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Drazí Klokani,
vstup do jara se nám podařil a máme před sebou sérii čtyř zápasů
v Praze, která může už hodně napovědět. Všichni se bráníme plácání
po zádech, že už máme postup jistý a že nás už nikdo neohrozí. Není
to pravda, naopak jsme v pozici, kdy už musíme, protože máme velmi
dobře nakročeno, ale ještě tam nejsme. A to bývá mnohdy nejtěžší.
Proto je nutné zachovat chladnou hlavu, nepodléhat euforii, ale zároveň ani tlaku.
Pamatuji se na naší kabinu, která svého času také bojovala o přední
příčky. Například trenér Pospíchal vždy mužstvo srazil do kolen, i když
se dařilo. Vždy si vybral jedince, na kterém demonstroval, že v kabině
rozhodně nemůže být pohoda. A většinou to byl ten, kterému se nejvíce dařilo. Nebudu tady polemizovat o metodách, ale určitě to pomohlo tomu, že jsme rozhodně nepodlehli uspokojení.
A to vidím i na současném realizačním týmu. Užijeme si úspěch, ale
hned vzápětí hledáme motivaci pro další zápas. Věřím, že to vydrží
týmu i po zbytek letošní sezony, abychom dokráčeli tam, kam si všichni
přejeme.
Antonín Panenka
Prezident Bohemians 1905
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Uplynulý víkend Bohemce při utkání
v Mostě chyběla trojice reprezentantů.
Nejvyšší soutěže v celé Evropě měly
reprezentační přestávky, ale druhé
ligy pokračují dále. A tak se Bohemka,
která má ve svých řadách aktuálně tři
reprezentanty, musela obejít bez
hráčů národních týmů tří zemí.
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Nejhorší pocity si z reprezentačního srazu přiváží
Martin Cseh. Se Slovenskou
jednadvacítkou se chystal
na dvě přípravná utkání, ale
v pátek se při bagu zranil
a do Prahy se vrátil předčasně z těžkým výronem
kotníku. „Původně jsme uvažovali, že vedení slovenské reprezentace požádáme, zda by nám Martina uvolnilo již pro utkání v Mostě, protože se
v týdnu zranil Marek Nikl, ale když jsme na Slovensko zavolali, tak si Martin udělal toto zranění,“
líčil nešťastnou náhodu trenér Bohemians 1905
Pavel Hoftych. Martin Cseh rehabilituje a na hřiště
se vrátí během dubna.
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Aziz Ibragimov má za
sebou další „cestu kolem
světa“. Odjet na reprezentační sraz, znamená pro Azize tisíce kilometrů. Uzbekistán stále věřil v postup na mistrovství světa
a tuto víru ještě posílil po výhře nad Katarem 4:0.
Útočník Bohemians strávil celý zápas jen na lavičce.
Ovšem Aziz se dočkal hned ve středu, kdy národní
tým Uzbekistánu hrál v Austrálii. Daleká cesta se
Azizovi vyplatila, odehrál téměř 70 minut, ale gól
nedal. Austrálie nakonec vyhrála 2:0 a už si téměř
definitivně zajistila účast na mistrovství světa
v roce 2010. 60 tisíc diváků v Sydney, na stadionu,
kde bude od léta trénovat český kouč Vítězslav Lavička, se za Austrálii trefili Joshua KENNEDY a Harry
KEWELL. Ibragimov se do Česka vrací v pátek,
s týmem absolvuje před utkáním s Vítkovicemi
jeden trénink.

Sestava ČR: Vaclík – Vácha, Mazuch, Hošek, Lecjaks – Nuc
(70. Rabušic), Mareček, Morávek, Zeman – Pekhart, Vošahlík.
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UZBEKISTÁNU „A“

Nejvíce se ukázal Jan
Morávek, který odehrál
celý zápas v dresu
„jednadvacítky“. „Hráli
jsme proti domácímu
Egyptu. Zápas nic moc,
ale vyzkoušeli jsme si
prostředí, ve kterém se
bude hrát na podzim
světový
šampionát
dvacítek,“ napsal po
utkání „Mori“ v hodnotícím
emailu
přímo
z Egypta. Devatenáctiletý reprezentant odehrál celých devadesát minut ve středu zálohy.
Přípravné utkání nakonec skončilo 0:0. „Foukal
silný vítr, takže to hodně omezovalo možnost kombinace. Osobně jsem se necítil špatně, snažil jsem
se jet nadoraz, ale určitě to mohlo být ještě lepší,“
hlásil Honza Morávek z Egypta, odkud přiletěl
v pondělí. „V neděli jsme hráli ještě s Koreou, ale
tam dle domluvy s trenérem nastoupila druhá jedenáctka. Byl jsem na lavičce, nemohl jsem sledovat přímo zápas Bohemky na internetu, tak jsem
aspoň držel palce,“ popisoval Mori zážitky z týdenního pobytu v Egyptě, kam se asi v září vrátí na mistrovství světa „dvacítek“. „Ve středu jsem se
zapojil do tréninku s Bohemkou, ale přivezl jsem si
nějakou virózu, tak uvidíme, zda nastoupím proti
Vítkovicím,“ doplnil Honza Morávek.

Egypt “20” – Česká republika “21” 0:0
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OD VÍTKOVIC K VÍTKOVICÍM
K

dyž jsme na podzim jeli do Vítkovic, byl to takový ten zápas, který trenéři nemají rádi.
Soupeř bez bodu, daleká cesta, nefotbalový
stadion, každý řešil, o kolik vyhrajeme. A nakonec to
dopadlo, jak se v podobných případech stává. Špatný
výkon, prakticky bez velké šance, dostali jsme brzy
gól a už jsme se vezli. Prohra 0:1, blbá nálada a rozčarování. V ten den bychom se všichni nejradši propadli a to nejen kvůli dvěma stovkám fanoušků, kteří
za námi jeli přes celou republiku. Mrzelo to všechny,
hráče, trenéry, vedení. Byly i ostřejší reakce, padly
nějaké sankce… To bylo ten den a ještě následující
týden. Ale teď s odstupem půl roku můžeme vidět
zápas s Vítkovicemi i v jiném pohledu. Dostali jsme
facku. Dostali jsme ji včas a od správného týmu.
I přes porážku jsme se drželi v popředí tabulky a neporazil nás nikdo z přímých konkurentů o postup. To
jsou dvě důležitá pozitiva, která s odstupem vidím.
Poučili jsme se z toho zápasu a zároveň i po těch několika měsících vidíme, jaký tým nás porazil.
Vítkovice od té doby hrají velmi dobře, trenér Palička má hru postavenou na výborné defenzivě. Vítkovice mají od našeho posledního vzájemného
zápasu téměř stejnou bilanci jako my, což je samo
o sobě varující. Mají i velmi dobrý útok, daly celkem
už 23 gólů. Takže, buďme na pozoru, protože do
Ďolíčku přijíždí soupeř, který už nás jednou vytrestal a teď je navíc ještě v lepším postavení a psychickém rozpoložení.

P AV E L H O F T Y C H
t r e n é r A- t ý m u
My ale máme za sebou úspěšný vstup do jara
a naším jediným cílem musí být vítězství. Jsem rád,
že jsme uspěli i v Mostu. Nehrál Honza Morávek,
hodně se o tom mluvilo, ale kluci se s tím skvěle vyrovnali a ukázali, že mohou takto nastupovat. Není
dobře, aby byl tým závislý jen na jednom hráči.
I když si musíme přiznat, že druhá půle nebyla ideální. Tři body nemohou zakrýt herní nedostatky,
které se v naší hře vyskytly a které jsme hráčům
také vytkli. Náskok na čele tabulky a vítězná série
nás ale neopravňuje k lehkovážnosti. Nemůžeme
hrát bezstarostný fotbal pro radost, to by byl hazard s naší pozicí i se jménem Bohemky. Proto nutíme hráče stále k maximální odpovědnosti. Kdo se
tomu nepodřídí, nebude moci nastupovat.

Bohemians 1905 – FC Vítkovice
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Most – Bohemians 1905 0:1, 29. 4. 2009

16:32

Martin Kotyza, rodák ze Zásady

2.4.2009
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UMBRO
hráč utkání
S

tejně jako na podzim, máte znovu
možnost zvolit si svého
UMBRO hráče utkání.
Zatím posledním vítězem ankety byl při
prvním jarním utkání
s HFK Olomouc vyhlášen
autor dvou gólů Jan Morávek, kterému cenu
předal zástupce starosty
Prahy 10 Ing. Antonín
Weinert. 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.

6
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Pokud používáte některý z tarifů společnosti
T-mobile, volejte na 4603
ze sítě T-Mobile nebo
+420 603 603 603 z ostatních sítí. V případě, že
používáte jakýkoliv tarif
společnosti O2 volejte
*11 (ze sítě O2) nebo 800
02 02 02 pro volání z jiné
sítě (u běžných tarifů
stačí uvést pouze Vaše telefonní číslo a operátor
službu na požádání aktivuje). Zákazníci společnosti
Vodafone
mají
službu SMS Premium aktivovanou automaticky.
V případě blokace například firemních čísel, je
třeba se domluvit s odpovědnou osobou ve Vaší
firmě, která zajišťuje administraci smluv s mobilním operátorem.
Jak jsme již před minulým kolem avizovali, poměrná částka z výnosu
za přijaté SMS jde na
účet našeho klubu. Hlasujte proto pravidelně
a vyjádřete tím podporu nejen svému oblíbenému
hráči, ale i Vašemu klubu. Hlasující mají možnost
získat zajímavé ceny od partnera soutěže společnosti UMBRO. V případě, že chcete volit UMBRO
hráče utkání, posílejte SMS ve tvaru: BOH HRAC X
(číslo hráče)na telefonní číslo 903 09 06. Cena
jedné SMS je 6 Kč včetně DPH. Za služby Premium
SMS odpovídá AGMO CZ, s.r.o., Na výsluní 201/13,
Praha 10. Info: podpora@ka-tech.biz.
I
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Slezák a Hartig:
aťkové. Ne, to není narážka na jejich věkový odstup od většiny spoluhráčů. Devětatřicetiletý Dalibor Slezák a o sedm
let mladší Lukáš Hartig skutečně plní otcovské
povinnosti.
Nejčastěji je potkáte, jak tlačí kočárek.
„Skončí trénink a já peláším domů. Pak jezdíme
s malým po Počernicích,“ popisuje Slezi svůj
pravidelný denní režim.
Jeho syn Dalibor se narodil loni v říjnu. Před
pár dny mu bylo půl roku.
„Nejtěžší to bylo v šestinedělí. Dítě vyžaduje
nejvíc péče, popláče si, taky o něj máte největší strach. Všechno se teprve zaběhává. To
jsme si s Ilčou mákli,“ vzpomíná na období,
kdy s manželkou sbírali první rodičovské zkušenosti. „Naštěstí jsme z toho v našem věku už
nebyli vyděšení,“ směje se nejstarší hráč
druhé ligy.
V zápřahu jsou ovšem manželé Dalibor
a Ilona Slezákovi i nadále, i když náročné začátky už mají zdárně za sebou.
„Oba máme rodiče na Moravě, takže jsme na
to sami. Dědové a babičky samozřejmě občas
přijedou, ale nemohou tu s námi být pořád,“
postekne si Slezi, který tak musí doma přiložit
ruku k dílu. „Snažím se pomáhat, neulejvám
se. Cestou z tréninku nakoupím, doma malého
vykoupu a převléknu a pak hlídám, aby si Ilča
mohla odpočinout. I když jde třeba jenom do
lékárny, je to pro ni vítané zpestření. Vždyť je
se synem celý den,“ říká.
Dostane malý Dalík bratříčka či sestřičku?
I o tom už Slezákovi uvažují.
„Ještě jednoho potomka bychom chtěli. Já
jsem ze tří dětí, ale to už nezvládneme,“ tvrdí
Slezi.
Alespoň už se postaral o to, aby fotbalový rod

T
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Syn Dalibora Slezáka dostal jméno po otci. „Ale
podobný je spíš manželce,“ uznává Slezi.

Slezáků nevymřel po meči. Kdoví, jednou se
v Ďolíčku může objevit jeho nástupce...
„Na zápase Bohemky jsme ještě s Daliborem
nebyli. Nejdřív musí absolovovat všechna očkování, teprve pak ho můžeme vzít mezi tolik
lidí,“ vysvětluje.
Třeba to vyjde na podzim, i když zatím není
jisté, jestli bude veterán zelonobílých barev
pokračovat ve své úctyhodné kariéře.
„Chtěl bych to zkusit. Cítím se bezvadně.
Zbytek je otázka pro trenéra a vedení klubu,“
vzkazuje Slezák a zasní se: „Teddy Sheringham
hrál Premier League ještě ve čtyřiceti. A dokonce dal gól!“

TÁTA DAL GÓL!
Koncem října získal Slezák v šatně Bohemians 1905 konzultanta v otázkách rodičovství –
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TÁTOVÉ V BOHEMCE
Lukáš Hartig a Dalibor Slezák mají
čerstvé přírůstky do rodiny, ale o své
zkušenosti se mohou podělit s více
hráči. I když má Bohemka relativně
mladý kádr, najdou se tady i další
tátové od rodin. O své ratolesti se
starají ještě tátové Jiří Rychlík, Marek
Nikl, Marek Jungr a Lukáš Adam.

„Nejradši dělám s Dalíkem blbosti. Lechtám ho, škádlím a všelijak pokouším,“ vypráví Dalibor Slezák.

Lukáše Hartiga. Útočníkovi, jenž žije s přítelkyní Lucií, se narodila dcera Valerie.
I tady platilo, že každý začátek je těžký. Hartig má ovšem z předchozího manželství desetiletého syna, takže už věděl, o co jde.
„Dcera je živá, čilá, v noci moc nechce spát.
A taky je pěkně vzteklá. To má po mně. Taky
jsem býval takový,“ usmívá se Harťas. „Teď už
ale přece bývá veselejší a chce si hrát,“ tvrdí.
Péči o miminko obstarává převážně jeho partnerka, ale některé úkoly přebírá i šťastný tatínek.
„Chodím s malou ven, aby si přítelkyně odpočinula. Doma se snažím trávit co nejvíc času.
Baví mě to,“ říká Hartig, jenž bude muset za
svou ratolest složit v kabině tradiční zápisné.
„Ještě na mě nedošla řada, takže jsem tam
něco dlužný. Bude to nějaké občerstvení, nejspíš přinesu kuřata,“ slibuje spoluhráčům.

A jaké má s dcerou záměry?
„Bude z ní tenistka, nebo golfistka. To jsou
sporty, které mám rád,“ plánuje spokojený
otec.
I k fotbalu už však malá Valerie přičichla.
V zimě se byla podívat na turnaji na umělé
trávě v Edenu.
„V příští sezoně ji vezmeme i na Bohemku.
V prvoligové sezoně,“ zdůrazňuje Hartig.
K tomu, aby se postupový sen zhmotnil, přispěl bývalý hráč Petrohradu, Artmedie a Olomouce vítěznou trefou v minulém kole
v zápase v Mostě.
„Gólem jsem se dceři ještě nepochlubil. Budu
to muset napravit,“ připouští Harťas.
Tak ať to střílí dál, taťkové!
Tomáš Radotínský

Bohemians 1905 – FC Vítkovice
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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!
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JAK TO BYLO NA PODZIM
Vítkovice – Bohemians 1905 1:0 (1:0)
Branky: 9. Prohaszka.
Rozhodčí: Mikel – Peřina, Lakomý.
ŽK: Prohászka – Kunášek, Lukáš.
Diváků: 770.
FC Vítkovice: Uvarenko – Derych, Doležal, Švestka,
Silveira – Hanák, Motyčka, Kuchař (47. Plešek),
Pulkert – Diviš (88. Novák), Prohászka (83. Poznar).
Bohemians 1905: Sňozík – Marek (61. Škoda), Lukáš,
Pávek, Rychlík (54. Róth) – Kotyza, Nikl, Adam, Kunášek
(78. Karal) – Morávek – Bartek.

V

ítkovice nám na podzim připravily první prohru
ve druhé lize. Bylo a to až v sedmém kole, ale
se soupeřem, se kterým se to nejméně čekalo. Ale
jen zdánlivě. Vítkovice sice v prvních šesti kolech
nezískaly ani bod, ale kvalitou kádru do spodku tabulky rozhodně nepatří. To ukázaly proti Bohemce,
navíc Pražané jim roli usnadnili bojácným výkonem. „Dostali jsme zase brzy gól a pak jsme se nemohli dostat do zápasu. Žádné výmluvy nelze
hledat. Můžeme se jen omluvit fanouškům, kteří za
námi přijeli, protože takový výkon si nezasloužili,“
řekl po utkání zklamaný trenér Pavel Hoftych. Klokani klesli v tabulce na třetí místo, poprvé v sezoně
nevstřelili v utkání ani jednu branku.
Trenéři udělali několik změn v sestavě. Poprvé po
zlomenině palce nastoupil brankář Radek Sňozík.
Příliš práce však neměl. Při gólu mohl jen těžko zasáhnout, protože Prohaszka hlavičkoval prudce
a zcela sám. Další vyložené šance už Vítkovice neměly, spíše pálily mimo branku. Sňozík byl jediným
vyslancem marodky, který zasáhl do zápasu. Trenéři však sáhli nejen ke změně gólmana. „Zařadili
jsme do sestavy Pávka, protože se v tréninku jeví
velice dobře a je škoda, že hráč jeho kvalit sedí na
lavičce. Zároveň jsme posunuli Marka Nikla do zálohy, aby vyplnil prostor mezi obranou a zálohou,

což se nám v minulých zápasech příliš nedařilo.
Morávek se vysunul více na hrot a dostal absolutní
volnost. Všechno ale zhatil rychlý gól,“ komentoval
změny trenér Hoftych.
Proti Bohemce se postavilo mužstvo se zkušenými
fotbalisty. Exklokan Kuchař v 9. minutě zahrál rohový kop, na míč si vyskočil osamocený Prohaszka
a dal jediný gól zápasu. Stejně jako proti Mostu
a Hradci Bohemka inkasovala v prvních deseti minutách. „Vstoupili jsme do utkání špatně a soupeř si
nás poté držel na distanc. Vítkovice měly i potřebné
štěstí, to nám v závěru nepřálo. Ale určitě mi tam
chybělo víc rvavosti, abychom s tím utkáním něco
udělali,“ posteskl si kouč. V předchozích zápasech se
ale Klokani vždy dostali do zápasu a na vedoucí gól
soupeře odpověděli. „Doma nás ženou diváci, je to
opravdu náš dvanáctý hráč. Sám jsem fotbal hrál,
mohu to posoudit. Ve Vítkovicích byl prostě den
blbec. Chcete, chcete, ale nic vám nejde. Musíme ale
chtít víc, tohle prostě nestačí,“ zdůraznil trenér.
Závěr zápasu se odehrával před brankou Vítkovic, ale několik závarů vyrovnáním neskončilo.
„Míče se odráželi všude možně, jen ne k nám. Ale
to byl trest za náš výkon v celém utkání. Prostě je
co napravovat a fanouškům je potřeba se omluvit,“
dodal Hoftych.
I
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BOHEMIANS 1905
HFK OLOMOUC

2
0

V

ítězný pokřik zněl znovu kabinou Bohemky. Tentokrát se všichni shromáždili
v kabině velmi rychle. Kapitán Nikl bleskově
podepsal zápis, v utkání nebyl žádný problém
– vzorné hlediště, bez vyloučení. I to charakterizovalo průběh zápasu. Tentokrát to byla
opravdu pohodová neděle. „My jsme měli ale
před zápasem respekt z tohoto utkání. Jsou to
těžké zápasy, kdy se fanoušci baví, o kolik to
bude, hráči cítí povinnost vyhrát. Musím jim
poděkovat za přístup. Nic jsme nepodcenili,
napadali jsme soupeře přesně podle pokynů
a nakonec jsme i proměnili šance,“ pochválil
hráče trenér Pavel Hoftych. „Pro mě to byl
první zápas na lavičce HFK. Soupeř jako Bohemka je někde jinde než my, ale přesto jsem
si ze zápasu odnesl dobré věci, na kterých můžeme stavět v dalších zápasech,“ prohlásil Miroslav Kouřil, trenér HFK Olomouc.
Trenér Bohemians 1905 Pavel Hoftych vsadil
na osvědčené koně. Ustálená základní sestava,
ve které dochází ke změnám jen na pravém kraji
zálohy. Tentokrát dostal důvěru opakovaně Martin Kotyza a odvděčil se velmi dobrým výkonem.
Připravil oba góly pro Jana Morávka. „Do sestavy
se mohou dostat všichni. Máme velmi vyrovnaný
kádr, všichni mají kvalitu, je tu velký boj o každé
místo. Každý si musí zasloužit byť jen minutu na
hřišti,“ říká trenér Hoftych. Sázka na sestavu
vyšla. „Hráči nic nepodcenili, i když tam samoz-

řejmě jsou pořád rezervy. Dobře jsme napadali
a vypracovali jsme si i dostatek šancí. Nakonec
i góly byly krásné,“ pochválil střelce Hoftych. „To
musím potvrdit. Hlavně první branka byla nádherná, to nezbývá než zatleskat,“ souhlasil

Bohemians 1905 – HFK Olomouc 2:0 (1:0)
Branky: 27. a 48. Morávek.
Rozhodčí: Makovička – Čecháček, Drastík.
ŽK: Hartig – Dadák.
Diváků: 6316.
Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Lukáš, Nikl, Rychlík – Kotyza (63. Moravec), Adam (80. Jungr),
Morávek, Róth – Škoda, Hartig (84. Slezák).
Sestava HFK Olomouc: Šrom – Lošťák, Kalvoda, Zlatohlavý, Josefík (68. Krutý) – Dadák (76. Mucha),
Grim, Libič, Vajda – Korčián, Vrána (84. Los).
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s uměleckým hodnocením trenér HFK Olomouc
Miroslav Kouřil.
Klokani v prvním poločase svého soupeře
přehrávali, gól však padl až ve 27.minutě.
„Hodně jsme se soustředili na úvod zápasu.
Víme, že Bohemka na každého soupeře doma
vletí, ženou ji diváci a chtěli jsme přežít hlavně
úvod. Když se to podařilo a už jsme se mohli
nadechnout, tak jsme inkasovali,“ mrzelo trenéra Kouřila. „Hráčům jsem zdůrazňoval, aby
byli trpěliví. Hlavně nepropadnout panice,
kdyby se nám nepodařilo rychle skórovat,“
upozorňoval hráče Hoftych. „Je na nás tlak, že
každý zápas musíme vyhrát a jsem rád, že se
s tím kluci vypořádali. Patří jim i fanouškům
velký dík a můj obdiv,“ dodal kouč.
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Pavel Hoftych nasadil do hry poprvé i Marka
Jungra, který se představil poprvé od příchodu do
Bohemians. Zatím nejdelší čas strávil na hřišti
Lukáš Hartig. Střídal až v 84. minutě. „Hartig sice
nedal gól, ale odvedl obrovské penzum práce
v napadání a v defenzivní činnosti. Zatímco Milan
Škoda pracoval především směrem dopředu,
Lukáš měl za úkol napadat obránce a komplikovat jim rozehrávku. Proto jsme ho potřebovali co
nejdéle,“ řekl kouč Bohemians 1905.
I

Bohemians 1905 – FC Vítkovice 13

Magazin Bohemka Vitkovice.qxd:Bohemka2

2.4.2009

16:32

Stránka 14

FK BANÍK MOST
BOHEMIANS 1905

0
1

B

ez kapitána Nikla, bez tvůrce Morávka, bez
útočníků Slezáka a Ibragimova – přesto
v sestavě, která byla plná známých jmen
a především v sestavě, která znovu vybojovala
tři body. V souboji exligových celků se Klokani
v Mostě vypořádali s absencí řady opor a dokázali vyhrát 1:0. „Trochu jsme změnili hru
a pomohl nám rychlý gól. Soupeř byl ale ve
druhém poločase lepším týmem, přesto jsme
ho do mnoha šancí nepustili. Tentokrát se nám
vyplatila šíře kádru, protože jsme i při hodně
absencích měli velmi dobrou základní jedenáctku a vynikající hráče na lavičce,“ pochvaloval si trenér Pavel Hoftych, který tak s týmem
dosáhl čtvrtého vítězství v řadě. „Chyběl nám
důraz v zakončení, tím jsme si ten zápas prohráli,“ smutnil po utkání Robert Žák, trenér
Mostu.
Některé absence trenér očekával, jiné přišly
náhle. Na čtvrtečním tréninku si natáhl tříslo kapitán Nikl, útočník Slezák zase nestačil vyléčit
nakoplé lýtko. „Nechtěli jsme riskovat zdraví těchto kluků. Možná by mohli přes bolest nastoupit, ale riskovali by, že se jejich stav ještě zhorší
a budou nám chybět třeba do konce sezony.
Takhle si odpočinuli přes víkend a do dalšího zápasu by měli být připraveni. Jsem rád, že ti, kteří
je nahradili, podali velmi dobré výkony. Mužstvo
je na vítězné vlně, na které se podílejí všichni,

ale musíme být neustále ve střehu,“ varuje Hoftych před přílišným optimismem.
Do sestavy v Mostu se tak místo Nikla dostal
Pávek, místo reprezentanta Morávka nastoupil
ve středu hřiště Jungr. Jinak zůstala sestava
stejná jako v minulém utkání. „Ale znovu se
ukázalo, že i střídající hráči při tolika absencích
mohou hru oživit. Velmi se mi líbil Růžička,“
pochválil odchovance Bohemky kouč. Právě

Most – Bohemians 1905 0:1 (0:1)
Branky: 11. Hartig.
Rozhodčí: Drábek – Mencl, Koval.
ŽK: Tonec, Hrechishka – Róth, Hartig, Kotyza.
Diváků: 2362.
Most: Paleček – Hrechishka (63. Frnoch), Webster, Tonev, Fleišman – Loos, Schut, Štumpf,
Diego (86. Jedinák) – Franěk, Ruseckij (74. Knakal).
Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Lukáš, Pávek, Rychlík – Kotyza (76. Moravec), Adam, Jungr,
Róth (64. Růžička) – Škoda, Hartig (80. Strnad).
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Růžička oživil hru ve druhé půli, když vystřídal
Rótha a odvrátil sílící tlak soupeře. „Ferenc dostal v prvním poločase zbytečnou žlutou kartu,
pak se ještě jednou ohnal po míči rukou. Raději
jsme ho stáhli dřív, aby nebyl nějak zbytečně vyloučen,“ doplnil trenér Bohemians 1905.
Bohemka rozehrála zápas velmi dobře, už
v 11.minutě se prosadil Lukáš Hartig. „Je to další
krůček v jeho návratu do bývalé formy. Dal první
soutěžní gól, zápas odmakal, byla na něm vidět
chuť,“ hodnotil kouč výkon útočníka Klokanů.
„Bohužel rozhodla jedna branka, při které chyboval náš gólman. Byl nedůrazný a jelikož Hartig do
toho šel jako správný útočník, dal gól,“ zhodnotil
rozhodující moment trenér Mostu Robert Žák.
Most na konci poločasu vyvinul větší aktivitu,
která se stupňovala ve druhé půli. Zejména centrované míče a osm rohových kopů znamenaly
pro Bohemku největší nebezpečí. „Nedokázali
jsme podržet míč, soupeř vysunul vysoké stopery a hrál dlouhé nakopávané balóny, takže se
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z toho postupem času staly už jen souboje ve
vzduchu, které ve většině případů k zakončení
nevedly,“ řekl Hoftych. „Měli jsme tam hodně
slibných centrů, ale chyběl nám důraz před
brankou,“ doplnil Žák, kterému v sestavě chyběl
kvůli reprezentačním povinnostem Keňan
Oboya, jeden z hlavních tahounů Mostu.
Ukázal se však jiný cizinec – devatenáctiletý
Brazilec Diego dělal naší pravé straně velké
problémy. „Hodně tam zatápěl, měl i největší
šanci, kterou mu ale skvěle zmařil Sňozík,“
chválil Brazilce i Sňozíka trenér Hoftych. Diego
zatím za Most odehrál jen pět zápasů.
Bohemka nakonec vítězství uhájila, k radosti
pěti stovek fanoušků Bohemians. Celkem na
stadion dorazilo přes dva tisíce diváků, ale Bohemka měla jasnou převahu. „Fanoušci nám vytvořili domácí prostředí, fandili skvěle. Díky jim
i hráčům za další zážitek s Bohemkou, máme důležité tři body,“ oddechl si kouč Hoftych.
I
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REPREZENTANTI ČKU
LÍ
Uplynulý víkend Bohemce při utkání
v Mostě chyběla trojice reprezentantů.
Nejvyšší soutěže v celé Evropě měly
reprezentační přestávky, ale druhé
ligy pokračují dále. A tak se Bohemka,
která má ve svých řadách aktuálně tři
reprezentanty, musela obejít bez
hráčů národních týmů tří zemí.

Z

O
Ď

JAN MORÁVEK

AZIZ IBRAGIMOV

– reprezentace
ČESKA U 21

– reprezentace
UZBEKISTÁNU „A“

Nejvíce se ukázal Jan
Morávek, který odehrál
celý zápas v dresu
„jednadvacítky“. „Hráli
jsme proti domácímu
Egyptu. Zápas nic moc,
ale vyzkoušeli jsme si
prostředí, ve kterém se
bude hrát na podzim
světový
šampionát
dvacítek,“ napsal po
utkání „Mori“ v hodnotícím
emailu
přímo
z Egypta. Devatenáctiletý reprezentant odehrál celých devadesát minut ve středu zálohy.
Přípravné utkání nakonec skončilo 0:0. „Foukal
silný vítr, takže to hodně omezovalo možnost kombinace. Osobně jsem se necítil špatně, snažil jsem
se jet nadoraz, ale určitě to mohlo být ještě lepší,“
hlásil Honza Morávek z Egypta, odkud přiletěl
v pondělí. „V neděli jsme hráli ještě s Koreou, ale
tam dle domluvy s trenérem nastoupila druhá jedenáctka. Byl jsem na lavičce, nemohl jsem sledovat přímo zápas Bohemky na internetu, tak jsem
aspoň držel palce,“ popisoval Mori zážitky z týdenního pobytu v Egyptě, kam se asi v září vrátí na mistrovství světa „dvacítek“. „Ve středu jsem se
zapojil do tréninku s Bohemkou, ale přivezl jsem si
nějakou virózu, tak uvidíme, zda nastoupím proti
Vítkovicím,“ doplnil Honza Morávek.

Aziz Ibragimov má za
sebou další „cestu kolem
světa“. Odjet na reprezentační sraz, znamená pro Azize tisíce kilometrů. Uzbekistán stále věřil v postup na mistrovství světa
a tuto víru ještě posílil po výhře nad Katarem 4:0.
Útočník Bohemians strávil celý zápas jen na lavičce.
Ovšem Aziz se dočkal hned ve středu, kdy národní
tým Uzbekistánu hrál v Austrálii. Daleká cesta se
Azizovi vyplatila, odehrál téměř 70 minut, ale gól
nedal. Austrálie nakonec vyhrála 2:0 a už si téměř
definitivně zajistila účast na mistrovství světa
v roce 2010. 60 tisíc diváků v Sydney, na stadionu,
kde bude od léta trénovat český kouč Vítězslav Lavička, se za Austrálii trefili Joshua KENNEDY a Harry
KEWELL. Ibragimov se do Česka vrací v pátek,
s týmem absolvuje před utkáním s Vítkovicemi
jeden trénink.

Statistika zápasu:

Egypt “20” – Česká republika “21” 0:0
Sestava ČR: Vaclík – Vácha, Mazuch, Hošek, Lecjaks – Nuc
(70. Rabušic), Mareček, Morávek, Zeman – Pekhart, Vošahlík.
Trenér: Dovalil.
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MARTIN CSEH
– reprezentace
SLOVENSKA U 21
Nejhorší pocity si z reprezentačního srazu přiváží
Martin Cseh. Se Slovenskou
jednadvacítkou se chystal
na dvě přípravná utkání, ale
v pátek se při bagu zranil
a do Prahy se vrátil předčasně z těžkým výronem
kotníku. „Původně jsme uvažovali, že vedení slovenské reprezentace požádáme, zda by nám Martina uvolnilo již pro utkání v Mostě, protože se
v týdnu zranil Marek Nikl, ale když jsme na Slovensko zavolali, tak si Martin udělal toto zranění,“
líčil nešťastnou náhodu trenér Bohemians 1905
Pavel Hoftych. Martin Cseh rehabilituje a na hřiště
se vrátí během dubna.
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BOHEMIANS 1905 – kádr pro 2. ligu
Pavel Hoftych

Pavel Medynský

9. 5. 1967
trenér

28. 10. 1964
asistent trenéra

Václav Hradecký

Pavol Švantner

27. 9. 1948
asistent trenéra

25. 11. 1966
asistent trenéra

Vladimír Hric

Miroslav Šimeček

28. 1. 1959
masér

31. 5. 1959
masér a kustod

Luboš Ptáček
20. 9. 1960
lékař
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1

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

FC Vítkovice
dosavadním průběhu druhé ligy jsme
prohráli zatím pouze dvě utkání. Porážka na půdě nepříjemné Opavy
v posledním podzimním kole nebyla zas takovým překvapením, ale klopýtnutí v 7. kole
s tehdy beznadějně posledními Vítkovicemi
čekal opravdu málokdo. Služebně nejstarší
tým druhé ligy měl v té době na kontě nula
bodů a čerstvě vyměnil trenéra. Impuls
v podobě příchodu zkušeného Vlastimila Paličky nakopnul vítkovické mužstvo nejen
k vítězství nad naším týmem, ale především
k raketovému vzletu tabulkou. V současné
chvíli jsou Vítkovice na 10. místě tabulky
a k dobru mají navíc odležené utkání v Čáslavi. Na jaře zatím ve třech odehraných zápasech ani jednou neprohrály.
Vznik vítkovické kopané se datuje do roku
1919, kdy skupina fotbalových nadšenců založila SK Slavoj Vítkovice. Kvůli ekonomickým problémům ale Slavoj musel skončit

V
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a nástupnickým oddílem se stal SSK Vítkovice. Do první ligy postoupili vítkovičtí poprvé v sezoně 1948/49 a hned skončili na
skvělém čtvrtém místě. Vydatně jim k tomu
pomohl jeden z nejslavnějších hráčů české
fotbalové historie, Pepi Bican. Ve svých sedmatřiceti letech nastřílel úctyhodných
dvaadvacet branek a získal svůj devátý, poslední titul krále střelců. O dva roky později
se mužstvo díky administrativními zásahu ligového vedení muselo s nejvyšší soutěží
rozloučit. K návratu zpět mezi elitu došlo až
v roce 1981. O pět let později přišel největší
úspěch v historii klubu. V sezoně 1985/86 se
Vítkovice poprvé a dosud naposledy staly
mistry Československa. Nutno říci, že k titulu napomohla i situace v pražské Spartě,
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jejíž hráči ten rok zrovna revoltovali proti
neoblíbenému trenéru Zacharovi. Vítkovice
se neztratily ani v evropských pohárech.
V PMEZ porazily Paris Saint Germain a nad
jejich síly bylo až FC Porto. Spanilá jízda pokračovala o rok později v Poháru UEFA. Na
jejich kopačkách pohořela taková mužstva
jako AIK Stockholm, Dundee United a Vittoria Guimaraes. Až ve čtvrtfinále byl nad jejich síly Espanyol Barcelona.
Od těch chvil se Vítkovice povětšinou jen
potácely v dolních patrech prvoligové tabulky.
Mužstvo prošlo výprodejem, navíc ho postihla
ekonomická krize. Výsledkem byl pád do
druhé ligy v sezoně 1993/94 a následná nešťastná fúze s Karvinou. Kvůli ní se vítkovičtí
dostali až do MSFL, ze které ale hned za rok
postoupili zpět do druhé nejvyšší soutěže, ve
které působí až doposud.
Letošní jaro zahájili vítkovičtí domácím vítězství 2:1 nad Mostem. Následný zápas
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v Čáslavi jim byl kvůli špatnému stavu hrací
plochy odložen, takže hráli opět doma se
Sokolovem a vyprovodili ho s výpraskem
4:2. Teď v sobotu remizovali doma 1:1 se
Spartou B.
Před dvěma roky jsme Vítkovice ve druhé
lize dvakrát porazili. Doma jsme na podzim
vyhráli 3:0, když hned z prvního útoku skóroval hlavou Held, na konci poločasu přidal
druhou branku Kulvajt a gólový účet uzavřel
ve druhém poločase Pavel Hašek. Jarní odveta ve Vítkovicích pak skončila 2:1 pro nás.
Opět jsme šli rychle do vedení brankou
Pávka, domácí po přestávce vyrovnali, ale
vítěznou trefu dal dvacet minut před koncem
Lukáš Adam. O podzimním zápase již byla
řeč. Prohráli jsme ho 1:0, když domácí dali
jediný gól zápasu již v 9. minutě. Po rozehraném přímém kopu se trefil zkušený útočník Prohazska.
I
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Jan Růžička
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DFK Klokanky
a uplynulá sezóna
K

lokanky, dívčí tým futsalistek, se již zapsal do
myslí fanoušků Bohemky a ti pravidelně sledují
výsledky něžných Klokanek, které pro příznivce zelenobílých hodnotí i uplynulou sezonu.
Sezóna se se sezónou sešla a máme tu další ročník Strahovské ligy a PSMF (Pražský svaz malého
fotbalu). Proto nám dovolte malé ohlédnutí za podzimní částí a to zejména za městskou ligou futsalu
PSMF, kde jsme byly nováčky. V prvním zápase
jsme nastoupily proti Kavalírkám nezkušeně ve velkém počtu hráček, a tak nebylo divu, že jejich
tempu jsme nestačily a podlehly jsme 0:3. Chybami
se člověk učí, a tak jsme do dalšího zápasu se Zářivkami nastoupily v klasické sestavě osm+ jedna
a to se nám vyplatilo. Do brány protihráček jsme
tentokrát dostaly 5 krásných gólů a konečný výsledek 5:1 nám dodal sil do dalších bojů. Přestože
jsme se jako celý tým snažily, do bojů o 1.-8. místo
se nám postoupit nepodařilo. Při pokračování v tzv.
Stříbrné skupině o 9.-16. místo jsme sehrály rovnocenné boje, ve kterých jsme obsadily čestné
10.místo. Výsledky mohly být mnohem lepší, ale
také horší a rozhodně se nemáme za co stydět.
Touto cestou bychom chtěly poděkovat našim fanouškům Klokanům, kteří nelenili a týden co týden
nás hlasitým povzbuzováním hnali vpřed. Krásným
důkazem souhry byl poslední zápas se Šnekem
speciál. Sám pořadatel p. Valenta tento zápas okomentoval takto: „Samo utkání mělo slušnou úroveň, ale atmosféra, vytvořená příznivci obou týmů,
kteří se dostavili v hojném počtu, byla fascinující
a závidět by ji mohla i řada týmu Gambrinus ligy.
Klokaní kotel fandil po celých 50 minut, představil
řadu vtipných pokřiků i pyrotechnické efekty. Zpestřením byla návštěva hlídky Městské policie, kterou zřejmě přivolal nějaký nervózní místní
obyvatel, nepřivyklý sportovnímu fandění. Hlídka
ve složení 1+1 (strážník a strážnice) tvrdila, že
v malých areálech musí při sportovních akcích být
klid už od 20.hodiny, nakonec však odjela bez jakéhokoliv závěru, takže se hrálo a fandilo dál“.
K tomu není co dodat. Jen děkujeme, děkujeme,
děkujeme!

Aktuální soupiska:
„A“

„B“

Častová Zuzana

Bínová Kateřina

Dřížďalová Eva (Abu)

Daitlová Lucie

Kasalická Anna

Dobruská Hana

Kulišanová Andrea

Dvořáková Tereza

Nováková Marta

Houšková Barbora

Slavíková Lujza

Janáčková Sandra

Tichovská Simona

Janíková Kateřina

Voříšková Jana

Kaňková Jana

Wolfová Markéta

Kezniklová Petra

Zendlová Lucie

Kučerová Radmila
Willmannová Tereza
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Legendy Bohemians

č. 33

JOSEF (BUŇA) VEDRAL

Z

řejmě největší kanonýr v historii vršovického fotbalu Josef Vedral by v lednu letošního roku oslavil 85. narozeniny. Do
Bohemians přišel za války, na podzim roku 1942,
z malého klubu Sportovní sdružení Vršovice.
Osmnáctiletý mladík vyměnil černobílý dres za zelenobílý a byl připraven posílit útok Klokanů. Zde
byla konkurence jako hrom, góly střílela především dvojice Ferdinand Plánický a Ladislav Kareš.
Horší to bylo v obraně, zde právě v této sezóně
končila velmi populární dvojice fotbalových „doktorů“ – Josef Kloubek a Emil Anger. Urostlý nováček tak už definitivně změnil post a stal se na
deset roků oporou zadních řad vršovického klubu.
Góly ale stejně dával, hned v první sezóně jich
bylo šest a v 1. lize celkem 26. Jeho střely byly
nesmírně tvrdé, pamětníci dodnes vzpomínají na
jeho „dělovky“, především z trestných a pokutových kopů. Do fotbalových bájí vstoupila historka
z roku 1948, kdy v zápase o čelo tabulky se Slovanem Bratislava za stavu 5:0 doslova knokautoval z penalty slavného brankáře Theodora (Dodo)
Reimanna. Ten byl tak odvážný, že do prudce letícího míče nastavil ruce a to asi neměl dělat.
Z dobových zápisů si můžeme přečíst, že brankář
hostů v šoku pobíhal po velkém vápně a potom se
zkroutil a svíjel bolestí. Trvalo několik minut, než
se mohlo pokračovat ve hře, střídat se v mistrovských zápasech v té době ještě nesmělo.
V prvních letech byl spoluhráčem Josefa Vedrala
v obraně zkušený Oldřich Urban, otec budoucího
hráče Sparty Praha. Největší úspěchy ale slavil ve
spolupráci s jiným bývalým útočníkem, jednou
z legend zelenobílých barev, Jiřím Rubášem. I odborná veřejnost uznávala, že obrana Vedral –
Rubáš byla nejlepší v tehdejším Československu.
Kvality této dvojice si všimli i reprezentační trenéři, kteří nominovali oba hráče opakovaně i do
mužstva Československa. Ve velké konkurenci obránců si připsal Josef Vedral 8 reprezentačních
startů, jeho spoluhráč Jiří Rubáš jen o dva méně.
Zajímavé je, že přestože reprezentovali Československo ve stejné době, společně za národní mužstvo nikdy nenastoupili.
Vraťme se ale k ligovému fotbalu. Vršovičtí
tehdy patří do absolutní špičky. Blízko k titulu mají
už ve zmíněné sezóně 1947/1948, kdy o prvenství
bojují se Spartou, Slavií a ŠK Bratislava (Slovan).
Přestože ve vzájemných zápasech vyhrávají hned
pět zápasů ze šesti, nakonec scházejí tři body a je
z toho jen 4. místo. Toto umístění zopakují i v pře-
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chodném roce 1948 a o rok později už jsou na
bronzovém stupínku. Blíží se jedna z nejslavnějších i nejsmůlovatějších sezón, rok 1950. Od
prvního kola se perou Klokani se Spartou a Slovanem, před posledním kolem jsou Bohemians
(tehdy ovšem pod názvem ZSJ Železničáři Praha)
krůček od historického zisku titulu. Stačí porazit
sestupem ohrožené Teplice. Ve Vršovicích se buduje nový trávník a funkcionáři Klokanů se dopouštějí osudové chyby. Přestože většinu
domácích zápasů hrají v podnájmu na Letné, k nastávajícímu zápasu o vše si vypůjčí stadion Čechie
Karlín na Invalidovně. Sychravé nedělní odpoledne přináší Bohemce kruté zklamání, gólem Jiřího Peška po přestávce vedou 1:0, rozhodčí
Heřmanský ale proti zelenobílým nařídí penaltu,
ze které hosté vyrovnají na konečných 1:1.Vršovičtí dohrávají bez zraněného nejlepšího hráče na
hřišti – Josefa Vedrala. Sen o titulu se opět rozplynul, klokani se dočkají až o 33 let později,
v roce 1983. Josef Vedral pokračuje v Bohemians
ještě jednu sezónu, rok 1951 ale přináší snad
ještě větší zklamání, Klokani sestupují do nižší
soutěže. Populární Buňa Vedral už u toho není,
v roce 1952 odchází do klubu Montáže Praha
(Sparta Krč), určitě předčasně, vždyť je mu teprve 28 let. Stejně předčasně Josef Vedral i zemřel, v pouhých 51 letech, v roce 1975.
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Legendy Bohemians

č. 34

JAN JARKOVSKÝ

F

otbalista od Boha, jeden z nejtalentovanějších
útočníků, kteří kdy oblékali zelenobílý dres
Bohemians Praha. S fotbalem začínal Jan Jarkovský mezi žáky RH Strašnice, u trenéra Holečka,
otce brankáře hokejové reprezentace. Když v roce
1962 přešel trenér Holeček do Bohemians, vzal
sebou i talentovaného útočníka. To už bylo v dorostenecké kategorii a Jarkovský se zde potkává s Antonínem Panenkou a Josefem Vejvodou, se kterými
později budou oporami ligového „áčka“. Po skončení
dorosteneckých let přišla na řadu vojna a Jarkovský
se dočkal velkého zklamání. Funkcionáři Bohemians
zaspali a tak se nadějný útočník objevil jen v dresu
přeborové RH Praha. Psal se rok 1966 a do vyšší
soutěže se Honza dostal až na jaře následujícího
roku, kdy oblékl dres Dukly Cheb ve 2. lize. Tuto
soutěž hrála v sezóně 1968/1969 i Bohemka a tak
si po návratu z vojny zahrál Jarkovský i proti bývalým spoluhráčům ze západu Čech. Vyšla mu především jarní odveta, ve které vršovičtí zvítězili nad
Duklou Cheb 1:0 v zápase, který se hrál v Mariánských Lázních. Na podzim 1969 už oblékl Jarkovský
prvoligový dres, i když to nebylo v Ďolíčku, kde se
stavěla nová tribuna, ale na Letné, v Edenu a na Julisce, kde našli Klokani svůj domácí azyl. Bez domácího hřiště se Bohemians nedařilo a přišel další
sestup do 2. ligy. Následovalo tříleté trápení v nižší
soutěži, mezi elitu se Klokani vrátili až na jaře 1973.
O postup se Jarkovský zasloužil výrazným způsobem, když byl s 20 góly nejlepším střelcem soutěže.
Následovaly Jarkovského nejlepší fotbalové roky,
pod trenérem Musilem hrálo mužstvo krásný fotbal,
možná i pohlednější než později pod Pospíchalem.
V brance kraloval Fero Kozinka, v obraně Vejvoda,
Králíček, Valent a Prokeš, v záloze Jílek, Panenka,
Knebort a Jelínek, v útoku Jarkovský s Ivančíkem,
to byla nejčastější základní sestava těch let. Do Ďolíčku se chodilo na fotbalovou radost, pamětníci
vzpomínají především na vítězství 5:0 s Baníkem
Ostrava a 5:2 s VSS Košice. V tomto zápase prohrávali Klokani 0:2, ale po změně stran rozpoutali
fotbalový uragán, při kterém dosáhnul Jarkovský
hattrick. Když přišel na podzim roku 1977 k mužstvu nový trenér Tomáš Pospíchal, Jarkovský se pomalu s Vršovicemi loučil. V soukromém životě
dokončoval stavbu svého domu a tréninky s Pospíchalem už především fyzicky těžce snášel. Do mužstva přišla nová generace útočníků a Jarkovský
přestoupil do ambiciózního druholigového mužstva
ve Vlašimi. Zde se sešla výborná fotbalová parta,
jeho novými spoluhráči se stali například sparťani

Rosický, Urban a Melichar, stejně jako bývalý Klokan Josef Vejvoda II. Vlašim válela a suverénně vyhrála jednu ze skupin 2.ligy. V baráži vyřadili
středočeši Frýdek – Místek a o 1.ligu si to rozdali
s vítězem slovenské 2. ligy, mužstvem VSS Košice.
V barážovém finále Vlašim prohrála 1:4 a 1:2, kvůli
prokázané korupci bylo mužstvo přeřazené do divize. V té sehrál Jarkovský jen pár zápasů a objevil
se v dresu druholigového Xaverova. Zde se potkal
s bývalými spoluhráči z Bohemians, byl zde Josef
Vejvoda I., Karel Mastník, Petr Králíček, Karel Roubíček a Tomáš Matějček, dále například Dušan
Herda, Rudolf Svoboda a Eda Helešic. Ještě 5 sezón
hrál Jarkovský 2. ligu, na závěr kariéry si ještě zahrál jako hrající trenér v Dobřejovicích. Zajímavá je
i reprezentační kariéra Jana Jarkovského. Dres Československa poprvé oblékl v roce 1973 proti mistrům světa, týmu NSR v Düsseldorfu, podruhé
o rok později proti exmistrům světa Brazílii na
slavné Maracaně. V Německu jsme prohráli 0:3,
v Brazílii jen 0:1, když vítězný gól jihoameričanů
vstřelil dvě minuty před koncem slavný Francisco
Marinho. Následovaly ještě starty proti SSSR, Bulharsku a Rakousku, kuriozitou je skutečnost, že
všech 5 mezistátních zápasů sehrál Jarkovský na
půdě soupeřů. Byl ještě v širší nominaci na Mistrovství Evropy v Bělehradě, které díky Panenkovi skončilo zlatým triumfem. Více šancí už Jarkovský
v reprezentaci nedostal, vždyť v jeho době se v reprezentačním útoku střídali například Masný, Švehlík, Ján Čapkovič, Čermák, Klement, Petráš,
Stratil, Boh. Veselý, Fr. Veselý, Nehoda, Gajdůšek,
Kroupa a Galis.
I
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BOHEMKA POMÁHALA BĚHEM
Štafeta Bohemians 1905 zdárně dokončila sobotní půlmaraton a zapsala se do
dějin této populární akce, kterou pořádá Prague International Marathon v rámci
svých běhů. Dvě štafety se v sobotu v poledne vydaly na trať, aby zároveň i pomohly a upozornily na nemoc, o které se zatím ve veřejnosti moc neví. Cystická
fibróza je zatím nevyléčitelná nemoc, která postihuje dýchací a zažívací systém
převážně u dětí a lékaři dosud marně hledají prostředky, jak tuto nemoc zastavit.
„Ivan Trojan je patronem Klubu nemocných cystickou fibrózou a spolu s ním jsme
chtěli na tuto nemoc upozornit a třeba i přispět finančně, což Bohemka jako klub
udělá a věříme, že se k nám připojí i fanoušci,“ říká ředitel Bohemians 1905 Lukáš
Přibyl. Přispívat můžete jakoukoliv částkou na účet 1921101329/0800. Variabilní
symbol pro fanoušky Bohemky je 1905. Můžete přispět kdykoliv i v budoucnu,
datum není rozhodující. S logem Klubu nemocných cystickou fibrózou se na trať
11. ročníku půlmaratonu (21,097 km) vydala štafeta Bohemians 1905 ve složení
Lukáš Přibyl, Klokan Lombardos, fanoušek Libor Havlík a asistent trenéra Václav
Hradecký. V týmu osobností Ivana Trojana doplnili Jan Čenský, Robert Záruba
a Jan Muchow.
tafetový závod byl rozdělen na čtyři úseky.
První tři úseky měřily 5 kilometrů, na posledního běžce štafety čekalo něco málo
přes šest kilometrů. „Na poslední úsek jsme nasadili nejlepšího běžce, který prohání i naše hráče.
Venca Hradecký tuto roli potvrdil a štafetu vytáhl
o několik příček nahoru,“ hlásil po doběhu Lukáš
Přibyl, ředitel Bohemians 1905, který celou štafetu
rozbíhal. „Lombardovi jsem předával spíše na
chvostu, musel dotahovat, popral se s tím skvěle,
stejně jako Libor Havlík, který reprezentoval fanoušky a běžel na třetím úseku. Všem patří velký
dík, protože každý si sáhl na dno a zelenobílý dres
Bohemky hrdě zářil v pelotonu,“ dodal ředitel klubu
při hodnocení závodu. Štafeta Bohemians 1905 nakonec doběhla v čase 2 hodiny a 4 minuty. Štafeta
osobností byla rychlejší na každém úseku a v konečném čase byla přibližně o dvacet minut před
Bohemkou. „Skvěle to rozběhl Honza Čenský a my
jsme to pak udržovali,“ usmíval se v cíli Ivan Trojan. Všichni se ale shodovali, že časy nejsou důležité. „Snad jsme i tímto trochu upozornili na děti,
které se perou se svým těžkým osudem a je jim potřeba pomoci. To byla hlavní myšlenka a určitě nezůstane jen u tohoto běhu,“ dodal herec a fanoušek
Bohemky.

Š
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Bohemka poutala pozornost od začátku půlmaratonu, kterého se zúčastnilo kolem sedmi tisíc
běžců. Česká televize zařadila do svého přímého
přenosu rozhovor právě na téma účasti Bohemians
1905 v závodě a připomněla celý charitativní projekt. Svým setkáním s prezidentem Bohemians
1905 a trenérem štafety Antonínem Panenkou
dobrou věc podpořil i prezident republiky Václav
Klaus. „Celou dobu závodu jsem sledoval naše výsledky, měl jsem průběžné informace, ale taktiku
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jsem nijak neupravoval,“ usmíval se Antonín Panenka, který každého v prostoru cíle vítal úsměvem a při startu i hlasitě povzbuzoval. „Byl to
skvělý zážitek. Na trati mě povzbuzovali i fanoušci
Bohemky, které vůbec neznám. Mohl jsem běžet

v dresu Bohemky a navíc se potkat i s Tondou Panenkou,“ popisoval své zážitky Libor Havlík, který
vyhrál soutěž na webu a reprezentoval fanoušky.
Nutno říci, že velmi dobře. Navíc vynikající servis
týmu poskytla fanynka Kvočna, takže o běžce bylo
výborně postaráno.
Klub nemocných cystickou fibrózou podpořili i individuální běžci, kteří si troufli na celý půlmaraton.
Například architekt, moderátor a herec David Vávra,
kterého široká veřejnost může znát například jako
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moderátora pořadu Šumná města nebo jednoho
z hlavních aktérů České sody, předvedl vynikající
výkon a dostal se hluboko pod dvě hodiny. Když v cíli
spatřil dresy Bohemky, rozvyprávěl se o svém
vztahu k vršovickému klubu. „Na Bohemku jsem
vždycky chodil, to ještě hrála druhou ligu v sedmdesátých letech,
pamatuješ Ivane,“ prohodil na
vedle stojícího Ivana Trojana,
který hned souhlasně přikyvoval,
jak navštěvovali zápasy Bohemky
ve svém raném mládí. „Bohemce
samozřejmě fandím pořád, ale
když jsem začal pracovat, tak jsem
chodil čím dál tím méně. Musím se
přijít podívat, sleduju Bohemku
v novinách a když přijdu do Ďolíčku, tak zavzpomínám na své
mládí,“ dodal David Vávra a Ivan
Trojan ho hned seznámil s plánem
nejbližších zápasů.
Sobotní odpoledne přineslo
krásné počasí, zajímavé výkony,
ale především snad alespoň trochu pomohlo i nemocným dětem.
„Plánujeme s Klubem nemocných
cystickou fibrózou i další akce
a rádi bychom pomohli. Nemusí
to být vždy jen o penězích, ale třeba i o radosti,
kterou můžeme dětem poskytnout,“ dodal Lukáš
Přibyl, ředitel Bohemians 1905. „Ivan Trojan nám
moc pomohl a děkujeme i Bohemce. Celý den chodili do stanu lidé a ptali se, jak mohou přispět. Děkujeme všem lidem, kteří nám pomáhají. Dokonce
chtěli přispívat i na Bohemku, ale to jsme museli
odmítat,“ usmívala se Lenka Eislerová, ředitelka
Klubu nemocných cystickou fibrózou.
I
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očima fanoušků

ŠTAFETA PRO TY, CO MĚLI MENŠÍ ŠTĚSTÍ NEŽ JÁ
Autor: Libor Havlík

V

sobotu 28. března se v Praze běžel půlmaraton.
Za normálních okolností bych to zaznamenal jen
jako zprávu ve sportovní rubrice, tentokrát jsem
však událost prožíval již čtyři dny předem.
Na webových stránkách Bohemians 1905 se
v úterý objevila výzva fanouškům aby se přihlásil ti,
kdo by se rádi zúčastnili štafetového běhu na podporu nemocných cystickou fibrózou. V týmu štafety
měl běžet ředitel Bohemky Lukáš Přibyl, klokaní
maskot Lombardos (který sice má i občanské
jméno, ale není jím tak proslaven jako svojí, bůhvíproč plurální, přezdívkou), asistent trenéra Václav Hradecký a jeden z mnoha fanoušků Bohemky.
Podmínkami fanouškovské účasti bylo být členem Družstva fanoušků Bohemians nebo držitelem sezonní vstupenky na zápasy, být schopen
uběhnout pět kilometrů volným tempem a především, přihlásit se pomocí emailu jako první. Odměnou pak kromě dobrého pocitu z účasti na
charitativní akci měla být společná týmová fotografie v cíli i s neběžícím kapitánem Tondou Panenkou, jednou z ikon českého fotbalu.
Běžet za Bohemku, podpořit tím dobrou věc
a ještě se vyfotit s Tondou „Páňou“ – tomu se nedalo odolat. Co na tom, že pět kilometrů jsem nikdy
neběžel, co na tom, že již bůhvíkolikátý rok trávím
10 hodin denně sezením, jsem prakticky bez pohybu, přibírám na váze, tuhnou mi šlachy a vržou
klouby. Co na tom, že naposledy jsem trochu vážněji utíkal asi před 24 lety. K čertu s tím vším, přihlásím se Příbovi s tím, že ten závod běžet chci.
A mám štěstí, v záplavě asi tuctu emailů dorazí mu
ten můj jako první. A mne se zmocní panika, co
teď? Odpověď je nasnadě, běhat, trénovat, nabrat
kondičku. Je teprve úterý odpoledne a běží se až
v sobotu. Trénovat začnu dnes večer.
Navlíknu tepláky, nasadím kecky a vyběhnu ven.
Málem sebou prásknu o zem. Před chvílí ještě
pršelo, vlivem nenadálého mrazu je všude ledovka. Ale co, vem to nešť, co bych pro Bohemku
neudělal, rozeběhnu se směrem z města, však
naše ulice vede do polí a k lesu, tam ledovka nebude. Možná byla, možná nebyla. Nedozvěděl
jsem se to. Po stech či dvou stech metrech už
stejně neběžím, nemůžu popadnout dech, mrazivý
vzduch v plicích mi způsobuje bolest, která se
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stupňuje s každým dalším nádechem, pro netrénované měchy je stopadesátimetrový běh téměř
zabijáckou dávkou. Končím, vzdávám to, jdu
domů. Horký čaj mi vrací pocit života a já jen
dumám, jak to do soboty zvládnu.
Středa, den D minus tři dny. Krátce po poledni
navlíknu tepláky, nasadím kecky a vyběhnu ven.
Nemrzne, počasí pro běh téměř ideální. Jenom
nohy mě po tom včerejším výkonu trochu bolí. Nedbám a běžím. Po sedmi stech a padesáti metrech
mám dost. Ujdu asi ještě dva kilometry, obejdu
obloukem půlku města a tím jsem pro dnešek dotrénoval. Není to sice nic moc, ale při této vzestupné tendenci bych při troše štěstí mohl tu
štafetu nějak absolvovat. Nevím, jestli ve zdraví,
ale to je teď vedlejší. Moje pravé koleno sice protestuje, ale namažu ho kafrovou mastí a do večera
se i ono zklidní.
Čtvrtek. D minus dva dny. Večer navlíknu tepláky, nasadím kecky a vyběhnu ven. Pražskou
ulicí běžím směrem z města. Po necelém kilometru na chvíli vysadím a pokračuji rychlou chůzí,
pak opět běžím, u čerpací stanice na konci města
se obrátím a domů už běžím bez přestávky celou
cestu. I s tou chodeckou “menopauzou” jsem
uběhl něco přes dva kilometry. Naděje na sobotní
úspěch se tím rapidně zvýšila.
Pátek. D minus jedna. Dnes už netrénuju. Bolí
mě svaly na nohou, koleno se taky tu a tam opět
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ozve, tak to nebudu riskovat. Poběžím
rovnou až sobotní štafetu. Pak se
můžu klidně i sesypat, hlavní je ji
nějak uběhnout. Během pátečního odpoledne opakovaně masíruji nohy
koňskou mastí, bandážuji koleno
a bojím se soboty.
Sobota. Den D. K snídani kaše
z ovesných vloček. Je to lehce stravitelné a dodá to energii. Ještě jednou
namasírovat nohy, zabandážovat koleno a vyrážím na Prahu. Na Skalce
nechám auto a v metru se posiluji iontovým nápojem. U Rudolfina převezmu od Příby dres, poslední
instrukce před závodem a po jeho odstartování jdu pěšky s Kvočnou na
Můstek. Poběžím totiž až třetí štafetový úsek. Štafetu rozběhl Příba,
v Libni předal Lombardovi, od něhož já
přeberu na Můstku. Ale teprve probíhají kolem Keňané, to Lombarda jen
tak honem neuvidím. Převlíknu se do
dresu, naposledy namasíruju nohy,
převážu koleno, dopiju už druhý iontový nápoj,
spolykám dvě lžíce hroznového cukru, odevzdám
vše, co by mi při běhu překáželo Kvočně a vyhlížím
Lombarda. A už je tady. Přebírám pásku a vyrážím
po ulici 28. října k Národnímu divadlu. Podlehnu atmosféře závodu, takže ani nevím jak a už zahýbám
na Masarykovo nábřeží. Někde tam, anebo možná
na nábřeží Rašínově, začínám pociťovat první
známky krize, když tu se vedle mě zjeví kluk a se
slovy, dobrý, běžíme, Bohemka, mi podává pití.
Pak se někde ztratí. Nevím, kdo to byl, tímto mu
na dálku děkuji, více než pití samotné mě povzbudil samotný akt. Hned se mi běželo lépe. Dalšího
povzbuzení se mi dostalo před železničním mostem, těsně před tím než peloton závodníků zahnul
do Svobodovy ulice. Vlevo na chodníku stáli tři či
čtyři (ale možná taky pět) černí kluci. Zubili se na
mě zdáli tak, jak to umí jen černoši a se slovy, Bohemka, vztahovali ke mně dlaně. Míjel jsem je
a levá dlaň se v běhu setkávala s jejich. Jedno, dvě,
tři plácnutí dlaní o dlaň, zatáčka doleva a já věděl,
že už “pouze” podběhnout Nuselský most, tam se
obrátit a v protisměru v té samé Svobodově ulici,
kousíček před mostem předat štafetovou pásku
Vencovi Hradeckému. Jenomže pak jsem dostal
ťafku. Jsem zhruba v polovině trati a v protisměru
mě nedočkavě vyhlíží Václav Hradecký. A já, ač je
ode mne nějakých pět metrů, to mám k němu
pořád ještě asi dva kilometry. Normálně mě to psy-
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chicky odrovnalo. V Sekaninově ulici nahrazuji běh
rychlou chůzí. Po několika metrech ale slyším
z dálky fistulí, no tak Bohemka, běžíme néé! –
a mně nezbývá než znovu poručit zdecimovanému
tělu a běžet. Po obrátce za Nuselským mostem mě
čeká už jen proběhnout Jaromírovu, Na Slupi a ve
Svobodově mě doufám pořád ještě vyhlíží trenér
Hradecký. Jenomže já se pořád ještě úplně nezbavil té krize a v Jaromírově opět švindluji a neběžím.
Uklidňuje mě to, že nejsem jediný ulejvák. Těch
příležitostných chodců je kolem mě víc. Na Slupi
dostávám předposlední dávku povoleného dopingu, tři cikánské holčičky na mě s gestem římských císařů, s palcem k nebi, povzbudivě volají,
Bohemka! Teď už vím, že přežiju, díky, císařovny!
Posledním povzbuzením pak bylo vidět Václava
Hradeckého, tentokrát na té správné straně ulice.
Dokonce jsem si dovolil na posledních metrech
i zrychlit. Předávám mu pásku, přebírám jeho
bundu a klidím se z cesty.
Zvládl jsem to. Vyhrál jsem. Vyhrál jsem sám
nad sebou i nad těmi, co mi ještě ve středu říkali,
že to nikdy neuběhnu. Vyhrál jsem nad lhostejností, vlastní i druhých. A třeba i díky tomuto malému soukromému vítězství jednou někdo vyhraje
i nad cystickou fibrózou. Pokud by někdo chtěl pomoci v boji proti nemoci, na niž dnes není prakticky léku, Klub nemocných cystickou fibrózou
s díky přijme jakoukoli vaši pomoc.
I
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VŽDYCKY JSME
Teď fotbalisty i fanoušky Bohemians čeká měsíc zasvěcený stověžaté matce Praze.
Během těchto čtyř zápasů totiž Klokani ani jednou neopustí hlavní město. Po zápase
s Vítkovicemi hraje Bohemka v sobotu na Strahově se Spartou B a pak dvakrát doma
s Čáslaví a Fulnekem. Projekt s Fortunou za Bohemkou tak bude pokračovat až za
měsíc 2. května výjezdem do Karviné. Na této stránce si tak můžeme připomenout
dva vydařené jarní výjezdy do Sokolova a do Mostu. Na obou stadionech povzbuzovalo Bohemku přibližně pět stovek fanoušků.

Sokolov – Bohemians 1905
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S VÁMI!

Most – Bohemians 1905
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ĎOLÍČEK

– nejplnější stadion v Česku
B

ohemka se dál drží v popředí českého fotbalu.
Alespoň co se týče návštěvnosti na domácím
stadionu. Druhá liga má za sebou dvě třetiny soutěže, tedy přesně dvacet kol. Během této doby si
Klokani udrží skvělý průměr 6470 diváků a Ďolíček
je tak v průměru zaplněný z 86%. To je vůbec nejvíc z celé republiky. Když počítáme průměrnou návštěvu na zápasy, tak je Bohemka hned za trojicí
klubů, na které by ani nemohla dosáhnout, protože
mají větší průměrnou návštěvnost, než je kapacita
Ďolíčku. „Přízeň fanoušků Bohemky je už po několik let konstantní a nezáleží na soutěži ani na výsledcích, což je dvojnásobně cenné. U ostatních
týmů ze špičky tohoto hodnocení je návštěvnost
proměnlivá vzhledem k výsledkům, ale Bohemka si

drží svůj standard i ve druhé lize. Za to patří příznivcům velké poděkování,“ říká Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians 1905.
Zajímavé je i pořadí na dalších příčkách. Tabulka
je složená z týmů první a druhé ligy. Bohemka samozřejmě suverénně vládne druhé lize a propracovala se až na čtvrté místo v součtu obou soutěží.
Mezi ligové týmy se na celkovém 13.místě vklínilo
ještě Slovácko. Naopak nejhorším prvoligovým
týmem, co se týče návštěvnosti je Střížkov, kterému v tabulce patří až 20. místo a jeho zápasy navštívilo v součtu o 40 tisíc diváků méně než zápasy
Klokanů.
Zdroj: http://bohemians1905.doublefish.cz

Návštěvnost 1+2 liga: doma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Slavia
Sparta
Baník
Bohemians 1905
Sigma
Liberec
Plzeň
Brno
Mladá Boleslav
Příbram
Teplice
Žižkov
Slovácko
Č. Budějovice
Zlín
Jablonec

průměrná

celková

10887
9360
8631
6470
4949
4533
4452
4317
4143
3820
3691
3571
3556
3339
3083
3030

119756
93604
94937
58230
49489
49862
48977
43165
41429
42016
40602
35710
35559
36734
30834
30297

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Karviná
Opava
Kladno
Střížkov
Sokolov
Jihlava
Most
Hradec Králové
Čáslav
Třinec
Dukla
Ústí nad Labem
HFK
Vítkovice
Fulnek
Sparta B

průměrná

celková

2491
2189
2136
1960
1857
1728
1625
1427
1212
1106
924
885
601
569
526
222

24907
21893
21364
21561
18570
19010
16251
14273
10906
11060
10163
8853
6608
5690
4733
1997
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CU Bohemians – Partneři mládeže

EKOCHOV CMN
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PŘEDSTAVUJEME MLADÉ KLOKANY
Starší žáci B

V

této sezóně kategorii starších B – žáků zastupuje ročník 1995, který má ve svém středu
několik talentovaných fotbalistů, kterým se ale
v soutěži zatím příliš nedaří. Kolektiv vede zkušený
Jaroslav Rychlý, kterému asistují Milan Hájek,
Michal Šírl (strýc Radka Šírla) a Petr Fleišer. Vedoucím týmu je Jiří Zeman.
Poměrně početný realizační tým má své opodstatnění. Ročník 1995 totiž v letošní sezóně hraje
hned dvě soutěže. Tou více sledovanou je nepochybně Divize starších žáků. Již v průběhu podzimu
pomáhali „devětpětkám“ jejich starší spoluhráči,
ale i tak musí zelenobílí bojovat doslova o bytí a nebytí.
Po podzimu patřila Klokanům 9. příčka, s dvoubodovým náskokem na první nesestupové místo.
Pozici si vršovičtí nevylepšili ani v prvním jarním
kole, kdy doma podlehli Podolí 1:2.

Ani ve druhém jarním kole je nečeká nic lehkého.
Zajíždějí na půdu Doubravky, která v jarní premiéře
překvapivě porazila, do té doby vedoucí, Motorlet
na jeho hřišti 1:0.
O něco veselejší je pohled na druhou soutěž, kterou hrají mladé naděje Bohemians.
V Pražském přeboru figurují Klokani na 7. místě
v klidném středu a s dostatečným náskokem na nesestupové příčky. Svěřenci Petra Fleišera vstupují
do fotbalového jara tento víkend utkáním na pražské Dukle.
Rozdělení hráčů do elitního výběru (divize) a do
rezervy (přebor) řeší početný realizační tým v průběhu celého týdne a definitivní slovo padne vždy po
pátečním tréninku.
Tým se tuto sezónu připravuje na vrchol žákovské kategorie, kterou bude příští rok první liga.
Tam budou chtít fotbalisté Bohemians vylepšit
své deváté místo z ligy mladších žáků.
I

Kádr pro sezónu vypadá takto: BUKÁČEK David, DOČEKAL Petr, GROHMAN Jakub, HABRUN Pavel,
HNILIČKA Martin, JANDA Dominik, JELÍNEK Ondřej, KRACÍK Filip, LUKÁŠ Jiří, MULLER David, NOVOTNÝ David,
PETR Jiří, PILÍK Martin, PREISLER Dominik, ROTHE Petr, SEMERÁD Vladimír, SLÁMA Martin, SVOZIL David, ŠINDELÁŘ Miroslav, ŠTROS Milan, TIKHONOV Mykola, TOPOL David, TŘÍSKA Václav, VÁGNER Otakar, VESELÝ Tomáš.
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PATRON UTKÁNÍ
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D.
předseda finančního výboru
Zastupitelstva hlavního
města Prahy
Zastupitel MČ Praha 10

P

atronem zápasu s Vítkovicemi je
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D., který má k Bohemce i k Praze 10 velmi blízký vztah. Přestože je i zastupitelem hlavního města Prahy
a šéfem pražské ČSSD, stále mu zbývá čas na
Bohemku a pravidelně navštěvuje Ďolíček.
Aktivně vystupoval i při nedávném zasedání
zastupitelstva městské části Praha 10, které
jednalo o budoucnosti Ďolíčku. „Všichni si přejeme, aby Bohemka v Ďolíčku zůstala, protože to je její domov a tam patří,“ řekl doktor
Hulinský. Svůj vztah k vršovickému klubu demonstruje nejen přítomností na zápasech, ale
i tím, že k fotbalu vede i své dva syny Petra
a Filipa, kteří už si vyzkoušeli, jaké to je, oblékat zelenobílý dres Bohemky.
Důležitou složku jeho života tvoří aktivní
sport. Korejskému bojovému umění taekwondo se věnuje od roku 1985 a je držitelem čtvrtého danu. V současné době působí
na pozici viceprezidenta Českého svazu
taekwondo, současně trénuje malé adepty
tohoto bojového umění. Tento sport zastupuje také v Českém olympijském výboru,
jehož je členem.
Petr Hulinský jako jeden z členů zastupitelstva MČ Praha 10 bude také u dalšího jednání tohoto orgánu, které se bude věnovat
Bohemce a to již 16. dubna 2009.
I
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PROGRAM DIVIZE C – JARO 2009:
16. 15.03. 10:15 Bohemians 1905 B Ovčáry

2:1

17. 22.03. 15:00 Pěnčín-Turnov

1:0

Bohemians 1905 B

18. 28.03. 10:15 Bohemians 1905 B Týniště n. Orl.
19. 04.04. 16:30 Kolín

1:0

Bohemians 1905 B

20. 11.04. 15:00 Bohemians 1905 B Nový Bydžov
21. 18.04. 10:15 AFK Chrudim

Bohemians 1905 B

PAVEL MEDYNSKÝ

22. 25.04. 10:15 Bohemians 1905 B Kunice
23. 02.05. 10:15 Tesla Pardubice

tr enér B-týmu

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

TABULKA PO 18. KOLE:

Doma, venku
– naše dvě tváře
M

áme za sebou první tři zápasy jarní části
a v nich jsme potvrdili pravidlo z podzimu.
Doma se nám velmi daří, venku jsme poloviční.
1. Sokol Ovčáry
17 9 5 3 32:14 32
To platilo i v našem prvním utkání na hřišti soupeře v Tur2. FK Pěnčín-Turnov
18 9 5 4 25:12 32
nově. Ve druhé půli jsme byli pod tlakem soupeře, který
v závěru sílil a bohužel jsme dostali v nastavení branku.
3. FC Hradec Králové B
18 10 2 6 29:23 32
Nepodařilo se nám zopakovat aktivní výkon z úvodního
4. RMSK Cidlina N/Bydžov 18 9 4 5 20:16 31
jarního zápasu. Klady bychom ale našly. Poprvé se na
5. AFK Chrudim
18 9 3 6 31:22 30
hřišti po dlouhodobém zranění objevil Ivan Hašek, který
6. Bohemians 1905 B
18 9 2 7 23:21 29
odehrál celý zápas, což je po tak dlouhé pauze obdivuhodné. Nastoupil i v dalším zápase proti Týništi a znovu
7. Sokol Živanice
18 7 5 6 20:20 26
na celý zápas. Právě naše jarní premiéra v Běchovicích
8. SK Horní Měcholupy
18 5 10 3 24:19 25
začala skvěle. Jak špatně jsme skončili v poslední minutě
9. Tesla Pardubice
18 6 6 6 23:14 24
v Turnově, tak dobře jsme začali v první minutě proti Tý10. SK Převýšov
18 7 3 8 21:22 24
ništi. Hned v úvodu dal Lukáš Brhlík a díky této trefě jsme
vyhráli 1:0. Z „áčka“ přitom byli jen rozehrávající se Ivan
11. Dvůr Králové
18 7 3 8 23:33 24
Hašek a v útoku Rado Augustín. V brance stál Jirka Ha12. Kunice
18 6 4 8 28:27 22
vránek, jinak si odehráli všechno mladíci, kterým patří za
13. FK Kolín
18 5 5 8 22:28 10
jejich přístup dík. Pohled na tabulku je radostný, ale roz14. SK Týniště n.Orlicí
18 5 3 10 17:23 18
hodně ne rozhodující. Jsme pryč od sestupu, to je první
klad oproti loňsku. Nemusíme se strachovat a můžeme
15. FC Velim
18 5 3 10 22:35 18
klást důraz na hru a zlepšení jednotlivců, protože to je
16. SK Holice
17 2 3 12 15:46
9
nás hlavní úkol. Zatímco mužstvo hrající o záchranu hraje
většinou v křeči, soustředí se především
17. kolo
na obranu a příliš netvoří, my si můžeme
vyzkoušet i tvořivost jednotlivých hráčů
Pěnčín-Trutnov – Bohemians 1905 1:0 (0:0)
a navíc máme motivaci přiblížit se čelu
Branky: 92. Koubek.
tabulky, které je jen tři body před námi.
Sestava Bohemians 1905 B: Prokeš – Janek, Kolísek, Busta,
Věřím, že nakonec zlomíme i prokletí
Cseh – Baubín, Brhlík, Engelmann, Hašek – Augustín (86. Pavlík), Ptáček.
venkovních zápasů a budeme podávat
vyrovnané výkony.
18. kolo
Tým

PZ V

R

P VG:OG PB

Bohemians 1905 B – Týniště nad Orlicí 1:0 (1:0)
Branky: 1. Brhlík.
Sestava Bohemians 1905 B: Havránek – Baubín (47. Busta), Kolísek, Ptáček,
Janoušek – Pavlík, Brhlík, Hašek, Engelmann – Augustín, Paluka (89. Novák).
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VŽDYCKY
JSME S VÁMI!
TERMÍNOVÁ LISTINA
BOHEMIANS 1905
A-TÝM, JARO 2009
17. kolo 08. 03.

7500 diváků 1 Bohemians 1905
0 Dukla Praha

18. kolo 14. 03.

2860 diváků

19. kolo 22. 03.

2 Bohemians 1905
6316 diváků 0 HFK Olomouc

20. kolo 29. 03.

0 SIAD Most
2362 diváků 1 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.
27. kolo 15. 05.
28. kolo 24. 05.
29. kolo 30. 05.
30. kolo 06. 06.

1 Sokolov
2 Bohemians 1905

2. fotbalová liga
sezona 2008/2009
celková tabulka 20. kolo
Pořadí

Z

V

R

P

1. Bohemians 1905

20

13

5

2

S

B

2. FC Vysočina Jihlava

20

12

4

4

25:14 40

3. Dukla Praha

20

9

7

4

25:12 34

4. FC Zenit Čáslav

19

10

4

5

25:20 34

5. FK Ústí nad Labem

20

10

2

8

25:30 32

6. Slezský FC Opava

20

8

5

7

27:25 29

17:00

Bohemians 1905
Slovácko

7. Baník Most

20

8

4

8

24:24 28

8. Baník Sokolov

20

7

6

7

33:23 27

19:00

Jihlava
Bohemians 1905

9. 1. FC Slovácko

20

6

7

7

17:22 25

10. FC Vítkovice

19

7

3

9

23:28 24

20

5

8

7

23:22 23

26:10 44

17:00

Bohemians 1905
Hradec Králové

11. FC Hradec Králové
12. Fotbal Třinec

20

5

7

8

18:23 22

13. Holický FK Olomouc

20

5

6

9

22:26 21

17:00

Třinec
Bohemians 1905

14. Karviná

19

6

3

10

26:32 21

Bohemians 1905
Ústí nad Labem

15. AC Sparta Praha B

20

5

5

10

20:23 20

16. Fulnek

20

1

6

13

16:43

17:00
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BOHEMKA JE A BUDE!
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PARTNEŘI
BOHEMIANS 1905 a. s.
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BOHEMIANS 1905

FC VÍTKOVICE

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

TRENÉŘI
HLAVNÍ TRENÉR:
VLASTIMIL PALIČKA
ASISTENT TRENÉRA:
KAREL OREL

BRANKÁŘI
1 Radek Sňozík
19 Jiří Havránek
28 Zoltán Miski

BRANKÁŘI
1 Tomáš Vaško
12 Tomáš Vaclík

03. 07. 1983
19. 03. 1989

OBRÁNCI
2 Karel Doležal
6 Radim Derych
7 Václav Cverna
13 Martin Švestka
18 Vlastimil Švehla
20 Tomáš Hrdlovič
23 Thiago Silveira da Silva

23.
22.
17.
27.
21.
01.
25.

12.
05.
05.
06.
05.
10.
03.

ZÁLOŽNÍCI
3 Diego Lattmann
4 Tomáš Kuchař
5 Tomáš Čáp
9 Adam Křiva
14 Marek Paulus
15 Jan Plešek
17 Martin Motyčka
21 Tomáš Mikulenka
22 Roman Mach

22.
25.
21.
22.
09.
05.
25.
15.
07.

02. 1985
08. 1976
11. 1978
04. 1986
10. 1989
07. 1988
02. 1985
03. 1980
05. 1985

ÚTOČNÍCI
8 Martin Prohaszka
10 Jaroslav Diviš
19 Pavel Žůrek
24 Tomáš Poznar

18.
09.
03.
27.

08.
07.
08.
09.

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

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

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

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

ÚTOČNÍCI
10 Dalibor Slezák
12 Lukáš Hartig
20 Miloslav Strnad
21 Milan Škoda
22 Aziz Ibragimov

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

1977
1978
1988
1977
1985
1984
1986

1973
1986
1988
1988

