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Antonín Panenka je zpět z nemocnice

Prezident Bohemians 1905 Antonín Panenka se
nedávno podrobil operaci kyčelního kloubu.

Dlouho odkládaná a sledovaná operace dopadla
dobře a fotbalová legenda už má umělý kyčelní
kloub. Operaci podstoupil před pár týdny na reha-
bilitační klinice v Praze-Malvazinkách u doktora
Vladislava Hospodára, který léčí i Tomáše Rosic-
kého. „Mám stejný typ kloubu, s jakým jeden chlá-
pek hraje americký fotbal. Mně bude stačit golf
a tenis,“ směje se pilně cvičící fotbalová legenda.
Z nemocnice prezidenta klubu pustili minulý
pátek, v neděli ho sanitka přivezla na zápas s Čá-
slaví do vršovického Ďolíčku. „Chtěl jsem u toho
být a jsem rád, že mi to lékaři povolili,“ spokojeně
prohlásil prezident klubu. Vítězství Bohemky slavil
s berlemi na tribuně. �

NOVINKY

Jan Morávek má řidičák

Honza Morávek skládá jednu zkoušku z dospě-
losti za druhou. Už má za sebou maturitní pí-

semku a čerstvě získal i řidičský průkaz. „Ve středu
dopoledne jsem měl poslední jízdu. Nebylo to nic
jednoduchého, zkoušející mě protáhl těžkými si-
tuacemi, ale zvládl jsem to. Takže to mám za
sebou,“ oddychl si devatenáctiletý záložník Bohe-
mians 1905. Ovšem i nadále bude jezdit na tré-
ninky tramvají. „Na auto si počkám, není kam
spěchat. Nejdříve bych si chtěl pořídit nějaké
menší, abych se otrkal,“ hlásí čerstvý řidič. Teď
ještě musí dovést Bohemku do ligy, zvládnout ma-
turitu a může vyrazit do světa. �

Žena
na lavičce Bohemky

Už i Bohemku zasáhla emancipace.
Na lavičce se při utkání s Čáslaví ob-

jevila první žena po znovuzrození klubu. Fyziote-
rapeutka Alice Hamáčková se posadila na kraj
lavičky a bedlivě sledoval především Lukáše Har-
tiga. „Spolupráce s Alicí Hamáčkovou přináší Bo-
hemce hodně velká pozitiva. Právě ona stojí za
uzdravením Lukáše a po minulém zápase na Stra-
hově, jsme chtěli, aby byla nablízku, kdyby se vy-
skytly nějaké další zdravotní problémy,“ zdůvodnil
přítomnost fyzioterapeutky na lavičce Bohemky
trenér Pavel Hoftych. Lukáš ale odehrál zápas v po-
řádku, střídal během druhého poločasu, ale žádné
větší zdravotní problémy se nevyskytly. �

Z ĎOLÍČKU

Jak už je u nás zvykem hrát pozdě večer, tak

i tentokrát jsme se ve 21:00 místního času

pustily do týmu, který nese název Blamage a do-

ufaly, že odehrajeme takové utkání aby nikdo ne-

mohl pronést „to byla zase jednou blamáž“. Což

samozřejmě u týmu jako jsou DFK Klokanky není

možné! Boj to byl opravdu vyrovnaný, jenže my

byly mnohem připravenější a tak se není čemu

divit, po nádherných gólech, které si připsaly

 Jamajka s Marky, jsme se mohly radovat z koneč-

ného výsledku 4:1.

Tím bych klidně mohla skončit. Jenže vám ostat-

ním nezasvěceným do tajů ženského futsalu chci

přiblížit, co to znamená dokonalá příprava na

zápas. Nezáleží jen na výborné kondici a umu s ba-

lonem. Někteří určitě znáte co znamená aerodyna-

mika. Takže pokud nám chybí v poli rychlost, je

nutné tomu dopomoci např. kvalitní depilací veške-

rých ploch které čouhají z poddresů (včetně

knírků). Dokonale ulízané účesy jsou samozřej-

mostí (Nešvar – ta to vzala kompletně mašinkou),

naleštěné turfy, že i při sebehorším osvětlení

„umělky“ v běhu oslňujete své protihráčky (často

i své spoluhráčky a to jsou chvilky, kdy góly dostá-

váme, čím jiným by to také mohlo být, že?).

Samotný zápas pohledem hráčky:

První gól obstarala obránkyně Jamajka, vedla si

míč středem a obrana soupeřek před ní ustupovala

(důvodem bylo silné oslnění, tudíž nebyly schopné
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Sestava:

brána: Andrea Kulišanová (Andy)

obrana: Zuzana Častová (Jamajka), Marta Nováková

(Martička), Simona Tichovská (Síma)

útok: Eva Dřížďalová (Abu), Anna Kasalická

(Nešvar), Lujza (Lujza), Markéta Wolfová (Marky)

přítomný trenér: Pavel Kučera (Pája Kůča)

DFK Klokanky – Blamage

se zorientovat), neváhala, vystřelila a první gól byl

na světě. Tuto taktiku jsme využily ještě jednou

v podobné situaci, autorkou byla Marky (ta má turfy

dokonce nové).To už jsme zcela kontrolovaly hru,

krátkými a přesnými přihrávkami jsme zůstávaly

v neustálém tempu a soupeřky jsme takticky k ni-

čemu (krom sporadických střel – spíše odkopů) ne-

pustily. Následoval dle našeho názoru nejhezčí gól

zápasu,kde se nejvíce osvědčila rychlost (aerody-

namika). Jami přihrála Marky, ta potáhla míč stře-

dem, přihrála osamocené Lujze do lajny, která vrací

z první před bránu a Marky umisťuje míč do proti-

pohybu gólmanky. Stav je tedy 3:0 a za námi velmi

povedená futsalová akce.

Po pěti minutové pause jsme opět vběhly na

hřiště. Soupeřky druhý poločas začaly ve vysokém

tempu a držely nás na naší polovině, tím začal náš

asi deseti minutový blok nervozity, který vyvrcholil

špatným vystřídáním (to se Síma domnívala, že

okamžitým přeleštěním turfů pomůže, opak byl

pravdou) a soupeřovým gólem v naší síti.

Přihrávkami a naší bojovností jsme se naštěstí

opět dostaly do tempa a po parádní přihrávce Lujzy

se Marky opět uvolňuje a před ustupující obranou

obhazuje gólmana (i Tonda Panenka by byl hrdý)

a stav je 4:1. Skóre jsme si pohlídaly až do samot-

ného konce zápasu.

Simona Tichovská

Markéta Wolfová

DFK Klokanky – Blamage

„Strahovská liga“
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František HochmanF otbalový klub Bohemians Praha měl téměř

vždy ve své sestavě výborného strážce

branky. Zřejmě prvním velikánem v dlouhém

výčtu mužů v černém byl vršovický odchovanec

františek Hochman. Narodil se ve Vršovicích v roce

1904, v letošním roce si tedy můžeme připomenout

105. výročí jeho narození. Ve starém dolíčku se ob-

jevil na konci 1. světové války a již v roce 1919 si

zahrál v mužstvu Čech na přípravném turnaji před

olympiádou v Antverpách. Bylo mu patnáct roků

a exceloval v týmu seniorů v zápase proti Slavii

Praha, zřejmě nejlepší výkon ale podal proti mi-

strovské Spartě, se kterou Vršovice uhrály skvělou

remízu 0:0 v roce 1920. Letenští tehdy získali svou

přezdívku „železná Sparta“ a patřili mezi nejlepší

týmy v Evropě. Na domácí scéně od roku 1919 do

roku 1923 neztratili ani bod, právě jen s výjimkou

zápasu s AFK Vršovice. Sparta měla samozřejmě

kvalitní brankáře, vždyť zde působil třeba reprezen-

tant Peyr, přesto chtěla získat obrovský talent

z Vršovic. První pokus na konci roku 1922 ještě ne-

vyšel, po půl roce karenční lhůty se už Hochman na

Letnou stěhoval. Rudý tým byl doslova nabit hvěz-

dami, stačí připomenout základní sestavu z té doby:

HOCHMAN – HOJER-PERNER – KOLENATÝ – KÁĎA

– ČERVENÝ – SEDLÁČEK – HAJNÝ – KOŽELUH

– DVOŘÁČEK – ŠIMONEK.
Každý z hráčů byl současně i reprezentantem Čes-

koslovenska, pro mladíka Hochmana to byla velká

škola. Jako druhého brankáře amgažovala Sparta

i Antonína Kalibu z Unionu Žižkov a ještě tak zvýšila

svou třídu. Získala dva tituly c roce 1926 a 1927,

o titul potom zásluhou Viktorky Žižkov přišla až

v následujícím roce. Nevídaně čilý byl mezinárodní

ruch, Sparta hostovala v roce 1926 ve Španělsku

a Portugalsku, zde porazila i slavnou FC Barcelona

s fenomenálním brankářem Zamorou 7:2, nad tím

žasla celá Evropa. V tomtéž roce cestovala Sparta

i do Ameriky, i zde předváděla výborné výkony,

k velké radosti čechoameričanů, kteří jezdili s le-

tenskými od zápasu k zápasu. V brance se střídali

Kaliba a Hochman, vždy podle toho, kdo z nich na

tom byl alespoň o trochu lépe ze zdravotního po-

hledu. Svou extratřídu ukázala Sparta i v prvním

ročníku Středoevropského poháru, předchůdci ev-

ropských pohárů dnešního fotbalu. Přes Admiru

Vídeň a Hungárii Budapešť postoupili letenští až do

finále proti Rapidu Vídeň. Po výsledcích 6:2 v Praze

a 1:2 na vídeňském Hohe Warte získala Sparta his-

torickou trofej a vršovický František Hochman byl

u toho. V té době už se s ním dělil o brankářský post

na Letné Vladimír Bělík, který rovněž přišel z AFK

Vršovice. Ve Spartě zůstal František Hochman až do

Legendy Bohemians
č. 35

roku 1930, tehdy ukončil zdejší angažmá značně

kuriózním způsobem. Přihlásil se totiž na motocy-

klové závody „1000 mil“ a zde logicky narazil u le-

tenských funkcionářů, kteří se báli o zdraví své

opory. Hochman rozvázal smlouvu se Spartou a po

sedmi letech se vrátil do Vršovic. Přišel s ním i jeho

spoluhráč z Letné, reprezentant František Kolenatý,

v silném týmu byli i další špičkoví hráči té doby –

František Krejčí, Antonín Kašpar, Jaroslav Kučera,

František Tyrpekl, Antonín Lanhaus, Jan Wimmer,

Jan Knížek a Karel Bejbl. Mužstvu se dařilo a v ko-

nečné tabulce z toho bylo krásné třetí místo za Slá-

vií a Spartou. O rok později si letenští vyměnili místo

na čele tabulky a Bohemians byli opět za nimi na

třetím místě. Poslední sezónou v Bohemians byla

pro Františka Hochmana ta následující 1932/1933,

to do Vršovic přišel i další slavný reprezentant

a velký kamarád obou exsparťanů Antonín Perner.

František Hochman po sezóně skončil a věnoval se

již svému povolání bankovního úředníka. 

Kromě ligového fotbalu nelze pominout i repre-

zentaci Československa, v letech 1924 až 1931 ob-

lékl František Hochman osmkrát reprezentační

dres, startoval i na olympiádě v roce 1924 v Paříži.

Na brankářském postu byla přitom obrovská kon-

kurence, byl zde především legendární Plánička,

dále Peyr, Štaplík, Cháňa, Kaliba, Bělík a Klapka.

Když skončil František Hochman s aktivní činností,

udrželi Bohemians ještě dva roky 1. ligu, na jaře

1935 ale přišel první historický sestup do středo-

české divize a na návrat čekali příznivci zelenobí-

lého fotbalu až do roku 1940.

�
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Drazí Bohemáci,
tak jsme to zvládli! S klidným srdcem mohu napsat „jsme“, protože na

Bohemce je zvykem, že úspěch i neúspěch patří všem. Hráči porazili  Čáslav
2:0, trenéři je dobře připravili a fanoušci vytvořili zápasu skvělou kulisu,
která měla určitě vliv i na sportovní průběh zápasu. Je dobře, že klíčové zá-
pasy jsme v Ďolíčku všechny zvládli. Pokud postoupíme, bude takhle klí-
čový každý zápas. S Jihlavou, s Duklou i s Čáslaví máme lepší vzájemné
zápasy a dokázali jsme je doma přehrát.

Ale problémy máme občas s celky z nižších pater tabulky, jeden z takových
týmů nás čeká i nyní. Fotbalisté Fulneku si zaslouží obdiv, s jakým kádrem
dohrávají soutěž a stále bojují jako v posledním kole proti Vítkovicím. I proto
musíme být na pozoru, abychom nezaváhali. Fotbalová povaha k tomu svádí,
moc dobře si to pamatuji z naší doby. Najednou si budeme chtít zahrát jen
fotbal bez bojovnosti a do zápasu se pak už těžko dostaneme.

Mějme tedy před zápasem zdvižený prst a varujme předem. Můžeme
udělat další důležitý krok, ale jen po stejném výkonu jako v minulém zá-
pase. To platí pro hráče i fanoušky. Držme si palce, abychom to všichni spo-
lečně zase vybojovali.

Antonín Panenka
Prezident Bohemians 1905

Vedení klubu

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

V neděli nás čeká tak trochu jiný zápas.

Jestliže naposledy jsme se střetli s dru-

hým týmem tabulky a jedním z mož -

ných aspirantů postupu, teď nás čeká téměř jistý

sestupující. Do Ďolíčku přijede beznadějně po-

slední Fulnek, který na jaře prohrál všech sedm

střetnutí celkovým skóre 3:25. Po zimním vý-

prodeji se není ani čemu divit. V sestavě musí

nastupovat fotbalisté, kteří ještě na podzim hráli

divizi a sportovní vedení klubu otevřeně při-

znává, že zbytek sezony bere jako přípravu na

třetí ligu. O to víc musíme být pochopitelně

obezřetní. Bezejmenní mladíčci nemají co ztra-

tit. V bouřlivém prostředí se určitě vybičují k ma-

ximálnímu výkonu a nic nevypustí. 
Loni i letos největší překvapení druhé ligy.

Stejně tak, jako loni nikdo nečekal, že by Fulnek

mohl skončit na šestém místě tabulky jen s pě-

tibodovou ztrátou na druhou postupovou příčku,

asi nikoho nenapadlo, že by letos mohl sestou-

pit. Ještě před sezonou přitom chtěl majitel

Roman Mroček minimálně zopakovat loňský

úspěch. Už v zimní přestávce byl více méně smí-

řený se sestupem. Fulnek v té době ztrácel 8

bodů na záchranu a dobrovolně propustil stejný

počet zkušených hráčů. Z podzimní soupisky po-

stupně zmizeli Josef Lukaštík, Marcel Pavlík, Vla-

dimír Staš, Radek Slončík, Tomáš Vajda, Michal

Fotbal Fulnek
Fotbal Fulnek
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To byly zase nervy! Musím přiznat, že už týden
před zápasem jsem byl hodně neklidný
a špatně se mi spalo. Chtěli jsme to utkání

zvládnout z několika důvodů. Kvůli podzimu, kvůli
postavení v tabulce i kvůli sérii dvou remíz, která
nás trochu zabrzdila v rozletu. I proto jsem rád,
jakým způsobem jsme utkání dotáhli do vítězného
konce. Na všech se v první půli projevila nervozita
a určitá svázannost, i když jsme se na to v týdnu
soustředili. Den před utkáním byl hodně odlehčený
trénink, snažili jsme se hráče rozptýlit. Našim cílem
bylo, aby se hráči dostali do pohody a nebyli svá-
záni důležitostí zápasu, což se podařilo tak napůl.

V první půli jsem viděl nervozitu hráčů, s tím se
hrozně těžko něco dělá, pokud nedáme gól. Ale v ka-
bině nebyla žádná velká bouře, naopak jsme se sna-
žili kluky uklidnit, aby hráli fotbal více pro radost,
nejde o život, opakovali jsme jim. Vstup do druhé
půle se nám povedl, měli jsme sérii rohů a po jed-
nom z nich jsme se nakonec prosadili. Ale nebylo to
jen o standardkách, i když jsme z nich dali oba góly.
Potěšilo mě, že se kluci ve druhé více pouštěli do
kombinace, byla opravdu vidět radost ze hry. Za-
tímco s Vítkovicemi jsem tušil problémy, protože ten
zápas měl takový zvláštní vývoj, teď jsem si byl jistý
naším výkonem a sebevědomím kluků.

V týdnu jsme ale neslavili, nic nemáme jistého.
Sice proběhla akce pro partnery klubu, ale hráče

PPAAVVEELL  HHOOFFTTYYCCHH
ttrreennéérr  AA--ttýýmmuu

jsme na tuto akci nezvali. Nechceme nic podcenit,
nemám obavu, že by porušili životosprávu, ale ne-
chci, abychom podlehli dojmu, že už si můžeme
užívat fotbalu, protože okolí samozřejmě vidí si-
tuaci jasně a málokdo o našem postupu pochybuje.
Moc dobře si pamatujeme na podzimní zápas ve
Fulneku, kde jsme se štěstím remizovali 1:1, moc
dobře si pamatujeme na náš nedávný zápas s Vít-
kovicemi v Ďolíčku. A právě Vítkovice před týdnem
vyhrály ve Fulneku horko těžko 2:1. Přijíždí k nám
poslední tým tabulky, nemůžeme si namlouvat, že
zkusíme vyhrát. Jdeme jednoznačně za vítězstvím,
připravme se ale na to, že se nemusíme dát rychlý
gól a můžeme se většinu zápasu trápit. Předem
díky za podporu i v těchto okamžicích.

NA OSLAVY NENÍ ČASNA OSLAVY NENÍ ČAS





Krok za krokem do první ligy...
Miloslav Strnad, Bohemians – Čáslav 2:0

FOTO MAGAZÍNU
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UMBRO
hráč utkání
UMBRO
hráč utkání
Během utkání mů-

žete volit nejlepšího
hráče. Stačí jen poslat
sms zprávu a budete se
tak podílet na volbě
muže zápasu. V minu-
lém domácím utkání tuto
soutěž vyhrál Marek
Nikl, který převzal cenu
od herce, moderátora
a hudebníka Petra Von-
dáčka. Volba UMBRO
hráče utkání je v této se-
zóně pravidelnou sou-
částí 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 for-
mou hlasování v nejrůznějších otázkách, dopo-
ručujeme Vám, kteří jste si tuto službu ještě
neaktivovali, abyste tak učinili. Ve zbytku roku
plánujeme realizovat touto formou, vedle pravi-
delné volby Umbro hráče utkání, ještě další vý-
znamná hlasování.

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

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

+420 603 603 603 z os-
tatních sítí. V případě, že
používáte jakýkoliv tarif
společnosti O2 volejte
* 11 (ze sítě O2) nebo
800 02 02 02 pro volání
z jiné sítě (u běžných ta-
rifů stačí uvést pouze
Vaše telefonní číslo
a operátor službu na
 požádání aktivuje). Zá-
 kazníci společnosti Vo-
dafone mají službu SMS
Premium aktivovanou
automaticky. V případě
blokace například firem-
ních čísel, je třeba se do-
mluvit s odpovědnou

osobou ve Vaší firmě, která zajišťuje admini-
straci 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 oblíbe-
nému hráči, ale i Vašemu klubu. Hlasující mají
možnost získat zajímavé ceny od partnera sou-
těže 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.

�
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Sestoupit i postoupit během jedné se-
zony. Jak se to dá stihnout? Odpověď na
tuhle otázku zná Josef Jindřišek. Na pod-
zim hrál za Fulnek, který se nezadrži-
telně řítí do třetí ligy. Nyní je oporou
Bohemians 1905 a spěje do nejvyšší sou-
těže. Dnešní zápas tedy bude mít pro
 osmadvacetiletého univerzála speciální
příchuť. „Nesmíme soupeře podcenit,“
upozorňuje hráč, který na jaře ještě ne-
chyběl ani minutu.

V Bohemce jste se rychle začlenil do základní
sestavy. Jste se svými výkony spokojený?

Hraju pravého beka, to mi vyhovuje. I když dříve
už jsem si vyzkoušel i zálohu a levého obránce. Teď
se mi celkem daří, ale určité věci bych chtěl zlepšit.
Hlavně přehled ve hře, abych líp řešil situace. Mys-
lím, že mi naopak nedělá problémy tvrdost, umím
to soupeři hodně znepříjemnit. Nikdy ale nesmím
být sám se sebou úplně spokojený.

Do Bohemky vás doporučil Lukáš Hartig,
s nímž se znáte z Olomouce. Stále jste jejím
kmenovým hráčem. Proč jste tam v této se-
zóně nenašel uplatnění? 

Trenér Psotka o mě nestál. Nehrál bych ani za
béčko. V Bohemce jsem na půlroční hostování
s opcí a chtěl bych tu zůstat. Kromě Harťase znám
i Martina Kotyzu a Dalibora Slezáka, s kterými jsem
byl v Jablonci. Líbí se mu tu a navíc se nechci znovu
stěhovat.

Na podzim jste hostoval ve Fulneku. Lepší
angažmá se nenabízelo?

Když jsem se dozvěděl, že v Olomouci hrát ne-
budu, moc času na hledání nového klubu jsem
neměl. Musel jsem si rychle něco najít. Naštěstí se
Míša Hubník z Olomouce zná s Míšou Kovářem, který
kopal ve Fulneku. Díky tomu jsem se tam dostal a byl
jsem za to moc rád. Bral jsem to tak, že budu sta-
bilně hrát. Navíc zpočátku ve Fulneku žádné prob-
lémy nebyly. Ty přišly až později, když vypukla krize. 

Výsledky jste však neměli. Za celý podzim
jste uhráli jen devět bodů, což je na tým s to-
lika zkušenými exligovými plejery dost málo.
Čím to?

Josef Jindřišek:
Z posledního místa na první

Porazili jsme Duklu, ale pak přišly zápasy, kdy jsme
do soupeře bušili, jenže jsme nedali šance a inkaso-
vali po chybě obrany, nebo ze standardní situace.
Padla na nás taková deka, že jsme se z toho už ne-
dokázali vyhrabat. Odklonilo se od nás i štěstí. Zranil
se Míša Kovář, proti Bohemce nám neuznali regulérní
gól. Je to škoda, měli jsme tým na střed tabulky.

Kromě vás pak kvůli ekonomickým problé-
mům v zimě z Fulneku odešli Radek Slončík,
Tomáš Vajda a další klíčoví hráči. Co se
vlastně stalo?

Majitel klubu pan Mroček se dostal do potíží. Ve
své firmě musel propustit snad 300 lidí a pořád se
z toho dostává. Sponzoři mu přestali dávat peníze
a on nechtěl Fulnek financovat ze své kapsy. Je mi
ho líto, protože je to solidní člověk, stejně jako
sportovní manažer pan Jakubek.

V zimě měl Fulnek obstavené přestupy. Teď
dohrává ligu s dorostenci a většinou dostává
vysoké příděly. Je to důstojné?

Oni to musejí dohrát až do konce, protože jinak by
dostali velkou pokutu. Proto jezdí na zápasy v mini-
málním počtu, třeba i s kluky z dorostu. Já sám znám
ze sestavy snad už jen pět kluků. Připravují se na pád
do třetí ligy a na to, že v létě prodají další hráče.

„Kluci ve Fulneku si ze mě dělali srandu, že jsem
se dostal z posledního místa na první,“ popisuje
své zimní stěhování Josef Jindřišek.

Josef Jindřišek:
Z posledního místa na první
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Na Dukle utrpěl Fulnek debakl 0:6, s HFK
Olomouc prohrál 1:6 a s Čáslaví i Sokolovem
0:4. K zápasům přes celou republiku jezdí
jeho fotbalisté dodávkou a osobními auty.
Nečeká vás v neděli jen ostřejší trénink?

Pozor, tak k tomu nesmíme přistoupit! Bude to ut-
kání jako každé jiné. Musíme dát rychlý gól a pak
to v klidu dohrát. Mladí kluci z Fulneku se můžou
z atmosféry v Ďolíčku sesypat, ale také by je mohla
vyhecovat a pak jim vyjde všechno, do čeho kop-
nou. Už minule sehráli s Vítkovicemi vyrovnanou
partii a prohráli jen 1:2. Rozhodující gól dostali až
čtvrthodinu před koncem.

Navíc výkon Bohemky v prvním poločase ut-
kání s Čáslaví nebyl ideální...

Ale po přestávce už to bylo lepší. Kdybychom
takhle hráli pořád, bylo by to dobré. Důležité jsou
hlavně body. Musíme co nejrychleji potvrdit postup.
Zatím to vypadá nadějně. My vyhráváme a naši
pronásledovatelé ztrácejí. Máme ještě sedm kol do
konce, ale už to nesmíme pustit.

Zmínil jste se o skvělé kulise v Ďolíčku. Jak
se vám v ní hraje?

Už nejsem nejmladší a něco jsem zažil, takže
můžu říct, že je to nejlepší domácí publikum, před
jakým jsem kdy hrál. Lidé vám zatleskají za každý
skluz, ocení každou akci. To je skvělé.

Vzpomínáte si na podobnou atmosféru ale-
spoň jako soupeř? 

Když jsem začínal v Jablonci, přijeli jsme na
Baník, který hrál tehdy o titul. Na Bazalech bylo 16
tisíc diváků, z jejich fandění mi na lavičce naskako-
vala husí kůže. Bál jsem jít na hřiště.  

V lize máte na kontě jen čtyři góly, ale
jeden z nich vás proslavil. Když jste skóroval
v derby Jablonec – Liberec, dostal jste 10
tisíc korun od jednoho deníku, který vypsal
odměnu pro toho, kdo jako první v sezóně
překoná brankáře Marka Čecha. Co jste se
penězi udělal?

Chtěl jsem to dát celé do týmové kasy, ale kluci
mě přemluvili, takže jsem si půlku nechal.
 Nakoupili jsme za to věci pro dcerku, která se
nám zrovna narodila. Dodneška na to rád vzpo-
mínám.

Tomáš Radotínský



NOVĚ OTEVŘENO
Vršovická 32

tel.: 775 042 467

Ochutnejte naši pizzu, gyros a další speciality
pondělí – sobota 11.00 – 20.00

Při zakoupení celé pizzy nebo gyrosu
dostanete po předložení tohoto inzerátu pivo zdarma!

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
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Fulnek – Bohemians 1905 1:1 (1:1)
Branky: 16. Koštuřík – 45. Lukáš.
Rozhodčí: Mikel – Handlíř, Drastík.
ŽK: Slončík – Lukáš, Nikl, Karal.
ČK: 69. Kunášek.
Diváků: 573.
Sestava Fotbal Fulnek: Pospěch – Jindřišek, Král, Staš,
Vajda – Huvar (77. Vyskočil), Slončík (63. Lukaštík),
Pavlík, Švec – Schulmeister (57. Traxl), Koštuřík.
Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Janek, Lukáš,
Nikl, Kunášek – Moravec (79. Pávek), Adam, Karal,
Bartek – Škoda (72. Hartig), Ibragimov.

Bohemce se v nastaveném čase prvního polo-
času podařilo vyrovnat jednobrankové vedení

domácího Fulneku a úvod druhého dějství patřil hrá-
čům v zelenobílém, ale vyloučení Kunáška v 69. mi-
nutě dostalo do hry zpět Fulnek. „Věřil jsem, že když
jsme vyrovnali v závěru poločasu a dostali se zpět
do hry, že odehrajeme zbytek utkání nahoře, a že
když se nám nepovede zvýšit ze začátku poločasu,
tak na závěr přijde Lukáš Hartig, který přinese nad-

JAK TO BYLO NA PODZIMJAK TO BYLO NA PODZIM

Bohužel šance Moravce, Adama a především
Bartka se nedočkaly gólového vyjádření a Bohemka
se nakonec musela strachovat i o bod. „Chybělo
tomu více branek v úvodu druhého poločasu, kdy
jsme měli několik slibných šancí a měli je dotlačit
do koncovky, je to naše dlouhodobější bolest,“ vy-
píchl Pavel Hoftych slabinu Bohemky z posledních
zápasů. V dresu Fulneku se výborným výkonem
prezentovali nejzkušenější hráči domácích, Radek
Slončík a Tomáš Vajda. Trenér Hoftych výkon obou
domácích hráčů zmínil i ve svém hodnocení: „Starší
hráči Fulneku, Slončík a Vajda, svým výkonem dnes
dokázali, že věk ve fotbale nerozhoduje.“

V dresu Bohemky nenastoupil Honza Morávek,
jehož tvořivé schopnosti a schopnost připravit pře-
kvapivé řešení dnes Bohemce v některých fázích
hry chybělo. „Honza z posledního utkání v Čáslavi
pohmožděný sval, ještě k tomu dostal prášky, po
kterých se mu zvedla teplota. Praktický celý týden
netrénoval a v pátek bylo jasné, že s námi neod-
jede. Pevně věřím, že proti Karviné nastoupí,“ vy-
světlil absenci Morávka trenér Hoftych. �

stavbu a donutí soupeře k chybě. Bohužel tam
Lukáš šel už v deseti lidech a měl to moc složité,“
dodal k průběhu zápasu trenér Pavel Hoftych. 

„Sehráli jsme nešťastné utkání, Bohemka nás
překvapila aktivním úvodem, kdy i bez Morávka do-
kázali hráči soupeře zakombinovat ve středu pole.
Po vstřelené brance šel náš výkon nahoru, mrzí mě
neuznaná druhá branka a zbytečný roh v závěru
první půle, po kterém přišlo vyrovnání,“ zhodnotil
trenér domácích Miroslav Takáč první poločas a vrá-
til se k zakončení Koštuříka z ofsajdového posta-
vení. „I úvod druhé půle patřil Bohemce, další
průběh ovlivnilo vyloučení Kunáška. Musím po-
chválit svůj tým za řadu šancí v závěru zápasu,“ vy-
jádřil se trenér Takáč ke zbytku zápasu.
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Branky: 49. Róth, 56. Nikl.

Rozhodčí: Jílek – Ubias, Kovařík.

ŽK: Lukáš, Slezák – Prášil, Vít.

Diváků: 7158.

Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Nikl, Lukáš, Rychlík – Kotyza, Adam, Morávek,
Róth (77. Růžička) – Hartig (61. Slezák), Strnad (85. Ibragimov).

Sestava Zenit Čáslav: Frydrych – Kotrba, Filip, Vít, Brunclík – Dolejš (82. Špidlen), Dian, Prášil,
Kunášek – Fikejz (90. Peškar), Ondrášek (68. Kocourek).

Bohemians 1905 – Čáslav 2:0 (0:0)

Bohemians 1905 v souboji s druhým
celkem tabulky vyhráli 2:0 a zejména

výkonem v druhém poločase potvrdili výsadní
postavení ve druhé lize. „První poločas jsme
Bohemce stačili a byli jsme minimálně
vyrovnaným soupeřem, ale bohužel jsme
nezachytili úvod druhého poločasu,“ hodnotil
utkání trenér Čáslavi Miroslav Koubek. „Byli
jsme v první půli zbytečně nervózní, svázaní
důležitostí zápasu. Čáslav působila
uvolněněji,“ řekl k prvnímu poločasu trenér
Bohemians 1905 Pavel Hoftych. Rozpaky
z první půle vystřídalo nadšení v půli druhé. 

BOHEMIANS 1905 2

FC ZENIT ČÁSLAV 0

Základní sestava doznala znovu mírných
změn. Poprvé v základní sestavě v Ďolíčku se
objevil útočník Miloslav Strnad, který ještě
před půl rokem oblékal dres Čáslavi.

BOHEMIANS 1905 2

FC ZENIT ČÁSLAV 0
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„Vsadili jsme na to, že se bude chtít
vytáhnout proti bývalým spoluhráčům a věřili
jsme, že se prosadí z nějaké standardky,“
zdůvodnil jeho nasazení Pavel Hoftych. Jinak
byla sestava obvyklá a úvod zápasu vyšel dle
očekávání. Prvních patnáct minut měla
Bohemka mírnou převahu, ale v souboji
prvního s druhým se spíše vyčkávalo.
Po čtvrt hodině a sérii nepřesností se
více do hry dostala Čáslav, která začala
domácí přehrávat ve středu pole. „Byli
jsme hodně nervózní, moc jsme si
připouštěli důležitost zápasu. Čáslav hrála
daleko uvolněněji, což bylo na hře vidět,“
poznamenal kouč Hoftych. „Čáslav tady
mohla jen překvapit, byla to záležitost
psychiky, my jsme se báli a hráli jsme v křeči.
První půle nebyla dobrá,“ dodal.

Co se dělo o půli v kabině?
„Na kluky jsem nekřičel, spíše
jsem se je snažil uvolnit.
Zdůrazňoval jsem, ať hrají více
pro radost, že to není zápas na
život a na smrt. Potřebovali
jsme z nich setřást takovou
tu odpovědnost a strach.
Hodně nám v tom pak
pomohl první gól,“
líčil trenér Hoftych
pokyny do druhé
půle. „Věděl jsem,
že do přestávky
s tím nic
neuděláme.
Směrem
dopředu to bylo
špatné, museli
jsme hráče zklidnit, to byl náš cíl
o přestávce,“ řekl Hoftych. Mužstvu
pomohla první branka, kterou dal
nechytatelnou střelou Ferenc
Róth. Sudí Jílek nechal
výhodu, Kotyza odcentroval
a na zadní tyči pálil maďarský
záložník, který v první půli
neoplýval přílišnou jistotou.
Druhý gól přišel hned vzápětí,
po rohu Adama se hlavou
prosadil kapitán Marek Nikl.

„Nezachytili jsme vstup domácích. Pak už bylo
velmi těžké se dostat do zápasu,“ litoval
Koubek. „Morávek měl ještě přidat třetí gól,
když šel sám na branku. Mori se rozehrál až
v závěru, od reprezentačního srazu není

v ideálním rozpoložení, protože prošel
virózou a nemůže se do toho dostat,“
prohlásil Hoftych.

Přes sedm tisíc diváků si druhou půli
užívalo a skandovaně tleskalo. Klokani

ve druhém poločase jasně kralovali.
Morávkovo sólo, Kotyzova tyč, další šance.

Bohemians už si náskok hlídali a mohli ho
ještě zvýšit. „Je to velmi důležitá výhra.
Máme náskok osmi bodů a příští týden
s Fulnekem to chceme potvrdit. Ještě zdaleka
nejsme v první lize, musíme pokračovat dál,“

uzavřel Hoftych.

�
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BOHEMIANS 1905
–

FC ZENIT ČÁSLAV

BOHEMIANS 1905
–

FC ZENIT ČÁSLAV
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MAREK NIKL – KARIÉRA:
TÝM LIGA ZÁPASY GÓLY ŽK ČK

1994–1995 Sparta Krč 3. (ČFL) 27 1
1995–1996 Bohemians Praha 2. 24 – 8 –
1996–1997 Bohemians Praha 1. 22 2 10 1
1997–1998 Bohemians Praha 2. 29 13 3 –
1998–1999 Bohemians Praha 2. 13 4 3 –  (podzim)

1. FC Nürnberg 1. 22 1 3 –
1999–2000 1. FC Nürnberg 2. 29 3 6 –
2000–2001 1. FC Nürnberg 2. 30 2 3 –
2001–2002 1. FC Nürnberg 1. 31 4 5 1
2002–2003 1. FC Nürnberg 1. 29 2 3 –
2003–2004 1. FC Nürnberg 2. 28 2 6 –
2004–2005 1. FC Nürnberg 1. 25 – 4 –
2005–2006 1. FC Nürnberg 1. 27 2 4 1
2006–2007 1. FC Nürnberg 1. 7 – 1 –
2007–2008 1. FC Nürnberg 1. – – – –  (podzim)

Bohemians 1905 1. 19 – – –
2008–2009 Bohemians 1905 2. 19 1 2 –

Marek Nikl

SLAVIL PO DESETI LETECH
Před nedávnem slavil své gólové znovuzro-

zení v zeleno-bílém Lukáš Hartig, v utkání
s Čáslaví tento pocit prožil i kapitán Marek

Nikl. „Konečně,“ řekl při příchodu do kabiny, kde už
na něj čekal celý jeho tým. Marek Nikl musel nej-
prve podepsat zápis, říci pár slov pro kameru České
televize a poté už křičel společně se spoluhráči ví-
tězný pokřik. V 56. minutě se pověsil do vzduchu
po rohu Lukáše Adama a krásně hlavou zavěsil. Bo-
hemka vedla 2:0, byla to poslední rána kapitána do
čáslavské sítě. Takový pocit zažil v Ďolíčku napo-
sledy před více než deseti lety. „Už si to ani nepa-
matuji,“ přiznal kapitán. 

Když po podzimu 1998 přestupoval do Norim-
berku, měl na svém kontě za odehraný půlrok čtyři
branky ve druhé lize. Sezonu předtím jich ve stejné
soutěži dokázal dát dokonce 13. Marek Nikl odchá-
zel do Německa jako skvělý obranný hlavičkář s či-
chem na góly. Když se po devíti letech vrátil,
divákům hned při prvním utkání se Slavií připom-
něl, že není jen spolehlivý obránce. Jeho bomba do
břevna zní Vršovicemi ještě dnes. Od té doby se ale
Marek Nikl do ofenzivy příliš nezapojoval a ani stan-
dardní situace nepatří mezi silné zbraně Bohemky.

Až rok a půl po svém návratu do Bohemky se do-
kázal střelecky prosadit. Byl to jeho jubilejní dva-
cátý gól v českých soutěžích, celkem osmnáctý ve
druhé lize. „V týdnu jsme standardky hodně tréno-
vali, ale o nic nacvičeného nešlo. Pavel Lukáš mi
řekl, ať jdu na přední tyč a Lukáš Adam to skvěle
kopnul. Podařilo se mi odpoutat od obránce a pak
už se mohlo slavit,“ popsal svůj premiérový gól po
návratu Marek Nikl. Třiatřicetiletý obránce tak
střelecky zachránil svoji patnáctou sezonu v do-
spělém fotbale. Jen ve třech sezónách se mu ne-
podařilo skórovat. A to hrál většinou českou
nejvyšší soutěž nebo Bundesligu. „Ani nevím, jestli
je nějaké zápisné,“ usmíval se po utkání. Poklad-
ník týmu Martin Kotyza hned přispěchal s úpravou
sazebníku. „Jelikož Mára má za sebou devět sezon
v Bundeslize, měl by platit ty částky v eurech,“ hlá-
sil pokladník.

Kapitán vede svůj tým do nejvyšší soutěže. Sedm
kol před koncem mají Klokani náskok osmi bodů

Marek Nikl

SLAVIL PO DESETI LETECH

a v dalších utkáních hrají čtyřikrát doma. „Postup
ještě není jistý. Můžeme se o něj připravit jen sami,
vlastní blbostí. A jednou z těch blbostí by bylo my-
slet si, že už se nemůže nic stát,“ upozorňuje muž
s páskou a číslem 7. Marek Nikl velí nejlepší obraně
soutěže a potvrdil to i v utkání s Čáslaví. Znovu
jsme neinkasovali, navíc Nikl přidal jeden gól. Tyto
dvě statistiky mu u fanoušků vynesly cenu UMBRO
hráče utkání, kterou tentokrát předával herec, mo-
derátor a muzikant Petr Vondráček. �





Pavel Hoftych

9. 5. 1967
trenér

Pavel Medynský

28. 10. 1964
asistent trenéra

Václav Hradecký

27. 9. 1948
asistent trenéra

Pavol Švantner

25. 11. 1966
asistent trenéra

Vladimír Hric

28. 1. 1959
masér

Miroslav Šimeček

31. 5. 1959
masér a kustod

Luboš Ptáček

20. 9. 1960
lékař
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1
Radek Sňozík

17. 10. 1975
brankář

86 kg, 187 cm

3
Pavel Lukáš

20. 11. 1975
obránce

74 kg, 181 cm

7
Marek Nikl

20. 2. 1976
obránce

78 kg, 183 cm

8
Ivan Hašek

30. 8. 1987
záložník

67 kg, 170 cm

9
Jiří Rychlík

24. 11. 1977
obránce

73 kg, 180 cm

10
Dalibor Slezák

28. 1. 1970
útočník

82 kg, 183 cm

12
Lukáš Hartig

28. 10. 1976
útočník

79 kg, 185 cm

11
Ferenc Róth

24. 12. 1978
záložník

76 kg, 184 cm

13
Jan Růžička

26. 8. 1984
obránce

72 kg, 177 cm

14
Lukáš Marek

30. 1. 1981
obránce

69 kg, 176 cm

16
Jan Moravec

13. 7. 1987
záložník

66 kg, 176 cm

17
Ivan Janek

1. 7. 1986
obránce

75 kg, 179 cm

19
Jiří Havránek

9. 1. 1987
brankář

83 kg, 186 cm

21
Milan Škoda

16. 1. 1986
útočník

80 kg, 190 cm

22
Aziz Ibragimov

21. 7. 1986
útočník

75 kg, 180 cm

23
Radoslav Augustín

5. 1. 1987
záložník

81 kg, 181 cm

24
Michal Pávek

13. 2. 1985
obránce

75 kg, 185 cm

25
Martin Kotyza

1. 10. 1984
záložník

68 kg, 171 cm

30
Jan Morávek

1. 11. 1989
záložník

71 kg, 179 cm

32
Lukáš Adam

5. 9. 1980
záložník

74 kg, 184 cm

28
Zoltán Miski

29. 5. 1983
brankář

78kg, 185 cm

4
Josef Jindřišek

14. 2. 1981
obránce

73 kg, 178 cm

27
Martin Cseh

22. 8. 1988
obránce

76 kg, 183 cm

26
Marek Jungr

11. 4. 1987
záložník

69 kg, 174 cm

20
Miloslav Strnad

3. 12. 1981
útočník

85 kg, 186 cm
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PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

V neděli nás čeká tak trochu jiný zápas.
Jestliže naposledy jsme se střetli s dru-
hým týmem tabulky a jedním z mož -

ných aspirantů postupu, teď nás čeká téměř jistý
sestupující. Do Ďolíčku přijede beznadějně po-
slední Fulnek, který na jaře prohrál všech sedm
střetnutí celkovým skóre 3:25. Po zimním vý-
prodeji se není ani čemu divit. V sestavě musí
nastupovat fotbalisté, kteří ještě na podzim hráli
divizi a sportovní vedení klubu otevřeně při-
znává, že zbytek sezony bere jako přípravu na
třetí ligu. O to víc musíme být pochopitelně
obezřetní. Bezejmenní mladíčci nemají co ztra-
tit. V bouřlivém prostředí se určitě vybičují k ma-
ximálnímu výkonu a nic nevypustí. 

Loni i letos největší překvapení druhé ligy.
Stejně tak, jako loni nikdo nečekal, že by Fulnek
mohl skončit na šestém místě tabulky jen s pě-
tibodovou ztrátou na druhou postupovou příčku,
asi nikoho nenapadlo, že by letos mohl sestou-
pit. Ještě před sezonou přitom chtěl majitel
Roman Mroček minimálně zopakovat loňský
úspěch. Už v zimní přestávce byl více méně smí-
řený se sestupem. Fulnek v té době ztrácel 8
bodů na záchranu a dobrovolně propustil stejný

počet zkušených hráčů. Z podzimní soupisky po-
stupně zmizeli Josef Lukaštík, Marcel Pavlík, Vla-
dimír Staš, Radek Slončík, Tomáš Vajda, Michal

Fotbal FulnekFotbal Fulnek
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Vyskočil, Zdeněk Traxl a Josef Jindřišek. Hlavním
problémem byly peníze. Majitel klubu k tomu
sám poznamenal: „Není problém mužstvo po-
krýt penězi, ale když jste poslední a chcete, aby
vás někdo sponzoroval, tak je to složitější.“ Fot-
bal ve městě, které proslavil J. A. Komenský,
přitom úplně na popravu poslat nechce. Soutěž
se rozhodl dohrát vesměs s mladíky z B-týmu
s minimem zkušeností a připraven je i sám pří-
padně zasáhnout přímo do hry. Má totiž platnou
registraci.

Jak již bylo řečeno, všechny jarní zápasy náš
nedělní soupeř prohrál. Dvakrát dokonce ob-
držel šestigólovou nadílku – na Dukle a v Holi-
cích. Čtyři branky dostal doma od Čáslavi.
Poslední zápas se mladíkům z Fulneku však
vcelku vydařil. Doma prohráli pouze 1:2 s Vítko-

vicemi a v závěru zápasu dokonce sahali po vy-
rovnání. 

Loni na podzim jsme ve Fulneku remizovali 1:1
a se ziskem bodu jsme vzhledem k průběhu ut-
kání mohli být maximálně spokojeni. Úvod zá-
pasu patřil domácím, v 16. minutě po kombinační
akci domácích po ose Slončík – Vajda se v malém
vápně prosadil nejlepší střelec domácích Koštu-
řík. Vyrovnání se zrodilo v samotném závěru po-
ločasu, už v nastaveném čase se po sérii
rohových kopů prosadil zblízka Pavel Lukáš. Do
druhého poločasu jsme vtrhli daleko aktivněji,
naší aktivitu ale utnulo v 69. minutě vyloučení
Kunáška. Domácí si ve zbylém čase vypracovali
několik jasných gólových šancí, které jsme s not-
nou dávkou štěstí přežili.

�
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Antonín Panenka je zpět z nemocnice

Prezident Bohemians 1905 Antonín Panenka se
nedávno podrobil operaci kyčelního kloubu.

Dlouho odkládaná a sledovaná operace dopadla
dobře a fotbalová legenda už má umělý kyčelní
kloub. Operaci podstoupil před pár týdny na reha-
bilitační klinice v Praze-Malvazinkách u doktora
Vladislava Hospodára, který léčí i Tomáše Rosic-
kého. „Mám stejný typ kloubu, s jakým jeden chlá-
pek hraje americký fotbal. Mně bude stačit golf
a tenis,“ směje se pilně cvičící fotbalová legenda.
Z nemocnice prezidenta klubu pustili minulý
pátek, v neděli ho sanitka přivezla na zápas s Čá-
slaví do vršovického Ďolíčku. „Chtěl jsem u toho
být a jsem rád, že mi to lékaři povolili,“ spokojeně
prohlásil prezident klubu. Vítězství Bohemky slavil
s berlemi na tribuně. �

NOVINKY

Jan Morávek má řidičák

Honza Morávek skládá jednu zkoušku z dospě-
losti za druhou. Už má za sebou maturitní pí-

semku a čerstvě získal i řidičský průkaz. „Ve středu
dopoledne jsem měl poslední jízdu. Nebylo to nic
jednoduchého, zkoušející mě protáhl těžkými si-
tuacemi, ale zvládl jsem to. Takže to mám za
sebou,“ oddychl si devatenáctiletý záložník Bohe-
mians 1905. Ovšem i nadále bude jezdit na tré-
ninky tramvají. „Na auto si počkám, není kam
spěchat. Nejdříve bych si chtěl pořídit nějaké
menší, abych se otrkal,“ hlásí čerstvý řidič. Teď
ještě musí dovést Bohemku do ligy, zvládnout ma-
turitu a může vyrazit do světa. �

Žena
na lavičce Bohemky

Už i Bohemku zasáhla emancipace.
Na lavičce se při utkání s Čáslaví ob-

jevila první žena po znovuzrození klubu. Fyziote-
rapeutka Alice Hamáčková se posadila na kraj
lavičky a bedlivě sledoval především Lukáše Har-
tiga. „Spolupráce s Alicí Hamáčkovou přináší Bo-
hemce hodně velká pozitiva. Právě ona stojí za
uzdravením Lukáše a po minulém zápase na Stra-
hově, jsme chtěli, aby byla nablízku, kdyby se vy-
skytly nějaké další zdravotní problémy,“ zdůvodnil
přítomnost fyzioterapeutky na lavičce Bohemky
trenér Pavel Hoftych. Lukáš ale odehrál zápas v po-
řádku, střídal během druhého poločasu, ale žádné
větší zdravotní problémy se nevyskytly. �

Z ĎOLÍČKU
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Nezlobte se, ale co vy z toho fotbalu máte?
Líbí se mi hlavně atmosféra, která je dnes v Ďolíčku

a v novém Edenu nejlepší v republice... A doma si pak
fotbal ještě poslechnu – buď na Radiu Bohemka, nebo
ho mám nahraný na videu, abych si své postřehy do-
plnil pohledem komentátora.

Kdy jste šel na fotbal poprvé?
Jako kluk od Třebíče jsem začínal na vesnických zá-

pasech. Není tam hluk, a tak jsem dobře slyšel hráče;
poznal jsem, kde zrovna jsou, to byla výhoda... Fotbal
jsem dokonce i hrával se svými slabozrakými spolu-
žáky – logicky jsem si vydeduko val, že když se posta-
vím do útoku a netrefím balón, tak mi budou nadávat,
ale v obraně můžu celkem úspěšně překážet. Stačilo od-
hadnout místo mezi míčem a bránou.

Vy přesně slyšíte, kde se míč právě nachází?
Jasně. Jedenáctiletý syn Martin hraje za Řepy, a při

jeho zápasech slyším perfektně. Když znám sestavu,
tak na něj můžu dokonce i volat pokyny.

Martin: Opravdu. Táta často zavolá, ať přihraju do-
zadu nebo dopředu, a vždycky to má logiku.

To je zázrak...
Není, já ty kluky slyším. Jak jsou během zápasu

pořád unavenější, hlasitěji dýchaj. A podle sluchu po-
znám i jejich běh, takže tuším, kdo kde zrovna je.

Jste ortodoxní bohemák?
Zklamu vás – nejsem. Bohemce fandím ve druhé

lize, ale v té první Slavii. Stejně jako v hokeji.

A co bude, až Bohemka postoupí?
Tak budu fandit Slavii i Bohemce.
Martin: Já teda rozhodně jenom Bohemce.
A to máme ještě staršího kluka, který fandí Spartě.

Martine, neštve tě, že je táta zároveň slávista?
Martin: Někdy se docela hádáme... Dodnes se třeba

vracíme k loňskému derby na Strahově, kdy dal Tava-
res v 89. minutě rozhodující gól. Táta pořád tvrdí, že
Slavia byla o trošku lepší a zasloužila si to.

Ale my se hádáme i u anglické ligy, protože já přeju
Manchesteru a Martin Chelsea...

Jak dlouho už na Bohemku chodíte?
Pravidelně od doby, kdy začal Martin hrát za její pří-

pravku – jako čtyřletého si ho tehdy vybrali Petr Kos-
telník s Pavlem Novotným.

A máte představu, jak vypadá Ďolíček?
Dost přesnou. Celý stadion jsem si obešel, takže ho

z hlediska prostorové orientace znám. Nebyl jsem jenom

NA BOHEMKU
S BÍLOU HOLÍ

v zázemí, ale to mi zase popsal Martin, protože občas
podával balóny. A když Bohemka postoupila do první ligy,
tak jsem se dokonce mohl proběhnout i po trávníku...

To jste po zápase s Viktorkou Žižkov opravdu
lítal po ploše?

Martin mě vyprovokoval, abychom si dali závod ve
sprintu na šířku hřiště. Myslel jsem, že ho porazím, ale
ve třech čtvrtinách jsem začal cítit nohy...

...to je jediné štěstí, protože jinak byste se pře-
razil o mantinel.

Mantinel slyším. Pochopte – ve škole jsme kdysi bě-
hali po úzkých chodbách a taky jsme to zvládli, nikdy
jsem do stěny nenaboural. Tohle máme naučené.

Kde je v Ďolíčku vaše tradiční místo?
Stojím úplně dole v kotli a vůbec mi to nevadí. Když

začíná choreo, tak nás ostatní fanoušci upozorní, že
máme jít výš, protože třeba chtějí zapalovat světlice,
ale po pár minutách se zase vrátíme k plotu, kde sly-
ším nejlíp.

Přesto – nebylo vám v kotli někdy horko?
Ne. Lidi si všimnou, že mám hůlku a navzájem se

upozorní, „pozor, pusťte toho pána.“

Všímají si hůlky taky na pokladnách? Pouštějí
vás na fotbal zadarmo?

To ne, lístky si kupuju. Zatím mi ještě nikdy neřekli,
že můžu jít bez placení

Býváte při zápasech nervózní?
Když je důležitý zápas dlouho nerozhodnutý, tak ho

prožívám úplně stejně jako vy.

Při domácích
zápasech fandí
v kotli, a když dá
Bohemka gól,
občas se ze samé
radosti uhodí
hůlkou.
Osmačtyřicetiletý
Petr Čermák je od
narození slepý.

Při domácích
zápasech fandí
v kotli, a když dá
Bohemka gól,
občas se ze samé
radosti uhodí
hůlkou.
Osmačtyřicetiletý
Petr Čermák je od
narození slepý.
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Martin: Když dá Bohemka gól, tak táta vždycky
skáče a mává šálou...

...nemůže si ublížit?
Martin: Párkrát se už hůlkou flákl do ruky nebo do

nohy. No jo – v takové chvíli mám radost a nehlídám se.

Patří k vašim návštěvám Bohemky pivo a klo-
bása?

Rozhodně. Mimochodem, stadionů jsem už pár na-
vštívil a myslím, že na Bohemce mají klobásy nejlepší.

A nadáváte někdy, když je na hřišti dusno?
Přiznávám, že občas atmosféře podlehnu... Když byl

Martin mladší, tak jsem si při vulgárnějších pokřicích
říkal, jestli to je vůbec správné, že s ním na fotbal cho-
dím, ale nakonec přišel s ostřejšími výrazy i ze školky
nebo ze školy, tak jsem vyhodnotil, že je úplně jedno,
kde se je naučí.

Martine, vyprávíš tátovi, co se na hřišti právě
děje?

Martin: Spíš ne. Já fotbal potřebuju prožívat sám.
To je jasné – když chcete zápas sledovat, nemůžete

pořád mluvit, a já si radši spoustu situací taky prožiju
sám. Když padne gól třeba ve čtyřicáté první minutě,
chci znát jenom jméno střelce, a na detaily se zeptám
až o přestávce.

Stane se, že útočník trefí boční síť, ale vy se za-
čnete radovat?

To ne, hned bych poznal svůj omyl podle reakcí okolí.
Ale na hokeji jsem se jednou ze soupeřova gólu rado-
val – myslel jsem, že kolem mě křičí šťastní slávisti, tak
jsem se přidal, ale byli to fanoušci Zlína...

Máte v Bohemce oblíbeného hráče?
Dva. Honzu Morávka, který hraje ve svém věku s ne-

uvěřitelným přehledem, a Radka Sňozíka. Mám slabost
pro brankáře, kteří dovedou kopat.

Martin: To já mám nejradši Martina Kotyzu.

Jak podle vás vypadá Honza Morávek?
Nad tímhle jsem nikdy nepřemýšlel. Mohl bych se na

internetu podívat na jeho výšku a váhu, ale jaké má
vlasy, to vážně nevím. Pro mě to ani není důležité, spíš
chci mít přehled, kdo je určený na rohy, kdo na pří-
máky a podobně. Díky tomu často vytuším, kdo je
u balónu.

Záleží vám na tom, jestli je gól hezký?
Ani ne, účel světí prostředky. Nemůžu si to pak

znovu prohlédnout v televizi, takže brzy zapomenu, jak
který gól vypadal. 

A slyšíte líp než ostatní, když na sebe hráči křičí?
Když je atmosféra klidnější, tak toho zaslechnu

spoustu. Tady mladej by mohl vyprávět, jak mu připo-
mínám, „podívej, oni na sebe na hřišti mluvěj, jak to,
že když hrajete vy, tak nic neslyším?“ Rozeznávám
hlasy několika hráčů, které jsem si zapamatoval z roz-
hovorů; třeba Dalibora Slezáka, anebo právě Honzy
Morávka – toho zvlášť poté, co před pár týdny spolu-
komentoval v televizi anglickou ligu.

Naše povídání si pravděpodobně přečte trenér
Hoftych – co byste mu poradil?

On určitě ví, že pro první ligu potřebuje další posily.

Do útoku?
To si ani nemyslím. Milan Škoda vůbec není špatný,

Strnad se snad rozstřílí jako na podzim, a Hartigovi se,
doufám, brzy vrátí sebedůvěra, protože fotbal hrát ne-
zapomněl.

Takže? Po kom se má Hoftych mrknout?
Časem budeme potřebovat posilu na stopera, pro-

tože věk Marka Nikla nikdo nezastaví. A jelikož nejspíš
neudržíme Morávka, chce to i tvořivého záložníka.

Díky za názor, díky za rozhovor. Mimochodem –
jak si ho přečtete?

To bude to ze všeho nejjednodušší. Počítač pro zrakově
postižené vám přečte, co je na obrazovce. Anebo můžu
využít takzvaný braillský řádek, což je hmatové zařízení
pod klávesnicí. Na počítači si můžu přečíst cokoli...

Petr Čermák
✔ Narodil se před osmačtyřiceti lety

ve Starči nedaleko Třebíče.
✔ Dnes bydlí v Praze, s manželkou má dva syny.
✔ Závodně hraje goalball, což je kolektivní hra

s míčem, ve kterém je rolnička. Byl stříbrný
na mistrovství Evropy roku 1993.

✔ Je zastupitelem za ODS na Praze 17. Na úřadech
a v nemocnicích školí personál, jak se chovat
k osobám se zdravotním postižením.

✔ Nejen pro fanoušky Bohemky má tento vzkaz:
„Slepec je slepej, není blbej. Oslovte nás
a normálně se s náma domluvíte.“

Tomáš Poláček
Zdroj: www.coitus1905.bloguje.cz



Jak už je u nás zvykem hrát pozdě večer, tak
i tentokrát jsme se ve 21:00 místního času

pustily do týmu, který nese název Blamage a do-
ufaly, že odehrajeme takové utkání aby nikdo ne-
mohl pronést „to byla zase jednou blamáž“. Což
samozřejmě u týmu jako jsou DFK Klokanky není
možné! Boj to byl opravdu vyrovnaný, jenže my
byly mnohem připravenější a tak se není čemu
divit, po nádherných gólech, které si připsaly
 Jamajka s Marky, jsme se mohly radovat z koneč-
ného výsledku 4:1.

Tím bych klidně mohla skončit. Jenže vám ostat-
ním nezasvěceným do tajů ženského futsalu chci
přiblížit, co to znamená dokonalá příprava na
zápas. Nezáleží jen na výborné kondici a umu s ba-
lonem. Někteří určitě znáte co znamená aerodyna-
mika. Takže pokud nám chybí v poli rychlost, je
nutné tomu dopomoci např. kvalitní depilací veške-
rých ploch které čouhají z poddresů (včetně
knírků). Dokonale ulízané účesy jsou samozřej-
mostí (Nešvar – ta to vzala kompletně mašinkou),
naleštěné turfy, že i při sebehorším osvětlení
„umělky“ v běhu oslňujete své protihráčky (často
i své spoluhráčky a to jsou chvilky, kdy góly dostá-
váme, čím jiným by to také mohlo být, že?).

Samotný zápas pohledem hráčky:
První gól obstarala obránkyně Jamajka, vedla si

míč středem a obrana soupeřek před ní ustupovala
(důvodem bylo silné oslnění, tudíž nebyly schopné
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Sestava:
brána: Andrea Kulišanová (Andy)
obrana: Zuzana Častová (Jamajka), Marta Nováková
(Martička), Simona Tichovská (Síma)
útok: Eva Dřížďalová (Abu), Anna Kasalická
(Nešvar), Lujza (Lujza), Markéta Wolfová (Marky)
přítomný trenér: Pavel Kučera (Pája Kůča)

DFK Klokanky – Blamage

se zorientovat), neváhala, vystřelila a první gól byl
na světě. Tuto taktiku jsme využily ještě jednou
v podobné situaci, autorkou byla Marky (ta má turfy
dokonce nové).To už jsme zcela kontrolovaly hru,
krátkými a přesnými přihrávkami jsme zůstávaly
v neustálém tempu a soupeřky jsme takticky k ni-
čemu (krom sporadických střel – spíše odkopů) ne-
pustily. Následoval dle našeho názoru nejhezčí gól
zápasu,kde se nejvíce osvědčila rychlost (aerody-
namika). Jami přihrála Marky, ta potáhla míč stře-
dem, přihrála osamocené Lujze do lajny, která vrací
z první před bránu a Marky umisťuje míč do proti-
pohybu gólmanky. Stav je tedy 3:0 a za námi velmi
povedená futsalová akce.

Po pěti minutové pause jsme opět vběhly na
hřiště. Soupeřky druhý poločas začaly ve vysokém
tempu a držely nás na naší polovině, tím začal náš
asi deseti minutový blok nervozity, který vyvrcholil
špatným vystřídáním (to se Síma domnívala, že
okamžitým přeleštěním turfů pomůže, opak byl
pravdou) a soupeřovým gólem v naší síti.

Přihrávkami a naší bojovností jsme se naštěstí
opět dostaly do tempa a po parádní přihrávce Lujzy
se Marky opět uvolňuje a před ustupující obranou
obhazuje gólmana (i Tonda Panenka by byl hrdý)
a stav je 4:1. Skóre jsme si pohlídaly až do samot-
ného konce zápasu.

Simona Tichovská
Markéta Wolfová

DFK Klokanky – Blamage
„Strahovská liga“
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František Hochman

Fotbalový klub Bohemians Praha měl téměř
vždy ve své sestavě výborného strážce
branky. Zřejmě prvním velikánem v dlouhém

výčtu mužů v černém byl vršovický odchovanec
františek Hochman. Narodil se ve Vršovicích v roce
1904, v letošním roce si tedy můžeme připomenout
105. výročí jeho narození. Ve starém dolíčku se ob-
jevil na konci 1. světové války a již v roce 1919 si
zahrál v mužstvu Čech na přípravném turnaji před
olympiádou v Antverpách. Bylo mu patnáct roků
a exceloval v týmu seniorů v zápase proti Slavii
Praha, zřejmě nejlepší výkon ale podal proti mi-
strovské Spartě, se kterou Vršovice uhrály skvělou
remízu 0:0 v roce 1920. Letenští tehdy získali svou
přezdívku „železná Sparta“ a patřili mezi nejlepší
týmy v Evropě. Na domácí scéně od roku 1919 do
roku 1923 neztratili ani bod, právě jen s výjimkou
zápasu s AFK Vršovice. Sparta měla samozřejmě
kvalitní brankáře, vždyť zde působil třeba reprezen-
tant Peyr, přesto chtěla získat obrovský talent
z Vršovic. První pokus na konci roku 1922 ještě ne-
vyšel, po půl roce karenční lhůty se už Hochman na
Letnou stěhoval. Rudý tým byl doslova nabit hvěz-
dami, stačí připomenout základní sestavu z té doby:
HOCHMAN – HOJER-PERNER – KOLENATÝ – KÁĎA
– ČERVENÝ – SEDLÁČEK – HAJNÝ – KOŽELUH
– DVOŘÁČEK – ŠIMONEK.

Každý z hráčů byl současně i reprezentantem Čes-
koslovenska, pro mladíka Hochmana to byla velká
škola. Jako druhého brankáře amgažovala Sparta
i Antonína Kalibu z Unionu Žižkov a ještě tak zvýšila
svou třídu. Získala dva tituly c roce 1926 a 1927,
o titul potom zásluhou Viktorky Žižkov přišla až
v následujícím roce. Nevídaně čilý byl mezinárodní
ruch, Sparta hostovala v roce 1926 ve Španělsku
a Portugalsku, zde porazila i slavnou FC Barcelona
s fenomenálním brankářem Zamorou 7:2, nad tím
žasla celá Evropa. V tomtéž roce cestovala Sparta
i do Ameriky, i zde předváděla výborné výkony,
k velké radosti čechoameričanů, kteří jezdili s le-
tenskými od zápasu k zápasu. V brance se střídali
Kaliba a Hochman, vždy podle toho, kdo z nich na
tom byl alespoň o trochu lépe ze zdravotního po-
hledu. Svou extratřídu ukázala Sparta i v prvním
ročníku Středoevropského poháru, předchůdci ev-
ropských pohárů dnešního fotbalu. Přes Admiru
Vídeň a Hungárii Budapešť postoupili letenští až do
finále proti Rapidu Vídeň. Po výsledcích 6:2 v Praze
a 1:2 na vídeňském Hohe Warte získala Sparta his-
torickou trofej a vršovický František Hochman byl
u toho. V té době už se s ním dělil o brankářský post
na Letné Vladimír Bělík, který rovněž přišel z AFK
Vršovice. Ve Spartě zůstal František Hochman až do
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roku 1930, tehdy ukončil zdejší angažmá značně
kuriózním způsobem. Přihlásil se totiž na motocy-
klové závody „1000 mil“ a zde logicky narazil u le-
tenských funkcionářů, kteří se báli o zdraví své
opory. Hochman rozvázal smlouvu se Spartou a po
sedmi letech se vrátil do Vršovic. Přišel s ním i jeho
spoluhráč z Letné, reprezentant František Kolenatý,
v silném týmu byli i další špičkoví hráči té doby –
František Krejčí, Antonín Kašpar, Jaroslav Kučera,
František Tyrpekl, Antonín Lanhaus, Jan Wimmer,
Jan Knížek a Karel Bejbl. Mužstvu se dařilo a v ko-
nečné tabulce z toho bylo krásné třetí místo za Slá-
vií a Spartou. O rok později si letenští vyměnili místo
na čele tabulky a Bohemians byli opět za nimi na
třetím místě. Poslední sezónou v Bohemians byla
pro Františka Hochmana ta následující 1932/1933,
to do Vršovic přišel i další slavný reprezentant
a velký kamarád obou exsparťanů Antonín Perner.
František Hochman po sezóně skončil a věnoval se
již svému povolání bankovního úředníka. 

Kromě ligového fotbalu nelze pominout i repre-
zentaci Československa, v letech 1924 až 1931 ob-
lékl František Hochman osmkrát reprezentační
dres, startoval i na olympiádě v roce 1924 v Paříži.
Na brankářském postu byla přitom obrovská kon-
kurence, byl zde především legendární Plánička,
dále Peyr, Štaplík, Cháňa, Kaliba, Bělík a Klapka.
Když skončil František Hochman s aktivní činností,
udrželi Bohemians ještě dva roky 1. ligu, na jaře
1935 ale přišel první historický sestup do středo-
české divize a na návrat čekali příznivci zelenobí-
lého fotbalu až do roku 1940. �
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Legendy Bohemians č. 36

Miroslav Pohuněk

Když se v dnešní době projdete malou praž-
skou čtvrtí Michle, nenajdete zde žádné fot-
balové hřiště, ta všechna dávno ustoupila

agresivní pražské výstavbě. Přesto zde v minulosti
působila pětice klubů, ve kterých vyrůstali talento-
vaní hráči. Bylo to více než skromné DSK Michle, SK
Železničáři Michle, Olympia Michle, založená v roce
1928, populární byla SK Sparta Michle (1919)
a zřejmě nejúspěšnější SK Michle. Právě v tomto
klubu vyrůstala na konci 2. světové války naše dnešní
legenda Miroslav Pohuněk. Oblékal žákovský dres
a za dorost už válel Jaroslav Borovička, pozdější dlou-
holetá opora Sparty Praha a především Dukly Praha,
který si zahrál i ve více než dvacítce mezistátních
 zápasů v dresu Československa. O tři roky mladší
 Miroslav Pohuněk prošel mládežnickými týmy a v de-
vatenácti letech přestoupil do Sparty Praha. Přišel do
mužstva nabitého skvělými fotbalisty, v brance zářil
André Houška, byli zde Senecký, Koubek, Zuzánek,
Menclík, Hejský, Procházka, Preis, Svoboda, Rýgr,
Crha a Pešek, prosadit se v takové konkurenci bylo
téměř nemožné. Mladík z Michle to zkoušel dvě se-
zóny, v té druhé, v roce 1954, byl součástí týmu,
který získal titul mistra ligy. Na podzim roku 1954 ob-
lékl zelené sukno a současně i dres vojenského klubu
PDA Plzeň. Ve městě byla kuriózní situace, zdejší his-
torické kluby Viktoria Plzeň (tehdy Spartak) a SK
Plzeň (tehdy Lokomotiva) působily jen v krajské sou-
těži a vojenská PDA Plzeň válela 2. ligu s Hradcem,
Teplicemi, Libercem, Pardubicemi a Čechií Karlín.
O rok později do této společnosti přibyli i pražští Bo-
hemians, tehdy ovšem pod názvem Spartak Praha
Stalingrad. Těm se rychlý návrat do 1. ligy nepovedl,
alespoň ale dostali do svého mužstva nadějného le-
vého obránce plzeňských vojáků Miroslava Pohuňka.
V následujícím roce 1956 předstihl ve druholigové ta-
bulce vršovické klokany vojenský Tankista Praha,
alespoň tak byl čas připravit mužstvo pro další se-
zónu. Ta probíhala výjimečně tříkolově (jaro 1957,
podzim 1957, jaro 1958), na konci ale byl slavný ná-
vrat mezi elitu. Trenér Jiří Rubáš vsadil na kombinaci
odložených hráčů za zenitem ze Sparty a Slavie
(Houška, Ipser, Hlaváček, Fiktus, Hubálek, Menclík)
a mladších hráčů s perspektivou (Janovský, Fišer, Po-
huňek, Kos, Mottl, Kopsa, Kaura, Král, Bílek, Kla-
boch). Nováčkovi se v 1. lize celkem dařilo, v první
sezóně skončil na slušném devátém místě. V daší se-
zóně tým doplnili například Trčka, Sedláček, Miško-
vič, Summerauer a bylo z toho již sedmé místo,
mimochodem před Spartou i Slávií. Z této sezóny se
mezi vršovickými pamětníky dodnes vzpomíná na
slavné vítězství 4:1 nad senzačním mistrem z Hradce
Králové. V minimálně změněné sestavě, jen s no-

váčky Píšou a Kratochvílem, klokani zopakovali své
umístění i v roce 1961, ligu opustila Slavia, kterou
Bohemians porazili v obou vzájemných zápasech. Na
podzim přišel talentovaný František Knebort a pří-
znivci Bohemky se na konci soutěže radovali již ze 4.
místa. Mohlo to být ještě lepší, nebýt porážek v sou-
bojích s druhou Nitrou a třetí ČH Bratislava, zato
mistra z Julisky porazili senzačně 3:0. Pohuněk zrál
jako kvalitní víno, na jeho výkony se trenér Rubáš
hodně spoléhal. V roce 1963  přišelmalý pokles na
šesté místo, v týmu již nebyl Kos, který přestoupil do
Sparty. O rok později už to bylo až desáté místo jen
tři body od sestupu. Tomu se už nepodařilo zabránit
v létě roku 1965, paradoxně při oslavách 60. jubilea
založení klubu. Mužstvo se hodně změnilo, odešel ka-
nonýr Píša do Slavie. Přišel rok ve druhé lize, rychlý
postup, potom ale houpačka až do konce kariéry
 Miroslava Pohuňka. Ještě si zahrál v týmu s budoucí
ikonou klubu Antonínem Panenkou, ale v roce 1968
už odešel do fotbalového důchodu v Tatře Smíchov.
Miroslav Pohuněk vzpomíná na vynikající hráče, se
kterými si zahrál v Bohemians i v reprezentačních vý-
běrech, tucet zápasů se lvíčkem na dresu odehrál
v „béčku“ ČSSR i olympijském výběru, bohužel jen
jednou dostal možnost obléknout i reprezentační
dres „áčka“ v zápase s Polskem. Důrazný a rychlý ob-
ránce s vynikající, nesmírně tvrdou střelou měl
smůlu, na jeho postu levého beka v reprezentaci 14
roků zářil Ladislav Novák. Miroslav Pohuněk patří
mezi nejvěrnější hráče, kteří v historii oblékali dres
Bohemians, za dvanáct roků svého působení ve Vršo-
vicích odehrál více než 600 zápasů. �
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Zjistil jsem definitivně až na domácím stadionu
v Chrudimi, když tam Bohemka přijela.

Na tohle utkání jsem se těšil. Na stadión, na který
jsem nastupoval ve žlutém dresu se zašipkovaným
Téčkem na hrudi přijela Bohemka. Co na tom, že
„jen” Béčko.

Brzdíme před stadionem, Vojta a Vítek pochopi-
telně v dresech, vstupné 30, důchodci 15, ženy
a děti zdarma (jako tehdy).

Místo antukového oválu je tartan, jinak se nic ne-
změnilo: redaktor Chrudimského deníku (tehdy Bu-
dovatele) Novák u zábradlí s notesem a s Honzou
Rohlíkem (jako tehdy již vysloužilým brankářem
staré třetiligové party z konce šedesátých let), stará
tribuna, dřevěné špinavé lavice uprostřed, drolící se
betonové schody na krajích, chrochtavé amplióny
Tesla pod střechou. Pozor! změna: při nástupu muž-
stev z nich už nehrají Sweet (jako tehdy).  

Obě mužstva nastoupila před 160 diváky (jako
tehdy) ve svých tradičních dresech: domácí ve žlu-
tomodře podélně a hosté v zelenobíle svisle pruho-
vaných.  Během první půlhodiny se hrál nezáživný
fotbal od vápna k vápnu, domácí měli lehce navrch,
míč byl nejčastěji na kopačkách domácího špíl-
machra Vladyky, který svůj nejlepší rok odehrál
v první lize za Jihlavu.

„Tatí, kolik se sem vejde diváků?”, rozhlíží se
kolem Vojta. Při okresním kole Spartakiády v roce
1975 (na které jsem z nejvyšší řady na tribuně trie-
drem pozoroval krásnou spolužačku Elišku...) uvá-
děli komunisti v novinách, že ‚Nadšený výkon
cvičenců na počest budování socialistické vlasti sle-
dovalo 10.000 diváků‘; to ale bude lež jako všechno
ostatní, přemítám. „Jednou tu hrála Slavie a bylo tu
šest tisíc lidí”, povídám nahlas do zmateného ksi-
chtíku.” No, stáli tady všude”, ukazuji na valy do-
kola hřiště. Ač tehdy Slávista, fandil jsem našim,
uvědomuji si. Komu vlastně fandím dneska, napadá
mě? K našemu Béčku nemám nijak zvláštní vztah,
kromě Vládi Hrice, Jardy Kohouta, Pavla Medyn-
ského, tedy realizačního týmu neznám nijak vý-
razně nikoho, byť Ivan Hašek a Milan Škoda mě ze
slušnosti vždycky zdraví první. Ale – přece jen je to
Bohemka. Domácím? Z mančaftu znám podle jmen
spíše tatínky hráčů, Transporta už neexistuje, ale
ten stadion, prostředí, barvy? Jsem s Danem Bár-
tou na vážkách...

očima fanoušků

FANDÍM BOHEMCEFANDÍM BOHEMCE
Autor: doublefish

Jako blesk z čistého nebe proto přišla útočná akce
hostí ve 28. minutě, kdy po úniku po pravé straně
a přesném centru na malé vápno Milan Škoda hla-
vou prostřelil nejistého domácího gólmana Lankaše
a dal první ze svých tří gólů.  

„Gól!”, tleskám a radostně vyskakuji. Spontánně.
Aha, tak je to tedy, dochází mi!, já fandím našim!
Mám z toho radost a je mi z toho zároveň nějak divně
smutno. Mám pocit, jako kdybych právě něco skvě-
lého objevil za cenu toho, že jsem o něco přišel.  

I nadále se více hrálo na polovině hostů, kteří byli
ve středu pole viditelně méně důrazní. Domácí se
začali dostávat i k zakončení. Nejdříve Havránek
vytlačil na roh Váchovu jedovku k pravé tyči, ná-
sledně si poradili s trestným kopem Vladyky.  

„Pošero, pošranej...” zarazí se Vítek, „tatínku
a kde je chovanej?”. Teď se zarážím já. Přece ne-
budou Lankašovi nadávat do poserů? „To se dneska
neříká”, odpovídám nejistě. „Díróó!”, vysvětluje si
to Vítek. Jakýsi pán, jistě pamětník poúnorového
Spartaku Transporta, si mě (nás) pohoršeně a vý-
znamně prohlíží, což Vítka zmátne a volá na něj:
„Ďolíček – nedáme! Ďolíček – nedáme!”, což se sta-
linistovi líbí a nadšeně třese Vítkovi pravicí.  

V 38. minutě domácí agilním Váchou zaslouženě
vyrovnali a zahájili festival zahazování nejnemo-
žnějších šancí. Před koncem poločasu netrefil do-
mácí Rahimič z malého vápna ani prázdnou branku.

„Tatínku a ten černej hraje taky š námi?”, ukazuje
Vítek na rozhodčího. „Dneska ne, tady nejsi
v Praze, mladej”, ozve se jízlivě za námi. „Ne Vítku,
to je rozhodčí, ten nehraje s nikým, on píská do píš-
ťalky”, vysvětluji a ohlížím se. „Jé, ahoj Milane, to
jsi Ty?”, no jak jinak v rodném městě, že. „My
chceme gól!”, spokojil se s vysvětlením Vítek a paní
v první řadě se směje. Vydáváme se na poločaso-
vou klobásu (prodává se dnes pod schodama,
tehdy byl párek vydáván z útrob tribuny), zdravíme
se se známými a vydávám se dokola stadionu.

V první čtvrthodině druhého poločasu existovalo
jediné mužstvo. Domácí naše juniory zatlačili do
vápna, ostřelovali branku jak u Verdunu a bylo jen
otázkou, jak dlouho vydrží na pověstných historic-
kých hodinách u náhonu pro Bohemku velmi pří-
znivý stav 1:1.

„Jak se tam vyměňujou ta čísla s góly?”, zajímá
se v digitálním věku rozený Vojta a fascinovaně
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hledí na ciferník s jednou ručičkou, který má jen 45
dílků „od půlnoci do devíti”. „Obrátili nulu, na druhé
straně je jednička. Potom má pan správce vedle
připravenou ceduli s dvojkou na jedné a trojkou na
druhé straně a i čtyřku s pětkou, chápeš?”, vyba-
vuji si vnitřek orloje a napadá mě, jestli se stále ho-
diny předchází či zpožďují podle toho, jaký je před
koncem stav. „...a, šestku se sedmičkou má taky?”,
zajímá Vojtu, což si fakt nevzpomínám.  

Domácí skutečně předváděli agresívnější útočný
fotbal, kterému naši hráči jen obtížně čelili. V 52.
minutě se ujali vedení, když hlavou zblízka doťukl
míč do naší branky Rahimič. I nadále se hrálo jen
na jednu branku, ale s hromadou štěstí a také díky
nemohoucnosti domácích zakončovatelů zůstával
stav stále přijatelných 2:1

Tak pozor, nejen že tartan, ale místo škváry fungl
nová umělka!, registruju změny na tréninkovém
hřišti na opačné straně
stadionu. V tu chvíli
přicházím o syny, jeli-
kož na bránu tam ko-
pají tři místní kluci
a Vojta s Vítkem jsou
v mžiku ve vápně.
„Pak přijďte k zá-
bradlí”, stačím ještě
křiknout a obracím se
k hlavnímu hřišti.

Nedáš – dostaneš je
stále platná fotbalová
logika, jak se po-
tvrdilo i v Chrudimi.
Z první nevážnější akce hosti v druhém poločase,
po centru tentokrát zleva Milan Škoda nadzvedl hla-
vou míč a nasměroval jej do Lankašovy branky po-
druhé (domácí hlasatel i místní tisk připsali gól
nesprávně Ivanu Haškovi).  Domácí si nadále vy-
tvářeli jednu gólovku za druhou, ale fotbalový pán-
bůh stál na straně naší rezervy. Brankář Havránek
několikrát tým podržel, až nejspíš chvilková menší
koncentrace obrany (?) a zejména Jirky Havránka
však vedla k tomu, že do vedení se domácí dostali
po Holubově střele nad zemí z dobrých třiceti
metrů – 3:2.

To už mám stadion dokola obejit a zastavuji se za
naší střídačkou. „To je celej von. Tři čtyři parádní
zákroky a pak pustí takovouhle haluz!”, kroutí vedle
lavičky hlavou Pavel a já pozdvihuju obočí a kývu,
jako že jo. Opírám se o zábradlí úplně na stejném
místě jako tehdy slavný náš příznivec, jehož jméno
ani obličej si již nevybavím, zato jeho nesmrtelný,
mnohokrát za zápas opakovaný, k pobavení tribun
z plných plic řvaný pokřik slyším úplně jasně:
 „Kucííí a Transporta první mančaft: Válímééé!” 

Pojistit vedení a definitivně Bohemku pohřbít
mohli domácí snad čtyřikrát. Opět trefili z malého
vápna pouze břevno, o pár minut poté se Vladyka
před Havránkem ukličkoval do autu. Jenže naše
Béčko s sebou tentokrát mělo v lize vykartovaného
Milana Škodu, který ze třech šancí, které za zápas
měl, dal tři góly. Ten poslední v 82. minutě a stav
3:3 už zůstal až do konce zápasu.

„Vyhráli jsme sedum nula!”, hlásí Vojta, který si
to s koncem zápasu s Vítkem přihasili zpátky z přá-
teláku na umělce. „Pašáci”, muchlám jim hlavy, ale
Vítek už přelízá zábradlí, aby šel podat ruku našim
hráčům. Radek Sňozík tam není, tudíž podává ruku
komusi z našich mladých, který – vida špunta v bo-
hemáckým, loňským, venkovním dresu – je oči-
vidně konsternován, ale stisk přijímá.

Letos jsem Béčko hrát ještě neviděl, těžko proto
v nějakém kontextu náš výkon soudit. Nikdo z na-

šich mladíků mě nijak
extra, aby si výkonem
hlasitě říkal o přeřa-
zení do Áčka, neza -
ujal. Ivan Hašek
potřebuje odehrát
více těžkých zápasů,
než se dostane do
formy, v jaké bychom
jej rádi viděli; Milan
Škoda se ukázal coby
zkušený rutinér, dal,
co měl a nevím, zda se
hodí, abych o autorovi
hattricku uváděl, že

nedal do zápasu vše (ono kdyby víc běhal, napadal,
neměl by třeba tolik pohody v koncovce?, nevím...),
byl to takový typický výkon a lá Gerd Muller.  

„Ahoj a pozdravuj mámu!”, loučí se se mnou
chlapi, zatímco Vítek se seznamuje s nějakou stejně
starou holčičkou. Odhazuje kulicha a šálu na zem (!)
a holčičku líbá (!!). „Hele, to víš, že Kapr se Žižko-
vem koupili na půl od Nováka Bohdaneč?”, dává mi
zaručenou zprávu jeden z místních funkcionářů, za-
tímco jiný se mě zcela vážně ptá: „Tak kdy už se ko-
nečně sloučíte?” Protože je kolem docela dost lidí,
zastavuji se a pódiovým hlasem říkám: „Představte
si chlapi, že já jezdím Mercedesem a tady Roman mi
z kapoty vezme ten znak, přimontuje si ho na svou
Feldu a začne tvrdit, že on to s Mercedesem vždycky
myslel nejlíp a že bych se s ním měl sloučit! Chápete,
že tady se nejde s nikým slučovat?!?” Chlapi mlčí,
někteří souhlasně mručí a pokyvují. Zvedám ze
země Vítkovu šálu a hrdě si ji přehazuji kolem krku.
S vidinou sobotního oběda se všichni loučíme a od-
cházíme. Jsem Bohemák.

Zdroj: www.coitus1905.bloguje.cz/
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S Fortunou
za Bohemkou
S Fortunou
za Bohemkou
Také na jaře pokračují zájezdy fanoušků

Bohemians 1905 na hřiště soupeřů. Bo-
hemka ve spolupráci se sázkovou kance-

láří Fortuna nadále bude podporovat výjezdy
fanoušků. „Povedeme ale větší evidenci fa-
noušků, kteří budou s Bohemkou cestovat na
hřiště soupeřů a v případě problémů v autobuse
můžeme odebrat či zablokovat fanouškovi i per-
manentku na domácí zápasy. Chceme tím ochrá-
nit 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 maji-
tele permanentních vstupenek 100 Kč, ostatní
fanoušky 150 Kč. 

Na jaře čekají fanoušky Bohemky už jen tři vý-
jezdy. „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 vý-
jezdy 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 vystou-
pila i marketingová ředitelka Fortuny Lenka
 Kahalová. „Přestože se Bohemce nevydařilo pů-
sobení v první lize, zůstáváme věrní a povyšu-
jeme naše partnerství na generální. Sport
přináší radost i smutek, ale hlavní je vášeň, a tu
všichni v Bohemians sdílejí, což dokázali hlavně
fanoušci, když svými příspěvky klub zachránili.
Fortuna fanouškům jejich přízeň oplácí, a tak
v uplynulé sezóně sponzorovala jejich výjezdy
na mimopražská utkání Bohemky a bude v tom
pokračovat. Navíc jsme otevřeli pobočku přímo
na stadionu klubu. Věříme, že letošní sezóna
bude pro Bohemku vítězná a znova nastoupí do
první ligy. Na vítězství ve druhé lize jsme vypsali
kurs 1,8:1.”

Přihlášení na zájezdy bude probíhat prostřed-
nictvím 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 Kar-
viné 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 gene -
rálních partnerů Bohemky. Držitelé perma nen tek
a členové DFB zaplatí za zájezd 100 Kč, ostatní
 fanoušci 150 Kč. Přihlášky u Michala Holase po-
mocí 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 per-
manentku nebo jste členem DFB), do mailu i te-
lefonická spojení (+ zda vlastníte permanentku
nebo jste členem DFB). Při vstupu do autobusu
s sebou přineste průkaz člena DFB nebo perma-
nentku, abyste mohli prokázat nárok na slevu.
Účastníci zájezdu si vstupenku zakoupí v auto-
buse. Prosíme, abyste při placení zájezdu
a lístku na utkání měli připravené přesně odpo-
čítané peníze.





CU Bohemians – Partneři mládeže
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Jen co jsme vylezli od maminek z kapsičky, už
se snažíme hrát fotbal. Řeč je o „klokáncích“

z ročníku 2004 a mladších. 
Trénovat jsme začali od 26. srpna 2008 na hřišti

Lokomotivy Vršovice. Začínalo nás sice jenom 8, ale
postupem času jsme se rozrůstali a k dnešnímu dni
čítá náš kádr 21 „miniklokanů“. Zatím nehrajeme
žádná utkání, ale baví nás se na ně připravovat a bu-
doucí soupeři to s námi nebudou mít vůbec snadné.
Na hřišti se scházíme dvakrát v týdnu (úterý
a čtvrtek). Seznamujeme se s našimi novými kama-
rády – míčem,kopačkami,brankami... V zimním ob-
dobí jsme museli přesídlit do Sokolovny ve
Vršovicích, protože malý klokánek ještě nevydrží
tolik jako velký klokan. V teple haly jsme kromě fot-
balových tréninků absolvovali i tréninky aerobiku pod
vedením instruktorky Ilony Pochmanové. Někteří
z nás tyto hodiny brali jako „nutné zlo“, ale stejně
jsme to všechno zvládli. Od dubna opět trénujeme na
hřišti, na což jsme se moc těšili celou zimu.

Bohemácká školička
Hodnocení trenérky Pavlíny Hasmanové:
Hráči předpřípravky 2004 jsou děti narozené

v roce 2004 a výše. V našem týmu máme i hráče
s rokem narození 2007, což je asi republikový uni-
kát v práci s fotbalovou mládeží. S ohledem na věk
hráčů je vcelku pochopitelné, že tréninková účast
přímo úměrná vyspělosti a odolnosti organismu je
zhruba 50%. Přesto jsou hráči vnímaví a učenliví
a z každého tréninku si chtějí odnést nějakou zku-
šenost – naučit se novou kličku, fintu apod.

V polovině dubna klub přistoupil k rozdělení týmu
na dvě části, neboť rozdíly ve vyspělosti a doved-
nostech hráčů již byly příliš markantní. První část,
vedená novými trenéry Danem Votrubou (dřívějším
asistentem u ročníku 2003) a Tomášem Hazukou,
se sestává pouze z hráčů narozených v roce 2004.
Hráči ročníku 2005 a mladší se nadále připravují
pod vedením trenérky Pavlíny Hasmanové a mla-
dičké asistentky Kláry Linhové. O veškerý chod
obou týmů se stará vedoucí Pavla Votrubová. �

Bohemácká školička
(ročník 2004–2007)

Autor: Jerremy
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Jan Florián
zastupitel Prahy 10

Zastupitelstvo městské části Praha 10 v po-
slední době několikrát jednalo o budouc-
nosti stadionu v Ďolíčku. Jednání budou

probíhat i nadále, jedním ze zastupitelů, který je
přímo u toho a má k Bohemce velmi vřelý vztah
je Jan Florián, zastupitel za ODS. „Vzhledem
k tomu, že jsem se na Praze 10 narodil a dopo-
sud zde žiji, pod slovem fotbal si jako většina
z nás vybavím právě Bohemku. S velkým obdi-
vem jsem při utkáních Bohemky, které jsem na-
vštěvoval s mým tátou, sledoval našeho Tondu
Panenku a mohu říci, že jsou opravdu nezapo-
menutelné zážitky,“ vypráví Jan Florián o svých
začátcích v roli fanouška. „Jako malí kluci jsme na
škvárových hřištích ve Vršovicích, v modrých te-
plákách a s odrbaným balónem váleli kopanou
a toužili se alespoň na chvíli stát právě tím Ton-
dou, který byl pro mnohé z nás velikým fotbalo-
vým vzorem,“ vzpomíná Jan Florián.

„Další pro mě nezapomenutelnou ikonou
 Bohemky byl bezesporu brankář Petr Kouba.
Nedá se zapomenout, jakým hnacím motorem
byly za nepříznivého stavu utkání davy fa-
noušků, kteří skandováním dokázali vyburcovat
Koubiče a mnohokrát se zadařilo. Nehledě
k tomu, když se před utkáním či v poločase z re-
produktorů stadionu rozezněly jeho oblíbení De-
peche Mode,“ prokazuje zastupitel Prahy 10
kvlitní znalost prostředí v Ďolíčku.

„Bohemka si za léta prošla slávou i dobou, kdy
nám fanouškům nebylo dvakrát do smíchu.
Právě v těchto dobách se znovu probudilo srdce,
to srdce stovek a tisíců malých kluků, kteří hrá-
vali ve vnitroblocích Vršovických domů fotbal,
jejich otců a dědů, kteří na Bohemku doposud
pravidelně chodí a fandí. Při minulém vítězném
utkání Bohemians 1905 se Zenitem Čáslav, jsem

PATRON UTKÁNÍ

na stadionu potkal několik mých kamarádů
a spolužáků s malými dětmi v zelených čapkách,
tričkách či šálách. Měl jsem z toho opravdu vel-
kou radost, právě tito malí klokánci jsou bu-
doucností pro náš klub,“ doufá zastupitel, který
se aktivně podílí při rozhodování zastupitelstva
a působí též jako předseda komise pro granty
a strukturální fondy.

Jan Florián doufá v postup, palce bude držet
přímo na tribunách vršovického Ďolíčku, po ut-
kání s Fulnekem se dokonce podívá i na trávník,
kde jako patron zápasu předá cenu nejlepšímu
hráči. „Je možné, že v příštím roce budeme mít
v nejvyšší fotbalové soutěži Bohemky dvě, pro
mě osobně však existuje Bohemka jen jedna
a to Bohemians 1905, ta pravá Bohemka s klo-
kanem,“ dodává Jan Florián a na závěr vzka-
zuje: „Přeji vše dobré a především hodně
úspěchů v dalších bojích. Na shledanou v nej-
vyšší fotbalové soutěži, Bohemáci!“ �



To byly zase nervy. Minulý týden v Chrudimi jsme se-
hráli zápas, který se musel líbit. Po vzoru anglických
soubojů v Lize mistrů padalo i hodně gólů. Mám vel-

kou radost, že se za rezervu výrazně prosazují kluci, kteří
přijdou z áčka. Teď nás tímto způsobem posílil především
Milan Škoda, který dal hattrick. Bez něj bychom domácím
vzdorovali těžko, i když celé mužstvo hrálo dobře, ale gó-
lová efektivita Škoďáka byla obdivuhodná. Takhle by mělo
vypadat ideální složení rezervy. Především mladíci doplnění
dvěma třemi hráči A-týmu, kteří mohou do týmu přinést
zkušenost a vyspělé fotbalové prvky. Daří se nám pořád být
v horní polovině tabulky, do konce je ještě devět kol, ale již
teď musíme myslet na to, abychom měli jistotu a nehonili
vše na poslední chvíli. Zkušenost z loňské sezony je dosta-
tečným varováním. V této době už pomalu hodnotíme pří-
nos jednotlivých kluků a budeme tvořit tým pro příští
sezonu. Vyhodnocujeme společně s mládeží příchody vy-
cházejících dorostenců, kdo rezervu doplní, kdo má už na
áčko. Juniorka by měla být vrcholem těchto mládežnických
kategorií, ale zároveň nemůže být samozřejmostí, že kdo
vyjde z dorostu, automatiky jde do béčka. Ani toto an-
gažmá není zadarmo a dostane se sem jen pár vyvolených.
V prvním roce nového fungování rezervy jsme využili i slu-
žeb kluků, kteří třeba  nemají perspektivu pro A-tým, ale
pomohli nám s tréninkovým procesem a my jsme jim dali
možnost zahrát si za Bohemku a zahrát si divizi. V další le-
tech bude naše orientace směřovat více na právě vyšlé
hráče z dorostu, kteří budou mít rok, dva na prokázání
svých kvalit v dospělé kategorii.
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TABULKA PO 21. KOLE:
Tým PZ V R P VG:OG PB

1. Sokol Ovčáry 21 12 6 3 37:14 42

2. RMSK Cidlina N/Bydžov 21 10 6 5 25:17 36

3. FC Hradec Králové B 21 10 5 6 32:26 35

4. AFK Chrudim 21 10 4 7 36:27 34

5. FK Pěnčín-Turnov 21 9 6 6 25:16 33

6. Bohemians 1905 B 21 9 5 7 29:27 32

7. SK Horní Měcholupy 21 7 10 4 27:22 31

8. Sokol Živanice 21 8 6 7 25:23 30

9. TJ Dvůr Králové n/Labem 21 9 3 9 28:36 30

10. Kunice 21 8 5 8 35:28 29

11. SK Převýšov 21 8 4 9 23:26 28

12. Tesla Pardubice 21 6 7 8 25:20 25

13. FK Kolín 21 6 7 8 26:31 15

14. SK Týniště n.Orlicí 21 6 4 11 19:25 22

15. FC Velim 21 6 3 12 24:40 21

16. SK Holice 21 2 3 16 17:55 9

PPAAVVEELL  MMEEDDYYNNSSKKÝÝ
ttrreennéérr  BB--ttýýmmuu

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

17. 22.03. 15:00 Pěnčín-Turnov Bohemians 1905 B 1:0

18. 28.03. 10:15 Bohemians 1905 B Týniště n. Orl. 1:0

19. 04.04. 16:30 Kolín Bohemians 1905 B 2:2

20. 11.04. 15:00 Bohemians 1905 B Nový Bydžov 1:1

21. 18.04. 10:15 AFK Chrudim Bohemians 1905 B 3:3

22. 25.04. 10:15 Bohemians 1905 B Kunice

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

24. 09.05. 10:15 Bohemians 1905 B Živanice

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

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

27. 31.05. 17:00 Velim Bohemians 1905 B

28. 06.06. 10:15 Bohemians 1905 B Převýšov

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

30. 20.06. 17:00 Holice Bohemians 1905 B

Škoda nám pomohl
hattrickem
Škoda nám pomohl
hattrickem

Branky Bohemians: 28., 61., 81. Škoda.

Sestava Bohemians 1905 B: Havránek – Barros
(80. Císař), Kolísek, Ptáček, Cseh – Baubín
(56. Paluka), Brhlík, Hašek, Pavlík (56. Engelmann) –
Škoda, Augustín.

Chrudim – Bohemians 1905 3:3
21. kolo

INZERCE
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Pořadí Z V R P S B
1. Bohemians 1905 23 14 7 2 29:11 49

2. FC Zenit Čáslav 23 12 5 6 32:22 41

3. FC Vysočina Jihlava 23 12 5 6 27:18 41

4. Dukla Praha 23 10 8 5 29:16 38

5. FK Ústí nad Labem 23 11 3 9 29:34 36

6. Slezský FC Opava 23 9 7 7 31:28 34

7. Baník Sokolov 23 9 6 8 40:26 33

8. Baník Most 23 8 6 9 25:27 30

9. Karviná 23 8 5 10 32:35 29

10. FC Vítkovice 23 8 5 10 27:34 29

11. FC Hradec Králové 23 6 10 7 27:24 28

12. 1. FC Slovácko 23 6 10 7 18:23 28

13. Fotbal Třinec 23 6 9 8 20:24 27

14. AC Sparta Praha B 23 6 6 11 25:28 24

15. Holický FK Olomouc 23 5 8 10 26:31 23

16. Fulnek 23 1 6 16 17:53 9

VŽDYCKY
JSME S VÁMI!

2. fotbalová liga
sezona 2008/2009
celková tabulka 23. kolo

TERMÍNOVÁ LISTINA
BOHEMIANS 1905
A-TÝM, JARO 2009

VŽDYCKY
JSME S VÁMI!

2. fotbalová liga
sezona 2008/2009
celková tabulka 23. kolo

TERMÍNOVÁ LISTINA
BOHEMIANS 1905
A-TÝM, JARO 2009

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

18. kolo 14. 03. 1 Sokolov
2860 diváků

2 Bohemians 1905

19. kolo 22. 03. 6316 diváků
2 Bohemians 1905
0 HFK Olomouc

20. kolo 29. 03. 2362 diváků
0 SIAD Most
1 Bohemians 1905

21. kolo 05. 04. 5728 diváků
1 Bohemians 1905
1 Vítkovice

22. kolo 11. 04. 3133 diváků
0 Sparta Praha B
0 Bohemians 1905

23. kolo 19. 04. 7153 diváků
2 Bohemians 1905
0 FC Zenit Čáslav

24. kolo 26. 04. 17:00
Bohemians 1905
Fotbal Fulnek

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

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

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

28. kolo 24. 05. 18:00
Bohemians 1905
Hradec Králové

29. kolo 31. 05. 17:00
Třinec
Bohemians 1905

30. kolo 06. 06. 15:00
Bohemians 1905
Ústí nad Labem



BOHEMKA JE A BUDE!



PARTNEŘI
BOHEMIANS 1905 a. s.

PARTNEŘI
BOHEMIANS 1905 a. s.





BOHEMIANS 1905 FOTBAL FULNEK

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

BRANKÁŘI
1 Radek Sňozík 17. 10. 1975

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

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

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

ZÁLOŽNÍCI
8 Ivan Hašek 30. 08. 1987

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

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

TRENÉŘI
HLAVNÍ TRENÉR: TOMÁŠ CHLEBEK
ASISTENT TRENÉRA: MILOSLAV BIALEK

BRANKÁŘI
1 Drápela Michal 08. 05. 1985

OBRÁNCI
2 Vaculín Viktor 25. 04. 1981
3 Kovář Michal 08. 09. 1973
5 Krása Radim 28. 06. 1981
6 Sedlák Petr 29. 06. 1974

15 Solnický Marek 27. 07. 1989
16 Krása Karel 26. 03. 1988
19 Lang Ondřej 24. 12. 1990
20 Pospěch Jiří 22. 01. 1981
21 Šesták Jan 24. 02. 1991

ZÁLOŽNÍCI
4 Houška Martin 11. 03. 1984
8 Černoch Martin 18. 11. 1977
9 Sokol Marek 05. 01. 1976

14 Ďurica Petr 16. 03. 1991
18 Blažek Martin 29. 06. 1989
22 Huvar Jiří 15. 02. 1987

ÚTOČNÍCI
11 Schulmeister Jan 11. 03. 1986
12 Janoviak Tomáš 26. 07. 1981
13 Štůrala Ondra 10. 09. 1988


