofonu,
to musím potvrdit, září, například ve třetí lize proti
teplicům bé lítaly na hřiště klíče i mobily, a tak už
zase mluví jenom Panenka.

Nedostaneme pak ani stovku, ale Tonda si s náma
sedne na dvě hodiny do restaurace v Balbínově
a vypráví, což je mnohem lepší. O Pospíchalovi
(kdyby nebyl takovej ras, co tě vidí na padesát
metrů, ale když projde kolem, stejně na pozdrav
neodpoví, vyhrála by pod ním Bohemka tituly
čtyři), nebo taky o Petrželovi (...a pak se jednoho
dne zcvokl a začal Bohemce hrozně škodit), a než
se rozloučíme, je ještě třeba zjistit, kdy nás
vlastně hodlá rozhlas vysílat, a nebudete tomu
nikdo věřit, pokud si nenařídíte budíka – bylo to neděli od pěti do osmi ráno na ČR2, na Praze. Takže,
dobré jitro.
I

Bohemians 1905 – FK Dukla Praha 33

S Fortunou
za Bohemkou
T

aké na jaře budou pokračovat zájezdy fanoušků Bohemians 1905 na hřiště soupeřů. Bohemka ve spolupráci se sázkovou
kanceláří Fortuna nadále bude podporovat výjezdy fanoušků, nicméně dojde k menším organizačním změnám. „Přihlášky se budou evidovat
přímo na sekretariátu klubu, budou stanovena
přísnější pravidla pro jednotlivé zájezdy. V případě jejich porušení má například klub právo
odebrat případným problémovým fanouškům
i permanentku na domácí zápasy nebo ji zablokovat. Podrobnější pravidla zveřejníme na internetových stránkách Bohemky tak, aby byla
v platnosti již pro nejbližší výjezd do Sokolova,“
řekl Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians 1905. I na
jaře budou výjezdy po celé republice stát členy
DFB a majitele permanentních vstupenek 100
Kč, ostatní fanoušky 150 Kč.
Na jaře čeká fanoušky Bohemky pět výjezdů,
šestý zápas na cizím hřišti se hraje na Strahově
se Spartou. „Lahůdkou“ budou výjezdy do Karviné a do Třince, jinak se jedná o soupeře z Čech
a Vysočiny. První jarní vyjížďkou bude návštěva
Sokolova, kde se hraje tuto sobotu už od 10:15.
Fortuna věnuje na sezonu 150.000 Kč na tyto
výjezdy, klub přibližně stejnou částku. Na
všechny výjezdy budou vypravovány za tuto
cenu max. dva 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
první ligy. Na vítězství ve druhé lize jsme vypsali
kurs 1,8:1.”
Přihlášení na zájezdy bude probíhat prostřednictvím internetových stránek nebo osobně.
Vstupenky na jednotlivá utkání budou vždy k dispozici ve fanshopu Bohemians, na jaře bude
nutné si vstupenky zakoupit v předstihu, většinou nebudou k dispozici přímo v autobusu. Cestujte tedy z Bohemku po celé republice. Pokud
máte permanentku nebo jste členem DFB máte
navíc další slevu a cesta například do Karviné
vás bude stát jen 100 Kč. I ve druhé lize bude
platit heslo: VŽDYCKY JSME S VÁMI!
ZÁJEZD DO SOKOLOVA
V sobotu 14. 3. 2009 je pro fanoušky Bohemians 1905 pořádán autobusový zájezd na utkání
do Sokolova. Zápas se hraje od 10:15, odjezd
bude v časných ranních hodinách. 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
na sekretariátu klubu pomocí kontaktního formuláře v článku na internetu, nebo mailem na
info@bohemians1905.cz nebo osobně přímo na
sekretariátu denně od 9 do 16:30. Do mailu
uveďte 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.
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CU Bohemians – Partneři mládeže

EKOCHOV CMN

PLES MLÁDEŽE
– vyhlášení nejlepších z nejlepších
V

elké kluby mají své
reprezentativní plesy,
Bohemka se schází na náměstíčku v Ďolíčku v rodinném kruhu, ale svůj
ples i přesto má. Tradičně
ho pořádá mládež Bohemians a poslední roky se
tato společenská událost
odehrává v kulturním
domě Ládví. Také letos se
stovky mládežníků a jejich rodiče sešly na stejném místě, aby oslavily
největší talenty zelenobílé líhně. „Velké poděkování patří všem rodičům i těm, kteří se o děti starají
přímo na hřišti. Bez nich by Bohemka nebyla Bohemkou a jsou pro nás stejně cenní jako hráči a všichni fanoušci,“ poděkoval rodičům Petr Svoboda, ředitel
mládeže Bohemians. Na pódiu se představil i nový
sportovní ředitel mládeže David Vavruška. „Jsem sportovním ředitelem mládeže a mým úkolem je nastavit
systém a trend, kterým se klub ubírá. Nedělám to od
stolu. Jezdím na tréninky jednotlivých kategorií, jezdím na zápasy, pořád chci být na hřišti. Mládež je o trenérech a hráčích. Trenéra nepředělám, ten má své
návyky, ale chci, aby se přizpůsobil mým představám.
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Pokud to nepůjde, tak přijde někdo jiný. To se může
stát i tady. Ale každý jsme tady kvůli Bohemce, Bohemka tady není kvůli nám. My musíme odvádět vše
pro klub. Bohemka je tady již přes sto let a bude tady
i dál. My musíme pracovat tak, že když budeme odcházet, předáme dál dobrý a kvalitní klub. Po 15 letech
trénování u mládeže jsem poznal, že nároky na trenéra
se dělí podle toho, jestli má jít o trenéra mužů nebo
mládeže. Dnes vidím kolem sebe velkou spoustu trenérů, kteří více či méně úspěšně trénují dospělé, ale
jako trenéry mládežnického mužstva bych si je nikdy
nevzal. Trenér mládeže má mít v sobě kromě kvalit od-

NEJLEPŠÍ Z NEJLEPŠÍCH
V ROCE 2008
– MLÁDEŽ BOHEMIANS 1905
trenér roku – RICHTRMOC Pavel
asistent roku – LEDVINA Stanislav
vedoucí mužstva roku – PŘIBYL Oldřich

borných a psychologických i aspekt výchovy a pedagogiky. Jako trenéra mládeže tak vždy hledám komplexně vybaveného trenéra se všemi aspekty, které
jsem zmínil a sehnat takové trenéry tak bývá mnohem
větší problém, než se na první pohled může zdát,“ řekl
již dříve při představení David Vavruška, na kterého
čeká již během jara těžká práce, při které bude zároveň poznávat jednotlivé trenéry.
Slavnostní rámec večeru dodalo předávání cen a medaili nejlepším hráčům v jednotlivých kategoriích. Ti
nejmenší nastoupili v kompletní sestavě a ukázali, že
mají k Bohemce vřelý vztah. „Zelená!“ „Bílá!“ – tak
skandovali ti nejmenší z ročníku 2002.
Radost z medailí se u mladých Klokanů ještě násobila tím, že jim je předávali hráči A-týmu. Na ples dorazili Dalibor Slezák, Jan Morávek a Ivan Hašek.
A během večera podali obdivuhodný výkon při podepisování kartiček. Předávání vrcholilo vyhlášením nejlepšího trenéra roku. Stal se jím po zásluze Pavel
Richtrmoc, trenér starších žáků, kteří vévodí celé své
kategorii a jsou nejlepší v republice. Duchovní otec
plesu, Pavel Novotný, si mohl o půlnoci vydechnout –
všechno proběhlo hladce, medaile byly předány,
všechny kategorie vyhlášeny. Rok 2008 má za sebou
slavnostní tečku a známe nejlepší hráče a osobnosti
jednotlivých kategorií.
I

TALENTI ROKU:
starší dorost – NEŠPOR Martin
mladší dorost – ONDRUŠ Martin
starší žáci – HEJNO Martin
mladší žáci – KOSTKA Dominik
starší přípravka – HOPP Matyáš
mladší přípravka – VAVRUŠKA Filip
OCENĚNÍ ZA DLOUHODOBÉ VÝKONY:
ročník
1990 – HAUER Jan
1991 – PREISLER Michal
1992 – MACHALA David
1993 – DOLEŽEL Lubor
1994 – HORÁČEK Luboš, SOUKUP Jan,
HAVEL Milan
1995 – HABRUN Pavel, VESELÝ Tomáš,
JELÍNEK Ondřej
1996 – VESELÝ Štěpán, FOTR Adam,
CHARVÁT Karel
1997 – BLECHA Filip, BRAK Vojtěch,
SKUČEK Michal
1998 – KOUBA Marek, PROCHÁZKA Tomáš,
PŘIBYL Oldřich
1999 – FIALA Jan, JAROŠ Michal, PAVEL Jakub
2000 – JAROŠ Daniel, OSMANČÍK Pavel,
JIZBA Ladislav
2001 – PEJŠA Jan, NEJEZCHLEBA Ondřej,
NOVÁK Vojtěch
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Martin Kotyza:

2. V ANKETĚ FORTUNA GÓL ROKU

elkým úspěchem záložníka Bohemians 1905
skončila anketa Fortuna gól roku 2008. Martin Kotyza si díky krásné trefě do sítě Brna
vysloužil druhé místo v anketě fanoušků. Na slavnostním večeru na Kavčích Horách ve studiu České
televize převzal křišťálovou kopačku pro nejlepšího
střelce měsíce dubna. „Byl to pro mě určitě velký
zážitek. Byl jsem ve společnosti legend fotbalu
a nakonec jsme se i dobře umístil,“ hodnotil Martin
Kotyza slavnostní večer moderovaný Jaromírem
Bosákem a Pavlem Čapkem.
Vítězem ankety o Fortuna gól roku 2008 se s náskokem stal žižkovský Petr Švancara, který skvostným sólem překonal obranu Střížkova. „Chtěl
bych tímto poděkovat obráncům soupeře, protože
ta cena patří hlavně jim. Ale chtěl bych je ubezpečit, že jsem už hrál i proti horším obráncům,“ komentoval vítězstvím po svém známý bavič. Martin
Kotyza skončil druhý v hlasování fanoušků po sms

V
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zprávách. Vyhrál hlasování na internetu, ale v součtu to nakonec na vítězného Švancaru nestačilo.
Martin Kotyza v dubnu 2008 svoji brankou rozhodl ligový zápas proti Brnu. “Byl to asi nejkrásnější
gól, jaký jsem kdy dal,” přiznává i s odstupem času
Martin Kotyza. Bohemka tehdy živila naději na záchranu a domácí zápas s Brnem patřil k těm nejvydařenějším v sezoně. Martin Kotyza v prvním
poločase vyrovnával na 1:1 dorážkou Ordošovy
šance, na konci poločasu ještě stačil strhnout vedení na stranu Bohemky. Po Morávkově přihrávce
trefil šajtlí růžek brněnské branky. “Trefil jsem to
vnějším nártem. Chtěl jsem takhle vystřelit a vyšlo
to. Podaří se to ale málokdy. Podobný gól jsem dal
v rezervě Jablonce proti Xaverovu. Tehdy stál
v brance mladý Filip Rada. Ale teď to byl hezčí
a mnohem důležitější gól,” vzpomíná vítěz ankety
o gól roku Bohemians.
I

Foto: Michal Sváček

Bitva o Ďolíček:
Bohemka proti Dukle aneb Sňozík proti Zelenkovi

VŽDYCKY
JSME S VÁMI!
TERMÍNOVÁ LISTINA
BOHEMIANS 1905
A-TÝM, JARO 2009
17. kolo 08. 03.

– 17:00 Bohemians 1905
–
Dukla Praha

18. kolo 14. 03.

– 10:15 Sokolov
–
Bohemians 1905

19. kolo 22. 03.

–
–

20. kolo 29. 03.

– 17:00 SIAD Most
–
Bohemians 1905

21. kolo 05. 04.

– 17:00 Bohemians 1905
–
Vítkovice

22. kolo 11. 04.

– 10:15 Sparta Praha B
–
Bohemians 1905

23. kolo 19. 04.

– 17:00 Bohemians 1905
–
Čáslav

24. kolo 26. 04.

– 17:00 Bohemians 1905
–
Fulnek

čas
v jednání

Bohemians 1905
HFK Olomouc

2. fotbalová liga
sezona 2008/2009
celková tabulka 16. kolo
Pořadí

Z

V

R

P

G

B

1. Bohemians 1905

16

9

5

2

20:9

32

2. FC Vysočina Jihlava

16

9

4

3

17:11 31

3. Dukla Praha

16

8

5

3

19:11 29

4. FC Zenit Čáslav

16

9

2

5

23:19 29

25. kolo 02. 05.

– 17:00 Karviná
–
Bohemians 1905

5. FK Ústí nad Labem

16

9

2

5

21:20 29

6. Baník Sokolov

16

7

4

5

28:15 25

26. kolo 10. 05.

– 17:00 Bohemians 1905
–
Slovácko

7. Slezský FC Opava

16

7

3

6

23:19 24

8. Baník Most

16

6

4

6

19:21 22

27. kolo 15. 05.

– 19:00 Jihlava
–
Bohemians 1905

9. FC Hradec Králové

16

5

6

5

23:20 21

10. Holický FK Olomouc

16

4

6

6

16:19 18

28. kolo 24. 05.

– 17:00 Bohemians 1905
–
Hradec Králové

11. Fotbal Třinec

16

4

5

7

13:17 17

12. Karviná

16

5

2

9

20:28 17

– 17:00 Třinec
–
Bohemians 1905

13. FC Vítkovice

16

5

2

9

16:24 17

14. 1. FC Slovácko

16

4

5

7

13:22 17

– 17:00 Bohemians 1905
–
Ústí nad Labem

15. AC Sparta Praha B

16

4

3

9

15:20 15

16. Fulnek

16

1

6

9

13:24

29. kolo 30. 05.
30. kolo 06. 06.
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BOHEMKA JE A BUDE!

PARTNEŘI
BOHEMIANS 1905 a. s.

BOHEMIANS 1905

FK DUKLA PRAHA

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

TRENÉŘI
HLAVNÍ TRENÉR: GÜNTER BITTENGEL
ASISTENT TRENÉRA: TOMÁŠ OBERMAJER
ASISTENT TRENÉRA: JAN FIALA

BRANKÁŘI
1 Radek Sňozík
19 Jiří Havránek
28 Zoltán Miski

17. 10. 1975
09. 01. 1987
29. 05. 1983

BRANKÁŘI
29 Michal Vorel
1 Filip Rada
30 Martin Svoboda

27. 06. 1975
05. 09. 1984
02. 01. 1975

OBRÁNCI
3 Pavel Lukáš
4 Josef Jindřišek
7 Marek Nikl
9 Jiří Rychlík
13 Jan Růžička
14 Lukáš Marek
17 Ivan Janek
24 Michal Pávek
27 Martin Cseh

20. 11. 1975
14. 02. 1981
20. 02. 1976
24. 11. 1977
26. 08. 1984
30. 01. 1981
01. 07. 1986
13. 02. 1985
22. 08. 1988

OBRÁNCI
3 Ondřej Kučera
25 Peter Mičic
26 David Mikula
8 Jiří Novotný
22 Martin Macháček
20 Michal Šmíd
9 Jan Vorel

03. 05. 1987
30. 04. 1986
30. 03. 1983
07. 04. 1970
01. 05. 1989
20. 10. 1986
01. 09. 1978

ZÁLOŽNÍCI
14 Martin Bayer
6 Christoph Beranek
7 Patrik Gedeon
4 Vait Ismaili
11 Michal Kolomazník
10 Donat Laczkovich
24 Petr Malý
21 Jan Svatonský
19 Ondřej Šiml

21. 04. 1985
25. 06. 1991
19. 07. 1975
02. 03. 1988
20. 07. 1976
19. 04. 1991
01. 06. 1984
12. 05. 1984
19. 04. 1986

ÚTOČNÍCI
2 Lubomír Blaha
18 Dani Chigou
23 Tomáš Kulvajt
17 Luděk Zelenka

28. 03. 1978
05. 07. 1983
13. 04. 1979
11. 09. 1973

ZÁLOŽNÍCI
8 Ivan Hašek
11 Ferenc Róth
16 Jan Moravec
23 Radoslav Augustín
25 Martin Kotyza
26 Marek Jungr
30 Jan Morávek
32 Lukáš Adam
ÚTOČNÍCI
10 Dalibor Slezák
12 Lukáš Hartig
20 Miloslav Strnad
21 Milan Škoda
22 Aziz Ibragimov

30. 08. 1987
24. 12. 1978
13. 07. 1987
05. 01. 1987
01. 10. 1985
11. 04. 1987
01. 11. 1989
05. 09. 1980

28. 01. 1970
28. 10. 1976
03. 12. 1981
16. 01. 1986
21. 07. 1986

