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PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

Když nás loni na podzim
čekal v Holicích souboj

s místním 1. HFK Olomouc,
měli jsme na kontě plný počet
bodů a hřáli se na výsluní ta-
bulky. V zápase jsme dlouho
vedli po penaltě proměněné
Lukášem Adamem a všechno
nasvědčovalo tomu, že z Mo-
ravy odjedeme se třemi body.
Dvě minuty před koncem však
rozhodčí odpískal spornou pe-
naltu i pro našeho soupeře
a my se domů vraceli s pou-
hým bodem za remízu 1:1. Ten
zápas navíc odstartoval dlou-
hou sérii špatných výsledků,
v jejíž průběhu jsme pětkrát
remizovali a jednou prohráli. 

HFK Olomouc patří mezi tra-
diční fotbalové týmy na Mo-
ravě. Ve své současné činnosti
navazuje na odkaz několika
známých olomouckých fotbalových klubů – FK
Holice 1932, FC Lokomotivu Olomouc a FK Ho-
dolany. Druhou ligu okusilo holické mužstvo
poprvé v sezoně 2000/2001, po čtyřech letech
přišel sestup do Moravskoslezské fotbalové
ligy. Přesto nenastalo období úpadku, jak se
často po sestupu u některých klubů stává, ale
právě naopak. Sezóna 2005/2006 se zapsala
do análů klubu jako historická. 1. HFK Olo-
mouc vstoupil do soutěží jako finančně stabili-

zovaný klub s velkou mládežnickou základnou
a v tabulce II. ligy obsadil 6. místo. O rok poz-
ději své postavení holičtí ještě vylepšili, když
skončili hned za námi na třetím nepostupovém
místě. Loni zakotvili v klidném středu tabulky,
konkrétně na osmé příčce. 

Letos to však s holickým klubem nevypadá
vůbec růžově. Na 14. místě má pouhopouhý
bod náskoku na předposlední Karvinou, která
má navíc zápas k dobru. Oba dva své jarní zá-
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Zní to neuvěřitelně, ale v australských

klubech řádí kapela, která vášnivě fandí

Bohemce. Tato úchylka je vysvětlitelná

snad jedině tím, že se baskytarista Vik-

tor narodil „kdysi dávno” v Praze, odkud

ho rodiče odvezli jako čtyřletého do

státu Queensland. Letos v létě se sku-

pina Mouthguard chystá do Čech a právě

Viktor poskytl blogu coitus 1905 exklu-

zivní rozhovor.

Viktore, jaké jsou tvé nejsilnější dětské

vzpomínky?
Nemám jich z Prahy moc, opravdu jsem odjel pří-

liš malinkej. Ale když se dnes vracím, mívám déja

vu – došlo mi třeba, že babička bydlela na Kampě,

naproti mlýnu na Čertovce.

A fotbalové vzpomínky žádné?

Ta první je až z Austrálie – kopeme do balónu

s tátou, který tehdy hrál za mužstvo složené

z Čechů, Maďarů a Poláků.

očima fanoušků

MOUTHGUARD:

KONCERTY ZAČÍNÁME

ZELENOBÍLOU DECHOVKOU

Proč jsi začal fandit zrovna Bohemce?

Právě kvůli tátovi. Přivezl si do Austrálie zeleno-

bílou vlajku, která pro něj byla důležitá, ale

mně připadala spíš divná – dost mě mátlo, že si

český klub zvolil do znaku Klokana. Až později jsem

se dočetl příběh o tom, jak Bohemians zcestovali

roku 1927 Austrálii, kde dostali skutečné klokany

a vzali si je do prahy. 

To jenom kvůli téhle staré kapitole propa-

guješ Bohemku, kde můžeš?

Opravdovým nadšencem jsem se stal až po

našem turné před třemi lety, které se zastavilo

v Praze. Zjistil jsem, že spousta fanoušku Bo-

hemky je zažraná do stejné hudby, kterou máme

rádi my, což je ska, punk, hardcore, reggae, a oi.

Zašli jsme si na koncert Chancers, a nejenže se

nám líbili, ale zase – fandili Bohemce. Hned jsme

navštívili pár zápasů, na kterých jsem zjistil,

jakou mají ochozy v Ďolíčku sílu a jaké jsou na tri-

buně vibrace. Okamžitě jsem byl zaháčkovanej.

Chápeš, jak mi to připadá legrační, když vidím ob-

rovského klokana, jak pobíhá po fotbalovém hřišti

uprostřed Evropy?

Autor: gotcha

MOUTHGUARD:

KONCERTY ZAČÍNÁME

ZELENOBÍLOU DECHOVKOU
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Ing. Antonín Weinert,zástupce starosty Prahy 10Patronem zápasu s HFK Olomouc je náš

soused. Dá se to tak říci, protože radnice

Prahy 10 je jen kousek od Ďolíčku a sna-

žíme se udržovat dobré sousedské

vztahy. Patronem utkání je zástupce sta-

rosty Prahy 10 Ing. Antonín Weinert,

který má na radnici svěřené oblasti v od-

boru informatiky, odboru ekonomického,

rozpočtu a zahraničních vztahů. Je čle-

nem komise územního rozvoje, komise

informační a redakční rady, komise bez-

pečnostní. Bohemians 1905 s městkou

částí Praha 10 úzce komunikují i při pří-

padné angažovanosti města v rámci sta-

dionu v Ďolíčku. Přivítejte Ing. Antonína

Weinerta potleskem a ukažme, že Bo-

hemka je výjimečný fenomén a je skvě-

lým reprezentant Prahy 10. Patron utkání

po zápase předá cenu pro nejlepšího

hráče zápasu, kterého zvolí fanoušci.Jaký je Váš vztah ke sportu?
Můj vztah ke sportu je, dá se říci aktivní. Sporto-

val jsem již od jinošských let a hrál jsem závodně

basket do svých 54 let. Teď se věnuji sportům, při-

měřeně věku. Fotbal mám rád, ale musí se hrát po-

hledně, útočně a srdcem. Potom jsem ochoten

skousnout i sportovní prohru svého oblíbeného

klubu. Nikdy jsem nefandil velkoklubům, např.

vládní Spartě. I když je mi jasné, že výkony klubů

hodně závisí na penězích, kterými kluby disponují.

Mohou kupovat dobré hráče a zajistit jim dobré

podmínky. Na druhé straně oceňuji a mám rád

kluby jako je Bohemka, protože dokáží s menšími

zdroji pracovat stejně dobře jako fotbaloví obři.

Znáte nejen fotbalový příběh Bohemky?

Samozřejmě příběh Bohemians 1905 znám velmi

dobře, sleduji ho a fandím mu, aby dobře dopadl.

Na zápasy Klokanů nechodím příliš často z důvodu

časového zaneprázdnění. Nicméně sleduji výsledky

zápasů a jsem ve styku s funkcionáři klubu.
Jak se díváte na problematiku stadionu

v Ďolíčku? Patří Bohemka i nadále na tento

stadion?
Bohemka bezesporu do Ďolíčku patří, ale myslím

si, že to je věc především majitelů klubu a stadionu,

kteří v tuto chvíli drží klíče k branám budoucího pů-

sobiště Klokanů. O fanoušky se nebojím, ty udělají

pro zachování Bohemky v Ďolíčku všechno, skoro

i nemožné.

Jak se Vám líbí strategie Bohemky, která

sází především na mladé hráče?
Strategie Bohemky ve výchově mladé fotbalové

generace je správná a obdivuhodná. Je to jedna

z cest jak se vyrovnat i bohatým klubům. Radnice

Prahy 10 výchovu fotbalové mládeže podporuje,

protože v ní vidí záruku budoucích úspěchů nejen

Bohemky, ale i fotbalu v Praze 10.
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Vítejte v Ďolíčku,

máme tu další souboj o ligu, tentokrát s týmem, který nám v posledních  letech
několikrát výrazně promluvil do chodu klubu. Proto je nutné, abychom i po dvou
výhrách zůstali v pozoru. Nic nemáme jisté, naopak… Teď se proti nám bude
každý chtít vytáhnout i s pocitem, že nemá co ztratit.

Před téměř dvěma lety jsme na hřišti HFK slavili postup do Gambrinus ligy.
Na podzim jsme naopak inkasovali v posledních minutách a tím začala neutě-
šená série šesti zápasů bez vítězství. Mějme to na paměti, nečeká nás rozhodně
lehký soupeř. Věřím, že zápas s HFK se znovu zapíše do moderní historie
 Bohemky tím, že bude považován za jeden z důležitých zápasů v boji o postup.

Ještě bych chtěl vzpomenout jednu událost související s naším soupeřem.
V památném zápase v červnu roku 2007, kdy jsme si v Holici vybojovali postup,
nastoupil poprvé za muže Jan Morávek. Uvnitř magazínu na tento den vzpo-
míná, já bych chtěl na tomto místě vyzdvihnout obrovský posun, který během
necelých dvou let udělal. V devatenácti letech je tahounem mužstva, chodíme
se pravidelně dívat na jeho umění a spolu s námi ho sledují i trenéři velkých ev-
ropských klubů. Byly to dva roky, které změnily život jednomu mladému klu-
kovi a ten možná vejde brzy i do historie jako největší „poklad“ klubu. 

Přeji nejen Honzovi, ale celému týmu v utkání proti HFK minimálně stejný vý-
sledek jako před dvěma lety.

Bohemka do toho!
Antonín Panenka

Prezident Bohemians 1905

Vedení klubu

prezident Antonín Panenka
ředitel Lukáš Přibyl
předseda představenstva Martin Frelich
místopředseda představenstva Petr Svoboda
místopředseda představenstva Emil Kristek
technický ředitel Milan Boubín
sportovní ředitel Jiří Steinbroch
sekretář klubu Libor Koubek
ekonom Jiří Bořík

„To je z těchvšech zkou šek nej-
lepší. Z matu rity teprve

nervózní budu, teď se soustře-

dím hlavně na fotbal,“ říká devate-

náctiletý záložník Bohemians. Po tréninku

spěchá do školy nebo za volant. „S přítelkyní

děláme všechno společně. I autoškolu. A už si ří-

káme, že jsme si to měli lépe rozvrhnout,“ přemítá.

„Jako pánbůh určitě nejezdím. První rozjezd bývá

tragickej, ale postupně se do toho dostávám a je to

v klidu,“ říká a sebekriticky připomene i příhodu

s novým instruktorem. „Přišel jsem k němu na první

jízdu. Nasednu, rozjedu se, ale on to auto hned za-

staví a zeptá se: A nechtěl byste se taky připoutat?

Hned jsem byl červenej jak rak!“ usmívá se při

vzpomínce na nedávný trapas. Dosud jezdí na tré-

ninky MHD a nemá s tím problém. „V dubnu bych

měl autoškolu dodělat, pak bych si když tak pořídil

nějaké malé auto,“ plánuje.

�
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ZAJÍMAVOSTI
Z ĎOLÍČKU

HONZA MORÁVEK ZA VOLANTEM
Honza Morávek skládá během tohoto jara několik

zkoušek z dospělosti. Čeká ho boj o první ligu,

možná přestup do velkoklubu v Německu, čeká ho

maturita ve škole a k tomu všemu ještě skládá ři-

dičské zkoušky v autoškole. „Jedno horší než

druhý,“ směje se Mori, kterému je nejlépe na hřišti.

BÁLEK A POLODNA V ČFL
Dva útočníci Bohemians 1905, kteří v zelenobílém nastupovali

v Gambrinus lize, s klubem rozvázali profesionální smlouvy. Vladi-

mír Bálek odešel na půlroční hostování do vedoucího týmu ČFL

Graffin Vlašim. Michal Polodna zamířil také na půlroční hostování

do třetiligového Písku, takže se na jaře potkají ve vzájemném sou-

boji. „Pro jarní část oba hráči neměli perspektivu se dostat do

kádru A-týmu a proto jsme i díky jejich vstřícnosti s oběma rozvá-

zali smlouvy a stanovili jsme si podmínky, za kterých mohou ode-

jít,“ zdůvodnil jednání klubu Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians 1905.

Bálek v prvním jarním zápase odehrál za Vlašim celý zápas, ale do

branky soupeře se netrefil. Polodna se představil v dresu Písku (viz

foto) na Strahově proti Slavii B a svým gólem čtvrt hodiny před

koncem rozhodl o výhře Písku 2:1.

�

VÍTĚZNÁ „ZMRZLINA“, ALE BEZ FERENCE

Co stojí za výsledkovým i herním obratem během podzimní sezony? Bo-

hemka měla za sebou šest zápasů bez výhry, trenéři dumali, jak mužstvo

nastartovat. Milovníci rituálů a pověrčiví fotbalisté mají jasno. Před zápa-

sem s Karvinou, který nastartoval naši vítěznou sérii, šel celý tým před zá-

pasem do kryocentra. V mrazící komoře chodíte cca čtyři minuty při teplotě

-130 Celsia. Díky tomu tělo rychleji regeneruje a vyplaví se všechny ne-

čistoty. „Předtím jsme chodili jen po utkání, abychom se sebe rychle do-

stali únavu. Teď chodíme hromadně i před utkáním, abychom na zápas tělo

dostatečně nabili,“ říká kapitán Marek Nikl. Bohemka se tak přidala k ho-

kejistům Slavie, kteří mrazící komoru využívají také před utkáním. Stejně

tomu bylo i před utkáním v Sokolově. „Jelikož jsme jeli do Sokolova den

předem, stavili jsme se v kryocentru cestou z tréninku do Sokolova. A zase

to fungovalo,“ usmál se trenér Pavel Hoftych. Jen Maďar Ferenc Róth počkal v předsálí. „Mně ta zmrzlina ne-

dělat dobře. Já být hned nachlazený,“ zdůvodňoval svoji absenci v „lednici“ roztomilou češtinou.
�
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Vybrat jedenáct hráčů – to je pro nás trenéry často ten
nejtěžší úkol. Postavit jedenáctku, která v ten správný
den, v tu správnou hodinu podá nejlepší výkon a vy-

hraje – tak nad tím si vždycky lámeme hlavu celý týden. Na
to jsme v realizačním týmu čtyři. Každý máme na hráče jiný
pohled, konečné slovo mám sice já, ale respektuji názory ko-
legů Pavla Medynského, Vaška Hradeckého i Palo Švantnera.

Nechci z fotbalu dělat vědu, ale záměrně píši o tomto té-
matu, protože na jaře to je pro nás jedna z klíčových věcí. Zvo-
lili jsme vyrovnaný kádr, širší než bývá obvyklé. Osobně mám
rád raději užší tým, ale my teď hrajeme o postup do Gambri-
nus ligy. Tohle jaro bude specifické. Je relativně dost hráčů
v karetním ohrožení, Strnad a Lukáš vstupovali do jara
s tresty, další tresty za karty přišly a určitě ještě přijdou.
K tomu dlouhodobá zranění Ivana Haška a Lukáše Marka, ko-
lísavé zdraví Lukáše Hartiga. Když nepočítám tyto dva dlou-
hodobě zraněné hráče, kteří se během jara budou postupně
zapojovat, máme v kádru tři brankáře, osm obránců, sedm zá-
ložníků a pět útočníků. Na každý post minimálně dva hráče,
kteří mají minimálně na druhou ligu. Máme vyrovnaný kádr,
nemám strach, že bychom na jaře neměli s kým hrát a že by-
chom postrádali na nějaký post hráče. To byl náš cíl a to se
nám podařilo splnit.

Ovšem s velkou konkurencí samozřejmě přichází i problém,
že ne všichni důležití hráči se vejdou na lavičku, natož do zá-
kladní jedenáctky. Pro nás trenéry je na jednu stranu radost
s takovým kádrem pracovat, na druhé straně musíme pře-
svědčit všechny hráče, že jsou tady pro tým a že hrajeme
všichni společně. A to je náš velký úkol pro jaro. Sám jsem
tyhle chvíle zažil jako hráč. Odešel jsem z české ligy do nižší
rakouské soutěže. Byli jsme tam tři cizinci, ale hrát mohli jen
dva. Byli jsme nejlepší v týmu, ale přesto vždycky jeden z nás
musel za béčko. Nikdo se nás na nic neptal, střídali jsme se
pravidelně, bral jsem to jako službu pro tým, ne jako degra-
daci. Pro hráče je to obrovská zkouška odolnosti a ukázka
charakteru. Jsem rád, že to kabina dosud zvládá, hráči to po-
chopili a respektují se. Taková konkurence je síto, projdou jen

PPAAVVEELL  HHOOFFTTYYCCHH
ttrreennéérr  AA--ttýýmmuu

nejodolnější. Kdo chce až na vrchol, musí se prát s osudem.
Věřím každému v kabině, ale zároveň vím, že kdo to ne-
zvládne, bude muset jít jinou cestou.

24 hráčů na soupisce A-týmu, celý realizační tým, celé ve-
dení, všichni v klubu a samozřejmě fanoušci – všichni tvoříme
jeden tým, který jde za jedním cílem – postupem do ligy. Mů-
žeme si to zkazit jenom sami. Máme vytvořeny vynikající pod-
mínky, jsme první, máme náskok, máme dost kvalitních
hráčů, máme plný stadion – musíme jen držet spolu, i kdyby
se nám chvíli nedařilo, i kdyby někteří hráči měli pocit, že jim
křivdíme… Všichni hráči, které jsme si pro jaro vybrali, jsou
pro mě důležití a podílejí se na úspěchu i neúspěchu přístu-
pem k tréninku, chováním, odpovědností za tým. 

Jsem přesvědčen, že máme kabinu, která zvládne i tuto
velkou konkurenci. Kluci jsou si vědomi důležitosti okamžiku
a táhnou za jeden provaz v zájmu celého týmu. Věřím, že
s tímto vědomím jdete do hlediště i vy, fanoušci. Nemusí se
dařit, můžeme zaváhat, ale bojujeme za Bohemku a chceme
do ligy. To samozřejmě platí i pro zápas s HFK Olomouc. Ne-
čeká nás lehký soupeř. Hodně mě mrzí, že už nepřijede můj
kamarád Pepa Mucha, který skončil na trenérské lavičce.
Jako trenéra ho hodně respektuju.

O POSTUP BOJUJEME
VŠICHNI!
O POSTUP BOJUJEME
VŠICHNI!





S nasazením života…

Bohemians 1905 – Dukla Praha 1:0, Josef Jindřišek

FOTO MAGAZÍNU
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UMBRO
hráč utkání
UMBRO
hráč utkání
Stejně jako na podzim,

máte znovu možnost
zvolit si svého UMBRO
hráče utkání.  Zatím po-
sledním vítězem ankety
byl při prvním jarním ut-
kání s Duklou vyhlášen
Radek Sňozík. Volba
UMBRO hráče utkání,
bude v této sezóně pravi-
delnou součástí všech do-
mácích utkání Bohemians
1905. Hlasovat můžete
pomocí SMS zpráv,
v rámci služby Premium
SMS. Jelikož se Premium
SMS stane v blízké bu-
doucnosti často pou žíva-
nou formou hlasování
v nejrůznějších otázkách,
doporučujeme Vám, kteří
jste si tuto službu ještě
neaktivovali, abyste tak
učinili. Ve zbytku roku plá-
nujeme realizovat touto
formou, vedle pravidelné
volby Umbro hráče ut-
kání, ještě další vý-
znamná hlasování.

Aktivace služeb SMS Premium se realizuje přes
zaměstnance call-centra vašeho mobilního operá-
tora. Pro aktivaci služby je nutné sdělit Vaše tele-
fonní číslo spolu s číslem smlouvy. Pokud máte
předplacenou kartu, stačí uvést pouze telefonní
číslo SIM karty, kterou chcete pro služby SMS Pre-
mium aktivovat.

Pokud používáte některý z tarifů společnosti
T-mobile, volejte na 4603 ze sítě T-Mobile nebo

+420 603 603 603 z os-
tatních 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 tele-
fonní číslo a operátor
službu na požádání akti-
vuje). Zákazníci společ-
nosti Vodafone mají
službu SMS Premium ak-
tivovanou automaticky.
V případě blokace napří-
klad firemních čísel, je
třeba se domluvit s odpo-
vědnou osobou ve Vaší
firmě, která zajišťuje ad-
ministraci smluv s mobil-
ním operátorem.

Jak jsme již před minu-
lým kolem avizovali, po-
měrná částka z výnosu
za přijaté SMS jde na
účet našeho klubu. Hla-
sujte proto pravidelně
a vyjádřete tím podporu
nejen svému oblíbenému

hráči, ale i Vašemu klubu. Hlasující mají možnost
získat zajímavé ceny od partnera soutěže společ-
nosti 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.

�
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Utíká to. Brzy tomu budou už dva roky, co prožil
Jan Morávek fantastickou premiéru v A-týmu

Bohemians 1905. Na hřišti HFK Olomouc tehdy pat-
řil k nejlepším. Dnes se s týmem z Holice potká opět
a historie se tak může opakovat. 

„Byl to úžasný začátek,“ vybavuje si devatenác-
tiletý záložník při zmínce o 11. červnu 2007.

Všechno se tehdy trefilo do jednoho bodu:
správný člověk na správném místě ve správném
čase. 

Ještě pár dní před klíčovým střetnutím o postup
do nejvyšší soutěže přitom nadějný dorostenec
s ničím takovým nepočítal. Trávil sice čas na Mo-
ravě, jenže nikoli ve společnosti klubových spolu-
hráčů, nýbrž na soustředění reprezentační
osmnáctky. 

„Ten sraz mi vyšel. Cítil jsem formu. Proti Slovin-
sku jsem dal dokonce gól,“ vzpomíná na utkání
v Lanžhotě, po němž mu telefonoval otec. Tento-
krát ale nešlo pouze o gratulaci k dobrému výkonu.
„Řekl mi, že mluvil s trenérem Zbyňkem Bustou,
který mu oznámil, že se mám připojit k áčku Bo-
hemky,“ vypráví.

Do utkání na půdě jednoho z aspirantů na postup
totiž tehdy nemohl zasáhnout zraněný Dalibor Sle-
zák ani potrestaný Lukáš Adam. A tak kormidelník
Klokanů povolal do té doby neznámého mladíka.

„Panu Bustovi jsem za to dodnes vděčný. Ne
všichni trenéři by se k tomu odhodlali,“ vzkazuje
Mori bývalému kouči. „Byl jsem tenkrát sice ner -
vózní, ale zároveň jsem se těšil,“ přiznává.

S mazáky sotva dvakrát potrénoval a šlo se na
věc. Hned na startu z nadějného benjamínka no-
váčkovská tréma spadla. Bohemka se totiž v úvodní
minutě po trefě Vladimíra Bálka ujala vedení a Mo-
rávek začal tým dirigovat, jako kdyby za něj hrál
odjakživa.

„Povedlo se mi i sólo přes půl hřiště. Bohužel jsem
ho napůl zadrbal a napůl mi míč vyrazili,“ lituje.
Jeho odvážné kousky tehdy díky přímému televi-
znímu přenosu viděla celá republika. I rodiče, kteří
zápas sledovali doma v Praze. Gólu svého syna se
nakonec přece jen dočkali. Mori zvýšil po přestávce
na 3:0 pro hosty a tým z Hané se už zmohl jen na
čestný úspěch. Po závěrečném hvizdu mohla pro-
puknout spontánní postupová euforie: Už jsme
zase prvoligoví!

„Diváci tehdy po druhé brance samou radostí pro-
trhli plot a spadli na hřiště. A na konci s námi sla-
vili přímo na trávníku. Bylo to skvělé, stoprocentně

vydařený začátek kariéry mezi dospělými!“ říká od-
chovanec Bohemky.

SOUPEŘ S IMPULSEM
Dnešní duel s HFK Olomouc tak zlomový není.

Důležitý však ano.
„Věřím, že bude plný dům a my potvrdíme před-

chozí dvě jarní výhry a pronásledovatelům zase
o něco odskočíme,“ přeje si Mori.

Protivník by tentokrát neměl klást tak velký
odpor. V tabulce je až na 14. místě a od sestupo-

MORÁVEK:

Byl to debut z říše snů
MORÁVEK:

Byl to debut z říše snů

„Měl jsem tehdy fazónu a tu jsem zužitkoval,“
vzpomíná Jan Morávek na své olomoucké vy-
stoupení, ze kterého se všem tajil dech.
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vých příček ho dělí jediný bod. Vedení klubu na ne-
příznivou situaci reagovalo odvoláním trenéra. Jo-
sefa Muchu v neděli nahradil další někdejší hráč
olomoucké Sigmy Miroslav Kouřil.

„Je to určitě impuls, který může soupeři pomoct.
Hráči HFK možná budou víc motivovaní než v před-
chozích zápasech. My už jsme ale byli v podobné si-
tuaci před zápasem s Třincem, který tehdy také
vyměnil kouče, a zvládli jsme to. Musíme se s tím
vypořádat i teď,“ upozorňuje Morávek, jenž se
svými jarními výkony zatím není stoprocentně spo-
kojený. „Před zápasem s Duklou jsem byl nachla-
zený a necítil jsem se moc dobře, ale nechci to na
to svádět. V Sokolově už to bylo o něco lepší, takže
doufám, že teď půjdou moje výkony ještě víc na-
horu,“ říká.

Formu může vyladit při plnění reprezentačních
povinností. Ty ho čekají hned po zápase. Nově tvo-
řený tým do 21 let se chystá na dva přípravné zá-
pasy v Egyptě, který bude na podzim dějištěm
mistrovství světa dvacetiletých. A právě hráče této
věkové kategorie, kam spadá i Morávek, nominoval
trenér Jakub Dovalil na přátelské duely – nejprve
s domácím Egyptem a poté s Jižní Koreou. Kvůli
tomu bude chybět Bohemce v Mostu.

Nejprve je tu ale všední druholigový chleba. Bude
Morimu chutnat tak, jako při památném debutu?

Tomáš Radotínský

Vzpomínka na 11. 6. 2007
HFK Olomouc – Bohemians 1905 1:3 (0:2)
Branky: 71. Ševela – 1. Bálek, 45. Lukáš, 49. Morávek.

Rozhodčí: Jílek – Chytil, Jiřík.

ŽK: 73. Kotůlek, 75. Ševela – 21. Rychlík.

Diváků: 2905.

Sestava HFK Olomouc: Doležal – Lošťák (K), Lukášek
(75. Los), Kotůlek, Josefík – Spáčil, Ševela, Škuta,
Krutý (64. Dadák) – Da Silva, Kazár (62. Korčián).

Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Marek, Lukáš (K),
Rada, Růžička – Kotyza (63. Hašek P.), Morávek (90.
Hašek I.), Pávek, Rychlík – Matůš (74. Kulvajt), Bálek.

Pražským fotbalistům vyšel nástup snů. Hned v první
minutě se do domácí šestnáctky probil Kotyza, ze skru-
máže se míč odrazil k volnému Bálkovi a ten zblízka skóre
otevřel. Olomoučtí se sice hodně snažili v poli, ale v blíz-
kosti soupeřovy branky byli bezzubí, netrefili ji ani jednou.

Útoky Bohemians byly mnohem nebezpečnější, skvěle
si vedl debutant Morávek, jenž mimo jiné nedotáhl fan-
tastické sólo. Druhý gól hostí přišel těsně před přestáv-
kou, po rohu se trefil hlavou nehlídaný Lukáš. Tři minuty
po změně stran bylo o postupujícím rozhodnuto, se-
dmnáctiletý mladíček Morávek dal na 3:0 pro Bohemians
a všem na stadionu bylo jasné, že domácí zápas nezvrátí.
Dokázali sice zatlačit Pražany před jejich branku a v 71.
minutě Ševela dokonce hlavou po rohovém kopu snížil,
ale víc už nesvedli.



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!
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5. kolo: HFK Olomouc – Bohemians 1905 1:1 (0:1)
Branky: 88. Josefík z pen. – 28. Adam z pen.

Rozhodčí: Kocián – Marek, Adámková.

ŽK: Kučerňák, Zlatohlavý, Josefík, Doležal
(všichni Olomouc).

Diváků: 1086.

HFK Olomouc: Doležal – Dadák, Kalvoda (87. Čučka),
Zlatohlavý, Josefík – Škuta, Lukášek, Kučerňák, Krutý
(65. Glos) – Korčian, Kropáček (69. Mindenberg).

Bohemians 1905: Havránek – Marek, Lukáš, Nikl,
Rychlík – Kotyza, Adam (85. Karal), Morávek, Moravec
(87. Róth) – Bartek (70. Škoda), Bálek.

První podzimní bodová ztráta Bohemky přišla na
trávníku, který Klokanům před více než rokem

přinesl tolik radosti. Na hřišti HFK Olomouc Bohe-
mians v červnu 2007 slavili postup do nejvyšší sou-
těže, tentokrát na tehdejší vítězný zápas
nenavázali, i když k tomu byli hodně blízko. Klokani
dlouho v utkání vedli, konečnou remízu 1:1 zařídila
až sporná penalta dvě minuty před koncem, ze
které domácí vyrovnali. „Měli jsme rozhodnout
dříve. Z lavičky se mi zdálo, že penalta nebyla, ale
především jsme neměli dopustit, aby se domácí do-
stali k našemu vápnu v závěru utkání,“ nehledal vý-
mluvy trenér Pavel Hoftych. 

Před utkáním se Bohemce trochu vyprázdnila
marodka. Do sestavy se vrátil Morávek, naopak
Slezák, Sňozík, Květoň a Růžička zůstali jen na tri-
buně nebo sledovali zápas v on-line přenosu na
webu Bohemky. Trenér mohl ihned do sestavy za-
řadit novou posilu Férence Rótha, který přišel
v týdnu před utkáním s HFK. „Nechtěl jsem zasa-
hovat do mužstva, které funguje. Feri má za sebou
jeden pořádný trénink s týmem, takže nemá cenu

JAK TO BYLO NA PODZIMJAK TO BYLO NA PODZIM

nic uspěchat,“ přiblížil kouč plány s novou posilou.
Přes tři stovky fanoušků Bohemians v hledišti tak
„Feriho“ mohli pozdravit až během rozcvičky ve
druhém poločase.

Utkání na Hané začalo opatrně, první se osmělila
Bohemka, ale Bálkovu výměnu s Moravcem prvně
jmenovaný nezakončil. „Chybělo nám více podob-
ných akcí, které by přinesly finální fázi. Mezihra
byla dobrá, kombinovali jsme po zemi a domácí
přehrávali. Ovšem ve finální fázi a v zakončení
máme ještě velké rezervy,“ poznamenal Hoftych.
Bohemka si přesto vypracovala převahu a dostala
domácí pod tlak. Ti po půlhodině zazátkovali při
průniku Kotyzy a při odkopu se trefil jeden z ob-
ránců HFK do ruky spoluhráče a byla z toho penalta.
Tu s přehledem proměnil Lukáš Adam. „Pak jsme
mohli přidat ještě další branku, zejména úvod dru-
hého poločasu, kdy jsme se dostávali často do pře-
číslení, volal po gólu. Škoda, že jsme toho nevyužili.
Poté jsme nedokázali podržet míč vpředu a z toho
padl nakonec i vyrovnávací gól,“ poznamenal Hof-
tych. Škoda si nechal lehce utéct míč a následná
akce skončila penaltou a vyrovnáním.

„Mrzí nás to, protože tady jsme mohli vyhrát. Měli
jsme v závěru štěstí s Opavou, teď se obrátilo proti
nám, na to musíme být připraveni. Vezeme bod ze
hřiště soupeře, což není špatné, ale mohli jsme mít
tři,“ zhodnotil bodový nárůst trenér Bohemians
1905. „Po gólu nás Bohemka kombinačně přehrá-
vala. Ani ve druhé půli se nám nedařilo soupeře na-
padat, byli jsme pomalejší. Přežili jsme několik
rychlých protiútoků a nakonec jsme vyrovnali. Pro
nás je to zlatý bod, kluci se na Bohemku chtěli vy-
táhnout a věřím, že nám do dalších zápasů tato re-
míza pomůže,“ řekl po utkání trenér HFK Olomouc
Josef Mucha. �
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Branky: 25. Škoda.
Rozhodčí: Jech – Teuber, Štěrba.
ŽK: Rychlík – Šmíd, Chigou, Vorel Jan.
ČK: 74. Ibragimov.
Diváků: 7500 (vyprodáno).
Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Pávek, Nikl, Rychlík – Moravec, Adam, Morávek,
Róth (84. Růžička) – Škoda (67. Slezák), Hartig (46. Ibragimov).
Sestava FK Dukla Praha: Vorel – Šmíd, Novotný, Vorel, Mikula (83. Laczkovich) – Malý (77. Kulvajt), Gedeon, Kolomazník,
Svatonský – Blaha (67. Chigou), Zelenka.

BOHEMIANS 1905 – DUKLA PRAHA 1:0 (1:0)

Vydřené tři body po velké bitvě – tak znělo hod-
nocení trenéra Bohemians 1905 Pavla Hoftycha

po vítězném zápase s Duklou Praha. V prvním jar-
ním kole se v Ďolíčku hrál dramatický zápas v ma-
ximálním nasazení, s množstvím soubojů, ale také
s nepřesnostmi a nevynucenými chybami. „Byl to
očekávaný duel. Těšili se na něj fanoušci i hráči,
byla dlouhá pauza. První zápasy prostě takové bý-
vají, tady to bylo ještě umocněno důležitostí duelu.
I proto jsem rád, že jsme to výsledkově zvládli,
i když k ideálu to ještě mělo daleko. I to nás ale
udrží v koncentraci na další utkání. Je co zlepšovat,
ale máme solidní základ,“ řekl trenér Hoftych po ut-
kání. Jeho protějšek na lavičce Dukly sportovně
uznal výhru Bohemky. „Domácí využili naší nepo-
zornosti a dali gól. My jsme byli v útoku neproduk-
tivní,“ shrnul zásadní statistický údaj trenér Günter
Bittengel. 

V základní sestavě se objevila jedna zimní posila
– na pravém kraji obrany nastoupil Josef Jindřišek.
„V přípravě odvedl velmi dobrou práci a je velmi dů-
razný v osobních soubojích. Na to jsme chtěli proti
Dukle sázet, proto dostal příležitost,“ zdůvodnil tre-
nér Hoftych nominaci zkušeného ligového beka.
Jinak se v sestavě objevili už ostřílení Klokani.

BOHEMIANS 1905 1

FK DUKLA PRAHA 0

Vyprodaný stadion sledoval opatrný a nervózní
úvod. Když Ferenci Róthovi dvakrát školácky utekl
míč do autu, tribuna jen zahučela. Trenér Hoftych
maďarského záložníka burcoval a zároveň uklidňo-
val u postranní čáry a zabralo to. Róth byl ústřední
postavou prvního poločasu. Nejprve se zastřeloval,
pak mířil k tyči, ale Vorel nadvakrát kryl. Pak si po-
hrál s obránci u lajny, odcentroval a Škoda dal je-
diný gól zápasu. „Róthovy centry jsou pro nás
velkým přínosem, to tu hodně chybělo. Feryho ne-
rvozita ukazovala stav celého týmu. Všichni jsme se
těšili, ale na začátku to na tým trochu dolehlo,“ řekl
Hoftych.

Škodův gól rozhodl jinak vyrovnané utkání. Bo-
hemka byla lepší v první půli, Dukla ve druhé. „Vě-
děli jsme, že to bude úplně jiné utkání než na
podzim, kdy řada zkušených hráčů Dukly ještě ne-

BOHEMIANS 1905 1

FK DUKLA PRAHA 0
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měla dotrénováno. Teď k nám přijel vyspělý tým,
který má velkou fotbalovou kvalitu. Věděli jsme, že
hráči typu Jirky Novotného, Kolomazníka, Zelenky
nemají rádi tvrdou hru. Chtěli jsme jim znepříjemnit
život a hrát důrazně,“ odhalil kouč Bohemians 1905
taktické záměry. „Jsme samozřejmě rádi, že jsme to
utkání zvládli. Utkání mělo kvalitu. Ve druhém polo-
čase nás Dukla začala přehrávat ve středu hřiště, ale
dokázali jsme to přestát,“ podotkl Hoftych.

Při tvoření sestavy neměli trenéři lehkou situaci.
Během týdne měli zdravotní problémy všichni útoč-
níci a ještě na předzápasovém tréninku všichni jen
vyklusávali okolo hřiště. Navíc Strnad má trest na
dva zápasy, takže nebylo vůbec jasné, kdo na-
stoupí. „Nakonec se dali dohromady všichni
a s menšími či většími bolestmi nastoupili. Proto
jsme také během zápasu celkem brzy všechny
útočníky prostřídali, protože ani jeden z nich za
sebou neměl v uplynulém týdnu pořádnou zátěž.
Snad to už teď bude lepší,“ posteskl si trenér na si-
tuací útočné vozby, která je jinak velmi silná. V zá-
kladní sestavě se objevila dvojice Hartig – Škoda,
druhý jmenovaný byl více vidět a dal i jediný gól zá-
pasu. „Odvedli kus práce i směrem dozadu. Lukáše
tahal sval, proto jsme ho o půli stáhli. Pak tam šel
ještě Slezi, který znovu ukázal, že jako zkušený
hráč, může hodně pomoci,“ hodnotil přínos útoč-
níků trenér Hoftych.

Jediný z útočníků, který nezapadl do pozitivního
hodnocení, byl Aziz Ibragimov. Na hřiště přišel na

začátku druhého poločasu a po půl hodině byl vy-
loučen. Do hlavičkového souboje šel loktem napřed
a od sudího Jecha dostal rovnou červenou kartu.
„Mám rád tvrdou a důraznou hru, sám jsem tvrdě
hrával a nabádám k tomu i hráče. Ale tohle bylo
jinak – náskok na hráče, ještě s vykroucenou
rukou. Dal rozhodčímu možnost se takto rozhod-
nout a rozhodčí stál blízko,“ řekl Hoftych a označil
vyloučení za „zbytečné“. Bohemka musela kvůli
tomu téměř dvacet minut dohrávat o deseti.  

Dukla sice získala ve druhé půli herní převahu,
ale šance si nevypracovala. Měla častěji míč na ko-
pačkách, ale jen po velké vápno. „Na to, ve které
fázi jara jsme, to utkání mělo dobrou úroveň, bylo
kvalitní, plné nasazení. Mělo všechny aspekty
a muselo diváky uspokojit. Byla tam i hektika, ale
vcelku to bylo utkání velmi slušné. Nám pouze chy-
bělo malinko štěstí k tomu, abychom dotáhli ně-
kterou naši příležitost do srovnávací branky,“
zhodnotil zápas Günter Bittengel, trenér Dukly.

Bohemka díky vítězství poodskočila Dukle již
o šest bodů a před Jihlavou má náskok čtyř bodů.
„Je to příjemná souhra výsledků, ale pro nás ještě
nic neznamená. Jsme na začátku jara a máme za
sebou jeden zápas. Nebyl to žádný fotbalový kon-
cert, takže je stále na čem pracovat. Výhra s Du-
klou se rodila těžce a i díky divákům jsme zvládli
ten závěr zápasu. Díky všem, kteří se na třech bo-
dech pro Bohemku podíleli,“ dodal trenér Pavel
Hoftych. �
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Branky: 60. Čada – 62. Škoda, 76. Róth.

Rozhodčí: Bílek – Hojsík, Jiřík.

ŽK: Duchnič (Sokolov).

Diváků: 2860.

Baník Sokolov: Ilizi – Kura, Jandík, Knakal, Čupr (84. Habai) – Podrazký, Čada, Pilař (K),
Vaněček (73. Hanzlík) – Jirouš, Salák (46. Duchnič).

Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Lukáš, Nikl (K), Rychlík – Kotyza (72. Moravec), Morávek, Adam,
Róth (82. Růžička) – Slezák, Škoda

SOKOLOV – BOHEMIANS 1905 1:2 (0:0)

Bohemians vyhráli v Sokolově 2:1, když dokázali
otočit nepříznivé skóre. „Hráči ukázali velkou

vůli, což jsme si vyzkoušeli už v závěru zimní pří-
pravy. Hráli jsme proti těžkému soupeři na těžkém
terénu, navíc na hřišti soupeře,“ pochválil hráče za
obrat skóre trenér Bohemians 1905 Pavel Hoftych.
„Bohemka využila dvou našich hrubých chyb a díky
tomu vyhrála,“ stručně dodal trenér domácích Karel
Havlíček. „Utkání to bylo i díky fanouškům a at-
mosféře na prvoligové úrovni. Poděkování patří
všem lidem na stadionu,“ vysekl poklonu téměř
třem tisícovkám diváků trenér Bohemians 1905. 

Bohemka tentokrát nastoupila v netradiční žluto-
bílé kombinaci, protože domácí mají zelené dresy
a černé trenky. Černé trenky obsahuje i náhradní
kombinace Bohemky, takže muselo dojít k této
zvláštní kombinaci. „Barvy to byly netypické, ale
pro hráče to bylo určitě přínosné. Ve žlutých dre-
sech a bílých trenkách je lepší orientace. Když máte
oči na míči a jen periferně sledujete okolí, na tyto
barvy reagujete lépe než na tmavší,“ vysvětloval
pozitivní přínos této barevné kombinace kouč Hof-
tych. „Ale zeleno-bílá, je zeleno-bílá,“ usmál se.

Ve žluto-bílém se objevily tři nové tváře oproti
prvnímu jarnímu zápasu. Na stoperu vystřídal
Pávka Lukáš. „Michal Pávek odehrál s Duklou vý-
borný zápas, ale Pavel Lukáš je pro nás klíčový
hráč, který dokáže strhnout kabinu, proto jsme ho
vrátili do sestavy.“ Další změna nastala v záloze.
Moravce nahradil Kotyza. „Tady to nebylo ze zdra-
votních důvodů, ale Honzovi se utkání s Duklou pří-
liš nepovedlo. Koty a Zip jsou vyrovnaní na postu
pravého záložníka, podávají střídavé výkony. To
bylo vidět i v Sokolově. Moravec nás ve druhé půli
vrátil do tempa a znovu jsme se dostali do zápasu,“
pochválil mladého záložníka kouč Bohemians. Po-
slední změna byla v útoku. Lukáš Hartig kvůli zra-

FK BANÍK SOKOLOV 1

BOHEMIANS 1905 2

Klokani vstoupili do zápasu ofenzivně. Většinu akcí
táhl po levé straně Ferenc Róth. Byl aktivní ve střelbě
i v centrech, největší šanci po osvědčené trase na-
pálil těsně vedle Milan Škoda. „První poločas byl ještě
takový opatrnější, ale od kluků velmi dobře takticky
zvládnutý. Věděli jsme o velké ofenzivní síle domá-
cích. Duo Jirouš – Salák patří k nejlepším ve druhé

FK BANÍK SOKOLOV 1

BOHEMIANS 1905 2
nění stehenního svalu do Sokolova vůbec neodces-
toval, Ibragimov a Strnad jsou v trestu. „Rozhodli
jsme se pro Dalibora, který je podobný typ jako
Harťas. A svým výkonem nás rozhodně nezklamal,
byl vynikající,“ vyzdvihl opravdu výborný výkon de-
větatřicetiletého útočníka Pavel Hoftych.
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lize a na ně jsme si dávali největší pozor. Věděli jsme
i o síle standardních situací, protože Sokolov má vy-
soké hráče,“ upozorňoval trenér na největší nebez-
pečí. A právě ze standardky nakonec padl první gól
Sokolova. Podrazkého centr doletěl až na zadní tyč
k Čadovi a ten zblízka hlavičkoval do sítě. „Stále jsem
věřil, že to zvládneme. Vstup do druhé půle jsme ne-
měli dobrý, gól byl vyvrcholením tlaku Sokolova, ale
pak nás Škoda vrátil do zápasu. Jeho důraz byl pří-
kladný,“ chválil útočníka Bohemians kouč.

Během dvou minut Škoda vyrovnal, na tabuli sví-
tila 62.minuta. „Chtěli jsme vyhrát, i domácí se tla-
čili do útoku a ve druhé půli se i díky tomu hrál
velmi dobrý fotbal. Střídající hráči naši hru oživili,
ale poděkování patří i těm, kteří vydrželi celý zápas.
Věděli jsme, že obranu Sokolova musíme při roze-
hrávce napadat, aby dělala chyby. Oba útočníci
odehráli devadesát minut, zvláště u Slezáka to je
obdivuhodné, a svým výkonem výrazně pomohli
týmu,“ hodnotil trenér práci dvou forvardů.

Na obou gólech měl svůj podíl brankář Ilizi, který
při prvním pozdě vyběhl a při druhém nedůrazně
vyrážel. „Ferenc Róth s ním hrál v Plzni a upozor-
ňoval nás, že chybuje, abychom dohrávali situace,“
řekl trenér. Bohemka si však vypracovala více šancí
a především měla herní převahu, výjimkou byla pě-
timinutovka v první půli a dvacet minut v půli
druhé. „Kluci na těžkém terénu zvládli těžký zápas.
V závěru mohl ještě skórovat Adam, ale už to ne-
vyšlo. Zápas měl ligové parametry, fanoušci byli
skvělí a patří jim dík,“ vysekl poklonu pro pět sto-
vek příznivců v zeleno-bílém Pavel Hoftych.

Jeho protějšek na sokolovské lavičce Karel Havlí-
ček viděl příčiny prohry především v individuálních
selháních. „Rozhodly naše chyby, Bohemka jich do-
kázala využít. Jinak jsme Bohemku do ničeho ne-
pustili. Souhlasím, že to byl velmi kvalitní zápas
s výbornou kulisou,“ stručně zhodnotil uplynulých
devadesát minut trenér Sokolova, pro kterého to
byla první porážka ve funkci. �



„To je z těch
všech zkou šek nej-

lepší. Z matu rity teprve
nervózní budu, teď se soustře-

dím hlavně na fotbal,“ říká devate-
náctiletý záložník Bohemians. Po tréninku

spěchá do školy nebo za volant. „S přítelkyní
děláme všechno společně. I autoškolu. A už si ří-
káme, že jsme si to měli lépe rozvrhnout,“ přemítá.
„Jako pánbůh určitě nejezdím. První rozjezd bývá
tragickej, ale postupně se do toho dostávám a je to
v klidu,“ říká a sebekriticky připomene i příhodu
s novým instruktorem. „Přišel jsem k němu na první
jízdu. Nasednu, rozjedu se, ale on to auto hned za-
staví a zeptá se: A nechtěl byste se taky připoutat?
Hned jsem byl červenej jak rak!“ usmívá se při
vzpomínce na nedávný trapas. Dosud jezdí na tré-
ninky MHD a nemá s tím problém. „V dubnu bych
měl autoškolu dodělat, pak bych si když tak pořídil
nějaké malé auto,“ plánuje. �
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ZAJÍMAVOSTI

Z ĎOLÍČKU

HONZA MORÁVEK ZA VOLANTEM
Honza Morávek skládá během tohoto jara několik
zkoušek z dospělosti. Čeká ho boj o první ligu,
možná přestup do velkoklubu v Německu, čeká ho
maturita ve škole a k tomu všemu ještě skládá ři-
dičské zkoušky v autoškole. „Jedno horší než
druhý,“ směje se Mori, kterému je nejlépe na hřišti.

BÁLEK A POLODNA V ČFL
Dva útočníci Bohemians 1905, kteří v zelenobílém nastupovali
v Gambrinus lize, s klubem rozvázali profesionální smlouvy. Vladi-
mír Bálek odešel na půlroční hostování do vedoucího týmu ČFL
Graffin Vlašim. Michal Polodna zamířil také na půlroční hostování
do třetiligového Písku, takže se na jaře potkají ve vzájemném sou-
boji. „Pro jarní část oba hráči neměli perspektivu se dostat do
kádru A-týmu a proto jsme i díky jejich vstřícnosti s oběma rozvá-
zali smlouvy a stanovili jsme si podmínky, za kterých mohou ode-
jít,“ zdůvodnil jednání klubu Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians 1905.
Bálek v prvním jarním zápase odehrál za Vlašim celý zápas, ale do
branky soupeře se netrefil. Polodna se představil v dresu Písku (viz
foto) na Strahově proti Slavii B a svým gólem čtvrt hodiny před
koncem rozhodl o výhře Písku 2:1. �

VÍTĚZNÁ „ZMRZLINA“, ALE BEZ FERENCE
Co stojí za výsledkovým i herním obratem během podzimní sezony? Bo-
hemka měla za sebou šest zápasů bez výhry, trenéři dumali, jak mužstvo
nastartovat. Milovníci rituálů a pověrčiví fotbalisté mají jasno. Před zápa-
sem s Karvinou, který nastartoval naši vítěznou sérii, šel celý tým před zá-
pasem do kryocentra. V mrazící komoře chodíte cca čtyři minuty při teplotě
-130 Celsia. Díky tomu tělo rychleji regeneruje a vyplaví se všechny ne-
čistoty. „Předtím jsme chodili jen po utkání, abychom se sebe rychle do-
stali únavu. Teď chodíme hromadně i před utkáním, abychom na zápas tělo
dostatečně nabili,“ říká kapitán Marek Nikl. Bohemka se tak přidala k ho-
kejistům Slavie, kteří mrazící komoru využívají také před utkáním. Stejně
tomu bylo i před utkáním v Sokolově. „Jelikož jsme jeli do Sokolova den
předem, stavili jsme se v kryocentru cestou z tréninku do Sokolova. A zase
to fungovalo,“ usmál se trenér Pavel Hoftych. Jen Maďar Ferenc Róth počkal v předsálí. „Mně ta zmrzlina ne-
dělat dobře. Já být hned nachlazený,“ zdůvodňoval svoji absenci v „lednici“ roztomilou češtinou. �
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Pavel Hoftych

9. 5. 1967
trenér

Pavel Medynský

28. 10. 1964
asistent trenéra

Václav Hradecký

27. 9. 1948
asistent trenéra

Pavol Švantner

25. 11. 1966
asistent trenéra

Vladimír Hric

28. 1. 1959
masér

Miroslav Šimeček

31. 5. 1959
masér a kustod

Luboš Ptáček

20. 9. 1960
lékař

BOHEMIANS 1905 – kádr pro 2. ligu
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BOHEMIANS 1905 – kádr pro 2. ligu
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1
Radek Sňozík

17. 10. 1975
brankář

86 kg, 187 cm

3
Pavel Lukáš

20. 11. 1975
obránce

74 kg, 181 cm

7
Marek Nikl

20. 2. 1976
obránce

78 kg, 183 cm

8
Ivan Hašek

30. 8. 1987
záložník

67 kg, 170 cm

9
Jiří Rychlík

24. 11. 1977
obránce

73 kg, 180 cm

10
Dalibor Slezák

28. 1. 1970
útočník

82 kg, 183 cm

12
Lukáš Hartig

28. 10. 1976
útočník

79 kg, 185 cm

11
Ferenc Róth

24. 12. 1978
záložník

76 kg, 184 cm

13
Jan Růžička

26. 8. 1984
obránce

72 kg, 177 cm

14
Lukáš Marek

30. 1. 1981
obránce

69 kg, 176 cm

16
Jan Moravec

13. 7. 1987
záložník

66 kg, 176 cm

17
Ivan Janek

1. 7. 1986
obránce

75 kg, 179 cm

19
Jiří Havránek

9. 1. 1987
brankář

83 kg, 186 cm

21
Milan Škoda

16. 1. 1986
útočník

80 kg, 190 cm

22
Aziz Ibragimov

21. 7. 1986
útočník

75 kg, 180 cm

23
Radoslav Augustín

5. 1. 1987
záložník

81 kg, 181 cm

24
Michal Pávek

13. 2. 1985
obránce

75 kg, 185 cm

25
Martin Kotyza

1. 10. 1984
záložník

68 kg, 171 cm

30
Jan Morávek

1. 11. 1989
záložník

71 kg, 179 cm

32
Lukáš Adam

5. 9. 1980
záložník

74 kg, 184 cm

28
Zoltán Miski

29. 5. 1983
brankář

78kg, 185 cm

4
Josef Jindřišek

14. 2. 1981
obránce

73 kg, 178 cm

27
Martin Cseh

22. 8. 1988
obránce

76 kg, 183 cm

26
Marek Jungr

11. 4. 1987
záložník

69 kg, 174 cm

20
Miloslav Strnad

3. 12. 1981
útočník

85 kg, 186 cm
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PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

Když nás loni na podzim
čekal v Holicích souboj

s místním 1. HFK Olomouc,
měli jsme na kontě plný počet
bodů a hřáli se na výsluní ta-
bulky. V zápase jsme dlouho
vedli po penaltě proměněné
Lukášem Adamem a všechno
nasvědčovalo tomu, že z Mo-
ravy odjedeme se třemi body.
Dvě minuty před koncem však
rozhodčí odpískal spornou pe-
naltu i pro našeho soupeře
a my se domů vraceli s pou-
hým bodem za remízu 1:1. Ten
zápas navíc odstartoval dlou-
hou sérii špatných výsledků,
v jejíž průběhu jsme pětkrát
remizovali a jednou prohráli. 

HFK Olomouc patří mezi tra-
diční fotbalové týmy na Mo-
ravě. Ve své současné činnosti
navazuje na odkaz několika
známých olomouckých fotbalových klubů – FK
Holice 1932, FC Lokomotivu Olomouc a FK Ho-
dolany. Druhou ligu okusilo holické mužstvo
poprvé v sezoně 2000/2001, po čtyřech letech
přišel sestup do Moravskoslezské fotbalové
ligy. Přesto nenastalo období úpadku, jak se
často po sestupu u některých klubů stává, ale
právě naopak. Sezóna 2005/2006 se zapsala
do análů klubu jako historická. 1. HFK Olo-
mouc vstoupil do soutěží jako finančně stabili-

zovaný klub s velkou mládežnickou základnou
a v tabulce II. ligy obsadil 6. místo. O rok poz-
ději své postavení holičtí ještě vylepšili, když
skončili hned za námi na třetím nepostupovém
místě. Loni zakotvili v klidném středu tabulky,
konkrétně na osmé příčce. 

Letos to však s holickým klubem nevypadá
vůbec růžově. Na 14. místě má pouhopouhý
bod náskoku na předposlední Karvinou, která
má navíc zápas k dobru. Oba dva své jarní zá-

HFK OlomoucHFK Olomouc
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pasy holičtí prohráli. Nejdříve na Strahově se
Spartou B 3:0 a teď doma se Slováckem 1:0.
Špatný start do jarní sezony stál místo tre-
néra Josefa Muchu. Na jeho místo přišel bý-
valý kouč Třince Miroslav Kouřil. Vedení klubu
přitom ještě před jarním startem tvrdilo, že
trenér má absolutní důvěru. Podzimní špatné
výsledky odnesli místo něj spíše hráči. Z pů-
vodního kádru se poroučelo hned čtrnáct
z nich, do týmu jich přitom nově přišlo pouze
šest. 1. HFK Olomouc díky tomu disponuje
poměrně úzkým kádrem a nový trenér nemá

příliš možností k nějaké konstruktivní změně.
S HFK Olomouc jsem utkali zatím třikrát.

Oba vzájemné zápasy v sezoně 2006/07 jsme
vyhráli. Ten domácí těsně 1:0, když jediný gól
vstřelil v úvodu zápasu Michal Pávek. Pa-
mátný jarní zápas v Holicích skončil 3:1. Hned
v první minutě se trefil Vláďa Bálek, těsně
před odchodem do šaten zavěsil Pavel Lukáš
a gólovou pojistku přidal debutující Honza
Morávek. Loni na podzim skončilo utkání, jak
již bylo řečeno, remízou 1:1.

�
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Fanouškům Bohemians 1905 se předsta-
vuje další ze sponzorů Bohemky. Společ-
nost Tecnocasa Vám nabízí kvalitní
a profesionální pomoc při řešení otázky
prodeje, koupě či pronájmu nemovitosti,
též služeb s tím související, jako je zajiš-
tění financování, právní pomoc či zápis
do katastru nemovitostí. Chcete si pro-
najmout nebo koupit byt blízko Ďolíčku?
Tecnocasa zná odpověď. V bytě této spo-
lečnosti nedaleko stadionu Bohemians
bydlí i trenér Pavel Hoftych. Šéf české
Tecnocasy Vincenzo De Blasio předsta-
vuje fanouškům Bohemians nabídku
společnosti. 

Co je náplní společnosti Tecnocasa a čím mi
může být prospěšná?

„Tecnocasa je síť realitních kanceláří, které mezi
sebou vzájemně spolupracují. Každá kancelář pra-
cuje lokálně ve svém okolí a protože ho zná doko-
nale, nabízí kvalitní realitní služby, stejně jako
právní servis a finanční služby. Společnost byla za-
ložena v Itálii v roce 1986 panem dr. Orestem Pas-
qualim. V současnosti působí v devíti zemích
Evropy a také v Mexiku. Na celém světě bylo ote-
vřeno již více než 5.000 poboček.”

Jak může společnost Tecnocasa pomoci fa-
nouškům Bohemky, kdyby chtěli bydlet napří-
klad blízko Ďolíčku?

„Jedna z našich poboček sídlí v blízkém soused-
ství stadionu, v ulici Finská 1. Z tohoto důvodu
máme k této lokalitě velmi blízko.  Máme tedy do-
konalý přehled o vývoji cen a nemovitostech  v šir-
ším okolí vršovického Ďolíčku. Na měsíc březen
jsme připravili akci pro příznivce Bohemky. Nabí-
zíme zdarma ocenění nemovitosti nebo výpočet
splátkového kalendáře na hypotéku.  Na interneto-
vých stránkách www.bohemians1905.cz je umístěn
formulář, kde nám můžete sdělit, s čím potřebujete
poradit. Jsme tu od toho, abychom Vám dokázali
pomoci.”

Chcete bydlet blízko Ďolíčku?

Společnost Tecnocasa  má zelenobílé logo
a působí na Praze 10. Sledujete  výsledky  Bo-
hemky, když už nás tolik věcí spojuje?

„Tecnocasa je původem italská společnost a právě
v Itálii má fotbal svou hlubokou tradici.  Na Ape-
ninském poloostrově je fotbal důležitou součástí ži-
vota a pouze ti nejlepší ve svém oboru mají
možnost spojit své jméno, zkušenosti a dovednosti
s fotbalovým klubem. Výsledky Bohemians samoz-
řejmě pravidelně sledujeme a naši pracovníci na-
vštěvují domácí zápasy. Společnost Tecnocasa má
i svůj vlastní fotbalový tým,  máme tedy i k aktiv-
nímu fotbalu velmi blízko. Nelze opomenout barev-
nou podobnost loga, což je další důležitý bod, který
nás spojuje.”

Sponzoruje Tecnocasa i jiné fotbalové kluby
ve světě a proč právě fotbal?

„Fotbal je nejpopulárnější sport v České republice
a Bohemians jeden z nejtradičnějších klubů. Proto
je ctí naší společnosti spojit své jméno se jménem
Bohemians 1905. Velmi oceňujeme práci Bohemi-
ans s mládeží. Cílem naší společnosti je podpora
mládežnického fotbalu i sportu obecně.” 

Jaké jsou cíle společnosti Tecnocasa v České
republice?

„Zde můžeme vidět podobnost mezi snahou Bo-
hemians a společností Tecnocasa. Cílem Bohemians
je postoupit do první ligy a tam hrát důstojnou roli
pro potěchu svých fanoušků. Stejně tak i cílem spo-
lečnosti Tecnocasa, po vstoupení na český trh, je
dostat se na vrchol... Za tím však stojí práce a opět
práce. Proto pracujme společně na postupu Bohe-
mians i společnosti Tecnocasa do „první ligy.“
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LEGENDY BOHEMIANS
V roce 2005 měla sportovní veřejnost příležitost připomenout si 100. výročí založení fotbalo-
vého klubu Bohemians. Tradiční vršovický klub má své kořeny ještě o deset roků starší, jeho
přímý předchůdce působil pod názvem SK Kotva již v roce 1895. Je logické, že se náš klub hrdě
hlásí k těm, kteří šířili slávu zelenobílých barev v celé Evropě i na ostatních světadílech. Na je-
jich počest i jako určité dodatečné poděkování vzniklo na podzim roku 2005 společenství
 „LEGEND BOHEMIANS“, do kterého jsou postupně zařazováni hráči a funkcionáři, kteří se vý-
razným způsobem zasloužili v minulosti o úspěchy fotbalových klokanů. Symbolicky první le-
gendou se stal Antonín Panenka, „ikona“ zelenobílých barev a současný prezident klubu. Další
jména všech generací našich hráčů a funkcionářů přibývala až do již tradiční akce „Vánoce
s Klokanem“ v prosinci loňského roku. Nové legendy jsou představovány bohemácké veřejnosti
většinou o přestávkách ligových zápasů, letos poprvé to bude v 21. kole při duelu s Vítkovicemi.
Na počest členů společenství „LEGEND BOHEMIANS“ jsou vydávány sběratelské kartičky, pro
připomenutí vám dnes přikládáme jejich kompletní přehled. Zájemcům ještě můžeme doporu-
čit jejich případné dokoupení ve stánku vedle Fanshopu na stadionu v Ďolíčku.

LEGENDA č. 1

9. 10. 2005

LEGENDA č. 2

23. 10. 2005

6. 11. 2005 20. 11. 2005 9. 4. 2006

LEGENDA č. 3 LEGENDA č. 4 LEGENDA č. 5

V roce 2005 měla sportovní veřejnost příležitost připomenout si 100. výročí založení fotbalo-
vého klubu Bohemians. Tradiční vršovický klub má své kořeny ještě o deset roků starší, jeho
přímý předchůdce působil pod názvem SK Kotva již v roce 1895. Je logické, že se náš klub hrdě
hlásí k těm, kteří šířili slávu zelenobílých barev v celé Evropě i na ostatních světadílech. Na je-
jich počest i jako určité dodatečné poděkování vzniklo na podzim roku 2005 společenství
 „LEGEND BOHEMIANS“, do kterého jsou postupně zařazováni hráči a funkcionáři, kteří se vý-
razným způsobem zasloužili v minulosti o úspěchy fotbalových klokanů. Symbolicky první le-
gendou se stal Antonín Panenka, „ikona“ zelenobílých barev a současný prezident klubu. Další
jména všech generací našich hráčů a funkcionářů přibývala až do již tradiční akce „Vánoce
s Klokanem“ v prosinci loňského roku. Nové legendy jsou představovány bohemácké veřejnosti
většinou o přestávkách ligových zápasů, letos poprvé to bude v 21. kole při duelu s Vítkovicemi.
Na počest členů společenství „LEGEND BOHEMIANS“ jsou vydávány sběratelské kartičky, pro
připomenutí vám dnes přikládáme jejich kompletní přehled. Zájemcům ještě můžeme doporu-
čit jejich případné dokoupení ve stánku vedle Fanshopu na stadionu v Ďolíčku.

PŘEHLED
„LEGEND BOHEMIANS“

k 31. 12. 2008

PŘEHLED
„LEGEND BOHEMIANS“

k 31. 12. 2008
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23. 4. 2006 23. 4. 2006 10. 5. 2005

21. 5. 2006 4. 6. 2006 3. 9. 2006

24. 9. 2006 8. 10. 2006 22. 10. 2006

LEGENDA č. 6 LEGENDA č. 7 LEGENDA č. 8

LEGENDA č. 9 LEGENDA č. 10 LEGENDA č. 11

LEGENDA č. 12 LEGENDA č. 13 LEGENDA č. 14
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5. 11. 2006 15. 12. 2006 15. 12. 2006

15. 12. 2006 15. 12. 2006 15. 12. 2006

18. 3. 2007 1. 4. 2007 22. 4. 2007

LEGENDA č. 15 LEGENDA č. 16 LEGENDA č. 17

LEGENDA č. 18 LEGENDA č. 19 LEGENDA č. 20

LEGENDA č. 21 LEGENDA č. 22 LEGENDA č. 23
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22. 4. 2007 6. 5. 2007 20. 5. 2007

3. 6. 2007 16. 6. 2007 9. 3. 2007

7. 12. 2008 7. 12. 2008 7. 12. 2008

LEGENDA č. 24 LEGENDA č. 25 LEGENDA č. 26

LEGENDA č. 27 LEGENDA č. 28 LEGENDA č. 29

LEGENDA č. 30 LEGENDA č. 31 LEGENDA č. 32
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Česká liga – MD
Pavel NOVOTNÝ – ročník 93

Kolo Den Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště
16. SO 14. 03. 12:30 FK Baumit Jablonec Bohemians 1905 B Sp. areál Břízky
17. NE 22. 03. 12:30 Bohemians 1905 B FK Mladá Boleslav Šeberov
18. SO 28. 03. 12:30 Nový Bydžov Bohemians 1905 B N. Bydžov 
19. NE 05. 04. 12:30 Bohemians 1905 B AC Sparta Praha B Šeberov
20. NE 12. 04. 12:30 FK Teplice B Bohemians 1905 B Bystřany
21. NE 19. 04. 12:30 Bohemians 1905 B FK AS Pardubice Chuchle
22. SO 25. 04. 12:30 FC Viktoria Plzeň B Bohemians 1905 B Luční
23. NE 03. 05. 12:30 Bohemians 1905 B SK Motorlet Praha Chuchle
24. NE 10. 05. 17:00 SK Slavia Praha B Bohemians 1905 B ZŠ Nad Přehradou
25. SO 16. 05. 12:30 FK Meteor Praha VIII Bohemians 1905 B Štěpničná
26. NE 24. 05. 12:30 Bohemians 1905 B FC Hradec Králové B Chuchle
27. SO 30. 05. 12:30 FC Slovan Liberec Bohemians 1905 B Městský stadion
28. NE 07. 06. 12:30 Bohemians 1905 B SK D. Č. Budějovice B Chuchle
29. NE 14. 06. 12:30 FK Baník Most B Bohemians 1905 B TCM Souš
30. NE 21. 06. 12:30 Bohemians 1905 B SK Kladno Chuchle

Česká liga – SŽ
Pavel RICHTRMOC – ročník 94

Kolo Den Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště
16. NE 15. 03. 10:15 Bohemians 1905 Vejprnice Šeberov
17. NE 22. 03. 10:15 FK Baumit Jablonec Bohemians 1905 ZŠ Mozartova
18. NE 29. 03. 10:00 Bohemians 1905 AC Sparta Praha Šeberov
19. NE 05. 04. 15:30 FC Viktoria Plzeň Bohemians 1905 Luční 12:30
20. NE 12. 04. 10:15 Bohemians 1905 FK Teplice Loko Vršovice
21. NE 19. 04. 10:00 SK D. Č. Budějovice Bohemians 1905 TCM Mladá
22. NE 26. 04. 10:15 Bohemians 1905 Hořovicko Loko Vršovice
23. PÁ 01. 05. 10:00 FK Mladá Boleslav Bohemians 1905 Astonka
24. NE 10. 05. 10:15 Bohemians 1905 FK AS Pardubice Loko Vršovice
25. NE 17. 05. 10:15 Bohemians 1905 SK Slavia Praha Loko Vršovice
26. SO 23. 05. 10:15 FC Hradec Králové Bohemians 1905 Háječek
27. NE 31. 05. 10:15 Bohemians 1905 1. FK Příbram Loko Vršovice
28. SO 06. 06. 10:00 FC Slovan Liberec Bohemians 1905 Městský stadion
29. NE 14. 06. 10:15 Bohemians 1905 FK Baník Most Loko Vršovice
30. NE 21. 06. 10:00 SK Kladno Bohemians 1905 Kladno

Přebor – SŽ
Petr FLEIŠER – ročník 95

Kolo Den Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště
13. SO 04. 04. 13:00 FK Dukla Praha B Bohemians 1905 C Dukla
14. PO 13. 04. 11:45 Bohemians 1905 C FSC Libuš Šeberov
15. SO 18. 04. 14:00 FC Háje Jižní Město Bohemians 1905 C Háje
16. NE 26. 04. 11:45 Bohemians 1905 C FK Meteor Praha VIII Šeberov
17. PÁ 01. 05. 15:15 SK Střešovice Bohemians 1905 C Štřešovice
18. NE 10. 05. 11:45 Bohemians 1905 C SK Motorlet Praha B Šeberov
19. SO 16. 05. 8:30 ABC Braník Bohemians 1905 C Braník
20. NE 24. 05. 11:45 Bohemians 1905 C SK Horní Měcholupy Šeberov
21. NE 31. 05. 10:15 Bohemians 1905 C FK Viktoria Žižkov B Šeberov
22. SO 06. 06. 14:30 FK Bohemians Praha Bohemians 1905 C Střížkov
12. NE 14. 06. 11:45 Bohemians 1905 C FK Admira Praha Šeberov

I. dorostenecká liga – SD
Jiří NOS – ročník 90

Kolo Den Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště
16. SO 07. 03. 11:00 AC Sparta Praha Bohemians 1905 TC Strahov
17. SO 14. 03. 13:00 Bohemians 1905 1. FC Slovácko Šeberov
18. PÁ 20. 03. 12:00 1. FC Brno Bohemians 1905 Ivanovice
19. SO 28. 03. 11:00 Bohemians 1905 1. FK Příbram Šeberov
20. SO 04. 04. 14:00 SK D. Č. Budějovice Bohemians 1905 TC Mladé
21. SO 11. 04. 11:00 Bohemians 1905 FC Hradec Králové Loko Vršovice
22. SO 18. 04. 10:15 SFC Opava Bohemians 1905 Hl. stadion
23. SO 25. 04. 13:00 Bohemians 1905 FC TESCOMA Zlín Loko Vršovice
24. PÁ 01. 05. 11:00 FK Teplice Bohemians 1905 Stínadla
25. SO 09. 05. 10:15 FC Baník Ostrava Bohemians 1905 Bohumín
26. SO 16. 05. 13:00 Bohemians 1905 SK Sigma Olomouc Loko Vršovice
27. SO 23. 05. 11:00 SK Slavia Praha Bohemians 1905 Strahov Přatelství
28. SO 30. 05. 11:00 Bohemians 1905 FK Baník Most Loko Vršovice
29. PÁ 05. 06. 11:00 FC Viktoria Plzeň Bohemians 1905 Luční
30. SO 13. 06. 11:00 Bohemians 1905 FC Vysočina Jihlava Loko Vršovice

Česká liga – SD
Miroslav VAŠUT – ročník 91

Kolo Den Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště
16. SO 14. 03. 10:15 FK Baumit Jablonec Bohemians 1905 B Sp. areál Břízky
17. NE 22. 03. 10:15 Bohemians 1905 B FK Mladá Boleslav Šeberov
18. SO 28. 03. 10:15 Nový Bydžov Bohemians 1905 B N. Bydžov 
19. NE 05. 04. 10:15 Bohemians 1905 B AC Sparta Praha B Šeberov
20. NE 12. 04. 10:15 FK Teplice B Bohemians 1905 B Bystřany
21. NE 19. 04. 10:15 Bohemians 1905 B FK AS Pardubice Chuchle
22. SO 25. 04. 10:15 FC Viktoria Plzeň B Bohemians 1905 B Luční
23. NE 03. 05. 10:15 Bohemians 1905 B SK Motorlet Praha Chuchle
24. NE 10. 05. 14:45 SK Slavia Praha B Bohemians 1905 B ZŠ Nad Přehradou
25. SO 16. 05. 10:15 FK Meteor Praha VIII Bohemians 1905 B Štěpničná
26. NE 24. 05. 10:15 Bohemians 1905 B FC Hradec Králové B Chuchle
27. SO 30. 05. 10:15 FC Slovan Liberec Bohemians 1905 B Městský stadion
28. NE 07. 06. 10:15 Bohemians 1905 B SK D. Č. Budějovice B Chuchle
29. NE 14. 06. 10:15 FK Baník Most B Bohemians 1905 B TCM Souš
30. NE 21. 06. 10:15 Bohemians 1905 B SK Kladno Chuchle

I. dorostenecká liga – MD
Richard HAVLÍK – ročník 92

Kolo Den Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště
16. SO 07. 03. 13:15 AC Sparta Praha Bohemians 1905 TC Strahov
17. SO 14. 03. 15:15 Bohemians 1905 1. FC Slovácko Šeberov
18. PÁ 20. 03. 14:15 1. FC Brno Bohemians 1905 Ivanovice
19. SO 28. 03. 13:15 Bohemians 1905 1. FK Příbram Šeberov
20. SO 04. 04. 16:15 SK D. Č. Budějovice Bohemians 1905 TC Mladé
21. SO 11. 04. 13:15 Bohemians 1905 FC Hradec Králové Loko Vršovice
22. SO 18. 04. 12:30 SFC Opava Bohemians 1905 Hl. stadion
23. SO 25. 04. 15:15 Bohemians 1905 FC TESCOMA Zlín Loko Vršovice
24. PÁ 01. 05. 13:15 FK Teplice Bohemians 1905 Stínadla
25. SO 09. 05. 12:30 FC Baník Ostrava Bohemians 1905 Bohumín
26. SO 16. 05. 15:15 Bohemians 1905 SK Sigma Olomouc Loko Vršovice
27. SO 23. 05. 13:15 SK Slavia Praha Bohemians 1905 Strahov Přatelství
28. SO 30. 05. 13:15 Bohemians 1905 FK Baník Most Loko Vršovice
29. PÁ 05. 06. 13:15 FC Viktoria Plzeň Bohemians 1905 Luční
30. SO 13. 06. 13:15 Bohemians 1905 FC Vysočina Jihlava Loko Vršovice

JARO 2009JARO 2009
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Divize – SŽ
Jaroslav RYCHLÝ – ročník 95

Kolo Den Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště
14. SO 28. 03. 10:15 Bohemians 1905 B AFK Slavo Podolí Praha Štěpničná
15. SO 04. 04. 10:00 Doubravka Bohemians 1905 B Doubravka
16. SO 11. 04. 10:15 Bohemians 1905 B Jindřichův Hradec Vítkov
17. NE 19. 04. 10:00 Strakonice Bohemians 1905 B Na Sídlišti
18. SO 25. 04. 10:15 Bohemians 1905 B FK Tábor Vítkov
19. SO 02. 05. 10:15 SK Slavia Praha B Bohemians 1905 B Slavia
20. SO 09. 05. 10:15 Bohemians 1905 B Klatovy Vítkov
21. NE 17. 05. 10:00 FC Písek Bohemians 1905 B Písek
22. SO 23. 05. 10:15 Bohemians 1905 B Tachov Vítkov
23. NE 31. 05. 10:15 FC Viktoria Plzeň B Bohemians 1905 B VS Plzeň
24. SO 06. 06. 10:15 Bohemians 1905 B SK Motorlet Praha Vítkov
25. SO 13. 06. 10:15 Bohemians 1905 B SK D. Č. Budějovice B Vítkov
26. SO 20. 06. 10:00 1. FK Příbram B Bohemians 1905 B Podlesí

Česká liga – MŽ
Marek KOPAČ – ročník 96

Kolo Den Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště
16. NE 15. 03. 12:00 Bohemians 1905 Vejprnice Šeberov
17. NE 22. 03. 12:00 FK Baumit Jablonec Bohemians 1905 ZŠ Mozartova
18. NE 29. 03. 11:45 Bohemians 1905 AC Sparta Praha Šeberov
19. NE 05. 04. 17:15 FC Viktoria Plzeň Bohemians 1905 Luční 12:30
20. NE 12. 04. 12:00 Bohemians 1905 FK Teplice Loko Vršovice
21. NE 19. 04. 11:45 SK D. Č. Budějovice Bohemians 1905 TCM Mladá
22. NE 26. 04. 12:00 Bohemians 1905 Hořovicko Loko Vršovice
23. PÁ 01. 05. 11:45 FK Mladá Boleslav Bohemians 1905 Astonka
24. NE 10. 05. 12:00 Bohemians 1905 FK AS Pardubice Loko Vršovice
25. NE 17. 05. 12:00 Bohemians 1905 SK Slavia Praha Loko Vršovice
26. SO 23. 05. 12:00 FC Hradec Králové Bohemians 1905 Háječek
27. NE 31. 05. 12:00 Bohemians 1905 1. FK Příbram Loko Vršovice
28. SO 06. 06. 11:45 FC Slovan Liberec Bohemians 1905 Městský stadion
29. NE 14. 06. 12:00 Bohemians 1905 FK Baník Most Loko Vršovice
30. NE 21. 06. 11:45 SK Kladno Bohemians 1905 Kladno

Divize – MŽ
Jaroslav KÖSTL – ročník 97

Kolo Den Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště
14. SO 28. 03. 12:00 Bohemians 1905 B AFK Slavo Podolí Praha Štěpničná
15. SO 04. 04. 11:45 Doubravka Bohemians 1905 B Doubravka
16. SO 11. 04. 12:00 Bohemians 1905 B Jindřichův Hradec Vítkov
17. NE 19. 04. 11:45 Strakonice Bohemians 1905 B Na Sídlišti
18. SO 25. 04. 12:00 Bohemians 1905 B FK Tábor Vítkov
19. SO 02. 05. 12:00 SK Slavia Praha B Bohemians 1905 B Slavia
20. SO 09. 05. 12:00 Bohemians 1905 B Klatovy Vítkov
21. NE 17. 05. 11:45 FC Písek Bohemians 1905 B Písek
22. SO 23. 05. 12:00 Bohemians 1905 B Tachov Vítkov
23. NE 31. 05. 12:00 FC Viktoria Plzeň B Bohemians 1905 B VS Plzeň
24. SO 06. 06. 12:00 Bohemians 1905 B SK Motorlet Praha Vítkov
25. SO 13. 06. 12:00 Bohemians 1905 B SK D. Č. Budějovice B Vítkov
26. SO 20. 06. 11:45 1. FK Příbram B Bohemians 1905 B Podlesí

Přebor – MŽ
Václav NEDVĚD – ročník 98

Kolo Den Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště
13. SO 04. 04. 10:30 FK Viktoria Žižkov B Bohemians 1905 C H. Počernice
14. PO 13. 04. 10:00 Bohemians 1905 C ČAFC Praha Šeberov
15. SO 18. 04. 16:00 SK Motorlet Praha B Bohemians 1905 C Motorlet
16. NE 26. 04. 10:00 Bohemians 1905 C FK Bohemians Praha Šeberov
17. PÁ 01. 05. 17:00 ABC Braník Bohemians 1905 C Braník
18. NE 10. 05. 10:00 Bohemians 1905 C SK Slavia Praha C Šeberov
19. NE 17. 05. 15:15 AFK Slavoj Podolí Praha Bohemians 1905 C Podolí
20. NE 24. 05. 10:00 Bohemians 1905 C FC Háje Jižní Město Šeberov
21. NE 31. 05. 10:00 SK Horní Měcholupy Bohemians 1905 C Přehradou
22. NE 07. 06. 10:00 Bohemians 1905 C AC Sparta Praha C Šeberov
12. NE 14. 06. 10:00 Bohemians 1905 C FSC Libuš Šeberov

Třída – MŽ
Václav NEDVĚD – ročník 98 / Tomáš PAVEL – ročník 99

Kolo Den Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště
13. NE 05. 04. 10:30 Bohemians 1905 D SK Újezd nad Lesy Vítkov
14. SO 11. 04. 10:00 FC Přední Kopanina Bohemians 1905 D Nebušice
15. NE 19. 04. 10:30 Bohemians 1905 D FK Dukla Praha C Vítkov
16. NE 26. 04. 11:00 SK Ďáblice Bohemians 1905 D Ďáblice
17. NE 03. 05. 10:30 Bohemians 1905 D Sokol Řeporyje Vítkov
18. ST 06. 05. 17:00 TJ Sokol Řepy Bohemians 1905 D ZŠ Socháňova
19. NE 17. 05. 10:30 Bohemians 1905 D Sokol Lipence Vítkov
20. SO 23. 05. 15:30 Loko Vltavín Bohemians 1905 D Vltavín
21. NE 31. 05. 15:15 SK Střešovice B Bohemians 1905 D Střešovice
22. NE 07. 06. 10:30 Bohemians 1905 D Sokol Stodůlky B Vítkov
12. PÁ 12. 06. 17:00 TJ Sokol Bílá Hora Bohemians 1905 D Bílá Hora

Přebor – přípravka
Jakub HARANT – ročník 00

Kolo Den Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště
13. SO 04. 04. 11:30 Háje SOS Bohemians 1905 Schulhoffova
14. PO 13. 04. 12:00 Bohemians 1905 FK Meteor Praha Vítkov
17. ST 15. 04. 17:00 FK Admira Praha Bohemians 1905 Admira
15. SO 18. 04. 08:30 FK Dukla Praha Bohemians 1905 Dukla
16. NE 26. 04. 12:00 Bohemians 1905 FC Tempo Praha Vítkov
18. NE 10. 05. 12:00 Bohemians 1905 SK Motorlet Praha Vítkov
19. SO 16. 05. 08:30 AFK Slavoj Podolí Praha Bohemians 1905 Podolí
20. NE 24. 05. 12:00 Bohemians 1905 AC Sparta Praha Vítkov
21. NE 31. 05. 12:00 Bohemians 1905 SK Slavia Praha Vítkov
22. NE 07. 06. 11:00 ABC Braník Bohemians 1905 Braník
12. NE 14. 06. 12:00 Bohemians 1905 FK Viktoria Žižkov Vítkov

– MLÁDEŽ BOHEMIANS 1905– MLÁDEŽ BOHEMIANS 1905

SD – starší dorost
MD – mladší dorost
SŽ – starší žáci
MŽ – mladší žáci
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Zní to neuvěřitelně, ale v australských
klubech řádí kapela, která vášnivě fandí
Bohemce. Tato úchylka je vysvětlitelná
snad jedině tím, že se baskytarista Vik-
tor narodil „kdysi dávno” v Praze, odkud
ho rodiče odvezli jako čtyřletého do
státu Queensland. Letos v létě se sku-
pina Mouthguard chystá do Čech a právě
Viktor poskytl blogu coitus 1905 exklu-
zivní rozhovor.

Viktore, jaké jsou tvé nejsilnější dětské
vzpomínky?

Nemám jich z Prahy moc, opravdu jsem odjel pří-
liš malinkej. Ale když se dnes vracím, mívám déja
vu – došlo mi třeba, že babička bydlela na Kampě,
naproti mlýnu na Čertovce.

A fotbalové vzpomínky žádné?
Ta první je až z Austrálie – kopeme do balónu

s tátou, který tehdy hrál za mužstvo složené
z Čechů, Maďarů a Poláků.

očima fanoušků

MOUTHGUARD:

KONCERTY ZAČÍNÁME
ZELENOBÍLOU DECHOVKOU

Proč jsi začal fandit zrovna Bohemce?
Právě kvůli tátovi. Přivezl si do Austrálie zeleno-

bílou vlajku, která pro něj byla důležitá, ale
mně připadala spíš divná – dost mě mátlo, že si
český klub zvolil do znaku Klokana. Až později jsem
se dočetl příběh o tom, jak Bohemians zcestovali
roku 1927 Austrálii, kde dostali skutečné klokany
a vzali si je do prahy. 

To jenom kvůli téhle staré kapitole propa-
guješ Bohemku, kde můžeš?

Opravdovým nadšencem jsem se stal až po
našem turné před třemi lety, které se zastavilo
v Praze. Zjistil jsem, že spousta fanoušku Bo-
hemky je zažraná do stejné hudby, kterou máme
rádi my, což je ska, punk, hardcore, reggae, a oi.
Zašli jsme si na koncert Chancers, a nejenže se
nám líbili, ale zase – fandili Bohemce. Hned jsme
navštívili pár zápasů, na kterých jsem zjistil,
jakou mají ochozy v Ďolíčku sílu a jaké jsou na tri-
buně vibrace. Okamžitě jsem byl zaháčkovanej.
Chápeš, jak mi to připadá legrační, když vidím ob-
rovského klokana, jak pobíhá po fotbalovém hřišti
uprostřed Evropy?

Autor: gotcha

MOUTHGUARD:

KONCERTY ZAČÍNÁME
ZELENOBÍLOU DECHOVKOU
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Fandí bohemce i ostatní kluci z kapely?
No jasně, a nejen jí, taky St. Pauli. Právě fanoušci

Bohemky nás kdysi seznámili s fanoušky St. Pauli,
kteří nám uspořádali koncert i v Hamburku. Dnes
Bohemce přejeme tak bláznivě, že třeba náš kyta-
rista má tetování klokana se zelenými a bílými
pruhy vzadu na noze. A taky jsme převzali de-
chovku „zelenobílí“, kterou teď začínáme koncerty.
Australští fanoušci už vědí, že když uslyší tuhle me-
lodii, schyluje se k začátku, ale někteří jsou pořád
zmatení – myslí si, že to je nějaká šílená polka.

Přeješ i nějakému australskému klubu?
S kapelou chodíme na zápasy týmu „Queensland

roar“, ale nedávno jsem měl obrovský zážitek
i z jednoho mezistátního utkání. Právě u nás na sta-
dionu hrála Austrálie proti Kataru v kvalifikaci na
mistrovství světa; to bylo maso! Tribuny narvaný,
těsně před výkopem se strhla obrovská bouře, a zá-
roveň vyřvávala z amplionu píseň Thunderstruck,
neboli „úder bouře“, od AC/DC. Skvělý!

Máš rád klokany? 
Že se ptáš. Už jako kluk jsem vídal divoké klo-

kany u nás na dvorku, a vždycky mám radost, když
si vyšlápnu se stanem do divočiny a oni jsou všude
okolo. Dnes dokonce dělám pro vládní agenturu,
která se zabývá národními parky ve státě Queens-
land, takže by se dalo říct, že vlastně pro klokany
pracuju. Jo – a taky už jsem je několikrát navštívil
v pražské zoo. Chtěl jsem zjistit, jak si žijí kousek
nad Vltavou potomci toho původního párku, který
kdysi Bohemka dostala na turné.

Nechcete si letos zahrát s kapelou přímo
v Ďolíčku?

To by bylo úžasný, ale obávám se, že až si lidi
z vedení klubu pustí naše nahrávky, postaví nám
pódium někam do bezpečné vzdálenosti za ochozy..
Ne, teď vážně: byla by to pro mě velká čest. Doko-
nalé spojení obou částí mého života, mé osob-
nosti – té české a té australské.

Pokud to nevyjde, kde vás fanoušci uslyší?
Českých koncertů bude v červenci víc, těším se

třeba na festivaly Mighty sounds a Anti-fest. Ale
víte co? Všechno si najděte na stránkách
www.myspace.com/mouthguard. A ještě něco
chci říct na závěr, můžu?

Povídej.
BOHEMKA DO TOHO!

Zdroj: coitus1905.bloguje.cz/
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S Fortunou
za Bohemkou
S Fortunou
za Bohemkou
Také na jaře budou pokračovat zájezdy fa-

noušků Bohemians 1905 na hřiště soupeřů.
Bohemka ve spolupráci se sázkovou kance-

láří Fortuna nadále bude podporovat výjezdy fa-
noušků. „Povedeme ale větší evidenci fanoušků,
kteří budou s Bohemkou cestovat na hřiště soupeřů
a v případě problémů v autobuse můžeme odebrat
či zablokovat fanouškovi i permanentku na domácí
zápasy. Chceme tím ochránit slušné příznivce od
některých osob, které nedělají Bohemce dobrou re-
klamu. Zájezd do Sokolova proběhl v klidu, věříme,
že to tak bude pokračovat i nadále,“ řekl Lukáš Při-
byl, ředitel Bohemians 1905. I na jaře budou vý-
jezdy 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 se Spartou. „La-
hůdkou“ budou výjezdy do Karviné a do Třince,
jinak se jedná o soupeře z Čech a Vysočiny. Pravní
výjezd do Sokolova se vydařil. Za Bohemkou přijelo
více než 500 fanoušků, z toho byly dva autobusy
příznivců zelenobílých. Velmi dobrá atmosféra
a zisk tří bodů zpříjemnil hráčům i všem divákům
celý víkend. 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 vy-
praveny, ale budou za standardní ceny. 

Fortunu neodradil ani sestup do druhé ligy. Na tis-
kové 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 partner-
ství 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 prostřednic-
tvím internetových stránek nebo mobilních tele-
fonů. 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 per-
manentku 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 neděli 29. 3. 2009 je pro fanoušky Bohemians

1905 pořádán autobusový zájezd na utkání do
Mostu. Zápas se hraje od 17:00, odjezd bude od-
poledne. Na akci se opět bude významnou měrou
finančně podílet Fortuna, jeden z generálních part-
nerů Bohemky. Držitelé permanentek a členové
DFB zaplatí za zájezd 100 Kč, ostatní fanoušci
150 Kč. Přihlášky u Michala Holase pomocí kon-
taktního 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 prů-
kaz člena DFB nebo permanentku, abyste mohli
prokázat nárok na slevu.





CU Bohemians – Partneři mládeže
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Ing. Antonín Weinert,
zástupce starosty Prahy 10

Patronem zápasu s HFK Olomouc je náš
soused. Dá se to tak říci, protože radnice
Prahy 10 je jen kousek od Ďolíčku a sna-
žíme se udržovat dobré sousedské
vztahy. Patronem utkání je zástupce sta-
rosty Prahy 10 Ing. Antonín Weinert,
který má na radnici svěřené oblasti v od-
boru informatiky, odboru ekonomického,
rozpočtu a zahraničních vztahů. Je čle-
nem komise územního rozvoje, komise
informační a redakční rady, komise bez-
pečnostní. Bohemians 1905 s městkou
částí Praha 10 úzce komunikují i při pří-
padné angažovanosti města v rámci sta-
dionu v Ďolíčku. Přivítejte Ing. Antonína
Weinerta potleskem a ukažme, že Bo-
hemka je výjimečný fenomén a je skvě-
lým reprezentant Prahy 10. Patron utkání
po zápase předá cenu pro nejlepšího
hráče zápasu, kterého zvolí fanoušci.

Jaký je Váš vztah ke sportu?
Můj vztah ke sportu je, dá se říci aktivní. Sporto-

val jsem již od jinošských let a hrál jsem závodně
basket do svých 54 let. Teď se věnuji sportům, při-
měřeně věku. Fotbal mám rád, ale musí se hrát po-
hledně, útočně a srdcem. Potom jsem ochoten
skousnout i sportovní prohru svého oblíbeného
klubu. Nikdy jsem nefandil velkoklubům, např.
vládní Spartě. I když je mi jasné, že výkony klubů
hodně závisí na penězích, kterými kluby disponují.
Mohou kupovat dobré hráče a zajistit jim dobré
podmínky. Na druhé straně oceňuji a mám rád
kluby jako je Bohemka, protože dokáží s menšími
zdroji pracovat stejně dobře jako fotbaloví obři.

Znáte nejen fotbalový příběh Bohemky?
Samozřejmě příběh Bohemians 1905 znám velmi

dobře, sleduji ho a fandím mu, aby dobře dopadl.
Na zápasy Klokanů nechodím příliš často z důvodu
časového zaneprázdnění. Nicméně sleduji výsledky
zápasů a jsem ve styku s funkcionáři klubu.

Jak se díváte na problematiku stadionu
v Ďolíčku? Patří Bohemka i nadále na tento
stadion?

Bohemka bezesporu do Ďolíčku patří, ale myslím
si, že to je věc především majitelů klubu a stadionu,
kteří v tuto chvíli drží klíče k branám budoucího pů-
sobiště Klokanů. O fanoušky se nebojím, ty udělají
pro zachování Bohemky v Ďolíčku všechno, skoro
i nemožné.

Jak se Vám líbí strategie Bohemky, která
sází především na mladé hráče?

Strategie Bohemky ve výchově mladé fotbalové
generace je správná a obdivuhodná. Je to jedna
z cest jak se vyrovnat i bohatým klubům. Radnice
Prahy 10 výchovu fotbalové mládeže podporuje,
protože v ní vidí záruku budoucích úspěchů nejen
Bohemky, ale i fotbalu v Praze 10.

�

PATRON UTKÁNÍ
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Přípravka – ročník 2003

Ročník 2003 je jeden z vůbec nejmladších,
který se na Bohemce vyskytuje. Bohe-

máckou školičku vede z pozice hlavního tre-
néra Lukáš Mráz, kterému pomáhají asistenti
Dan Votruba a Jan Všetečka. Vedoucím muž-
stva je nezvykle žena – pohledná Markéta
Štanclová.

Tento ročník se ještě nezúčastňuje žádné
oficiální soutěže, a tak se mladí klokánci rádi
vyřádí na některém z turnajů. Mladé naděje
Bohemians již za sebou mají i několik dílčích
úspěchů. V poměrně dobré konfrontaci uspěli
na turnaji Mostu, kde si na krk pověsili své
premiérové zlaté medaile. „Je to určitě dobré
povzbuzení do další práce, kluci odvedli
skvělý výkon,“ hodnotí úspěšný turnaj trenér
Mráz.

PŘEDSTAVUJEME MLADÉ KLOKANY
Další úspěchy na sebe nenechaly dlouho

čekat. Dobrá třetí místa se většinou střídají
s místy druhými.

Tento zelenobílý potěr jste mohli zazname-
nat na jarní premiéře Bohemky. Při zápase
s Duklou se o poločase hrálo malé derby mezi
Bohemkou a Duklou právě v této kategorii.
Duklákům se podařil vstup do utkání a vedli
1:0, ale klokani se nedali a s mohutnou pod-
porou publika dokázali utkání otočit na ko-
nečných 4:1 ve prospěch zelenobílých.

Na soupisce žáčků se objevuje, pro Bohe-
máky zajímavé jméno Šírl. Jedná se o bra-
trance českého reprezentanta, který se za éry
Vlastimila Petržely zaryl do srdcí fanoušků
z ďolíčku.

Přejme našim nadějím do dalšího úsilí jen to
nejlepší…

PŘEDSTAVUJEME MLADÉ KLOKANY
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Rezerva v zimě sehrála přesně deset příprav-
ných zápasů. „Především po zápasové stránce

nám příprava vyšla velmi dobře. Turnaj na Vyše-
hradě byl vynikající a měli jsme možnost se potkat
s týmy z třetí ligy. Sehráli jsme s nimi vyrovnaná
utkání. Asi nejvydařenější zápas přípravy byl ale
mimo turnaj, na umělé trávě v Edenu proti rezervě
Slavie. Vyhráli jsme 2:1 a kluci podali vynikající
výkon,“ pochválil své svěřence trenér Pavel Medyn-
ský. „Ale byly tam i výsledkové výbuchy. S Mladou
Boleslaví vysoká porážka 1:5 a poslední zápas
s Krčí 1:4. Ale to byla generálka pro Krč a naše áčko
se týden předtím přesvědčilo, že je to velmi kvalitní
tým. Navíc jsme hráli teď hodně zápasů s relativně
úzkým kádrem třinácti hráčů, například Engelmann
odehrál kromě jednoho poločasu všechny celé zá-
pasy, a to je dost.“

Žádné zásadní hráčské změny se přes zimu ne-
udály. „Odešli Bálek s Polodnou, kteří nám na podzim
občas pomohli, ale ty nepočítám do tradičního kádru
béčka. Jinak se nic převratného neudálo. Dlouho-
době je zraněný Himl, kterého teď čeká operace ko-
lena. Po zranění se na trávník postupně dostává
Květoň,“ popisuje zdravotní stav trenér Medynský.
„Těší nás, že se výkonnostně posunul Sirový, který
odešel na hostování do třetí ligy do Krče. Pecinov-
skému skončila smlouva a zkouší štěstí v Kunicích.
Máme tady nového hráče, jednadvacetiletého Filipa
Janouška, který přišel z Cholupic a během jara ho vy-
zkoušíme,“ vypočítává Medynský změny v kádru. 

Speciálně se řešila otázka brankářů. Jelikož do
A-týmu přišel Maďar Zoltán Miski, má Bohemka ve
druhé lize tři kvalitní gólmany. „Jeden z nich vždy
půjde za rezervu, nechtěli jsme tady nechávat
další brankáře, kteří by nechytali,“ vysvětlil Me-
dynský odchod Hrábka a Židlického. „Oba odešli
na hostování do divize. Hrábek šel do Loko Vltavín
a Židlický do Meteoru. Oba ale budou docházet
dvakrát týdně na tréninky, aby s námi byli stále
v kontaktu, a my jsme měli brankáře na tréninku,
jelikož tři stávající budou určení pro áčko. Zároveň
jsme dohodnuti na jednom brankáři z dorostu,
který bude pravidelně docházet na naše tréninky,“
vysvětlil využití brankářů trenér juniorky.

Na postup Bohemka ztrácí sedm bodů, na sestu-
pové příčky má náskok deseti bodů. „Chceme zlep-
šit výsledky venku a udržet první polovinu tabulky.
Především je to o tom, aby kluci ukázali, že mají na
to, aby se prosadili v dospělém fotbale. Seznamo-
vali jsme se na podzim, jaro už by mělo být lepší
a pro mnohé kluky to bude klíčové období. Musíme
vidět nějaké posun, protože tady kluci nemůžou
hrát pět let za juniorku a stagnovat,“ vysvětluje
trenér Medynský cíle pro jaro. „Spolupráce s áčkem
je perfektní. Kádr A-týmu je relativně široký, znovu

počítáme, že budou do béčka chodit třeba tři hráči,
kteří nebudou zápasově vytíženi. Kostru ale budou
tvořit mladí kluci, kteří se tak mohou něco přiučit,“
dodal Pavel Medynský.

Rezerva bude své domácí zápasy hrát na umělé
trávě ve Štěrboholech a na přírodní trávě v Běcho-
vicích. „Chtěli jsme dát rezervě nějaké domácí pro-
středí, protože v Ďolíčku bude na jaře maximální
vytíženost áčkem a na Lokomotivě se hodně zápasů
krylo s dorostem. Vycházelo to, že bychom prak-
ticky pořád putovali po různých hřištích, takto
budou mít fanoušci i hráči jasné domácí zázemí. Bě-
chovice jsou autobusem z metra dobře dostupné,
i když to samozřejmě není Ďolíček, ale věřím, že
tady béčko najde skvělé zázemí a že si tady brzy
zvykne,“ prohlásil Pavel Medynský.

KÁDR PRO JARO 2009
Brankáři:

Jiří Havránek 09. 01. 1987
Zoltán Miski 29. 05. 1983

Obránci:
Josef Baubín 20. 08. 1989
Filip Busta 24. 04. 1989
Patrik Císař 04. 07. 1988
Filip Janoušek 09.1 1. 1987
Ondřej Kolísek 27. 03. 1987
Ladislav Květoň 10. 01. 1988
Petr Pecinovský 28. 08. 1988

Záložníci:
Lukáš Brhlík 18. 12. 1988
Vojtěch Engelmann 04. 07. 1989
Jan Novák 01. 07. 1989
Tomáš Pavlík 29. 12. 1989
Jiří Ptáček 15. 01. 1989

Útočníci:
Jan Brojo 06. 09. 1987
Petr Himl 18. 11. 1988
Lukáš Paluka 21. 03. 1989

Přišli: Zoltán Miski (AC Sparta Praha – H), Filip Janou-
šek (Sokol Cholupice – H), Jan Brojo (návrat z Ně-
mecka), Vojtěch Engelmann (FK Újezd nad Lesy – H),
Lukáš Paluka (AFK Libčice – H)

Odešli: Jan Sirový (SK Sparta Krč – H), Jakub Hrábek
(Loko Vltavín – H), Tomáš Židlický (FK Meteor Praha VIII
– H), Tadeáš Cirhan (SK Horní Měcholupy – H), Jan Jelí-
nek (FK Chmel Blšany – H), Václav Laušman (FSC Libuš
– H), Jan Uchytil (1.SC Znojmo – H), Lukáš Jakobovský
(SK Slovan Varnsdorf – H), Marek Nešpor (SK Sparta Krč
– H), Eduard Formáček (SK Slovan Varnsdorf – H)

(H – hostování)

REZERVA PŘIPRAVENA NA JAROREZERVA PŘIPRAVENA NA JARO



Stejně jako vykročilo áčko, podařilo se dobře vstou-
pit do jarní části i béčku. A stálo to za to. Hráli jsme
na umělé trávě ve Štěrboholích, kde netrénujeme,

ale hrajeme tam jen zápasy v zimních měsících. Takže
o domácím prostředí se příliš hovořit nedá. Hned
v prvním zápase jsme hostili Ovčáry, vedoucí celek divize
a favorita na postup. Jak už jsme deklarovali před sezo-
nou, budeme i na jaře využívat služeb některých hráčů
A-týmu, aby jejich zápasová vytíženost byla dobře rozlo-
žena, ale kostru týmu vždycky budou tvořit mladí hráči
juniorky. Je pro nás velmi dobrou zprávou, že v prvním
jarním zápase všichni, kteří přišli pomoc z áčka, opravdu
pomohli. Mnohdy to tak nebývá. Hráč, který jde z áčka
do divize, nemá příliš velkou motivaci. Ale my na to
hodně dáme a když nezahraje hráč za rezervu, bereme
to stejně, jako kdyby zklamal v áčku. Přístup hráčů je pro
nás hodně důležitý třeba i při výhledu do budoucna. 

S Ovčáry jsme rozhodli zápas ve druhé půli. Rozhodčí
určitě nebyl na naší straně, ale kluci se s tím dokázali vy-
rovnat a dosáhli výborného výsledku. Je to však jen první
zápas. Jsme už jen pět bodů od postupu, ale nesmíme mít
velké oči. Interní cíle máme, ale nechceme je vyhlašovat
do světa, důležité jsou výkony na hřišti. Těší nás výkony
a práce kluků, rádi bychom měli nejen výsledky týmu na
hřišti, ale také nárůst individuální výkonnosti, aby se
někdo z kluků probojoval do áčka.

Na podzim jsme měli problémy hlavně venku a to
chceme během jara změnit. Další domácí zápasy už bu-
deme hrát v Běchovicích. Doufám, že si tam najdete
cestu a přijdete kluky povzbudit.
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TABULKA PO 16. KOLE:
Tým PZ V R P VG:OG PB

1. Sokol Ovčáry 16 9 4 3 32:14 31

2. FC Hradec Králové B 16 9 2 5 26:21 29

3. AFK Chrudim 16 8 3 5 27:18 27

4. FK Pěnčín-Turnov 16 7 5 4 23:12 26

5. Bohemians 1905 B 16 8 2 6 22:20 26

6. RMSK Cidlina N/Bydžov 15 7 3 5 18:16 24

7. Dvůr Králové 15 7 3 5 22:28 24

8. Tesla Pardubice 16 6 5 5 21:11 23

9. SK Horní Měcholupy 16 5 8 3 22:17 23

10. Sokol Živanice 16 6 5 5 18:17 23

11. SK Převýšov 16 6 3 7 18:19 21

12. SK Týniště n.Orlicí 16 5 3 8 15:19 18

13. FC Velim 16 5 2 9 21:32 17

14. Kunice 16 4 4 8 24:26 16

15. FK Kolín 16 3 5 8 18:27 4

16. SK Holice 16 2 3 11 15:45 9

PPAAVVEELL  MMEEDDYYNNSSKKÝÝ
ttrreennéérr  BB--ttýýmmuu

PROGRAM DIVIZE C – JARO 2009:
16. 15.03. 10:15 Bohemians 1905 B Ovčáry 2:1

17. 22.03. 15:00 Pěnčín-Turnov Bohemians 1905 B

18. 28.03. 10:15 Bohemians 1905 B Týniště n. Orl.

19. 04.04. 16:30 Kolín Bohemians 1905 B

20. 11.04. 15:00 Bohemians 1905 B Nový Bydžov

21. 18.04. 10:15 AFK Chrudim Bohemians 1905 B

22. 25.04. 10:15 Bohemians 1905 B Kunice

23. 02.05. 10:15 Tesla Pardubice Bohemians 1905 B

24. 09.05. 10:15 Bohemians 1905 B Živanice

25. 17.05. 17:00 Dvůr Králové Bohemians 1905 B

26. 23.05. 10:15 Bohemians 1905 B Hradec Králové B

27. 31.05. 17:00 Velim Bohemians 1905 B

28. 06.06. 10:15 Bohemians 1905 B Převýšov

29. 13.06. 10:15 Bohemians 1905 B Horní Měcholupy

30. 20.06. 17:00 Holice Bohemians 1905 B

Skvělé vykročení
do jara
Skvělé vykročení
do jara

Branky Bohemians 1905: 49. Ptáček, 78. Růžička.

Bohemians 1905 B: Havránek – Baubín, Kolísek, Ptáček, Cseh – Moravec,
Brhlík, Engelmann, Růžička – Augustín (89. Busta), Strnad (69. Pavlík).

Bohemians 1905 – Ovčáry 2:1 (0:0)
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Pořadí Z V R P S B
1. Bohemians 1905 18 11 5 2 23:10 38

2. FC Vysočina Jihlava 18 10 4 4 20:14 34

3. Dukla Praha 18 9 5 4 25:12 32

4. FK Ústí nad Labem 17 10 2 5 22:20 32

5. FC Zenit Čáslav 17 9 3 5 23:19 30

6. Baník Sokolov 18 7 5 6 29:17 26

7. Slezský FC Opava 18 7 4 7 23:22 25

8. Baník Most 18 7 4 7 21:23 25

9. 1. FC Slovácko 18 6 5 7 17:22 23

10. FC Hradec Králové 18 5 7 6 23:21 22

11. Fotbal Třinec 18 5 6 7 17:19 21

12. FC Vítkovice 17 6 2 9 18:25 20

13. AC Sparta Praha B 18 5 4 9 18:20 19

14. Holický FK Olomouc 18 4 6 8 16:23 18

15. Karviná 17 5 2 10 20:29 17

16. Fulnek 18 1 6 11 15:34 9

VŽDYCKY
JSME S VÁMI!

2. fotbalová liga
sezona 2008/2009
celková tabulka 18. kolo

TERMÍNOVÁ LISTINA
BOHEMIANS 1905
A-TÝM, JARO 2009

VŽDYCKY
JSME S VÁMI!

2. fotbalová liga
sezona 2008/2009
celková tabulka 18. kolo

TERMÍNOVÁ LISTINA
BOHEMIANS 1905
A-TÝM, JARO 2009

17. kolo 08. 03. 1 Bohemians 19057500 diváků
0 Dukla Praha

18. kolo 14. 03. 1 Sokolov
2860 diváků

2 Bohemians 1905

19. kolo 22. 03. 18:30
Bohemians 1905
HFK Olomouc

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

25. kolo 02. 05. 17:00
Karviná
Bohemians 1905

26. kolo 10. 05. 17:00
Bohemians 1905
Slovácko

27. kolo 15. 05. 19:00
Jihlava
Bohemians 1905

28. kolo 24. 05. 17:00
Bohemians 1905
Hradec Králové

29. kolo 30. 05. 17:00
Třinec
Bohemians 1905

30. kolo 06. 06. 17:00
Bohemians 1905
Ústí nad Labem
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PARTNEŘI
BOHEMIANS 1905 a. s.

PARTNEŘI
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BOHEMIANS 1905 HFK OLOMOUC

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

BRANKÁŘI
1 Radek Sňozík 17. 10. 1975

19 Jiří Havránek 09. 01. 1987
28 Zoltán Miski 29. 05. 1983

OBRÁNCI
3 Pavel Lukáš 20. 11. 1975
4 Josef Jindřišek 14. 02. 1981
7 Marek Nikl 20. 02. 1976
9 Jiří Rychlík 24. 11. 1977

13 Jan Růžička 26. 08. 1984
14 Lukáš Marek 30. 01. 1981
17 Ivan Janek 01. 07. 1986
24 Michal Pávek 13. 02. 1985
27 Martin Cseh 22. 08. 1988

ZÁLOŽNÍCI
8 Ivan Hašek 30. 08. 1987

11 Ferenc Róth 24. 12. 1978
16 Jan Moravec 13. 07. 1987
23 Radoslav Augustín 05. 01. 1987
25 Martin Kotyza 01. 10. 1985
26 Marek Jungr 11. 04. 1987
30 Jan Morávek 01. 11. 1989
32 Lukáš Adam 05. 09. 1980

ÚTOČNÍCI
10 Dalibor Slezák 28. 01. 1970
12 Lukáš Hartig 28. 10. 1976
20 Miloslav Strnad 03. 12. 1981
21 Milan Škoda 16. 01. 1986
22 Aziz Ibragimov 21. 07. 1986

TRENÉŘI
HLAVNÍ TRENÉR: MIROSLAV KOUŘIL
ASISTENT TRENÉRA: JIŘÍ DOLEŽÍLEK
ASISTENT TRENÉRA: VALDEMAR HORVÁTH

BRANKÁŘI
1 Petar Aleksijevič 31. 01. 1977

20 Vojtěch Šrom 03. 05. 1988

OBRÁNCI
3 Jaromír Lukášek 13. 11. 1979
5 Martin Zlatohlavý 02. 11. 1985
6 Jaroslav Josefík 16. 09. 1977
9 Ivo Lošťák 19. 06. 1970

11 Tomáš Dadák 08. 06. 1984
17 Ondřej Kalvoda 23. 10. 1982

ZÁLOŽNÍCI
4 Tomáš Vajda 30. 08. 1972
7 Jan Mucha 14. 08. 1987
8 Roman Kučerňák 17. 09. 1986

10 Jaromír Grim 06. 06. 1986
22 Tomáš Libič 20. 10. 1978
14 Vadym Salatin 03.10.1985

ÚTOČNÍCI
12 David Korčián 03. 04. 1986
15 Pavel Los 26. 12. 1983
16 Pavel Vrána 13. 06. 1985
18 Michal Galajda 18. 03. 1986
21 Peter Krutý 05. 03. 1984


