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Drazí Bohemáci,
věřím, že se z nemocničního lůžka dostanu do Ďolíčku a budu s vámi.
Mám za sebou operaci kyčelního kloubu, která proběhla úspěšně a věřím,
že podobně proběhne i zápas s Čáslaví. Snad to bude bezbolestné a průběh bude hladký.
Předchozí dvě remízy možná někoho překvapily a zkušenosti z fotbalové
minulosti hovoří jasně. Žádný z týmů se nevyhne zaváhání a je důležité,
aby si s tím Bohemka dokázala poradit a nezmatkovala při první ztrátě.
Soupeři proti nám hrají velmi defenzivně, je těžké se prosadit. Minulý domácí zápas s Vítkovicemi se nám to podařilo a zápas jsme ztratili až v závěru, ale vyrovnání viselo ve vzduchu po spoustě neproměněných šancí.
Možná dobře, když takové varování přijde včas a se soupeřem, který nás
přímo neohrožuje.
Postup do ligy ještě jistý nemáme, podle toho se musíme chovat a hráči
k zápasům i přistupovat. Teď nás čekají dva domácí zápasy za sebou, ve
kterých budeme hrát jasně na vítězství a to by nás mohlo posunout k cíli.
Všichni doufáme, že zápas s Čáslaví proběhne v duchu fair-play a že rozhodne opravdu fotbalová kvalita na hřišti. Držím na dálku palce.

Antonín Panenka
Prezident Bohemians 1905
JA K T O
BY L O N
AP

Čáslav

– Boh

Branky:
emian
98.
s 190
Rozhodčí: Fikejz – 95.
5 1:1
Morávek.
(0:0)
ŽK: Brunc Býma – Tacin
nastavova
a, Santa
lík – Barte
rius.
ČK: 99.
běly jen t dalších sedm
k.
Slezák.
minut,
od rozho dvě,“ vysvě
Diváků:
i když
tlil
2500 (vypr
hemka dčího na půlic Dalibor Slezá do konce
Sestava
odáno).
už chyjeden
k, co
í čáře.
k zemi
z
se dozv
Čásla
T. Brezi FC Zenit Čásla
sražen útoků odvrá
ěděl
nský, Práši
„Dostal
tila. Poté v rozehrála
v:
Mora
(64. Fikejz
jsem lokte vec přímo
a Bol – Dolej Švenger – Kotrb
byl
popsal
), Hania
před zraky na půlicí
š
m do
a, Mráz
situaci
Sestava
čáře
k, Brunc (79. Urban),
,
pískal
Moravec. zubů a ještě
sudíh
Dian
lík, Špidl
strče
Kunášek Bohemians
mi zajel o Býmy.
čáry přímý ní od Ibrag Hned vzáp
1905: Sňoz en – Strnad.
do nohy
ětí ale
imov
(78. Barte– Kotyza (40.
kop, na
,“
sudí
To běže
Moravec), ík – Janek,
který šel a. Čáslav zahrá Býma odk) – Slezá
la již
Lukáš,
ského
osmá
Karal
do vápn
k, Škod
vala z
nákop
minu
půlicí
a (56. Ibrag , Morávek, Nikl,
prodloužil ta nasta a i brankář
stál sám
to minu
Roth
Švengr.
imov).
vení.
na malé
t hry,
právě
Dlouh

ODZIM

ZĎ
C

S

mnohých
vená
dva góly
Šven
m
karta
z ofsaj vápně a tečov ger na Fikejý Brezindišti i
v
jektivní
du, ale
na hřišt po závěrečné nastavené
ze,
al míč
sudím
m čase
do brank který
m hvizd
a hrůzn televizní zábě to nemůže
Býmou i vyvolané
, čery. Podle
é věci,
dokázat
r. „Ať
čelo,
nepřesný u, emoce
– to vše
dardku
tak
na
žádn
v hlem a
nepohlídá naší chyb se děly v
přinesl
noušků, který bylo
zmat
Čáslavi
závěru ý obzápa
me,“ prohl ou je, že
navíc provo
vadesát z toho témě v Čáslavi vypr s o druh eným
hemians
ásil kouč si takovou různé
oligové
ř
odán
standoprovodilkativními
boje uprominut takti tisíc v zelen
gesty Pavel Hoftych.
Pár vteři
obílém, o. 2500 fackého
směrem
závěrečná střed hřišt
n po náslečáslavský
sledovali
čil zápa
ke kotli Gól
brank
ě,
dedném
s.
tovka
Bodesetimin až
vedoucím Žádné další
rozehráníář Švenger.
nasta
drama přinesla nejvě ugólu Bohe
sudí
a
mians, vení, jak proklBýma ukon
„Čtyřiadvanejvíce vzruc tší
se neko
amoval
cet hodin hu.
nalo,
zápase
šlo dříve vyrovnání při
jadřovatse klub nesm po
očekával. , než kdok přioliv
hodčích, k výkonům í vyPo závě
hvizdu
se k sudím rečném
Nechcemeto respektuje rozhráči
i realiz u seběhli
škozovat v emocích me.
Bohe
ační
mian
fotbalu, jméno česk poslavi pokras. Fotbalisté tým
Čáv Čásla ale dění na ého
čovali
kacích.
hřišti
v provo
Uprostřed
Nebylo vi hovoří za
utvoř
to
hřiště
vše.
ilo
ani napo poprvé a
kterém klubko hráčů se
zřejm
sledy,“
, ve
najed
kání Luká
řekl po ě
jeden
utz domá nou upadl
Bohemian š Přibyl,
„Došlo
cích hráčů
ředitel
tam
Boj o s 1905.
postrkává k vzájemném .
se dlouh druholigové
ní něko
u
čů a
lika hrá
jeden
branek. o odehrával čelo
z nich
Nejdříve
nám nadá upadl.
rozhodčí Hra probíhala bez
čů...,
vali
pak
mužstva oba týmy do především
strkávali,“ se s námi do
mezi šestn
zakončen
si hlída
hého
popopsal
Dalibor
í příliš
áctkami,
poločasu la především
situaci
nepo
Slezák,
hodčích
po něko
zadní
ném
sudí
vrátka. uštěl, i obě
přilét
které
hvizd
lika
ozna
asistenta
ly ze
sporných
ho
u červe
Během
čil
uvedl,
a uděli
sektoru
drunou kartu
že
l mu již za viníka
kvůli tomuna pomezí
fanouškůmomentech
Bohemian Slezák udeř
po závě
kelím
il domá . „Do zápis
Bohemian rozrečs 1905
kapitány, přerušil zápa ky s pivem
námi
cího
u
Mare
tku.
rozhodčí
s na
. Hlavn
s na
hráče,“
k Nikl,
vlajkonoš aby se to
í sudí Býma
řekl
V útrob
neopakovpár minut
který
a upoz
do zápis kapitán
nice, takžeů v závěru
alo.
konferenceách stadionu
ornil oba
u naps
se emoc přilétla na Ze sektoru
už se
K tomu
al
šení, která proběhla
domácích
hrací
emoc
e muse
přibyla
ploch
nastavova
ly kroti
střídání
po utkán na adres velmi rychle e uklidily a
t na obou u dýmovu
tisko
a sudí
bez velký
dalo všem t celkem
utkání í nejsou možnrozhodčích
Býma
stranách.
sedm
ch proh vá
stejně
ozná
nezv
minut,
V páté prodlevám
bezprostř lákteří fanou ládla svoji á. Živo ale
což přiblimil, že bude
.
minutě
edně
skvěle
šci Bohe roli pořad bylo na hřišti
žně odpo
bližně
si na vápn nastavení
atelská
, kde po
mky.
pět
vídobné
se k
Polici
služba
závěrečný minut před
ě obho
situa
ani nědil stope míči dostal
koncem e opustila stadi
Tentokrát ce jako
šest stove hvizd. Na
Morávek,
ry a
proti Spar
zápa
on
sektor,
1:0. Fano ale už levač
k fanou
tě B v dostal se do
v žádn
kde se su a nečekala přiušci slavil kou mířil
prvním
poém přípa šků, tak
nacházelo
k sekto
na
přesn
zbyli
zápa
i
ru
su. Zvláš dě nemo
čtyři pořad přibližně
ě a Bohe poločase.
nepřístojn vlajkonoš gól a sudí
hli zvlád
koval
mka vedla
tě,
ů hostí
Býma
ostem
nout emotatelé, kteří
fanoušky když domá
nedocháze, i když tento znovu přibě
hvizdu
ivní
urážlivým cí gólman
se
hl
krát
lo. „Jen
Švenger závěr
na hrací přibližně
i gesty
oznámil, k žádným
dvac
provože se bude
Trenér plochu a chtěl et fanoušků. Po závě
rečné
Hoftych
i
til zpět
ve spolu se dostat k Bohemky dosta m
k sekto
hlavnímu
práci s
lo
ru.
dalšími
sudím
hráči je
u.
ale vráI

Bohemians

1905 –

ouš ků
oči ma fan

FC Zenit

U DU
BO J O DĚ TS KO

11

Čáslav

obsah
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Antonín Panenka znovu oceněn
rezident Bohemians 1905 Antonín Panenka se
v posledních měsících zaměřil na sbírání významných ocenění, která uznávají jeho sportovní
i lidské kvality. V poslední době nemohl rozdávat
fotbalovou radost přímo na hřišti, protože trpěl bolestí kyčelního kloubu, takže stoupal hlavně na
pódia při slavnostních příležitostech. Teď pobývá
v nemocnici právě po operaci kyčelního kloubu
a těší se na své další sportovní výkony. Právě na
nemocničním lůžku ho zastihla další dobrá zpráva.
Antonín Panenka obdržel Cenu Václava Jíry, kterou
fotbalový svaz oceňuje osobnosti z domácí scény.
Kromě Panenky se této pocty dostalo ještě bývalému funkcionáři Rudolfu Kockovi a trenérovi Ladislavu Škorpilovi. Tonda Panenka, pokud mu to jeho
zdravotní stav dovolí, dorazí z nemocnice i na zápas
s Čáslaví.
I

P

Hrajte
za Bohemku
proti Chelsea…

hcete reprezentovat Bohemku na evropské scéně
a zahrát si v originálních dresech Bohemky? Máte
šanci. Ultras Bohemians dostali pozvánku na turnaj
fanoušků EUROFAN, který se koná ve dnech 25.–28.
června 2009. Třetí ročník tohoto turnaje pořádají fanoušci ukrajinského klubu z malebného města Lvov.
Na turnaji přislíbili účast fanoušci reprezentující Zenit
Petrohrad, Chelsea FC, Chievo Verona, 1. FC Köln,
Schalke 04, Paris St. Germain, Heerenveen, AEK
Atény, Rapid Vídeň, Westerloo a další. Celkem se turnaje zúčastní 16 týmů a Bohemka je jedním z vyvolených v této vybrané společnosti. Ubytování pro
týmy je zajištěno. Součástí turnaje bude bohatý doprovodný program včetně DJ´s, možnosti návštěvy
rockového festivalu i prohlídka starobylého města
Lvov. Zahrajte si v dresu Bohemky proti Chelsea,
Schalke 04 a další evropským týmům. Bohemka jako
jediná bude reprezentovat Českou republiku. Mohou
se hlásit i skupiny fanoušků, pro bližší informace pište
v češtině do 25. dubna na email: me.to@me.com. I

3 Slovo trenéra
8 Lesní muž se vrací

Milan Škoda jen na tribuně
aždý z týmů přišel kvůli karetnímu trestu o jednoho důležitého hráče. Čtvrtou žlutou kartu dostal na Strahově útočník Milan Škoda a zápas
s Čáslaví tak stráví jen na tribuně. Škoda nastoupil
až v průběhu zápasu na Strahově a žlutou kartu dostal za obranný zákrok na půlicí čáře. Pro utkání
s Fulnekem bude opět k dispozici. Stejný trest za
čtyři žluté karty si při utkání s Bohemians odsedí
čáslavský stoper Mráz.
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TRPĚLIVOST PŘEDEVŠÍM...

O

d podzimního utkání v Čáslavi už uplynula
dlouhá doba, ale stále mám v paměti tehdejší zápas. Tehdy nás to hodně nadzdvihlo
a byli jsme po remíze 1:1 hodně naštvaní. Sami na
sebe, že jsme si neuhlídali závěr a také na sudího,
který utkání neřídil úplně standardně. I k tomu
bude směřovat příprava na dnešní zápas. Nesmíme
se nechat vyprovokovat rozhodováním rozhodčích,
musíme myslet jen na výkon na hřišti. Od toho jsou
diváci, aby reagovali a vnášeli do zápasu emoce.
A fanoušci Bohemky tohle umí perfektně, tudíž
doufám, že i s vaší pomocí bude zápas probíhat, jak
se sluší na souboj celků z čela druhé ligy.
Naše dva poslední zápasy nepřinesly plný bodový zisk a zápas se Spartou se příliš nevydařil ani
po herní stránce. S blížícím se koncem soutěže
týmy soupeře proti nám více brání, soustředí se
jen na defenzivu a proti Spartě jsme si s tím nevěděli rady. Domácí byli pohybliví a my jsme byli
naopak netrpěliví. Paradoxně možná tomuto týmu
by více svědčila první liga, kde se hraje více otevřený fotbal. Pokud nic nevymyslí Honza Morávek,
máme problém se dostat do kombinace. Ale o rezervách tohoto týmu víme a zároveň nemůžeme
chtít zázraky. Jsme rádi, že máme takový bodový
náskok, protože se nám výpadky určitě nevyhnou
a musíme s nimi počítat.

P AV E L H O F T Y C H
t r e n é r A- t ý m u
Je před námi ještě osm zápasů, z toho pět hrajeme v Ďolíčku, což je pro nás určitě výhoda. Hned
nejbližší utkání naznačí, jak jsou naše postupové
ambice reálné a zda se opravdu můžeme na čele
odtrhnout. Teď je to o přístupu a trpělivosti. To platí
pro všechny. Od vedení, přes trenéry a hráče, až po
fanoušky. O postup se můžeme připravit jen sami
vnitřním rozkolem a to si uvědomujeme. Proto
velmi oceňuji, že fanoušci nás na Strahově povzbuzovali celý zápas, i když se třeba tolik nedařilo, tak
z tribuny bylo neustále slyšet hlasité zpívání. Je na
nás, abychom fanouškům tuto důvěru oplatili.

Bohemians 1905 – FC Zenit Čáslav

3

FOTO MAGAZÍNU

Výchova dívek v Čechách...
Bohemians – Vítkovice 1:1, 21. kolo

UMBRO
hráč utkání
B

ěhem utkání můžete
volit nejlepšího hráče.
Stačí jen poslat sms
zprávu a budete se tak
podílet na volbě muže zápasu. V minulém domácím utkání tuto soutěž
vyhrál
Lukáš
Hartig,
který převzal cenu od
šéfa pražské ČSSD Petra
Hulinského. Volba UMBRO
hráče utkání je 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.
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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

Petr Kunášek:

LESNÍ MUŽ
SE VRACÍ
Ještě na podzim přispěl svým tradičně
bojovným výkonem k remíze v Čáslavi 1:1.
V lednu se tam ale vrátil a v neděli nastoupí na opačné straně barikády. Devětadvacetiletý Petr Kunášek přezdívaný Lesní
muž se na bouřlivou atmosféru v Ďolíčku
těší a slibuje: „Bude to mít šmrnc.“
Jak vzpomínáte na angažmá v Bohemians
1905?
Ty vzpomínky jsou trochu rozporuplné. Na jednu
stranu to bylo perfektní. Už jenom to, že jsem byl
v Bohemce, je něco, na co je radost vzpomínat. Ale
během toho mého působení jsme sestoupili, a to je
velká škoda. Někdy si říkám, že jsem tam přinesl
spíš smůlu. Přišel jsem až po postupu do ligy a odešel jsem ve chvíli, kdy se o ten postup zase bojuje.
Mezitím moc úspěchů nebylo.
To ale určitě nebyla jen vaše vina. Cítíte přesto, že jste v Ďolíčku mohl dokázat víc?
Nejsem zase tak velký hráč, ale vždycky jsem se
snažil ze sebe vydat všechno, co ve mně je. Kdybych byl povahově trochu jiný, mohlo to být lepší.
Měl jsem být větší flegmatik. Některé negativní věci
jsem si bral až moc. Nejsem slaboch, ale je lepší být
víc nad věcí, nepřipouštět si tolik porážky a neúspěchy. Já jsem v nich hodně babral, pořád jsem
se k tomu vracel. To nejde. Člověk musí být bijec
nejen na hřišti, ale i myšlením.

Bohemka se dostala Petru Kunáškovi pod kůži
a zůstane tam už napořád. „Budu chodit po vsi
a chlubit se tím, že jsem hrál za Bohemku,“ plánuje.

Na jeden okamžik ale musíte vzpomínat
v dobrém: na derby se Slavií a váš nádherný
gól...
To je první věc, která mi proletí hlavou při
zmínce o mém působení v Bohemce. Byl to nejsilnější pocit štěstí v mé kariéře, pocit absolutního
naplnění. Nejsem si jistý, jestli ještě někdy něco
podobného zažiju.

Tehdy jste běžel přes půl hřiště až pod
hlavní tribunu. Slavil byste gól stejně emotivně i v neděli, nebo byste z úcty k Bohemce
radost potlačil? V některých zemích se to tak
dělává...
Samozřejmě bych se radoval, i když asi ne tak intenzivně jako tenkrát. (směje se) Bylo by ale
zvláštní, kdybych se trefil a svěsil hlavu.
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tosti, které neproměnila. To se pak vždycky otočí
proti mužstvu. Pokusíme se toho využít. I my
máme mladého nadějného gólmana Frydrycha,
který skoro neinkasuje. Kdyby Bohemku vychytal,
nebylo by to špatné...
Podzimní zápas v Čáslavi byl dost divoký.
Hlavně v závěru vzplály vášně. Myslíte, že už
vychladly?
Řekl bych, že hráči Bohemky to v hlavách mají
pořád. Lehce vyostřené to možná bude. My se těšíme, takovou kulisu, jaká vládne na Bohemce, člověk nezažije každý víkend.
Budete i vy osobně brát vzájemný souboj
prestižně?
To uvidíte, co tam budu vyvádět. (směje se) Ne,
vážně: budu si hrát svou hru. Nepatřím k těm, kteří
se nechají vyvést z míry. Chápu, že hráči Bohemky
na to podzimní utkání nemůžou zapomenout. I já
jsem byl tehdy hodně rozčilený. Rozhodčí to v závěru vůbec nezvládl. Neodpískal faul a pak po domácím vyrovnání zápas ukončil, i když se ještě
mělo pokračovat.

Čáslav je stále ve
hře o postup. Jak hodnotíte vaše šance?
Máme trenéra, který
chce hodně dokázat
a nenechává nás v klidu.
Neustále nám předhazuje,
abychom
byli
hladoví po úspěchu. Po
psychické stránce máme
dobrou pozici. Útočíme
ze zadních pozic a to je
vždycky
výhodnější.
I v kabině se o šancích
na postup mluví. Necítíme ale takový tlak,
jaký byl na Bohemce.
Bereme to takhle: Čáslav ještě takhle vysoko nikdy
nebyla, je to pro ni historická příležitost, tak proč se
o ni nepokusit? U Bohemky je to něco jiného. Každý
cítí, že do ligy historicky patří, takže i kdyby vedení
na postup netlačilo, hráči se o něj musejí snažit. Je
to jejich povinnost.
Bohemka teď dvakrát za sebou jen remizovala se slabšími soupeři. Chcete ji ještě více
nahlodat?
V těch zápasech s Vítkovicemi a béčkem Sparty
sice ztratila body, ale pokaždé měla solidní příleži-

S fanoušky Bohemky jste měl vždycky dobrý
vztah. Myslíte, že to vydrží i v neděli, i když
přijedete v roli soupeře?
Já na ně myslím v dobrém a oni snad taky nemají
důvod mi něco zazlívat. Snad se nedočkám pískotu.
Tím, že jsem hrál za Bohemku, se mi splnil dětský
sen. Celý život na to budu vzpomínat.
Když jste odcházel z Bohemky, říkal jste, že
máte jeden mimofotbalový cíl: dodělat plot
kolem svého domu. Už je hotový?
Ještě ne, on je strašně dlouhý... (směje se) Už
jsme s tím docela hnuli, takže se to ale chýlí ke
konci. Zbývá poslední třetina. Rodiče mají les,
takže taťka vždycky nařeže dřevo a pak děláme
laťky. Jedna fanynka mi slibovala, že nám ten plot
přijede nalakovat na zelenobílo, ale teď to vypadá,
že asi zůstane hnědý...
Nedá mi to, abych nezeptal na váš další koníček: knihy. Co právě čtete?
Teď jsem si koupil Báje a pověsti Železných hor.
To je kraj u nás, koukáme na ně skoro z okna. Jsou
to místy až pohádkové příběhy, ale zároveň dost
pravdivé. Předčítám je večer přítelkyni Janě a ona
u toho usíná.
O vás se tam nepíše?
Kdepak, vystupují tam spíš záporné postavy.
Krutí panovníci, se kterými to lid vůbec neměl jednoduché. Je to zkrátka ze života.
Tomáš Radotínský

Bohemians 1905 – FC Zenit Čáslav

9

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!

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

S

to minut hry, dva góly v nastaveném čase, červená karta po závěrečném hvizdu, emoce v hledišti i na hřišti vyvolané nepřesným a zmateným
sudím Býmou – to vše přinesl zápas o druholigové
čelo, na který bylo v Čáslavi vyprodáno. 2500 fanoušků, z toho téměř tisíc v zelenobílém, sledovali devadesát minut taktického
boje uprostřed hřiště, až
závěrečná
desetiminutovka přinesla největší
drama a nejvíce vzruchu.
„Čtyřiadvacet hodin po
zápase se klub nesmí vyjadřovat k výkonům rozhodčích, to respektujeme.
Nechceme v emocích poškozovat jméno českého
fotbalu, ale dění na hřišti
v Čáslavi hovoří za vše.
Nebylo to poprvé a zřejmě
ani naposledy,“ řekl po utkání Lukáš Přibyl, ředitel
Bohemians 1905.
Boj o druholigové čelo
se dlouho odehrával bez
branek. Hra probíhala především mezi šestnáctkami,
rozhodčí oba týmy do zakončení příliš nepouštěl, i obě
mužstva si hlídala především zadní vrátka. Během druhého poločasu po několika sporných momentech rozhodčích přilétly ze sektoru fanoušků Bohemians na
asistenta na pomezí kelímky s pivem. Hlavní sudí Býma
kvůli tomu přerušil zápas na pár minut a upozornil oba
kapitány, aby se to neopakovalo. Ze sektoru domácích
vlajkonošů v závěru přilétla na hrací plochu dýmovnice, takže se emoce musely krotit na obou stranách.
K tomu přibyla střídání a sudí Býma oznámil, že bude
nastavovat celkem sedm minut, což přibližně odpovídalo všem prodlevám.
V páté minutě nastavení se k míči dostal Morávek,
skvěle si na vápně obhodil stopery a dostal se do podobné situace jako proti Spartě B v prvním poločase.
Tentokrát ale už levačkou mířil přesně a Bohemka vedla
1:0. Fanoušci slavili gól a sudí Býma znovu přiběhl
k sektoru vlajkonošů hostí, i když tentokrát k žádným
nepřístojnostem nedocházelo. „Jen oznámil, že se bude

nastavovat dalších sedm minut, i když do konce už chyběly jen dvě,“ vysvětlil Dalibor Slezák, co se dozvěděl
od rozhodčího na půlicí čáře. Čáslav rozehrála a Bohemka jeden z útoků odvrátila. Poté byl na půlicí čáře
k zemi sražen Moravec přímo před zraky sudího Býmy.
„Dostal jsem loktem do zubů a ještě mi zajel do nohy,“
popsal situaci Moravec. Hned vzápětí ale sudí Býma odpískal strčení od Ibragimova. Čáslav zahrávala z půlicí
čáry přímý kop, na který šel do vápna i brankář Švengr.
To běžela již osmá minuta nastavení. Dlouhý Brezinského nákop prodloužil právě Švenger na Fikejze, který
stál sám na malém vápně a tečoval míč do branky. Podle
mnohých z ofsajdu, ale to nemůže dokázat žádný objektivní televizní záběr. „Ať se děly v závěru různé
a hrůzné věci, tak naší chybou je, že si takovou standardku nepohlídáme,“ prohlásil kouč Pavel Hoftych. Gól
Čáslavi navíc provokativními gesty směrem ke kotli Bohemians doprovodil čáslavský brankář Švenger.
Pár vteřin po následném rozehrání sudí Býma ukončil zápas. Žádné další nastavení, jak proklamoval při
vedoucím gólu Bohemians, se nekonalo, vyrovnání přišlo dříve, než kdokoliv
očekával. Po závěrečném
hvizdu se k sudímu seběhli
hráči i realizační tým
Bohemians. Fotbalisté Čáslavi pokračovali v provokacích. Uprostřed hřiště se
utvořilo klubko hráčů, ve
kterém najednou upadl
jeden z domácích hráčů.
„Došlo tam k vzájemnému
postrkávání několika hráčů a jeden z nich upadl.
Nejdříve nám nadávali do
čů..., pak se s námi postrkávali,“ popsal situaci
Dalibor Slezák, kterého
sudí označil za viníka
a udělil mu již po závěrečném hvizdu červenou kartu. „Do zápisu rozhodčí
uvedl, že Slezák udeřil domácího hráče,“ řekl kapitán
Bohemians 1905 Marek Nikl, který do zápisu napsal
námitku.
V útrobách stadionu už se emoce uklidily a tisková
konference proběhla velmi rychle bez velkých prohlášení, která na adresu rozhodčích stejně bezprostředně
po utkání nejsou možná. Živo ale bylo na hřišti, kde po
utkání nezvládla svoji roli pořadatelská služba ani někteří fanoušci Bohemky. Policie opustila stadion přibližně pět minut před koncem zápasu a nečekala na
závěrečný hvizd. Na sektor, kde se nacházelo přibližně
šest stovek fanoušků, tak zbyli čtyři pořadatelé, kteří
v žádném případě nemohli zvládnout emotivní závěr
zápasu. Zvláště, když domácí gólman Švenger provokoval fanoušky urážlivými gesty. Po závěrečném
hvizdu se přibližně dvacet fanoušků Bohemky dostalo
na hrací plochu a chtěli se dostat k hlavnímu sudímu.
Trenér Hoftych ve spolupráci s dalšími hráči je ale vrátil zpět k sektoru.
I
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oprvé v letošním kalendářním roce se v kabině
Bohemky nekřičel vítězný pokřik. Zklamání
a rozpaky se mísily z výkonu a z výsledku Bohemky.
Klokani doma ztratili dobře rozehraný zápas s Vítkovicemi v poslední minutě zápasu, v nastaveném
času vyrovnal vítkovický dorostenec Lukáš Klímek.
„Jelikož jsme měli hodně zraněných, tak jsme
s sebou vzali ještě tři dorostence. Jeden z nich nakonec rozhodl,“ usmíval se po utkání trenér hostí
Vlastimil Palička. „Utkání jsme mohli rozhodnout už
v první půli. Pak jsme nehráli dobře, přesto jsme
měli obrovské šance. Tak dlouho jsme si koledovali,
až soupeř vyrovnal,“ nehledal výmluvy trenér Bohemians 1905 Pavel Hoftych.
V sestavě Bohemians stejně jako v Mostě chyběli
Jan Morávek i kapitán Marek Nikl. „Honza Morávek
se z Egypta vrátil s nějakou virózou, takže leží v posteli, ale příští týden už by měl být v pohodě. Dnes
se ukázalo, že nám v domácím prostředí chybí dvojnásob, protože jsme nevymysleli žádný moment
překvapení,“ přiznal po utkání trenér Hoftych. Nikl
už byl na soupisce, ale natažené tříslo ještě nebylo
dokonale vyléčené, proto ho znovu zastoupil Pávek.
Také Vítkovice nepřijely s kompletním kádrem.
„Rozpadla se nám prakticky celá obrana, chyběl
i útočník Prohazska. Měl jsem jen jednoho hráče na
střídání a toho jsem musel poslat na hřiště po půlhodině. Pomohli nám tři dorostenci,“ popsal stav
vítkovického kádru kouč Palička.
Na trávníku to vypadalo, že větší ztrátu zaznamenali Klokani. Ve středu zálohy nastoupil místo
Morávka Slezák, Vítkovice však dobrým pohybem
nedávaly domácím příliš prostoru. Dlouhé balóny za
obranu přinesly úspěch po půlhodině. Rychlík
krásně našel Slezáka, ten si ve velkém vápně zpracoval míč pravačkou a levou hned vypálil. Míč
krásně z úhlu zavěsil pod břevno. Při gólu se ovšem

zranil a musel vzápětí střídat. „Dalibora při souboji
při střele kopl hráč do nataženého lýtka a bylo to
hodně bolestivé. Nemohl s tím dál hrát. Ale podle
lékaře by to mělo být za pár dnů v pořádku,“ řekl
kouč Hoftych ke zdravotnímu stavu Dalibora Slezáka. Bohemka po vstřelené brance ožila, dostala
se do velkého tlaku, ale šance promarnila, tu největší poslal těsně vedle Jungr.

Bohemians 1905 – Vítkovice 1:1 (1:0)
Branky: 30. Slezák – 90. Klímek.
Rozhodčí: Ardeleánu – Košec, Teuber.
ŽK: Motyčka.
Diváků: 5728
Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Lukáš, Pávek, Rychlík – Moravec (75. Kotyza), Adam,
Slezák (33. Jungr), Róth – Škoda (56. Strnad), Hartig.
Sestava FC Vítkovice: Vaclík – Hrdlovič (89. Bednář), Cverna, Švehla, Čáp – Mach,
Motyčka (84. Klímek), Mikulenka, Lattmann – Diviš, Plešek (35. Křiva).
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Po přestávce se více osmělily Vítkovice a dostávaly se díky rychlým atakům křídelních hráčů
a útočníka Diviše často k zakončení. „Právě pohyblivý Diviš dělal našim stoperům problémy. Bohužel
jsme přestali hrát ve středu pole, po celé šíři. Obránci si to neměli s kým dát a balóny se nám vracely zpátky. Jen Hartig byl schopen udržet míč,“
hodnotil trenér rozpačitý výkon ve druhém poločase. Přesto se Bohemka dostávala do vyložených
šancí. Především trojice Jungr, Róth a zejména
Strnad spálili tutovky, které se v Ďolíčku už dlouho
neviděly. Útočný zmar dokonal v 80. minutě brankář Radek Sňozík. Strnad si špatně zpracoval míč
před brankářem, balón odskočil k Jungrovi, kterého
těsně před zakončením srazila k zemi dvojice vítkovických obránců. Penalta! Radek Sňozík s ní ale
naložil hodně špatně, Vaclík míč lapil do svých rukavic. „Radek je číslo jedna na penaltu. Dosud byl
stoprocentní. Nemyslím, že by to do budoucna mělo
mít nějaké následky, dnes to zapadlo do celého zápasu. Neproměňovali jsme šance a někteří hráči
měli vyloženější možnosti než je penalta,“ hudroval
trenér Pavel Hoftych.
Fotbalový osud se přiklonil na stranu snaživých
Vítkovic. V nastaveném čase se trefil střídající devatenáctiletý dorostenec Lukáš Klímek. Naběhl si
na vápno do prostoru středních záložníků a z první
propálil míč až do sítě. „Věřili jsme do poslední
chvíle, protože jsme stále ohrožovali branku sou-

peře. Je to pro naše hráče velká odměna, hrát na
Bohemce je pro každý tým svátek, což možná trochu ztěžuje pozici domácím,“ dodal Vlastimil Palička. Trenér Hoftych byl po výsledku zklamaný, ale
zároveň nepropadal panice. „Dnes jsme opravdu
nesehráli dobrý zápas. I přesto jsme si vypracovali
dostatek šancí a měli jsme vyhrát. V předchozích
zápasech jsme měli i štěstí, tentokrát se od nás odvrátilo. Máme stále náskok, teď se musíme rychle
vrátit na vítěznou vlnu, abychom nedopustili takovou sérii jako na podzim. I když nám chybějí někteří hráči, máme natolik široký kádr, že se musíme
s jejich absencí vypořádat,“ dodává trenér Pavel
Hoftych.
I
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SPARTA PRAHA B
BOHEMIANS 1905

0
0

J

ako přes kopírák, mohli si říci trenéři Sparty
a Bohemians po sobotním zápase. Utkání se
totiž nápadně podobalo podzimnímu derby. Bohemka měla převahu i šance, ale nedala góly. Vždy
Klokany vychytal vynikající brankář. V Ďolíčku to
byl Grigar, na Strahově Švenger. „Byli jsme netrpěliví, Sparta hrála dobře a nám se nepodařilo dát
rychle první gól. Proto jsme pak většinu zápasu
hráli v křeči a nebylo to ono,“ řekl po utkání trenér
Pavel Hoftych. Bohemka si připsala na Strahově

bod, na čele zvýšila náskok na druhou Jihlavu na
pět bodů a udržela si stejný, osmibodový odstup na
nepostupové třetí místo.
Zelenobílí přistoupili k utkání odpovědně. Jelikož
se hrálo dopoledne, odjel tým v pátek odpoledne po
tréninku na hotel, kde strávil předzápasovou noc.
„Jelikož několik kluků dojíždí mimo Prahu, nechtěli
jsme, aby vstávali brzy ráno. Přeci jen to není
běžný čas,“ zdůvodnil netradiční předzápasové
soustředění trenér Pavel Hoftych. A nebyla to je-

Sparta Praha B – Bohemians 1905 0:0
Rozhodčí: Hájek – Dobrovolný, Peřina.
ŽK: Sergio, Kadlec – Škoda, Nikl.
Diváků: 3133.
Sestava Sparta Praha B: Švenger – Droppa, Hejda, Švec, Podaný – Jeslínek (75. Valenta), Rada, Glaser (87. Kokoška),
Sergio – Třešňák (63. Kadlec), Piroška.
Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Nikl, Lukáš, Rychlík – Růžička (78. Kotyza), Morávek, Jungr,
Róth (70. Strnad) – Hartig (18. Škoda), Ibragimov.
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diná změna. Ty další se udály v základní sestavě,
do které se vrátil po zranění třísla kapitán Nikl. Dvě
změny nastaly v záloze. Lukáš Adam po drobných
zdravotních potížích byl jen na tribuně. Na jeho
místo se postavil Jungr. Na pravé straně dostal důvěru v základní sestavě Růžička. „Na pravé straně
neustále hledáme ideální řešení. Kotyza i Moravec
nemají stabilní výkonnost, stále chybí někdo, kdo
by potáhl míč a odcentroval. Honza Růžička podával
v minulých zápasech po střídání poctivé výkony
a proto dostal důvěru on,“ řekl kouč. V útoku pak
místo Škody nastoupil Ibragimov.
Zásah do taktiky týmu znamenala již 18. minuta,
kdy ze hřiště odkulhal Lukáš Hartig. „Do hry šel
Milan Škoda, který v posledních dvou zápasech
nebyl příliš vidět. Trochu jsme tím museli změnit
taktiku, protože každý z hráčů má jiné přednosti,“
dodal Hoftych. Největší šanci Bohemky měl již v 15.
minutě Pavel Lukáš, který po Jungrově rohu pálil
zblízka do gólmana. „Rychlá branka, to je klíč k takovýmto zápasům. Sparta hrála zezadu, mladí
hráči se dobře pohybovali a nepouštěli nás do vyložených šancí. Záloha se nenabízela podle našich
představ a obránci to překopávali dopředu,“ hod-

notil výkon trenér Bohemians. „Šance jsme si přesto vypracovali, ale nedokázali jsme je proměnit.
Bohemka má tu nevýhodu, že i když vedeme, tak
soupeř obranu příliš neotvírá a těžko se přidává
i druhý gól. I proto nemáme žádné bláznivé skóre
a co do počtu vstřelených gólů patříme do průměru.
Na Spartě jsme bohužel žádný nepřidali,“ litoval
Hoftych.
Do druhého poločasu vstoupila Bohemka ještě aktivněji. „Dařilo se nám domácí napadat, dělali chyby
a měli jsme i vypracované šance. Ale opakovalo se
jejich neproměňování. Navíc Spartě výborně zachytal Švenger,“ pochválil kouč gólmana domácích.
Ibragimov trefil břevno a ještě neproměnil nájezd
dvou na jednoho, další šance neproměnili Morávek,
Škoda a další. Tlak Bohemky ve druhém poločase
sílil, ale gól stále nepřicházel. „Bylo to podobné jako
na podzim. Ale mladíci ve Spartě mají dobrou fyzičku, takže vydrželi odolávat až do konce,“ dodal
Hoftych. Jeho tým ani pošesté na jaře neprohrál, ale
ze Strahova si přál plný bodový zisk. „I když jsme
na čele náskok zvýšili, chtěli jsme tady vyhrát. Měli
jsme na to a výkon mohl být lepší.“
I
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NOVINKY ČKU
Í
L
O
hcete reprezentovat Bohemku na evropské scéně
a zahrát si v originálních dresech Bohemky? Máte
šanci. Ultras Bohemians dostali pozvánku na turnaj
fanoušků EUROFAN, který se koná ve dnech 25.–28.
června 2009. Třetí ročník tohoto turnaje pořádají fanoušci ukrajinského klubu z malebného města Lvov.
Na turnaji přislíbili účast fanoušci reprezentující Zenit
Petrohrad, Chelsea FC, Chievo Verona, 1. FC Köln,
Schalke 04, Paris St. Germain, Heerenveen, AEK
Atény, Rapid Vídeň, Westerloo a další. Celkem se turnaje zúčastní 16 týmů a Bohemka je jedním z vyvolených v této vybrané společnosti. Ubytování pro
týmy je zajištěno. Součástí turnaje bude bohatý doprovodný program včetně DJ´s, možnosti návštěvy
rockového festivalu i prohlídka starobylého města
Lvov. Zahrajte si v dresu Bohemky proti Chelsea,
Schalke 04 a další evropským týmům. Bohemka jako
jediná bude reprezentovat Českou republiku. Mohou
se hlásit i skupiny fanoušků, pro bližší informace pište
v češtině do 25. dubna na email: me.to@me.com. I

C

Antonín Panenka znovu oceněn
rezident Bohemians 1905 Antonín Panenka se
v posledních měsících zaměřil na sbírání významných ocenění, která uznávají jeho sportovní
i lidské kvality. V poslední době nemohl rozdávat
fotbalovou radost přímo na hřišti, protože trpěl bolestí kyčelního kloubu, takže stoupal hlavně na
pódia při slavnostních příležitostech. Teď pobývá
v nemocnici právě po operaci kyčelního kloubu
a těší se na své další sportovní výkony. Právě na
nemocničním lůžku ho zastihla další dobrá zpráva.
Antonín Panenka obdržel Cenu Václava Jíry, kterou
fotbalový svaz oceňuje osobnosti z domácí scény.
Kromě Panenky se této pocty dostalo ještě bývalému funkcionáři Rudolfu Kockovi a trenérovi Ladislavu Škorpilovi. Tonda Panenka, pokud mu to jeho
zdravotní stav dovolí, dorazí z nemocnice i na zápas
s Čáslaví.
I

P

Ď
Z

Hrajte
za Bohemku
proti Chelsea…

Milan Škoda jen na tribuně
aždý z týmů přišel kvůli karetnímu trestu o jednoho důležitého hráče. Čtvrtou žlutou kartu dostal na Strahově útočník Milan Škoda a zápas
s Čáslaví tak stráví jen na tribuně. Škoda nastoupil
až v průběhu zápasu na Strahově a žlutou kartu dostal za obranný zákrok na půlicí čáře. Pro utkání
s Fulnekem bude opět k dispozici. Stejný trest za
čtyři žluté karty si při utkání s Bohemians odsedí
čáslavský stoper Mráz.

K

I
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BOHEMIANS 1905 – kádr pro 2. ligu
Pavel Hoftych

Pavel Medynský

9. 5. 1967
trenér

28. 10. 1964
asistent trenéra

Václav Hradecký

Pavol Švantner

27. 9. 1948
asistent trenéra

25. 11. 1966
asistent trenéra

Vladimír Hric

Miroslav Šimeček

28. 1. 1959
masér

31. 5. 1959
masér a kustod

Luboš Ptáček
20. 9. 1960
lékař
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1

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 Zenit Čáslav

D

o Ďolíčku přijíždí Čáslav, která je už pravidelným soupeřem Bohemky v posledních
čtyřech sezonách. Kromě loňské ligové byla
vždy ve stejné soutěži jako Klokani.
První fotbalové mužstvo bylo v Čáslavi založeno
roku 1902, kdy septimáni zdejšího gymnázia ustavili první fotbalovou jedenáctku s názvem SK
STELLA (Hvězda) Čáslav. Jejich sportovní iniciativa
však nebyla profesorským sborem přijímána s porozuměním a tak museli své zápasy hrát až na
vzdáleném vojenském cvičišti.
Situace se rychle měnila a fotbal se záhy stal oblíbeným sportem. Roku 1927 zahájil svou činnost
SK Čáslav. Uvedené fotbalové mužstvo nezůstalo
dlouho osamoceno a ve třicátých letech byla založena další jedenáctka pod názvem DSK Čáslav.
Tento však záhy úplně zanikl.

Roku 1943 vznikl další klub s názvem Slavoj Čáslav, který se v roce 1949 sloučil s SK Čáslav, aby
spolu vytvořili jednotný klub pod názvem SK KOSMOS Čáslav. Ten záhy obsadil první místo v podzimní mezitřídě a zajistil si postup do tehdejší
krajské soutěže. V roce 1950 byl účastníkem zemské ligy. Po ukončení soutěže klub sestoupil do přeboru kraje a v roce 1951 ještě do třídy nižší. Krize
místní kopané pak trvala až do roku 1960 a mužstvo sestupuje až do okresního přeboru. Postupem
času se situace začala zlepšovat a v sezoně 1967-68
mužstvo postupuje až do divize. Sedmdesátá léta
jsou ale opakováním krize let padesátých.
Po roce 1989 přešel čáslavský fotbal pod záštitu
závodu Zenit s.r.o. a změnil i svůj název na současný FC ZENIT ČÁSLAV. Novým prvkem v činnosti
FC se stala zvýšená orientace na mládež, která
spolu s dalšími změnami vedla k takovému zlepšení
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hráčských výsledků, že klub v roce 1998 postupuje
opět do divize a v ročníku 2003-04 dokonce do ČFL,
kde si po dvou sezónách vydobyl postup do II.ligy,
což je největším dosavadním úspěchem čáslavské
kopané. V současné době hraje FC Zenit Čáslav
a.s. II. ligu třetí sezónu.
V současné době má FC Zenit Čáslav jedenáct
mužstev hrajících v jednotlivých kategoriích.
Kromě výše uváděného „A“ mužstva, dále „B“ mužstvo dospělých hrajících I.A třídu, mužstvo st. a ml.
dorostu v dorostenecké divizi, mužstvo st. a ml.
žáků rovněž v divizi, dále mužstvo st. a ml. „B“ žáků
hrajících žákovskou I.A třídu a dvě hrající mužstva
minižáků v okresním přeboru a jedno mužstvo minižáčků tzv. předmini.

V této sezoně útočí Zenit na historicky nejlepší
postavení klubu. Do jarních bojů vstupovala Čáslav
ze čtvrté pozice, ale s minimálním odstupem na postupové příčky. „Chceme zůstat nenápadní a být
černým koněm, který zaútočí zezadu,” dodává čáslavský manažer Martin Svoboda. „Když jsme nahoře, tak tam hodláme zůstat. I jako kouč to chci
dokázat,” prohlásil trenér Miroslav Koubek, muž
všeobecně považovaný za strůjce podzimního
úspěchu. I během úvodních jarních kol se Čáslav
drží na špici, přestože tým v zimní přestávce přišel
o nejdůležitější hráče. Devítigólového kanonýra
Strnada, který se vrátil do Ďolíčku, brankář Švenger do Sparty a stoper Brezinský je dlouhodobě na
marodce. „To máme klíčovou osu mužstva,” glosoval kouč Koubek. „Především branky Strnada se
budou těžko nahrazovat.”
Na jaře Čáslav ještě neprohrála a dosahuje střídavých výsledků. Remízy 0:0 střídá s výhrami. Tři body
si odvezla z Fulneku a ze Sparty B, v posledním zápase, v dohrávce 18.kola porazila doma ve středu
Vítkovice 3:0. Díky této výhře se vyhoupla na druhé
místo tabulky, takže v Ďolíčku to bude souboj
prvního s druhým. Čáslav ztrácí na Bohemku pět
bodů, stejně jako Jihlava a je vážným kandidátem
v boji o postup. Pro mnohé je to překvapením. „Neřekl bych, že přímo překvapením, kdo se ve fotbale
pohybuje, tak ví, že se nám opravdu podařilo získat
kvalitní hráče. V každé soutěži je důležité dobře
začít, a to se nám povedlo. Potom už na hráčích byla
vidět dobrá sehranost a i vítězná šňůra jim samoz-

řejmě pomohla i po psychické stránce. Navíc se nám
vyhýbala marodka, kluci drželi pohromadě, vytvořili
dobrou partu a výsledky se dostavily,“ říká trenér
Koubek a dodává. „Fotbal je kolektivní hra a je třeba
si uvědomit, že žádný hráč není nenahraditelný.
Věřím, že kádr, který máme v současné k dispozici,
si sedne a budeme pokračovat v těch výkonech jako
na podzim. Nechceme se totiž vzdát předních pozic.
Máme chuť zůstat tam, kde jsme teď.“
Podzimní zápas přinesl hodně emocí. Jedinou
branku Bohemky dal v 95.minutě Jan Morávek, domácí na 1:1 vyrovnali v 98.minutě. V druholigové
sezoně před dvěma lety se Čáslavi v Ďolíčku dařilo.
Vyhrála tady 1:0, naopak Bohemka při jarní jízdě
zvítězila na čáslavském hřišti 3:1. Tento zápas se
vryl do myslí fanoušků těžkým zraněním Dalibora
Slezáka, který si po vstřeleném gólu zlomil ruku. Po
znovuzrození Bohemky byla Čáslav prvním týmem,
který Bohemka v mistrovském zápase porazila.
V 4.kole ČFL doma Klokani zvítězili 1:0 brankou Milana Škody z 90.minuty. Na jaře pak divoký zápas
řízený sudím Makovičkou skončil 2:2.

Vedení FC Zenit ČÁSLAV a.s.:
předseda představenstva: Ing. URBAN Milan
sportovní sekretář FC: DUCHEČEK Ivo
manažér FC: SVOBODA Martin
ekonomický ředitel: Ing. STRNAD Jaromír
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očima fanoušků

BOJ O DĚTSKOU DUŠI
Autor: gotcha

S

jíždíme polednem ze Strahova na Výtoň, kde holky na
zahrádce dávají kalhotky zpod sukní všanc, však je
zase třiadvacet ve stínu, a povídám zbytku Lombardova
auťáku: „Co byste chtěli? Tohle byla přesně moje
Bohemka, nepříliš schopná, zato impotentní. A takové to
mužstvo, co dá na Julisce trojku v úvodní čtvrtině zápasu,
to je mi podezřelé, cizí.”
Vyděsila mě kolegyně, jsou to tři týdny. Má čtyřletého
synka a řeknu vám, tahle pidigenerace žije šedosmutně,
ač je jaro nebývale subtropické, kluk například ještě nikdy
nehrál s kamarády fotbal na dvě, a to ani ve školce, pěkně

prosím. Jsou jim čtyři a kopou si v předsíni s rodičema,
jeden na jednoho, většinou hrají ameriku, jak se tomu za
nás říkalo, ale kdoví, jestli už hru na jedinou branku nenazývají jinak. „Mikuláš si hrozně přeje dres, asi mu koupím
slávistickej, he,“ utrousila matka. He?
Jako by mu chtěla koupit osmnáctý díl mašinky Tomáše,
jako by mu kupovala žabky na břeh! Je jí jedno, že tímhle jediným darem navždy lajnuje synovu osobnost, predikuje životní preference, vybírá mu přátele, klobásy, rozhoduje,
bude-li kluk o nedělích močit do mušle či do žlabu. Prostě
ženská, která má reprezentační dres na vrcholu komínku, no.
„Neblázni a vydrž,“ překonal jsem vyhlášenou neschopnost
a ve fanshopu obstaral zelenobílé triko, na něž bryskně nažehlili hochovo jméno a číslo pět, že mu jako bude pět. A taktéž aby nebyl smutný, když se na hřišti nebude dařit pětce –
vždyť v Bohemce už po Karlu Radovi nenosí tuhle číslici nikdo.
Byl to povznášející pocit, vidět chlapce v novém. Prvně
přišel na utkání s Vítkovicemi, to ještě tvrdil, že fandí
oběma, nám i chacharům. Malý, ale vychytralý, dumal
jsem, ale zápas skončil a dítě řeklo: „Zaprvé nevím, proč
s tebou máma kamarádí, protože jsem viděl, jak kouříš,
a zadruhé... škoda, že Bohemka nevyhrála. Už jí fandím.“
Vděčně jsem ho pozval na klobásu a zavzpomínal na svůj
první dres. Mladí nám už neuvěří, ale mít na zádech vlastní
jméno, to byl mokrý sen. I přesto vypadal ten dres na pražské poměry luxusně, poslala ho meine tante ze švýcarska,
bylo mi devět. Modrobílý s kobylkou. Grasshopper Zürich,

neměl jsem v životě prudší záchvat radosti. Pár dnů jsem
v něm nechtěl ani hrát, byl spíš na chlubení. Až za týden.
Základní škola janošíkova 1320 měla hřiště pískové
a občas se na nás před odpoledkou přišly podívat i spolužačky. Snad kvůli některé z nich jsem vyběhl ve svátečním,
jedním okem pidlal na svou kobylku, druhým na holky..
a najednou se písek maltil s krví a tyč brány se kinklala,
jak třtina na ostrově Negros. Čert vem, že budu házet prasátka až do krematoria šesti čelními stehy, čert vem, že
jsem přišel o půl jedničky vpravo dole, na což si vzpomenu
při každém líbání. Ale ten dres! Náhle byl rudý a já začal
otřeseně – z bolesti a ze zoufalství – chodit na Letnou, což
mi vydrželo až do devítky.
V sobotu navštívil synátor mé kolegyně druhý zápas Bohemky a podruhé to byla hrůza; nechci více komentovat,
nechci být pověrčivý. A odpoledne pak přijel na palačinku
se zmrzlinou do Podskalské celnice. Posero, posranej,
brumlal si, nečekaně mi dal pěstí a shodil mě do křoví ve
stráni, která odděluje dvě pražské epochy – před asancí
a po ní. Nový dres už se začíná párat, ale o chlapci je, myslím, rozhodnuto. Jeho kamarády budou ritchie, kocábek,
che, a.f.k., haku-haku... takhle nějak jsem to celé myslel.
PS: a prosím, pokud nejsme mučeni, neskandujme už
napříště pokřik o Spartě, buzerantů partě. Nejen kvůli přítomným dětem; potěšíme tím i mne.
Zdroj: www.coitus1905.bloguje.cz
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DRUHÁ LIGA JDE DO FINIŠE
osledních osm kol zbývá do konce druhé
ligy, posledních 24 bodů je ve hře nejen
o postup do nejvyšší soutěže. Výchozí pozici
má nejlepší Bohemka, která vede s pětibodovým
náskokem a navíc je suverénní i v tabulce pravdy,
která posuzuje ztráty a zisky na domácích a venkovních hřištích. Klokani mají 16 plusových bodů,
to je dvakrát více než Čáslav a Jihlava. Navíc zelenobílé v následujících osmi kolech čeká pět zápasů
v Ďolíčku a jen tři na hřišti soupeře. Všechny tyto
údaje hovoří pro Bohemku, ale rozhodovat se bude
v následujících dvou měsících. „Zápas s Čáslaví
hodně napoví. Myslím, že je pro nás dobré, že se
o postup pere více týmů. Ale chceme poodskočit,
aby se o nás ostatní přestali zajímat a rvali se
o druhé postupové místo mezi sebou. To by byla ta
nejlepší varianta do druholigového finiše,“ říká trenér Bohemians 1905 Pavel Hoftych.
Můžete si prohlédnout i vylosování posledních
osmi kol. Do tabulky jsme zařadili čtyři kluby,
které mají aktuálně reálnou šanci na postup. Výchozí postavení je toto: 1. Bohemians 1905 46

P

23. kolo
Opava
Jihlava
Bohemians 1905

Dukla Praha
Třinec
Čáslav

24. kolo
Čáslav
Most
HFK Olomouc
Bohemians 1905

Opava
Jihlava
Dukla Praha
Fulnek

25. kolo
Jihlava
Dukla Praha
Hradec Kr.
Karviná

HFK Olomouc
Třinec
Čáslav
Bohemians 1905

26. kolo
Čáslav
Most
Bohemians 1905

Jihlava
Dukla Praha
Slovácko

27. kolo
HFK Olomouc
Dukla Praha
Jihlava

Čáslav
Sokolov
Bohemians 1905

28. kolo
Bohemians 1905
Čáslav
Sokolov
Karviná

Hradec Králové
Ústí n. Labem
Jihlava
Dukla Praha

29. kolo
Most
Dukla Praha
Jihlava
Třinec

Čáslav
Vítkovice
Sparta B
Bohemians 1905

30. kolo
Bohemians 1905
Fulnek
Sparta B
Čáslav

Ústí n. Labem
Jihlava
Dukla Praha
Třinec

bodů, 2. Čáslav 41, 3. Jihlava 41, 4. Dukla 38.
Všechny čtyři kluby deklarovaly zájem postoupit,
takže toto kvarteto bude v závěrečných bojích asi
nejsledovanější.
Bohemka má lepší vzájemné zápasy s Duklou,
další dva soupeři ji na jaře teprve čekají. Klokani na
podzim porazili Jihlava 2:0, jarní souboj je na programu ve 27. kole. Zápas s Čáslaví je na řadě právě
teď. „Po Fulneku nás rozhodně nečekají lehcí soupeři. Výjezdy na Moravu nejsou příliš oblíbené. Karviná i Třinec budou hodně kousat, proto chceme mít
náskok již před těmito duely,“ upozorňuje trenér
Hoftych na důležitost dvou domácích zápasů.
I
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KLOKANKY HRAJÍ FUTSAL
B

yl pozdní
večer,
2. dubna, nebývale teplý večer na toto roční období a čas futsalu na Strahově. Ačkoliv se tento zápas jevil jako
jednoduchý, jelikož naše Áčko minulý týden soupeře, tým La Tralalala, přestřílelo 8:0, opak byl nakonec pravdou.
Jak už bývá před zápasem zvykem, nejprve nás
trenér vyhnal na rozcvičku s cílem protáhnout a zahřát tělo. Při ní jsme se navzájem bavily povídáním
o tom, koho zrovna dnes něco bolí, kdo je nastydlý
atd. Taková normální hypochondrická vložka, nic
závažného, stejně potom při zápase každá z nás
běhá na place, co jí síly stačí. Horší byl čas těsně
před zápasem, kdy jsme už stály na hřišti a kopaly
směrem na bránu, abychom trošku pocvičily naši
vynikající brankářku Káťu. Při pohledu na druhou
stranu hřiště zjistíme, že soupeř má v týmu 11
holek do pole, zatímco nás je jen 6. Z tohoto důvodu začínal i zápas o chvilku později, jelikož než
zapíšete čísla jedenácti hráček do zápisu o utkání,
chvilku to trvá. „No holky, tak ty nás asi utahaj...“
Rozhodčí pískl začátek a lítý boj šelem začal.
Soupeřky hrály svůj čtvrtý zápas v životě, a tak to
co nezvládaly herně, doháněly různým strkáním
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a držením za ruce, popřípadě za
dresy. Fanoušci soupeřek byli
ten den v přesile, tudíž pokřikovali, jak se dalo. Po první půli
jsme zaslouženě vedly 2:0 a pocit to byl
vskutku krásný. Ovšem ve druhé půli nás zradily
jak naše skomírající síly, tak natažený sval naší
brankářky. Dostaly jsme hloupý ušmudlaný gól.
Trošku nás to srazilo a soupeřky naopak navnadilo.
Pak už se zbytek zápasu odvíjel v duchu: „Panebože, hlavně ať už ten pán na postranní čáře
pískne konec“.
Sice jsme zvládly dopravit míč ještě alespoň jednou do brány soupeřek, ale pořád to nebylo ono.
Pět minut před koncem jsme předvedly rychlý tah
na bránu, ten však byl znenadání zmařen a soupeřky mohly jít kupředu. Velká chyba! Žádná z nás
už neměla sílu se vrátit a zabránit druhému gólu.
Pak nastalo malé zdržování hry. Za stavu 3:2 jsem
s funěním doklusala pro míč ležící v naší bráně,
kde mi Káťa pošeptala, že přece nemusím na rozehrávku běžet, ale jen si pozvolna vykračovat
a kochat se teplým jarním večerem. Jó, to mi šlo
opravdu dobře. Nakonec jsme daný stav udržely
a slavně zvítězily. Ale byla to fuška. Ještě, že jsme
šly tomu futsalovému štěstíčku naproti.
Hana Dobruská

FANSHOP

NABÍZÍ
SLEVY NA UMBRO

d pátku 17. 4. můžete ve fanshopu i přes eshop
využít zajímavou slevu na vybrané zboží
značky Umbro. Slevy se pohybují od 10 až do 50%
– podle konkrétní položky, na nejvyšší slevu dosáhnou členové Družstva Fanoušků Bohemians.
Pokud jste členem DFB, při nákupu přes eshop
uveďte do poznámky Vaše členské číslo, po zkontrolování údajů bude sleva upravena.
Kromě nabídky bot, které zakoupíte již od 599 Kč,
černých venkovních dresů z loňské sezony za
500 Kč (ty zakoupíte jen přímo ve fanshopu), jsou
do slevové nabídky aktuálně přidány:

O

• Triko Diamond bílé – původní cena 799,
nyní 719, resp. 559 pro členy DFB
• Triko Diamond zelené – původní cena 899,
nyní 810, resp. 629 pro členy DFB
• Triko Football černobílé V – původní cena 799,
nyní 639 resp. 479 pro členy DFB
• Triko Football černý pruh – původní cena 899,
nyní 719 resp. 539 pro členy DFB
• Mikina Football – původní cena 1499,
nyní 1049 resp. 749 pro členy DFB
Aktuální nabídku, včetně velikostí naleznete na
eshopu.
Od minulého pátku jsou pro Vás k dispozici také
3 slevové balíčky, u nichž výrazně ušetříte a nedávno se těšily velké oblibě. Každá z nabídek má
omezený počet, akce tedy platí do vyprodání zásob.
Nakupovat je možné ve fanshopu, i přes eshop.
BALÍČEK 1 – Autosada:
obsahuje držák na nápoj, škrabku na led,
záhlavníky, siluetu hráče a osvěžovač.
Při akční ceně 390 Kč ušetříte 115 Kč.
BALÍČEK 2 – Sada náramků:
obsahuje všechny 3 silikonové náramky, které
jsou momentálně v nabídce + náramek s korálky.
Při akční ceně 200 Kč nyní ušetříte 60 Kč.
BALÍČEK 3 – Sada placek:
obsahuje všechny placky v nabídce – 3 malé, 2 velké
a s otvírákem. Při akční ceně 170 Kč ušetříte 40 Kč.
Nadále můžete kupovat i jarní postupovou specialitu – zelené keramické vajíčko s fazolí (60 Kč),
ze kterého po několika dnech zalévání začne růst
rostlina. Na vajíčku nechybí logo Bohemky a nápis
„Rostu do 1. ligy“.
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OTEVÍRACÍ DOBA FANSHOPU:
Pondělí 11 – 17
Úterý 11 – 17
Středa 12 – 19
Čtvrtek 11 – 17
Pátek 11 – 17
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JAK SI VEDOU

MLADÍ KLOKANI
N

áš nejstarší dorost nevstoupil do jarních
záchranářských bojů ideálně, a tak se
trenér Jiří Nos rozhodl dát týmu impuls svou
rezignací. Tu sportovní ředitel mládeže David
Vavruška přijal a sám se nejsledovanějšího
mládežnického výběru ujal. Z předchozího příbramského působiště si k Botiči přivedl asistentské duo Hasman – Kadaně a osvědčená
spolupráce začala hned fungovat. Ve dvou
zápasech pod novým realizačním týmem
neztratili ani bod a pomalu se začínají vzdalovat sestupovým vodám. Bude to však ještě
tuhý boj.
Také náš B dorost prožívá existenční starosti
a o své setrvání ve druhé dorostenecké lize se
bude muset ještě rvát. Povzbuzením v bojích
o záchranu může být bezbranková remíza s letenským rivalem.

David Varuška, sportovní ředitel mládeže a nový
trenér dorostu.

Téměř na výbornou si v prozatímní jarní části
soutěže počínají C dorostenci vedení Richardem
Havlíkem. Skvělý start do soutěže přibrzdilo až
dosud poslední odehrané kolo, ve kterém zelenobílí prohráli v domácím prostředí s Hradcem
Králové.
D dorost se žádného sestupu obávat nemusí,
a tak mohou hrát svěřenci Pavla Novotného
v relativním klidu. Nejzajímavějším jarním výsledkem je domácí prohra se Spartou 2:3, přičemž vršovičtí vedli po poločase 2:0. Vedení
bohužel neudrželi, přesto utkání ukázalo, že se
mohou měřit s každým.
Rozpačitě vstoupili do fotbalového jara naši
A-žáci. Po dvou výhrách (s Vejprnicemi a v Jablonci) přišlo na elitní žákovský výběr hlušší období. Doma nejprve podlehli Spartě a o týden
později i v Plzni. V minulém týdnu sehráli
krásné představení s Teplicemi. Klokani prohrávali postupně 0:2 i 1:3, přesto dokázali vyrov-
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1. liga – starší dorost, tabulka po 21. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tým
SK Sigma Olomouc
AC Sparta Praha
FC Tescoma Zlín
SK Slavia Praha
FK Teplice
FC Hradec Králové
FC Baník Ostrava
FK Baník Most
1. FK Příbram
FC Bohemians 1905
1. FC Brno
FC Viktoria Plzeň
SK Dynamo Č. Budějovice
FC Vysočina Jihlava
1. FC Slovácko
Slezský FC Opava

Z
21
20
21
21
21
20
19
20
20
21
21
19
20
20
21
19

V
13
14
11
10
10
9
8
8
7
6
7
6
6
6
3
3

R
5
1
5
5
2
5
6
3
4
6
3
6
4
2
7
6

P
3
5
5
6
9
6
5
9
9
9
11
7
10
12
11
10

skóre body
43:17
44
49:30
43
38:26
38
40:32
35
44:39
32
22:21
32
35:23
30
32:40
27
26:36
25
28:30
24
28:31
24
26:32
24
28:33
22
35:50
20
17:35
16
24:40
15

Česká liga – starší dorost, tabulka po 20. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tým
FK Mladá Boleslav
FC Slovan Liberec
SK Slavia Praha B
FK Teplice B
FK Meteor Praha VIII
SK Dynamo Č. Budějovice B
SK Motorlet Praha
FK Baník Most B
Fotbal Pardubice
AC Sparta Praha B
FK Baumit Jablonec
SK Kladno
FC Hradec Králové B
FC Viktoria Plzeň B
FC Bohemians 1905 B
RMSK Cidlina N/Bydžov

Z
20
20
16
19
19
19
20
19
19
20
20
18
19
20
20
20

V
17
10
10
10
9
8
8
6
8
6
6
5
5
5
4
3

R
1
4
2
2
5
5
4
9
2
6
4
6
6
5
3
4

P
2
6
4
7
5
6
8
4
9
8
10
7
8
10
13
13

skóre body
66:17
52
39:30
34
39:22
32
34:26
32
27:21
32
36:40
29
30:31
28
29:23
27
27:26
26
30:31
24
20:28
22
23:30
21
25:37
21
26:32
20
18:37
15
18:56
13

nat na konečných 3:3. Pražané tak doslova
utekli hrobníkovi z lopaty. V případě další prohry by se již pomalu ale jistě začala ztrácet naděje na zisk titulu. Remízou s jedním z hlavních
rivalů svou šanci mladíci notně přiživili.
B žáci pod vedením zkušeného Jaroslava Rychlého vstoupili od jara prohrou s Podolím, poté si
však připsali dvě výhry v řadě a vzdalují se sestupovým příčkám. Ještě však není nic jistého
a mladé Klokany čeká boj až do posledního kola.
V druhé soutěži, Pražském přeboru, se zelenobílým daří střídavě a výsledkem je prozatímní pozice ve středu tabulky.
Ligoví C žáci doplácejí zejména na výkyvy ve
výkonnosti. Například poslední dvojutkání tomu
bylo jasným důkazem. Po slibném výkonu
v Plzni, kde svěřenci Marka Kopače slavili výhru
2:0 přišlo domácí „vystřízlivění“ v podobě matného výkonu a prohry 0:4 s Teplicemi.
D žáci útočí v těžké divizní skupině ze středu

1. liga – ČFL – starší žáci, tabulka po 20. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tým
SK Slavia Praha
Bohemians 1905
FK Teplice
AC Sparta Praha
FK Marila Příbram
FK Baník Most
SK Dynamo Č. Budějovice
FC Viktoria Plzeň
FC Hradec Králové
FK Mladá Boleslav
Fotbal Pardubice
FC Slovan Liberec
SK Kladno
FK Baumit Jablonec
TJ Vejprnice
FK Hořovicko

Z
20
20
20
20
19
20
20
20
20
20
20
20
19
20
20
20

V
15
13
13
12
11
9
9
9
8
7
6
7
4
4
3
0

R
1
4
3
5
2
7
4
4
6
5
6
2
3
2
4
0

P
4
3
4
3
6
4
7
7
6
8
8
11
12
14
13
20

skóre body
69:17
46
46:14
43
65:26
42
48:23
41
47:22
35
37:24
34
56:26
31
48:25
31
50:24
30
52:38
26
49:32
24
34:32
23
30:49
15
23:48
14
17:45
13
6:232
0

Divize – starší žáci, tabulka po 16. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
SK Slavia Praha B
SK Motorlet Praha
FK Tábor
FC Viktoria Plzeň B
FK Tachov
Bohemians 1905 B
AFK Slavoj Podolí Praha
FC Písek
SK SENCO Doubravka
SK Dynamo Č. Budějovice B
FK MARILA Příbram B
Slovan Jindřichův Hradec
Klatovy
SK Strakonice 1908

Z
17
16
16
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

V
14
14
8
8
6
7
7
6
6
5
4
4
3
2

R
2
0
5
3
5
1
1
4
2
4
4
2
2
3

P
1
2
3
6
5
8
8
6
8
7
8
10
11
11

skóre body
65:7
44
50:9
42
23:24
29
33:32
27
25:35
23
32:28
22
32:30
22
21:27
22
22:28
20
16:19
19
22:41
16
23:32
14
17:48
11
24:45
9

tabulky a zatím se jim to daří. Trenér Jaroslav
Köstl se svým týmem prozatím ze tří jarních zápasů vyhrál dva a posouvá se směrem dopředu.
Navíc si mladé naděje Bohemians v průběhu
soutěže odskočily na mezinárodní turnaj, který
dokázaly vyhrát. Největším zážitkem byl pro
tento ročník jistě zápas na počernickém stadionu, kde hráli utkání před sedmi sty diváky.
Ročník 1998 bojuje o uchování příslušnosti
v Pražském přeboru. Zatím si vede úspěšně
a souboje s přímými konkurenty o sestup
zvládá. S Viktorií Žižkov remizovali E žáci 0:0.
A s ČAFC Praha zvítězili 2:1, když otáčeli nepříznivý vývoj zápasy.
Soutěže přípravek jsou teprve na samotném
startu.
Všem mladým nadějím a potencionálním
adeptům zelenobílého dresu přejeme mnoho
gólů v sítí soutěže a především mnoho krásných
zážitků s kulatým nesmyslem.
I
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S Fortunou
za Bohemkou
aké na jaře pokračují zájezdy fanoušků
Bohemians 1905 na hřiště soupeřů. Bohemka ve spolupráci se sázkovou kanceláří Fortuna nadále bude podporovat výjezdy
fanoušků. „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 reklamu,“ řekl Lukáš
Přibyl, ředitel Bohemians 1905. I na jaře budou
výjezdy po celé republice stát členy DFB a majitele permanentních vstupenek 100 Kč, ostatní
fanoušky 150 Kč.
Na jaře čekají fanoušky Bohemky už jen tři výjezdy. „Lahůdkou“ budou výjezdy do Karviné
a do Třince, třetí výjezd je do Jihlavy. Fortuna
věnuje na sezonu 150.000 Kč na tyto výjezdy,
klub přibližně stejnou částku. Na všechny výjezdy budou vypravovány za tuto cenu max. dva
autobusy. Další autobusy mohou být vypraveny,
ale budou za standardní ceny.
Fortunu neodradil ani sestup do druhé ligy. Na
tiskové konferenci před sezonou k tomu vystoupila i marketingová ředitelka Fortuny Lenka
Kahalová. „Přestože se Bohemce nevydařilo působení v první lize, zůstáváme věrní a povyšujeme naše partnerství na generální. Sport
přináší radost i smutek, ale hlavní je vášeň, a tu
všichni v Bohemians sdílejí, což dokázali hlavně
fanoušci, když svými příspěvky klub zachránili.
Fortuna fanouškům jejich přízeň oplácí, a tak
v uplynulé sezóně sponzorovala jejich výjezdy
na mimopražská utkání Bohemky a bude v tom
pokračovat. Navíc jsme otevřeli pobočku přímo
na stadionu klubu. Věříme, že letošní sezóna
bude pro Bohemku vítězná a znova nastoupí do
první ligy. Na vítězství ve druhé lize jsme vypsali
kurs 1,8:1.”

T

Přihlášení na zájezdy bude probíhat prostřednictvím internetových stránek nebo mobilních
telefonů. Vstupenky na jednotlivá utkání budou
vždy k dispozici ve fanshopu Bohemians, na jaře
bude nutné si vstupenky zakoupit v předstihu,
většinou nebudou k dispozici přímo v autobusu.
Cestujte tedy z Bohemku po celé republice.
Pokud máte permanentku nebo jste členem DFB
máte navíc další slevu a cesta například do Karviné vás bude stát jen 100 Kč. I ve druhé lize
bude platit heslo: VŽDYCKY JSME S VÁMI!
ZÁJEZD DO KARVINÉ
V sobotu 2. 5. 2009 je pro fanoušky Bohemians 1905 pořádán autobusový zájezd na utkání
do Karviné. Zápas se hraje od 17:00, odjezd
bude odpoledne. Na akci se opět bude významnou měrou finančně podílet Fortuna, jeden z generálních
partnerů
Bohemky.
Držitelé
permanentek a členové DFB zaplatí za zájezd
100 Kč, ostatní fanoušci 150 Kč. Přihlášky u Michala Holase pomocí kontaktního formuláře
v článku na internetu, nebo mailem na zajezdy@fc-bohemians.cz nebo pomocí SMS na
mobil 606 814 521. Do SMS uveďte jména přihlášených (+ zda vlastníte permanentku nebo
jste členem DFB), do mailu i telefonická spojení
(+ zda vlastníte permanentku nebo jste členem
DFB). Při vstupu do autobusu s sebou přineste
průkaz člena DFB nebo permanentku, abyste
mohli prokázat nárok na slevu. Účastníci zájezdu
si vstupenku zakoupí v autobuse. Prosíme,
abyste při placení zájezdu a lístku na utkání měli
připravené přesně odpočítané peníze.
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CU Bohemians – Partneři mládeže

EKOCHOV CMN

VŽDYCKY JSME

Bohemians 1905 – Vítkovice
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S VÁMI!

Sparta Praha B – Bohemians 1905
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PATRON UTKÁNÍ
Petr Vondráček
moderátor, herec, zpěvák

„H

ádej, kdo jsem“ – to je populární pořad
na televizi Prima, který moderuje Petr
Vondráček. A v této souvislosti se nabízí
i otázka: „Hádejte, komu fandí ?“ Odpověď je
jasná: Bohemce! Petr Vondráček pravidelně
nastupuje v dresu Real Top Praha po boku
Ivana Trojana a dalších herců a osobností.
A když se hrají je přátelské fotbálky o víkendu, uvidíte ho běhat na hřišti v zelenobílém dresu. „Ten jsem dostal už před lety
a pořád ho nosím,“ ukazuje dres Bohemky
z devadesátých let, na němž je ještě reklama
Passerinvestu.
Petr Vondráček se narodil v Ústí nad Labem
v roce 1976. Je to tedy rodák ze stejného
místa jako trenér Bohemky Pavel Hoftych.
K Bohemce získal vztah už v mládí. „Bohemce
jsem vždycky fandil, i teď sleduji výsledky
a vždycky, když se sejdeme s partou herců,
tak o tom diskutujeme. Ale na zápasy už se
příliš nedostanu,“ hlásí Petr, který na utkání
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s Čáslaví dorazí a jako patron zápasu předá
cenu nejlepšímu hráči, kterého zvolí fanoušci
Bohemky.
Petr Vondráček, herec, moderátor a hudebník, začínal s hrou na klavír již v útlém věku.
Dnes vystupuje nejen s kapelou Lokomotiva.
Petr Vondráček se prosadil jako moderátor
show TV Prima „Hádej, kdo jsem”. Televizní
pořad si vysloužil u diváků velkou oblibu, dokonce se dočkal ocenění. Právě v zábavném
pořadu vystupuje Petr společně se svými kolegy ze seriálu Velmi křehké vztahy, jemuž
předcházel seriál s titulem Rodinná pouta.
Petr si ale zahrál také v několika filmech, například v pohádce O ječmínkovi nebo v romantickém snímku Bestiář. Petrova největší
vášeň je – jak jinak – muzika. S rokenrolem
a s Elvisem doslova vyrostl a stále ho můžete
vidět především na pódiu při koncertech. I

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.

1:0

19. 04.04. 16:30 Kolín

2:2

Bohemians 1905 B

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

1:1

PAVEL MEDYNSKÝ

Bohemians 1905 B

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:
PZ V

R

1. Sokol Ovčáry

Tým

20 12

5

P VG:OG PB
3

37:14

41

2. FC Hradec Králové B

20 10

4

6

31:25

34

3. AFK Chrudim

20 10

3

7

33:24

33

4. RMSK Cidlina N/Bydžov 20

9

6

5

21:17

33

5. FK Pěnčín-Turnov

20

9

5

6

25:16

32

6. Bohemians 1905 B

20

9

4

7

26:24

31

7. Dvůr Králové

20

9

3

8

28:34

30

8. Sokol Živanice

20

8

5

7

24:22

29

9. SK Horní Měcholupy

20

6 10

4

25:22

28

10. SK Převýšov

20

8

4

8

23:23

28

11. Kunice

20

7

5

8

32:28

26

12. Tesla Pardubice

20

6

7

7

24:18

25

13. FK Kolín

20

6

6

8

26:31

14

14. SK Týniště n.Orlicí

20

6

3 11

19:25

21

15. FC Velim

20

5

3 12

22:39

18

16. SK Holice

20

2

3 15

17:51

9

Dva zápasy,
dvě remízy
P

oslední dvě utkání skončila pro náš B-tým poněkud netradičním výsledkem – remízou. Dosud
jsme měli na své kontě jen dva nerozhodné výsledky, což bylo nejméně z celé soutěže. Nejprve jsme
v 19. kole divizní skupiny C remizovali na hřišti Kolína
2:2. O naše branky se ještě v prvním poločase postaral
Ptáček, ve druhé půli pak na 2:2 vyrovnával Pavlík. Remíza je cenná, protože ji v Kolíně uhráli především mladíci. Z A-týmu se v dresu juniorky objevil jen brankář
Havránek, v útoku pak Augustín a netradičně i ofenzivně
laděný Ivan Hašek. V sestavě si také poprvé zahrál Francouz Ben Barros, který je v Bohemians na půlroční hostování a bude nastupovat za B-tým. Utkání s Novým
Bydžovem bylo v závěru trochu emotivní. Nastoupili jsme
s větším počtem hráčů z áčka, kteří dopoledne nebyli
tolik vytížení v utkání se Spartou B. Ale výkon nebyl
dobrý. Prohrávali jsme a podařilo se nám vyrovnat až
v závěru zápasu. V nastaveném čase se po dlouhém nákopu Kotyzy prosadil Strnad. Sudí zapískal a všichni si
mysleli, že pískal faul před gólem, a tak se nikdo neradoval. Až po desítkách vteřin se celá věci vysvětlila a gól
uznal, což samozřejmě rozčílilo soupeřovi hráče a funkcionáře. Remíza 1:1 ale platí, gól to byl každopádně kuriózní. My se držíme v klidné horní polovině tabulky.

INZERCE
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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.

1 Bohemians 1905
5728 diváků 1 Vítkovice

22. kolo 11. 04.

0 Sparta Praha B
3133 diváků 0 Bohemians 1905

1 Sokolov
2 Bohemians 1905

23. kolo 19. 04.

17:00

Bohemians 1905
Čáslav

24. kolo 26. 04.

17:00

Bohemians 1905
Fulnek

17:00

Karviná
Bohemians 1905

17:00

Bohemians 1905
Slovácko

19:00

Jihlava
Bohemians 1905

17:00

Bohemians 1905
Hradec Králové

25. kolo 02. 05.
26. kolo 10. 05.
27. kolo 15. 05.
28. kolo 24. 05.
29. kolo 30. 05.
30. kolo 06. 06.

17:00
17:00

2. fotbalová liga
sezona 2008/2009
celková tabulka 22. kolo
Pořadí

1. Bohemians 1905

Z

V

R

P

22

13

7

2

S

B

27:11 46

2. FC Zenit Čáslav

22

12

5

5

32:20 41

3. FC Vysočina Jihlava

22

12

5

5

27:17 41

4. FK Dukla Praha

22

10

8

4

28:14 38

5. FK Ústí nad Labem

22

11

3

8

29:33 36

6. Slezský FC Opava

22

8

7

7

29:27 31

7. FK Baník Sokolov

22

8

6

8

39:26 30

8. FK Baník Most

22

8

5

9

25:27 29

9. FC Hradec Králové

22

6

9

7

26:23 27

10. 1.FC Slovácko

22

6

9

7

18:23 27

11. MFK OKD Karviná

22

7

5

10

29:33 26

12. FC Vítkovice

22

7

5

10

25:33 26

Třinec
Bohemians 1905

13. AC Sparta Praha B

22

6

6

10

23:25 24

14. FK Fotbal Třinec

22

5

9

8

17:23 24

Bohemians 1905
Ústí nad Labem

15. 1.HFK Olomouc

22

5

7

10

25:30 22

16. Fotbal Fulnek

22

1

6

15

15:49

42 Bohemians 1905 – FC Zenit Čáslav

9

BOHEMKA JE A BUDE!

PARTNEŘI
BOHEMIANS 1905 a. s.

BOHEMIANS 1905

FC ZENIT ČÁSLAV

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

TRENÉŘI
HLAVNÍ TRENÉR: MIROSLAV KOUBEK
ASISTENT TRENÉRA: OLDŘICH ABRHÁM
ASISTENT TRENÉRA: JIŘÍ MALÍK

BRANKÁŘI
1 Radek Sňozík
19 Jiří Havránek
28 Zoltán Miski

BRANKÁŘI
1 Luděk Frydrych
18 Vladan Vršecký

03. 01. 1987
15. 01. 1988

OBRÁNCI
3 Tomáš Haniak
5 Jakub Špidlen
6 Václav Kotrba
7 Jan Skoupý
13 Jan Filip
15 Jiří Vít
19 Peter Mráz

14. 02. 1981
11. 07. 1988
04. 06. 1983
04. 12. 1981
06. 01. 1986
18. 08. 1977
04. 05. 1985

ZÁLOŽNÍCI
2 David Brunclík
4 Jakub Süsser
8 Michal Dian
11 Martin Bednář
12 Petr Kunášek
14 Jaroslav Peškar
16 Ondřej Prášil
17 Daniel Kocourek
20 Petr Dolejš

17. 04. 1985
06. 08. 1989
30. 11. 1981
16. 08. 1986
11. 07. 1979
22. 01. 1988
06. 05. 1978
12. 12. 1986
01. 04. 1986

ÚTOČNÍCI
9 David Fikejz
10 Zdeněk Ondrášek
21 Dušan Nulíček

22. 02. 1985
22. 12. 1988
02. 06. 1988

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

