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Vážení fanoušci Bohemky,
dnes to bude především o děkování, protože máme za sebou sezonu,
která si to zaslouží. Především díky vám všem, že stále drží a dokonce
stoupá euforie, která tady začala v roce 2005. Ďolíček se stále plní, je tu
skvělá atmosféra a každý z nás hrdě mluví o té naší Bohemce.
Dnes zřejmě naposledy uvidíme v zelenobílém dresu Honzu Morávka,
kluka, který dokázal pobláznit fotbalový národ během několika měsíců.
Jeho přehled a nadání pro hru jsou jedinečné. To nejde naučit a jsem rád,
že jsem takového hráče mohl vidět v akci a dokonce na Bohemce.
Naposledy vidíme Bohemku i ve druhé lize a věřme, že to bude na dlouho
poslední zápas v této soutěži. Jsme na nejlepší cestě nakročit k lepší
budoucnosti a prosadit se i v nejvyšší soutěži. Mužstvo vyspělo, trenér si
s ním rozumí, ale opravdovou sílu mužstva prověří až první liga, porážky,
krize a další nepříjemnosti, které k fotbalu patří.
Stejně tak jako jsme zvládali úlohu favorita a drželi jsme pohromadě,
máme velkou šanci zvládnout i případné krize. V tom si držme palce, ale
dnes si především užijme svátku fotbalu, který uvidíme v Ďolíčku.

Antonín Panenka
Prezident Bohemians 1905
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PROGRAM NA CELOU SOBOTU
D

nešní zápas bude posledním utkáním Bohemky v této sezoně. Klokani mají postup
jistý, teď se budou především snažit poděkovat fanouškům za jejich přízeň. Oslava fotbalu
začíná v sobotu v 15 hodin a v přímém přenosu ji
vysílá ČT 4 SPORT. Brány stadionu se otevřou již ve
13 hodin a máte se na co těšit. Od jedné hodiny
bude otevřen fanshop a všechny stánky s občerstvením. K dispozici bude postupová kolekce, která
čítá tričko, čepici a šálu. To ale není zdaleka
všechno. V útrobách VIP II se začalo budovat muzeum historie Bohemky. Budete moci navštívit již
některé části a pomoci k dobudování muzea.
Vstupné do muzea je dobrovolné a všechny peníze
půjdou na dobudování muzea, které si v plné pa-

Při vstupu na stadion dostane každý fanoušek
„tahák“ na fandění. ZPÍVÁ CELÝ ĎOLÍČEK, pod
tímto názvem je zastřešena další akce pro fanoušky. Znáte ten nádherný pocit, když bouří celý
stadion a společně zpívá chorály. Vybrali jsme pro
vás čtyři nejaktuálnější, které jsme zařadili na leták
– hymnu, Bohemka je a bude, Milenku a Jdeme na
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patronem zápasu a věnujeme mu i část přestávkového programu. Udělal toho pro Bohemku hodně,
zaslouží si to,“ říká Jiří Steinbroch, sportovní ředitel klubu.
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DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM
A FANOUŠKŮM, KTEŘÍ NÁM CELÝ ROK POMÁHALI.
JSME RÁDI, ŽE JSME PRO VÁS TU LIGU VYKOPALI.
VAŠE BOHEMKA

Bohemians 1905 – FK Ústí nad Labem
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Blahopřejeme, Honzo!
Maturant Honza Morávek – 27. 5. 2009

Nová posila:

IVAN TROJAN
ohemka má novou posilu, kterou představí při
utkání s Ústím nad Labem. Na soupisce týmu se
s číslem 6 objeví Ivan Trojan a bude připraven zasáhnout do zápasu. „Počítáme s tím, že nastoupí
v závěrečných minutách,“ říká trenér Pavel Hoftych.
Sobotní zápas už nemůže nijak zásadně ovlivnit tabulku druhé ligy, karty jsou rozdány, oslava postupu
může začít. Ivan Trojan patří k dlouholetým fanouškům Bohemky a klubu už několikrát pomohl. „Svým
startem Ivan upozorní na to, která Bohemka se stará
o dobré jméno fotbalu a zároveň pomůže dobré
věci,“ dodává Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians 1905.
Za každou minutu, kterou Ivan Trojan odehraje, dá
Bohemka 5.000 Kč na charitu, konkrétně na Klub
nemocných cystickou fibrózou. Oslava postupu může
začít, Bohemka chce na fotbal opět přitáhnout další fanoušky.
Bohemians 1905 si s předstihem zajistili účast v nejvyšší soutěži a v posledním
kole tak už mohou slavit.
Herec Ivan Trojan patří mezi
věrné fanoušky Klokanů
a v Družstvu fanoušků Bohemians mu patří čestné
číslo 001. „Nápad se v hlavě
trenéra Pavla Hoftycha zrodil už v zimě. Ivan Trojan byl
v té době hráčem PSK Union
Strašnice. V řádném přestupním termínu jsme uskutečnili jeho příchod do
Bohemky. Přišel ze Strašnic
na půlroční hostování. Vše
jsme
zaregistrovali
na
svazu, Ivan tak je po celé
jaro normálním členem
kádru Bohemky,“ vysvětluje
Lukáš Přibyl celou historii
angažmá Ivana Trojana.
„Start Ivana Trojana jsme
diskutovali s fotbalovým
svazem i s Ústím nad
Labem, abychom neznevažovali soutěž. Všichni s tím
souhlasí, informovali jsme
i Českou televizi, která
zápas vysílá přímým přenosem. V zápase jde stále

B
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o body, ale již se v tabulce nemůže nic změnit. Startem Ivana Trojana tak můžeme pomoci dobré věci
a zároveň přilákat k fotbalu další fanoušky. Má to
nejen sportovní, ale i společenský rozměr,“ dodává.
Ivan Trojan je s týmem Bohemky už dlouhodobě
spjatý. V minulé sezoně věnoval kabině skleněnou
sošku Českého lva, se kterou mužstvo nastartovalo
boj o záchranu a kapitulovalo až v posledním kole.
Čtyřiačtyřicetiletý herec pravidelně dochází na zápasy Bohemky, pomáhá při brigádách na stadionu
a zúčastňuje se většiny akcí pro fanoušky. „Díky
startu Ivana Trojana chceme upozornit na to, že Bohemka se chce starat především o popularizaci fotbalu a chceme přispět i na dobrou věc. Za každou
minutu, kterou Ivan stráví na hřišti, věnují Bohemians 5000 Kč na Klub nemocných cystickou fibrózou. Patronem těchto nemocných dětí je právě Ivan
Trojan a tímto chceme veřejnost na tuto nemoc
upozornit,“ dodává Přibyl.
Trojan si vybral číslo 6. Vyběhne v něm na předzápasovou rozcvičku a pak se posadí na lavičku.
„Počítáme s ním na závěrečné minuty. Ivan pravidelně hraje fotbal, byl s námi i na několika trénincích během této sezony, takže věříme, že nám
pomůže k vítězství,“ říká trenér. „Chceme, aby si
lidé sobotu užili a toto může být jeden z důvodů jedinečnosti Bohemky. Prostě Bohemka má širší rozměr než jen fotbal a to je hlavní důvod, proč Ivan
nastupuje,“ dodává trenér Pavel Hoftych.


Jan Morávek

PLNÍ SNY SOBĚ
I FANOUŠKŮM
Za dva roky v áčku Bohemky se mu
splnilo vše, oč usiloval. Postoupil do ligy,
pak ji okusil a ověřil si, že na ni má. Po
sestupu byl jednou z hlavních opor a přispěl k okamžitému návratu do nejvyšší
soutěže. Letos na jaře kromě toho stihl
i odmaturovat a udělat řidičský průkaz.
Na co sáhne, to se mění ve zlato. „Jsem
rád, že mi to takhle všechno vyšlo,“ říká
Jan Morávek. Zbývá vyřešit budoucnost.
Přestup do zahraničí je na spadnutí.
Dnes se Mori s Ďolíčkem rozloučí.
Na podzim 1996 trenér žáčků Václav
Bláhovec rozdával dresy. Malému Honzíkovi dal osmičku se slovy: „Doufám, že
víš, co to v Bohemce znamená.“
Sotva sedmiletý Jan Morávek věděl.
S číslem osm přece hájil zelenobílé barvy
Antonín Panenka, jeho velký vzor. Legenda, jíž se toužil vyrovnat.
Po příchodu mezi dospělé sice Mori oblékal tričko s třicítkou na zádech, neboť
osmičku si pronajal Ivan Hašek, jenže
srovnání s nejslavnějším hráčem historie Klokanů se stejně nevyhnul.
„To proto, že mu to fotbalově myslí.
S tím se musíte narodit, to se nedá
natrénovat,“ tvrdí sám prezident klubu
Panenka.
Hned při debutu na hřišti HFK Olomouc Mori
o svém nedozírném talentu přesvědčil nejen
jeho, ale i všechny přítomné na stadiónu a tele-
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Jan Morávek měl odcestovat s reprezentační jedenadvacítkou na kvalifikační zápas do San Marina, jenže nakonec musel účast odřeknout. Jednou by si rád zahrál za
seniorské áčko, kde by podle některých odborníků mohl
nahradit věčného maroda Tomáše Rosického. Vždyť
o něm uvažoval i nový kouč národního týmu František
Straka. „To se ale ještě budu muset hodně zlepšit,“ uvědomuje si Mori.

vizní diváky v celé zemi. Pamatujete si ještě tu
famózní premiéru?
Je to už dva roky. Nebo teprve? Snad ani sám
hlavní protagonista celého příběhu nevěří, že to
takhle uteklo.
Dnes ten zelenobilý dres přetáhne Mori přes
hlavu naposledy. Po 13 letech odchází. Kam?
Zřejmě do bundesligového Schalke.
„Je to pro nás klub číslo jedna. Blíž to zatím
nechci komentovat,“ říká ředitel Bohemky
Lukáš Přibyl.
Mori už si zázemí slavného klubu z Gelsenkirchenu prohlédl v zimě, kdy tam zavítal na týdenní návštěvu. Trenér Fred Rutten byl
nadějným stážistou natolik nadšený, že si ho
chtěl okamžitě nechat v týmu.

„To nešlo. Čekala mě maturita a chtěl jsem Bohemce pomoct k návratu do ligy,“ vysvětluje Morávek, proč nechtěl o předčasném stěhování ani
slyšet.
Oba vytýčené úkoly však už má zdárně za
sebou, takže odchodu v tuto chvíli nic nebrání.
K definitivní dohodě ovšem ještě nedošlo, i když
je věc na dobré cestě. Navíc je všem jasné, že
by to byla v současnosti ta nejlepší možná volba.

„Schalke je pro Honzu dobrý klub. Není to Bayern, kde je okamžitý tlak na výsledky, na druhou stranu nehrozí, že by se strachoval
o záchranu,“ uvádí Přibyl v červnovém vydání
sportovního magazínu Hattrick.
V Schalke se sice mezitím vyměnil trenér, ale
Felix Magath, jenž přebírá tým od nové sezony,
je zárukou nejvyšší kvality. Před několika dny
totiž dobyl s Wolfsburgem mistrovský titul.
To vše je však teprve budoucnost.
Dnes si Mori ještě může užívat atmosféru
v Ďolíčku, kam fanoušci chodili i na jeho technické kousky.
A on sám si tam chodil pro povzbuzení. Třeba
když ho čekaly zkoušky z dospělosti a on často
nevěděl, kam dřív skočit.
„Máme v mužstvu fantastickou partu. Hned
jak vkročím do kabiny, dostanu hned lepší náladu,“ pochvaluje si.
Ta parta ho určitě jednou ráda přivítá zpět.
Takže žádné sbohem, ale na shledanou! A díky!
Tomáš Radotínský
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JAK TO BYLO NA PODZIM
Ústí nad Labem – Bohemians 1905 0:1 (0:1)
Branky: 14. Martykán (vlastní).
Rozhodčí: Hrubeš – Moudrý, Koval.
ŽK: Martykán, Bartoš.
Diváků: 1959.
Sestava Ústí nad Labem: Porcal – Dvořák, Škoda, Valenta,
Bartoš – Franc (83. Zvonek), Volek, Martykán, Benčík,
Karlík – Rudnytskyy.
Sestava Bohemians 1905: Šnozík – Marek, Lukáš, Nikl,
Rychlík – Moravec, Adama, Morávek, Hašek (71. Kunášek)
– Bartek (61. Slezák), Bálek (83. Škoda).

Z

ápasy s Ústím rámují tuto sezonu. Bohemka se
s tímto soupeřem střetla v 1.kole a nyní ve 30.
V rodišti trenéra Hoftycha si Klokani připsali první tři
body v sezoně.
Velká spokojenost, úleva po úspěšném prvním
kroku, ale také výtky k některým konkrétním hráčům
– to vše dával najevo trenér Pavel Hoftych. Do médií
hovořil především o prvních dvou příjemnějších bodech. „S vítězstvím samozřejmě spokojenost, ale
mohlo to být klidnější. Měli jsme dát více gólů a zvýraznit zasloužený rozdíl. Zejména šance Davida Bartka
volala po gólu,” zvednul trenér prst při zmínce o „superšanci” útočníka Bohemians. „Každé takové vítězství
je pro sebevědomí hráčů nesmírně důležité. V závěru
jsme si výsledek ohlídali, ale člověk nikdy neví, co se
může při těsném vedení stát. Však jsme to zažili
v České Lípě,” vzpomněl kouč týden starou zkušenost
z prvního kola Poháru ČMFS, kdy domácí vyrovnali
z ojedinělé akce a Bohemka se poté hodně trápila.
Trenéři poslali do boje téměř totožnou jedenáctku
jako před týdnem v České Lípě. Jen do sestavy poprvé
zařadili Jana Morávka, který se vrátil z evropského
šampionátu „devatenáctkek”. „Honza do základu samozřejmě patří a potvrdil to při zápase. Naběhal
spousty kilometrů a odvedl kus práce i v defenzivě,”

pochválil osmnáctiletý talent trenér Pavel Hoftych.
Morávka v hledišti sledovali pozorovatelé z několika
evropských klubů a připojili si další poznatky k jeho
osobě. Na návrat Honzy Morávka do sestavy „doplatil” Petr Kunášek, který zůstal na lavičce, protože v základní sestavě se udržel Ivan Hašek, i když netradičně
na levé straně zálohy. „Ivan musí získat návyky dospělého fotbalu, ale potenciál v sobě má velký. Dá se
s ním pracovat a je na něm patrné zlepšení. Proto
hraje i na netradičním postu,” doplnil kouč.
Hašek se z levé strany dostával často do zakončení
a po rohovém kopu Adama byl i u jediného gólu zápasu po jeho hlavičce si dal domácí Martykán vlastní
gól. „Ivan měl výborný výběr místa, díky tomu se dostal několikrát ke střele. Mohl dát i druhý gól, ale gólman jeho střelu vyrazil,” doplnil kouč. „Byl jsem
v záklonu, kdybych to napálil, letělo by to hodně vysoko. Chtěl jsem to jen ťuknout a umístit, ale brankář
to skvěle vyrazil,” popsal svoji velkou šanci sám Ivan
Hašek. Trenér Hoftych ještě doplnil hodnocení naděje
s číslem 8. „Odehrál na levé straně slušný zápas. Bylo
vidět, že ho to stále svádí do středu hřiště, ale Ivan si
postupně zvykne a s jeho pracovitostí by s tím neměl
mít problém.”
V koncovce ale selhali ti, kteří to mají v popisu práce
– útočníci. Bartek se dostal do obrovské příležitosti,
ale sám z malého vápna hlavou minul osamocenou
branku. „Koncovka je stále špatná, máme co zlepšovat. Ale byly tam náznaky, kdy jsme si po kombinaci
po zemi a ze strany vypracovali dobré příležitosti,” vyzdvihl pozitivní stránku kouč Bohemians 1905. Bohemka svůj výkon postupem času zlepšovala, na
začátku druhé půle si vytvořila výrazný tlak, ale další
Lukášovu hlavičku zastavila tyč. Trenéři ve druhé půli
prostřídali sestavu a střídání hru oživila. Příchod Dalibora Slezáka vnesl potřebný klid do ofenzivy. „Dalibor
dokáže podržet míč a je stále velmi platným členem
týmu. Právě takové okamžiky rozhodují zápasy,” pochválil nejstaršího hráče mužstva trenér Klokanů. 
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BOHEMIANS 1905
FC HRADEC KRÁLOVÉ
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postupovou jistotou a s několika změnami
v sestavě se Klokani pustili do zdolávání další
druholigové překážky. Do Ďolíčku přijel Hradec
Králové, který na tomto stadionu v této sezoně
jako jediný tým dokázal vyhrát v mistrovském zápase. Na podzim Východočeši porazili Bohemku
v domácím poháru 3:1, tentokrát si ale svěřenci
trenéra Pavla Hoftycha vše pohlídali a vyhráli 1:0.
„I když už jsme měli postup jistý a udělali jsme
hodně změn v sestavě, pořád jsme mysleli na vítězství. Před takovými fanoušky ani na nic jiného
myslet nemůžete,“ řekl po zápase kouč. Bohemka
si udržela druholigovou domácí neporazitelnost
a tabulku vede už o 12 bodů, na třetí pozici má pak
náskok 17 bodů.
Pohled na základní sestavu jasně signalizoval
úmysl trenérů otestovat i hráče, kteří v předchozích zápasech nehráli. „Bohužel je dlouhodobě zraněn Ivan Janek, který kvůli zranění chodidla je
mimo až do konce sezony,“ litoval trenér dalšího
hráče, který měl dostat šanci. „Zraněný je i Milan
Škoda, kterého trápí tříslo,“ vysvětlil absenci dalšího hráče. Také jen na tribuně seděl Honza Morávek, kterému skončil týden příprav na maturitu
a jelikož neabsolvoval za poslední týden žádný trénink, nebyl tentokrát v sestavě. Změn bylo dost.
Na pravé straně nastoupil Růžička, protože Jindřišek si odpykával trest za čtyři žluté karty. Ve stoperské dvojici vedle Nikla se poprvé v A-týmu
představil talentovaný Martin Cseh, stabilní hráč
slovenské jednadvacítky. V záloze dostal šanci Jan
Moravec a před Lukášem Adamem poprvé v A-

týmu hrál Radoslav Augustín. „Rado i Martin Cseh
výrazně pomohli rezervě, proto jsme je chtěli vidět
i v plné druholigové zátěži. Myslím, že obstáli, Hradec je hodně běhavý tým, o to těžší to měli,“ hodnotil Hoftych výkon nových tváří.
Bohemka měla od úvodních minut převahu, tradičně byl v prvním poločase velmi aktivní Ferenc
Róth, kterého tribuna motivuje k nadprůměrným
výkonům. Dobře pracoval i Aziz Ibragimov. „Aziz
měl za úkol napadat a neustále se nabízet pohybem. To plnil výborně. Snažíme se, aby hru zjednodušil a nepouštěl se do bláznivých kliček,“ řekl
k výkonu uzbeckého reprezentanta kouč Bohemians. V základní sestavě nastoupili čtyři cizinci – dva
Slováci, jeden Maďar, jeden Uzbek. „Příprava probíhala normálně v češtině, oni už se postupně naučili,

BOHEMIANS 1905 – HRADEC KRÁLOVÉ 1:0 (0:0)
Branky: 73. Sňozík (pen.).
Rozhodčí: Jech – Pospíšil, Urban.
ŽK: Chleboun, Fischer (oba HK).
Diváků: 6 563.
Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Růžička, Cseh, Nikl, Rychlík – Moravec, Adam (68. Slezák), Augustín,
Róth (68. Strnad) – Hartig, Ibragimov (80. Kotyza).
Sestava Hradec Králové: Lindr – Poděbradský, Chleboun, Wozniak, Karal – Voltr (62. Pilař), Přibyl, Nemčák,
Pacák (79. Rezek) – Dvořák (55. Kaufman), Fischer.
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to se týká hlavně Feryho a Azize, oba už mluví
česky,“ připomenul zajímavý detail trenér.
Na hřišti komunikace převážně fungovala dobře,
občas to zaskřípalo, ale na vině nebyla jazyková bariéra. „Měli jsme tam světlé momenty, ale představoval bych si tu hru ještě daleko lepší. Nicméně
jsem rád, že jsme vyhráli, nic jsme nepodcenili
a kluci k utkání přistoupili se vší vážností. Měli jsme
jen náznaky šancí, několikrát jsme byli v nebezpečné finální situaci, ale nakonec rozhodla až penalta,“ hodnotil zápas trenér Pavel Hoftych.
Zmíněný pokutový kop proměnil brankář Radek
Sňozík. „Je dobře, že se mu zase vrátilo sebevědomí poté, co minule nedal. Lukáš Hartig penaltu
výborně vybojoval a Sňóza ji proměnil,“ pochválil
dva zkušené borce kouč Klokanů.
Podobně zápas viděl i trenér Hradce Králové.
„Chtěli jsme udržet nerozhodný výsledek v prvním
poločase a po přestávce na Bohemku trochu vletět.
Byli jsme po půli o něco aktivnější, ale rozhodla naše
hrubá chyba, pak už se těžko dalo s výsledkem něco
dělat,“ řekl k zápasu Václav Kotal. Bohemka tak Hradec porazila v obou zápasech druholigové sezony
a oplatila mu pohárovou porážku i prohry z přípravy.
Bohemka dál vládne druhé lize a ujíždí soupeřům
o parník. Už teď má větší bodový zisk než při postupu před dvěma lety.
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FK FOTBAL TŘINEC
BOHEMIANS 1905
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arní neporazitelnost Bohemky trvá, i když
v Třinci prošla pořádnou zkouškou. Domácí si
vytvořili několik šancí, které zmařil brankář Havránek. Trenéři nasadili do základní sestavy osm
hráčů, kteří se v ní pravidelně neobjevují, místy to
na souhře bylo znát, ale přineslo to mnoho poznatků. „Zápas v Třinci byl hodně přínosný. Prověřil nás kvalitní soupeř a zároveň jsme viděli hodně
hráčů v maximálním zatížení,“ pochvaloval si trenér
Pavel Hoftych. „Hlavně jsme chtěli předvést zají-

mavou podívanou pro naše fanoušky, kteří jeli přes
celou republiku a během zápasu mokli v sektoru.
Patří jim náš velký obdiv a dík, protože podali vynikající výkon,“ ohodnotil povzbuzování 60 fanoušků
Bohemians kouč Klokanů.
Bohemka přijela do Třince bez několika zkušených hráčů. V Praze kvůli zranění nebo z jiných důvodů zůstali Sňozík, Nikl, Lukáš, Slezák, Škoda,
Adam. Morávek se na soupisce také neobjevil, ale
utkání sledoval na tribuně třineckého stadionu.
„Stopery a Škodu vyřadila drobná zranění, s ostatními jsme se dohodli, že tento zápas vynechají,
protože jsme potřebovali vyzkoušet další hráče,“
odůvodnil změny v sestavě Pavel Hoftych. A se-

Třinec – Bohemians 1905 1:1 (1:1)
Branky: 39. Szmek – 42. Hašek z pen.
Rozhodčí: Kocián – Pelikán, Dobrovolný.
ŽK: Doubek, Lisický – Jindřišek.
Diváků: 1005.
FK Fotbal Třinec: Lipčák – Zbončák, Kuděla, Chlebek (Šalamoun), Lisický – Ceplák, Joukl (46. Hupka),
Hanus, Malíř – Szmek, Doubek.
Bohemians 1905: Havránek – Růžička, Cseh, Pávek, Rychlík – Moravec, Jindřišek, Hašek,
Jungr (86. Kotyza) – Hartig, Ibragimov (77. Strnad).
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stava byla opravdu hodně překopaná. Kapitánskou
pásku si navlékl Jiří Rychlík, který zůstal na svém
postu levého obránce. V útoku se objevil Lukáš
Hartig, ale jinak nezůstal kámen na kameni. Růžička spolehlivě vypomohl na pravém beku, uprostřed obrany se objevila mladá stoperská dvojice
Pávek – Cseh. „Obrana byla nová a měla proti sobě
zdatného soupeře, protože oba útočníci Třince byli
hodně vysocí a dělali nám problémy. Třinec se na
můj vkus dostal do více šancí, ale inkasovali jsme
jednou,“ poznamenal Hoftych. V brance tým několikrát podržel Jiří Havránek, i když v první půli měl
některé nejisté zákroky a před gólem trochu zaváhal. „Jirka má problémy s koncentrací, musí si udržet pozornost po celý zápas. Ve druhé půli už byl
výborný.“
Záloha byla z větší části také nová. Na Moravce
na pravé straně jsou fanoušci zvyklí, ale rozhodně
je překvapil Jindřišek na postu defenzivního záložníka. „Pepa už to dříve hrával a chtěli jsme si ho
na tomto postu vyzkoušet i s výhledem na první
ligu, protože ve středu zálohy budeme řešit největší
problémy. Pepa obstál výborně, zahrál velmi dobrý
zápas,“ pochválil kouč zkušeného ligistu, který je
původním povoláním pravý obránce. Před Jindřiškem se po dlouhodobém zranění představil Ivan

Hašek. Číslo 8 se na soupisce A-týmu objevilo naposledy v Sokolově v srpnu loňského roku. „Ivan
byl hodně živý, měl za sebou už zápasovou průpravu z béčka a určitě nezklamal,“ prohlásil Hoftych. Na levé straně zálohy naskočil Jungr.
Složení útoku Hartig-Ibragimov určitě vzbuzovalo
respekt, ale gólový efekt to nepřineslo. Ibragimov
byl dvakrát blízko gólu, ale zmařil málo vídané
šance. Nejprve nohou netrefil ze čtyř metrů prázdnou branku, pak minul hlavou z malého vápna.
O jediný gólový zápis Klokanů se tak postarali obránci a záložníci. Růžička krásným pasem našel ve
velkém vápně Jungra, ten si míč zpracoval do protipohybu obránce, který ho stáhl k zemi. Penalta.
Zraky fanoušků Bohemky mířily do naší branky, ale
Radek Sňozík nikde. Tak se míče chopil Ivan Hašek
a s velkým přehledem zavěsil. „Dokázali jsme
rychle odpovědět na vedoucí gól domácích, což bylo
hodně důležité. Třínec byl po přestávce lepší, ale
Strnad nakonec mohl rozhodnout o našem vítězství,“ připomněl Pavel Hoftych tyč ze závěru zápasu.
Třinec předvedl velmi dobrý výkon. Také Bohemka si vypracovala šance. Konečná remíza pak
přinesla radost oběma týmům. Závěrečná děkovačka tak probíhala v obou sektorech.
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PROGRAM NA CELOU SOBOTU
D

nešní zápas bude posledním utkáním Bohemky v této sezoně. Klokani mají postup
jistý, teď se budou především snažit poděkovat fanouškům za jejich přízeň. Oslava fotbalu
začíná v sobotu v 15 hodin a v přímém přenosu ji
vysílá ČT 4 SPORT. Brány stadionu se otevřou již ve
13 hodin a máte se na co těšit. Od jedné hodiny
bude otevřen fanshop a všechny stánky s občerstvením. K dispozici bude postupová kolekce, která
čítá tričko, čepici a šálu. To ale není zdaleka
všechno. V útrobách VIP II se začalo budovat muzeum historie Bohemky. Budete moci navštívit již
některé části a pomoci k dobudování muzea.
Vstupné do muzea je dobrovolné a všechny peníze
půjdou na dobudování muzea, které si v plné pa-
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rádě budete moci projít při první lize. Muzeum slavnostně otevře Pavel Chaloupka, který nedávno
oslavil padesátiny. „Pavel Chaloupka bude zároveň
patronem zápasu a věnujeme mu i část přestávkového programu. Udělal toho pro Bohemku hodně,
zaslouží si to,“ říká Jiří Steinbroch, sportovní ředitel klubu.


Při vstupu na stadion dostane každý fanoušek
„tahák“ na fandění. ZPÍVÁ CELÝ ĎOLÍČEK, pod
tímto názvem je zastřešena další akce pro fanoušky. Znáte ten nádherný pocit, když bouří celý
stadion a společně zpívá chorály. Vybrali jsme pro
vás čtyři nejaktuálnější, které jsme zařadili na leták
– hymnu, Bohemka je a bude, Milenku a Jdeme na



Velká sláva se chystá v závěrečných minutách
i po konci zápasu. Hráči poděkují fanouškům, až
pak budou fanoušci vpuštěni na plochu. „Chceme
dát možnost důstojně si poděkovat, poté se otevřou
brány a fanoušci budou moci normálně vejít na plochu a s hráči se pozdraví u pódia uprostřed hřiště.
Pak už se celá veselice přesune na náměstíčko, kde
vystoupí DJ z řad ultras Bohemky. Na náměstíčko
dorazí i hráči, brankář Jirka Havránek má připraveno vystoupení se svojí skupinou, užijete si
i spoustu další muziky.


Tím ale zábava nekončí. Po osmé hodině začíná
party v klubu Misch Masch v Holešovicích (Veletržní
61, Praha 7). Jedná se o významného partnera Bohemky a vedení Misch Masche patří mezi věrné Klokany. Do Misch Masche dorazí i hráči a pozdraví se
s fanoušky. S permanentkou nebo vstupenkou z utkání s Ústím je vstup volný. Je to párty pro všechny,
může přijít kdokoliv.

fotbal. Každý má teď možnost připojit se ke kotli
a zazpívat si populární chorály. V sobotu bude zpívat celý Ďolíček. „Většina z fanoušků tyto chorály
zná, chceme touto základní nabídkou podpořit i ty,
kteří třeba pravidelně nezpívají, aby podpořili již
tak skvělou atmosféru v Ďolíčku,“ říká k této akci
Lukáš Přibyl.

Sobotní Praha patří Bohemce.
Přijďte do Ďolíčku
a oslavte postup
do první ligy.



Buďte na tribunách již při nástupu týmů na plochu,
abyste přivítali prvoligovou Bohemku. Po prvním poločase proběhne na hrací ploše vyhlášení další legendy Bohemky a tentokrát to bude pro fanoušky
velmi aktuální. Zároveň se na hrací ploše představí
jubilant Pavel Chaloupka, nejlepší střelec mistrovské
sezony před pětadvaceti lety a významná postava
historie Bohemky. I o poločase bude možné navštívit muzeum na ochozu hlavní tribuny.


Trenéři v zápase proti Ústí dají z větší části důvěru základní sestavě, která se významně podílela
na postupu do nejvyšší soutěže. V základu se tak
objeví i Jan Morávek, pro kterého to bude s největší
pravděpodobností poslední zápas v zelenobílém
dresu. Od šesti let hrál za Bohemku, nikdy nenastoupil za jiný klub, v létě pravděpodobně zelenobílé
barvy opustí a zamíří do zahraničí. A případné loučení nelze odkládat, Honza si zaslouží potlesk zaplněných tribun. „Pokud k přestupu dojde v létě,
tak už nebude čas se s Honzou loučit. Proto chceme
dát možnost fanouškům i Honzovi si vzájemně zatleskat. Když se v Ďolíčku ještě potkají i v dalších
letech, jenom dobře, takových rozluček není nikdo
dost,“ poznamenal ředitel Bohemians 1905. Mori
zároveň věnuje fanouškům ještě před utkáním 100
nových vlajek do kotle, které určitě při zápase uvidíte v akci.
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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

6

10

12

20

Ivan Trojan

Dalibor Slezák

Lukáš Hartig

Miloslav Strnad

30. 6. 1964
záložník
73 kg, 178 cm

28. 1. 1970
útočník
82 kg, 183 cm

28. 10. 1976
útočník
79 kg, 185 cm

3. 12. 1981
útočník
85 kg, 186 cm

21

22

Milan Škoda

Aziz Ibragimov

16. 1. 1986
útočník
80 kg, 190 cm

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

FK Ústí nad Labem

N

a ten zápas si určitě každý hned vzpomene.
Prvního srpna jsme v Ústí nad Labem
úspěšně zahájili naše tažení druhou ligou
a poprvé od znovuzrození Bohemky jsme v úvodním zápase naplno bodovali. Sobotní odvetu v Ďolíčku a zároveň loučení s druhou ligou budeme chtít
zvládnout minimálně stejně úspěšně. Půjde především o to udržet velmi cennou domácí neporanitelnost, předvedenou hrou odměnit diváky za jejich
neúnavné celoroční povzbuzování a nabrat sebevědomí do letní prvoligové přípravy.
Fotbalový klub FK Ústí nad Labem byl založen již
v roce 1927. Žádných výraznějších úspěchů se za
dobu své existence nedočkal. V letošním roce zahajuje již svoji pátou druholigovou sezonu. Nejblíže
postupu mezi elitu byl klub v sezoně 2005/2006,
kdy obsadil za tehdy postupujícím Kladnem a Českými Budějovicemi vynikající třetí příčku a nechal
za sebou mimo jiné i Viktorku Žižkov. Pověstný Damoklův meč se nad mužstvem ze severu Čech houpal naopak loni na jaře. Ústí sice nakonec skončilo
na 12. příčce, ale jen s minimálním náskokem na
sestupující Hlučín.
Letos neměli v severočeské metropoli se záchranou žádné potíže, v jednu chvíli atakovala mužstvo
trenéra Habance dokonce postupové příčky. Velmi
lichotivá je i současná pátá příčka, ze které se
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mohou Severočeši při plném bodovém zisku v sobotním zápase dokonce při zaváhání soupeřů vyšplhat až na bronzový stupínek. Zmiňovaný trenér
Svatopluk Habanec však zůstává nohama pevně na
zemi: „Na Bohemce to budeme mít hodně těžké,
ale to prostředí nás může i vyhecovat. Kdybychom
udělali ještě bod, bylo by to slušné.“
V posledním zápase nastříleli hráči Ústí nad
Labem čtyři branky do sítě posledního Fulneku,
svého trenéra přesto nijak výrazně nepotěšili. „Měli
jsem dát daleko víc gólů, 4 góly je málo, tím pádem
se mi nelíbil zápas, protože to nemělo druholigovou
úroveň,“ hodnotil utkání Habanec, který v utkání
hráčům často činil přímo na hřišti. „No jo, ale když
můžu dát soupeři deset gólů a upravuju si kopačky,
chrániče, aby to všechno hezky vypadalo, tak to mě
vždycky dokáže nas...“
Na závěr si připomeňme podzimní zápas v Ústí
nad Labem. O osudu utkání rozhodla 14. minuta, po
rohovém kopu propadl míč k Ivanu Haškovi, jeho
tvrdou hlavičku si do sítě srazil domácí Martykán. Již
před tím jsme mohli vést po akcích Morávka a Ivana
Haška, ale dvakrát se vyznamenal domácí gólman.
Do šancí jsme se dostávali i ve druhém dějství,
především hlavičky Bartka a Slezáka volaly po další
brance. O hubené vítězství jsme se tak nakonec museli strachovat až do poslední minuty.


Pavel Hoftych

Bohemka má certifikát
Fotbalový klub Bohemians 1905 získal v březnu 2009 prestižní certifikát ISO 9001:2000.
Do rodiny certifikovaných klientů DEKRA Certification přibyl vůbec první profesionální fotbalový klub. Certifikát potvrzuje již zavedený
a funkční systém řízení kvality dle standardu
ISO 9001:2000. Veškeré procesy fungování
klubu jsou nyní přesněji definovány a systémově nastaveny. Bohemka se zařadila mezi
17.000 firem na celém světě, které již tento
certifikát získaly. Magazínu Klokan poskytl
rozhovor ředitel DEKRA Certification s.r.o.
Vratislav Hanzlík.
Čím je pro Vás spojení s Bohemkou výjimečné?
Bohemka je pro mne srdcovou záležitostí, něčím,
čemu se říká osudové spojení. Od malička jsem byl vychováván sportovně svými staršími bratry, všichni jsme
hráli fotbal, ale každý z bratrů fandil někomu jinému.
Bylo to jejich S versus S a já byl jako mezi dvěma kameny, a tak jsem se stal již v dětství Bohemákem
a fanda Panenky, Hrušky, Bičovského, Mičince, uznávané ikony, trenéra pana Pospíchala, prostě těch, kteří
v té době byli tou zlatou érou, která dosáhla až na titul.
A už tehdy, jako mladý fanoušek, jsem Ďolíček navštěvoval, i přestože nejsem z Prahy. S věkem a životními
prioritami mne osud zavál do sféry byznysu a díky svým
partnerům a kamarádům jsem se stal též sponzorem
Bohemky v době mého působení ve firmě, kterou jsem
řídila v době kdy se poprvé po znovuzrození Bohemka
vracela do I.ligy. Jenomže mne krátce poté osud zavál
do jiné německé firmy, společnosti DEKRA Certification
a i zde jsem se začal zabývat myšlenkou, čím mohu já
zase přispět, jak mohu být Bohemce užitečný, protože
náš druh byznysu je úplně jiný.A tak se zrodila vzájemná myšlenka a společnými silami s vedením klubu,
za vydatného přispění poradenské společnosti SUSS
Consulting jsme mohli dosáhnout na ojedinělou věc –
Bohemka se stala a doposud je prvním profesionálním
fotbalovým klubem vlastnící certifikát ISO 9001.
A v čem je ta výjimečnost? Podařilo se právě díky
vstřícnosti a vzájemnému porozumění mezi vedením
klubu a mou snahou dokázat to, že jak Bohemka, tak
i naše firma je v něčem první. Proč zmiňuji osudové
spojení? Jde skutečně o to, že se cítím být s Bohemkou
spojen, svázán a záleží mi na její budoucnosti a všem
co se okolo ní děje. Je to zvláštní, ale tak jak se daří Bohemce, daří se i mě. Proto se snažím nebýt jen fanouškem, ale i tím, kdo rád pomůže tam, kde může.
Kde se o spojení Dekry a Bohemky všude
dozvěděli?
V tuto chvíli mohu říci, že díky médiím po tiskové
konferenci před zahájením jarní sezony v celé ČR, díky
mé odpovědnosti za Slovenský trh částečně i tam,
neboť v rámci našich marketingových aktivit jsme tuto
informaci posílali všem našim partnerům jak v Čechách
tak i na Slovensku. A protože mateřská DEKRA je sponzorem bundesligového svazu, resp. rozhodčích I. i II.
Bundesligy, dívčího fotbalu a dalších soutěží pod touto
svazovou skupinou (kontrakt byl letos v únoru pro-
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dloužen do roku 2012) bylo mou milou povinností dát
vědět napříč celou Dekrou, protože nikde jinde toto
Dekra doposud nedokázala.
V rámci našeho časopisu DEKRA NEWS je toto naše
spojení prezentováno ve všech zemích světa, kde
DEKRA působí a tuto informaci dostávají všichni zaměstnanci firmy, ve všech sférách působnosti našeho koncernu. Například i v tak vzdálených pobočkách Dekry
jako je Jihoafrická republika, Čína, Brazílie, USA…
Jaké máte ohlasy z Evropy či ze světa?
Obrovský ohlas je především zaznamenán přímo
v Německu, kdy díky tomuto spojení si moji nadřízení
uvědomili, co jsme společně dokázali. Ono to totiž nikoho ještě ani nenapadlo.
Uvědomili si tu jedinečnost a díky ní bylo zahájeno
jednání i s VFB Stuttgart. Díky tomu podnikáme společně s marketingovým oddělením v Německu aktivitu, která toto spojení zviditelní více v Německu. Ale
i jiní kolegové z dalších zemí tuto událost s respektem
a obdivem oceňují. Je však ještě brzy hodnotit
všechny ohlasy, protože interními cestami tato informace putuje napříč celým světem i v tuto chvíli, takže
intenzita informací ven do světa byla rozložena
v čase, aby měla trvalejší hodnotu. Ale nemohu zapomenout říci, že s velkým respektem mí kolegové
a nadřízení ocenili úspěšný postup do 1.ligy ještě před
skončením soutěže.
O čem vlastně hovoří to, že Bohemka obdržela
tento certifikát?
To, že Bohemka obdržela certifikát ISO 9001 svědčí
o tom, že klub má správné lidi v jeho vedení, kteří vědí,
co a jak mají dělat.Mají k tomu správné nástroje pro
řízení svých činností a dokáží fungovat jako tomu je
v různých obchodních či výrobních firmách. Celé je to
jen o správném porozumění toho, jak jednodušeji se
dá pracovat, když je nadefinovaný systém, který se
dodržuje, pravidelně kontrolují a vyhodnocují stanovené cíle. Samozřejmě systematickou práci musejí naplňovat lidé vykonávající každodenní činnosti, ale vše
je snažší, když se dá definovat odpovědnost, zastupitelnost a včas najít chybu, pokud nastala. V Bohemce
pracují lidé zapálení pro Bohemku, se smyslem pro odpovědnost a o to více jim systém napomáhá k tomu,
aby již nikdy nenastal rok 2005. Samozřejmě, že ani
systém a ani certifikát do klubu peníze nepřinesou
a ligu nevyhrají, ale je to základní pilíř pro realizační
tým klubu, pro členskou základnu, hráče a fanoušky.
Je to opravdu záruka stability řízení klubu a jeho nominální hodnota se certifikátem zvyšuje. Bohemka dokázala ve své nové historii za poslední 4 roky více, než
si kdo dokázal představit.Nebudu opakovat ty mezníky,které každý zná, ale jedno je více než jisté, Bohemka je opravdu jedinečná, má vynikající fanoušky,
správný tým lidí, kteří dělají vše pro rozvoj klubu a má
kolem sebe věrné a hrdé sponzory, kteří jsou dnes více
než potřební.
Těší mne, že postupuje opět do elity, že se potvrdilo,
že je skutečně jenom jedna Bohemka a to ta z Ďolíčku
a že právě tato naše Bohemka je první profesionální
klub, který má certifikát ISO 9001 a já jsem hrdý na
to, že jsem to pro Bohemku mohl zrealizovat.

ZELENOBÍLÉ NÁVRATY
5. 1968/1969
Jaro 1966 přineslo postupovou radost, ale bylo
jasné, že 1. liga bude hodně náročná. Na podzim
hrálo mužstvo s nováčkovským elánem a skončilo
na slušném osmém místě, na jaře už se ale zase
hrálo jen o záchranu. Podařilo se, i když nám pomohly i výsledky jiných mužstev, například výhra
sestupujícího Brna pod Lízátky v Hradci Králové.
O záchraně jsme se dozvěděli v Edenu, kde jsme
v roli domácího týmu prohráli 0:3 se Spartou, již
uklidněni jsme potom vyhráli v posledním kole na
Julisce 2:1 nad Duklou Praha. Sezóna 1967/1968
už tak šťastný průběh neměla, s pouhými 14 body
Bohemka sestoupila a navíc přišla o domácí prostředí v Ďolíčku. Mužstvo převzal nový trenér
Svatopluk Pluskal s jasným úkolem, vrátit zelenobílým opět 1. ligu. Domácí hřiště získala Bohemka pod Vítkovem na Viktorce Žižkov a mohlo
se začít. Druhou ligu hrálo naposledy 14 mužstev,
mezi elitu měla jít dvojice nejlepších, od další sezóny se totiž rozšiřovala 1. liga na 16 účastníků.
Kromě Bohemky patřila mezi favority řada exligových klubů – Kladno, Plzeň, Jablonec a Hradec,
velké ambice měla i Vlašim. Podzimní peloton
vedla Škodovka Plzeň, Bohemka byla na druhém
místě jen vinou horšího skóre. Jarní start nebyl
slavný, prohrálo se v Táboře u Jordánu s místní
Duklou, domácí plichta s Plzní také rozhodně nebyla úspěchem. Od pátého jarního kola ale přišla
série osmi vítězství v řadě a po domácím vítězství
1:0 s Hradcem, které vidělo 10 000 diváků, se
mohlo bouřlivě slavit. Prohrálo se až v posledním
kole v Jablonci, ale tam už se jelo v podstatě jen
na výlet. Fanoušci Klokanů se mohli opět těšit na
1. ligu.
6. 1972/1973
V červnu 1969 se Bohemka opět stala účastníkem 1. ligy a tentokrát se už chtěla mezi elitou zabydlet. V Ďolíčku se stále ještě stavělo a tak pro
úvod podzimu se stala azylem Klokanů sparťanská
Letná. Po úvodní domácí remíze 1:1 s Lokomotivou
Košice přišel debakl 0:4 na Tehelném poli s čerstvým vítězem Poháru vítězů evropských pohárů
Slovanem Bratislava. Na jediné domácí vítězství
3:0 s Gottwaldovem se čekalo neuvěřitelně dlouho
až do 30. kola, hrálo se v Edenu a byla to vršovická
labutí píseň. Venkovní výhry 1:0 na Bazalech a 3:2
na Kladně udělaly fanouškům Bohemky alespoň
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Roku 1974 už s trenérem Musilem – zleva nahoře stojí Loukota,
Kňazík, Valent, Prokeš, Marčík, pod nimi jsou Soják, Maršoun,
J. Ivančík, Mastník, Ledecký, Panenka, Řehák, F. Jílek a masér
Šíp, vepředu sedí Vejvoda II, Jarkovský, Š Ivančík, Musil, Vokáč,
Barát a ·tarch.

dílčí radost. Nic naplat, znovu se sestupovalo
a znovu z posledního místa. Na další návrat mezi
prvoligovou společnost si Klokani počkali až do jara
1973, takže tři roky. Mezitím se už pochopitelně
vrátili do svého domova v Ďolíčku a zásadním způsobem obměnili hráčský kádr. Trenérem se stal populární Bohumil Musil (Muňoz), vrátili se Pišta
Ivančík a František (Kendy) Knebort, herně i lidsky
vyzráli Antonín Panenka a Honza Jarkovský. Start
na podzim 1972 byl vynikající a v polovině soutěže
byli Klokani na prvním místě, těsně před Interem
Bratislava. Na svou dobu mimořádným výjezdem
byla cesta do Trenčína, kde na stadionu pod hradem Matúše Čáka vlálo v hledišti 20 zelenobílých
vlajek. Na jaře o postup usilovala řada mužstev –
Bohemka, Inter Bratislava, Vítkovice, Jablonec,
Trenčín, Banská Bystrica a Pardubice. Prohrálo se
v televizním zápase v Ostravě s Vítkovicemi i na cyklistickém stadionu v Pardubicích, jinak to ale bylo
dobré. Snad nejdůležitější zápas jsme sehráli v Děčíně, který byl odsouzen k sestupu. Prohrávali jsme
0:1 gólem našeho bývalého hráče Bílka, vyrovnával Tonda Panenka a vítězný gól z trestného kopu
dal v poslední minutě netradiční exekutor Pišta
Ivančík. V závěrečném kole přijel do nabitého Ďolíčku Inter Bratislava, remíza 2:2 stačila k postupu
oběma soupeřům. Byl tu tedy další postup, nikdo
netušil, že mezi elitou tentokrát strávíme více než
dvacet let.
7. 1995/1996
Dvě desítky let působila Bohemka opět v 1. lize
a bylo to rozhodně její nejúspěšnější historické

období. Právě v těchto letech získal klub svůj jediný mistrovský titul, vyhrál Český pohár, hrál
v semifinále Poháru UEFA, v jeho dresu působila
dlouhá řada reprezentantů Československa. Na
konci osmdesátých let skončilo období úspěchů
a začala postupná stagnace. Již v ročníku
1988/1989 se Bohemians zachránili mezi elitou

Vlastimil Petržela (na snímku) přišel do Ďolíčku s velikými plány
a ambicemi a zprvu se zdálo, že dosáhne vytěených úspěchů.
Podmínky pro doplňování mužstva však nebylo možné srovnávat
s těmi z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého
století, které v Pospíchalově éře vytvořily základnu pro útok na
nejvyšší ligové pozice. Tehdy Bohemka získávala jednoho
špičkového borce za druhým, teď však své opory postupně
ztrácela...

jen o jediný bodík, v posledním federálním ročníku
1992/1993 se Klokani zachránili až díky barážovému duelu s druholigovým Jabloncem. Na jaře
roku 1995 už nepomohlo zelenobílým nic, po 22
letech přišel pád do druhé ligy. Trochu zhýčkaní fanoušci Bohemky si museli zvykat na nové sou-

peře, místo Sparty a Slavie navštívily Ďolíček
Blšany, Slušovice, Havířov a Turnov, pořádaly se
výjezdy do Karviné, Třince a Poštorné. Mužstvo na
podzim v soutěži tápalo, bylo z toho jen sedmé
místo. Jaro, po posílení kádru, už bylo o něco
lepší, konečné čtvrté místo bylo příslibem pro další
druholigovou sezónu. Nakonec bylo ale všechno
jinak. Postup Teplic a Karviné byl jasný, v prvoligové společnosti zkrachoval Union Cheb a otevřela se tak možnost postupu dalšího účastníka
z druhé nejvyšší soutěže. Poštorná postup rozumně odmítla a tak byli na řadě Bohemians. Nabídka návratu mezi elitu byla lákavá, ale klub při
probíhající transformaci dobře připraven nebyl.
V letní přestávce nebyl čas na postupové oslavy,
všichni tušili, že čeká zase jen boj o holé přežití.
Takže sečteno a podtrženo, byl to takový postup –
nepostup, žádný důvod k euforii. Zřejmě nejméně
slavný postup v historii.
8. 1998/1999
Náhodný postup do 1. ligy na jaře 1996 klubu
příliš nepomohl. Podzim probíhal podle starého
scénáře, body do tabulky přibývaly hodně pomalu.
Senzací je výhra na Letné 4:3 se Spartou, to se
přitom už 0:2 prohrávalo. Jinak série neúspěchů,
až v podzimní derniéře na Žižkově se díky Kuchařovým dvěma gólům vyhrálo 2:0 nad stejně ohroženou Viktorkou, což dávalo slušné vyhlídky pro
jaro. Nový trenérský tandem Petržela – Borovička
situaci nezvládl, postupu se zabránit nepodařilo.
V týmu se vystřídalo skoro padesát hráčů, na
konci z toho bylo beznadějně poslední místo. Za-

Mužstvo, které se roku 1999 po dvouleté nepřítomnosti vrátilo do I. ligy: zleva sedí Blažek, Grung, tehdejší předseda představenstva
klubu Švarc, asistent Panenka, trenér Petržela, asistent Borovička, generální ředitel CU Cullen, Janeček a Straka, ve druhé řadě jsou
masér Hric, ekonom Saslík, Koller, Bureš, Obermajer, Doležal, Zdráhal, Freisler, Vomáčka, J. Novák, sekretář Sanytrník, lékař MUDr.
Košťál, zcela nahoře Matuszny, Vašíček, Kamenický, Hyský, Mareš, Chadima, Návrat, Flachbart, Šenkeřík, M. Petrouš, Šnajdr.
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jímavé je, že dnes, po deseti letech,jsou v našem
kádru dva hráči, kteří byli tehdy u sestupu – Marek
Nikl a Dalibor Slezák. Po sestupu se začíná znovu,
trenéři budují nový tým, takový, který by vrátil
klub na místa, na která byl dlouhá léta zvyklý.
V prvním roce to ještě k postupu nestačilo, ale
třetí místo nebylo neúspěchem. Na podzim 1998
začal útok na 1. ligu, v tandemu s Českými Budějovicemi mužstvo potvrzuje postupové ambice. Za
celý ročník prohraje Bohemka jen tři zápasy, získává rekordních 73 bodů. Trenér Petržela připravil
pro 1. ligu tým opravdu dobře, což potvrdí další
sezóny. Důrazný, útočný fotbal, plný Ďolíček
a častá vítězství nad odvěkými soupeři Spartou
a Slavií, získávají Bohemce sympatie sportovní
veřejnosti a spousty nových fandů. Postupně je
z toho sedmé, osmé a dokonce čtvrté místo mezi
elitou, málokdo tuší, že se blíží znovu zlá doba
a dokonce dočasný zánik klubu.
9. 2006/2007
Na podzim roku 2001 se Bohemka přetlačuje se
Spartou, Slavií a Viktorkou Žižkov o čelo tabulky,
mužstvo je na vrcholu. Zasvěcení ale vědí, že ekonomika klubu je v troskách, čeká se na zázrak.
Jaro už tak slavné není, díky vítězství v posledním
kole 2:1 nad mistrem z Liberce končí mužstvo na
čtvrtém místě, alespoň před rivalem z Edenu.
Další soutěžní ročník 2002/2003 už je tady krize
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s plnou parádou. Od začátku mezi nejhoršími, po
30 kolech sestup z předposledního místa. Ještě ke
všemu ostuda s inzultací rozhodčího, spojená
s vysokou peněžní pokutou. Takže znovu jen
druhá liga a víra v opětovný návrh. Podzim 2003
příliš nevyšel, deváté místo příliš optimismu nevyvolávalo. Na jaře se mužstvo postavilo osudu
a dokonce se dostalo až k postupovým bojům.
Celkově se prohrálo jen pět zápasů, ale postupu
zabránil plný tucet remíz. Konečné třetí místo ale
nebylo špatné, znovu dávalo naději k další sezóně.
To už klub ale zasáhla finanční krize v plném rozsahu,po podzimu 2004 z toho bylo předposlední
místo a na jaře už Bohemka v soutěžním fotbale
absentovala úplně. Poprvé v historii nedohrál náš
klub soutěž, dostavila se klinická smrt. Popisovat
další události je zbytečné, většina příznivců je má
v čerstvé paměti. Postupme tedy až k ročníku
2006/2007, kdy po získání licence od druholigového Xaverova jsme se vrátili alespoň do druhé
nejvyšší soutěže. Mužstvo pod vedením trenéra
Busty začalo velmi špatně, po devíti kolech získalo
jen šest bodů, po porážce 0:3 v Jihlavě klesla Bohemka na předposlední, patnácté místo. Zdálo se,
že soutěž je nad síly nově budovaného týmu, ale
přišel zázračný obrat. Mužstvo dosáhlo neuvěřitelnou sérii 18 zápasů bez porážky, z toho 15 vítězství. Až potom nás přibrzdila domácí prohra 0:1 se
Sokolovem, vedeným velkým fanouškem Bo-

hemky Martinem Půlpitem. V předposledním kole
se jelo do Olomouce a postupová matematika byla
jasná, porážka bere skoro všechny šance, vítězství nás posunuje do 1. ligy. Do Holice nás doprovází dvě tisícovky fanoušků, výhra 3:1 vyvolává
explozi nadšení. Znovu je tu 1. liga, po tom, co
klub prožil, skoro neuvěřitelné. Na oslavy v nočním Ďolíčku nelze zapomenout, stejně jako na závěrečný zápas a vítězství 4:1 s rovněž postupující
Viktorkou Žižkov.
10. 2008/2009
Senzační postup na jaře 2007 byl zřejmě trochu
předčasný. V letní přestávce se buduje nové
umělé osvětlení, budují se místa k sezení, provádějí se různé stavební opravy stařičkého stadionu.
Za pochodu se doplňuje mužstvo, všichni se těší
na 1. ligu. Při premiéře s Baníkem Ostrava je Ďolíček nabitý k prasknutí, vidí ale porážku 0:2. Na
podzim se podaří doma porazit 2:0 Slavii Praha,
tři body se získají s Mostem i Libercem, celkově je
to ale stále málo. Jaro střídá naději i pády, hra není
špatná, bohužel se to ale nepromítne do výsledků.
Řada domácích remíz s Jabloncem, Mladou Boleslaví, Kladnem, Plzní nestačí kompenzovat vítězstvím v Mostu. V posledním kole ještě zbývá
naděje na Bazalech, ale tam mužstvo přes výborný výkon prohraje. Znovu tedy návrat do
druhé ligy, tentokrát dost trpký, ale ne bezna-

dějný. V letní přestávce přebírá mužstvo trenér
Hoftych a cíl je jasný, do dvou let návrat mezi elitu
českého fotbalu. Start do soutěže je výborný,
výhra v Ústí nad Labem, doma s Opavou, na Julisce s Duklou a vzápětí doma se Sokolovem, to je
hodně nadějné. Důležité je, že s mužstvem neotřese ani následná série šesti zápasů bez vítězství. Klidná atmosféra, bez zbytečného tlaku,
důvěra ve vlastní síly. Na podzim se prohraje jen
dvakrát, ve Vítkovicích a v předehrávce v Opavě.
V zimě se podaří doplnit kádr, povzbuzením je triumf na halovém turnaji Víkend šampionů. Jarní
premiéru obstará nesmírně důležitý zápas s dalším adeptem postupu Duklou Praha, vítězství 1:0
předznamená celé jaro. Stejným výsledkem končí
řada dalších zápasů, dobře organizovaná obrana,
dlouhá série bez porážky. Mužstvo ztrácí body jen
za čtyři remízy, postupovou jistotu může získat
získáním alespoň jednoho bodu s dalším uchazečem o 1. ligu Jihlavou. Po necelé půlhodině hry
střílí vedoucí gól Honza Morávek a pak už je vše
jasné, Bohemka nepustí domácí do jediné šance
a vítězí 1:0. Stejně jako před dvěma roky získává
postupovou jistotu na hřišti největšího soupeře,
stejně jako před dvěma roky se slaví postup v nočním Ďolíčku. Tentokrát čtyři kola před koncem
soutěže, byl to zřejmě nejjasnější postup v historii našeho klubu.
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Muzeum Bohemians 1905
M

uzeum Bohemians 1905 se stane prvním veřejně přístupným fotbalovým muzeem v ČR
a bude sloužit nejen fanouškům Bohemians, ale i občanům Prahy. Muzeum bude fungovat ve dvou režimech. V době utkání si bude možné prohlédnout
základní expozice v omezeném rozsahu, bez vysvětlujícího komentáře a doprovodné videoprojekce.
V průběhu běžného týdne budou ve vybraných hodinách zajišťovány skupinové prohlídky, pro něž
bude připraven slovní komentář k jednotlivým expozicím i videoprojekce
věnovaná
nejdůležitějším
událostem v historii klubu. „Klub počítá s organizací
školních prohlídek,
které
Bohemku
přiblíží novým fanouškům,“
říká
Pavel Landa, který
má projekt muzea
na starosti a úzce
na něm spolupracuje s Jiřím Steinbrochem a Milanem
Boubínem. „Muzeum
Bohemians
1905 by se mělo
nadále
rozvíjet
a bude naším cílem
neustále rozšiřovat
a inovovat jednotlivé expozice. Rovněž fotografický a obrazový archiv
budou neustále rozšiřovány a vylepšovány.“ Muzeum bude jakousi výkladní skříní odborné archivní
činnosti, kterou chceme v našem klubu postupně
rozvíjet. Věříme, že kvalitní historický výzkum nám
přinese řadu nových zjištění, která pomohou rozšířit naše povědomí o klubové historii Bohemians

a jednotlivých osobnostech s ní spjatých. Muzeum
Bohemians 1905 je spolu s projektem Společenství
legend, který organizuje sportovní ředitel klubu Jiří
Steinbroch, další aktivitou na posilování historického odkazu klubu. Při utkání s Ústí nad Labem
bude fanouškům umožněno nakouknout do příprav
tohoto ojedinělého projektu. Muzeum bude otevřeno jen pro utkání s FK Ústí nad Labem a následně bude opět uzavřeno, aby jej bylo možné
dokončit v plánovaném rozsahu. Součástí muzea

bude i úprava vnějšího prostoru, který by měl sloužit jako zeď slávy připomínající jednotlivé osobnosti
přijaté do Společenství legend. Věříme, že Vás idea
klubového muzea zaujala, a že se Vám bude jeho
ztvárnění líbit. Při sobotním utkání máte příležitost
finančně přispět na dobudování muzea i na jeho následný provoz.

Na Muzeum přispěli i sponzoři
V klubu Misch Masch proběhl večírek pro sponzory, jehož výtěžek byl věnován právě na tvorbu
muzea. Dražili se zajímavé relikvie, například filmová klapka podepsaná Ivanem Trojanem nebo
kopačky, ve kterých dal Martin Kotyza gól roku
2008. Vybralo se téměř 70 tisíc. Večírku ve stylu
osmdesátých let se zúčastnili i legendy z mistrovské sezony 1982/83 a poprvé pokřtili oficiální repliku poháru pro mistra ligy. „Byl to večer plný
vzpomínání a pro naše sponzory to byla zajímavá
příležitost, jak poznat legendy klubu,“ poznamenal Emil Kristek, obchodní ředitel Bohemians
1905. Díky sponzorům se mohly začít práce na
stavbě muzea, další prostředky mohou poskytnout fanoušci.
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Červnové akce s Bohemkou
Pražský den pro Afriku
tkáním s Ústím nad Labem červnové akce s Bohemkou zdaleka nekončí. Fanoušci Bohemians
mají možnost užít si další akce s naším klubem i po
skončení fotbalové sezóny. Týden po skončení soutěže, v sobotu 13.6.2009 máte možnost navštívit
Pražský den pro Afriku. Od 11:00 se koná fotbalový
turnaj pro veřejnost na hřišti Na Františku za účasti
Tomáše Ujfalušiho, týmů Amfory, Bohemians 1905,
MZV aj. Mužstvo Bohemians budou tvořit vybraní
fanoušci z kotle spolu s hráčkami fotbalových Klokanek. Od 17:00 se pak uskuteční na Střeleckém
ostrově koncert, při kterém vystoupí skupiny Charlie Straight, Toxic, O5 a Radeček, Nebiba, BA-TOCU. Pražský den pro Afriku je jednou z aktivit
projektu Fotbal pro rozvoj.
Fotbal posiluje vztahy mezi lidmi, uvnitř místní
komunity, pomáhá navázat komunikaci mezi znepřátelenými stranami, podporuje toleranci a schopnosti řešit konflikty v mírovém duchu. Stává se

prostředkem ke zvýšení spolupráce a porozumění
mezi jednotlivci, společnostmi a konečně i mezi zeměmi po celém světě, bez rozdílu jejich společenského, ekonomického a politického postavení.
Smyslem projektu Fotbal pro rozvoj není si jen
zahrát, ale především mít šanci dozvědět se o životě lidí a dětí ve slumech v Africe. Fotbal hraje
v jejich životech značnou roli, může pomoci dostat
se ze dna a rozvíjet nejen samotné hráče, ale
i místní společnost.
V rámci projektu Fotbal pro rozvoj se letos pořádá
sbírka kopaček a fotbalových míčů – použitých i nových. Právě toto fotbalové vybavení je jedním
z hlavních nedostatků bránícím dětem z chudinských čtvrtí hlavního města Keni – Nairobi, v jejich
cestě za lepším životem.
Náš fotbalový klub se rozhodl tuto akci podpořit
a stal se partnerem pražského turnaje. V rámci fotbalového turnaje na Františku máte příležitost získat ceny, které do soutěží věnoval náš klub.


Pražská penalta

Letní příprava začne již v červnu

alší akcí, na kterou bychom Vás rádi pozvali,
je Pražská penalta. Pražská penalta se uskuteční v sobotu 27. června v odpoledních hodinách
na Smíchovské pláži. Jedná se o jednu z atrakcí
velkolepých oslav Dnů Prahy, které se uskuteční
26. – 28. června na různých místech v Praze. Akce
se budou účastnit vybraní hráči Bohemians 1905
a HC Slavia Praha. Během odpoledne se uskuteční
autogramiáda hráčů, kopání penalt i další soutěže
o zajímavé ceny. Jedná se o zábavnou akci vhodnou pro rodiny s dětmi i fanoušky jednotlivce. 

otbalisté Bohemians 1905 mají jako nováček
společně s druhým postupujícím nejkratší odpočinek před začátkem přípravy na nejvyšší soutěž.
Na dovolenou se Klokani rozjedou 8. června, zpět
v kabině se budou hlásit v neděli 21. června, kdy
zároveň vyrazí na první soustředění zaměřené na
fyzickou kondici.


U

D

F

21. 6.

zahájení přípravy
na Gambrinus ligu

21. – 26. 6.

soustředění Břízky
u Jablonce

27. 6.

10:30

Bohemians 1905
– FC Nitra (v Kunicích u Prahy)

1. 7.

10:30

Bohemians 1905
– FC Slovan Liberec (v Rejšicích)
– polovina týmu

1. 7.

Bohemians 1905
– FK Teplice (bude upřesněno)
– polovina týmu

2. – 9. 7.

soustředění Rakousko – Korutany
(tři utkání budou upřesněna)

15. 7.

17:30

Bohemians 1905
– FC Hradec Králové (v Hlinsku)

19. 7.

17:00

Bohemians 1905
– 1. FC Slovácko (Ďolíček)
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BOHEMKA JE TU PRO VÁS
Legendy Bohemky rozdávají fotbalovou radost
sobotu 23. 5. 2009 se ve sportovním areálu 3.
ZŠ v Jičíně uskutečnil 1. ročník turnaje KFD
CUP 2009 v malé kopané, konaný pod záštitou legendy české kopané, nehrajícího kapitána týmu Bohemians 1905, Antonína Panenky. Vítězem turnaje,
pořádaného jičínskou firmou KFD MAKLÉŘI ve spolupráci s generálním partnerem VZP ČR, se ze 6 zúčastněným mužstev stal tým staré gardy Bohemians

V

1905, hrajícího v atraktivním složení Z.Hruška,
K. Dobiáš, Z. Prokeš, St. Levý, J. Němec, T. Mičinec
a Fr. Veselý. Pořadatelé pevně věří, že se jim
z této velmi atraktivní a vydařené akce podaří učinit
zajímavou tradici a po dohodě s obhájcem trofeje se
již začínají připravovat další ročník. Pokud i vy chcete
pozvat legendy Bohemians do vašeho města, můžete
je kontaktovat na emailu: info@bohemians1905.cz.

Zahrajte si proti hvězdám
aké osobnosti z řad Bohemky působí v různých charitativních projektech, do
kterých se máte možnost zapojit i vy. V tréninkovém centru Sparty na Strahově se 18. 7 koná turnaj týmů pod názvem Cobra Cup, jehož výtěžek bude věnován hospicu a klubu nemocných cystickou fibrózou. Turnaj pořádá Real Top
Praha, v dresu tohoto mužstva můžete vidět například trenéra Bohemians 1905
Pavla Hoftycha nebo herce Ivana Trojana. Tým osobností Real Top Praha pravidelně přispívá v rámci svých
akcí na charitativní projekty. Teď můžete přispět i vy a navíc si proti osobnostem zahrát. Cena startovného pro firmu je 15.000 Kč, pro mužstva je startovné 10.000 Kč. Jedním z partnerů akce je i pivovar,
takže o občerstvení účastníků bude náležitě postaráno. Sestavte tým a zahrajte si charitativní turnaj. Kontaktní osoba Alexandr Smita tel.: 608 225 039, email: realtoppraha@seznam.cz, www.realtoppraha.cz.
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CU Bohemians – Partneři mládeže

EKOCHOV CMN

PATRON UTKÁNÍ

Pavel Chaloupka
Jeden z nejlepších hráčů historie
fotbalového klubu Bohemians
oslavil začátkem května
50. narozeniny.
Srdečně blahopřejeme!
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PROGRAM DIVIZE C – JARO 2009:
16. 15.03. 10:15 Bohemians 1905 B Ovčáry

2:1

17. 22.03. 15:00 Pěnčín-Turnov

1:0

Bohemians 1905 B

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

1:0

PAVEL MEDYNSKÝ

19. 04.04. 16:30 Kolín

2:2

tr enér B-týmu

Bohemians 1905 B

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

1:1

Bohemians 1905 B

3:3

22. 25.04. 10:15 Bohemians 1905 B Kunice

0:3

23. 02.05. 10:15 Tesla Pardubice

2:1

Bohemians 1905 B

24. 09.05. 10:15 Bohemians 1905 B Živanice
25. 17.05. 17:00 Dvůr Králové

3:0

Bohemians 1905 B

1:1

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

1:1

27. 31.05. 17:00 Velim

4:0

Bohemians 1905 B

28. 06.06. 10:15 Bohemians 1905 B Převýšov
29. 10.06. 17:00 Bohemians 1905 B Horní Měcholupy
30. 03.06. 17:00 Holice

Bohemians 1905 B

0:2

TABULKA PO 27. KOLE:
Tým

PZ V

R

1. Ovčáry

27 16

6

P VG:OG PB
5

49:21

54

2. Hradec B

27 13

7

7

42:32

46

3. Kunice

27 13

5

9

52:33

44

4. Živanice

27 12

6

9

37:29

42

5. N.Bydžov

27 12

6

9

31:27

42

6. Tes. Par

27 11

8

8

36:24

41

7. Chrudim

27 12

5 10

43:41

41

8. Dvůr Kr.

27 12

5 10

9. H.Měch.

27

9 13

38:44

41

5

34:29

40

10. Bohemians 1905 B

28 11

7 10

37:38

40

11. Turnov

27 10

8

9

32:25

38

12. Převýšov

27

9

6 12

27:37

33

13. Velim

27

9

3 15

34:45

30

14. Kolín (-10 bodů)

27

9

8 10

39:43

25

15. Týniště

27

7

4 16

26:37

25

16. Holice

28

2

3 23

22:74

9

26. kolo

Mládí vpřed!
T

ak máme za sebou další tři zápasy divize. Přeložili
jsme si poslední kolo, protože by zasahovalo již do
začátku přípravy áčka a chceme, aby kluci, kteří půjdou do přípravy áčka, měli alespoň nějakou dovolenou.
V uplynulých třech zápasech jsme okusili od každého trochu. Remíza s Hradcem Králové byla zasloužená, pak
jsme ostudně prohráli ve Velimi a nakonec jsme si připsali
vítězství nad Holicemi. Jsme zachráněni, o tom není pochyb, proto už teď nejsou tolik důležité výsledky, ale spíše
individuální výkony, protože teď se rozhodujeme, kdo
bude pokračovat dále, kdo přejde do áčka a koho vyřadíme úplně. Rezerva projde obměnou, protože vychází
několik nových dorostenců a ti by měli dostat šanci. Béčko
přebírá Venca Hradecký, většinu z těchto mladíků zná,
protože je trénoval v mládeži. Právě na poslední kola jsme
zabudovali již několik dorostenců. Nešpor, Gröbl, Ježdík –
ti jsou mezi prvními, kteří dostali šanci. Teď je na nich, jak
se jí chopí, protože divize je první náraz v mužské kategorii. Naším cílem je, aby z juniorky vyšli jeden, dva hráči
pro áčko, to je jasný cíl.
S letošní sezonou můžeme být spokojeni. Na rozdíl od
té loňské nebyly problémy se záchranou, béčko se teprve
utvářelo. Teď už je nastavený jasný řád, jak by měla fungovat návaznost na mládež a věříme, že to bude ku prospěchu celého klubu.

27. kolo

Předehrávka 30. kolo

Bohemians 1905 B – Hradec Králové 1:1

Velim – Bohemians 1905 B 4:0

Holice – Bohemians 1905 0:2 (0:0)

Branka Bohemians 1905 B:
80. Hašek z pen.

Sestava Bohemians 1905 B:
Prokeš – Baubín, Brhlík, Busta,
Kolísek (57. Ježdík) – Pavlík (46. Nešpor),
Ptáček, Engelmann, Janoušek (46. Barros)
– Himl, Paluka.

Branky: 66. Himl, 88. Ptáček.

Sestava Bohemians 1905 B: Miski
– Baubín, Kolísek, Ptáček, Janoušek
(76. Busta) – Císař (46. Paluka), Brhlík
(59. Gröbl), Engelmann, Pavlík – Hašek,
Nešpor.
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Bohemians 1905 B: Miski – Barros,
Kolísek, Brhlík, Ježdík – Pavlík
(54. Baubín), Gröbl, Himl, Engelmann
(67. Paluka) – Augustín (86. Ptáček),
Nešpor.

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

23. kolo 19. 04.

2 Bohemians 1905
7153 diváků 0 FC Zenit Čáslav

24. kolo 26. 04.

2 Bohemians 1905
5834 diváků 0 Fotbal Fulnek

25. kolo 02. 05.

1 MFK OKD Karviná
3245 diváků 1 Bohemians 1905

26. kolo 10. 05.

1 Bohemians 1905
6094 diváků 0 Slovácko

27. kolo 15. 05.

0 Jihlava
4200 diváků 1 Bohemians 1905

28. kolo 24. 05.

1 Bohemians 1905
6563 diváků 0 Hradec Králové
1 Třinec
1005 diváků 1 Bohemians 1905

29. kolo 31. 05.
30. kolo 06. 06.

15:00

1 Sokolov
2 Bohemians 1905

Bohemians 1905
Ústí nad Labem
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2. fotbalová liga
sezona 2008/2009
celková tabulka 29. kolo
Pořadí

1. Bohemians 1905

Z

V

R

P

29

18

9

2

S

B

36:13 63

2. FC Zenit Čáslav

29

15

8

6

40:26 53

3. FC Vysočina Jihlava

29

14

6

9

34:27 48

4. Dukla Praha

29

12

10

7

37:24 46

5. FK Ústí nad Labem

29

14

4

11

38:38 46

6. Slezský FC Opava

29

12

7

10

43:36 43

7. Baník Sokolov

29

11

7

11

51:37 40

8. Karviná

29

11

7

11

43:41 40

9. Fotbal Třinec

29

9

12

8

32:28 39

10. Baník Most

29

10

7

12

30:38 37

11. 1. FC Slovácko

29

8

12

9

23:28 36

12. FC Hradec Králové

29

7

14

8

35:30 35

13. AC Sparta Praha B

29

9

8

12

38:38 35

14. FC Vítkovice

29

8

8

13

33:46 32

15. Holický FK Olomouc

29

5

11

13

31:41 26

16. Fulnek

29

1

6

22

17:70

9

BOHEMKA JE A BUDE!

PARTNEŘI
BOHEMIANS 1905 a. s.

BOHEMIANS 1905

FK ÚSTÍ NAD LABEM

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

TRENÉŘI
HLAVNÍ TRENÉR: SVATOPLUK HABANEC
ASISTENT TRENÉRA: BŘETISLAV WOZNIAK

BRANKÁŘI
1 Radek Sňozík
19 Jiří Havránek
28 Zoltán Miski

BRANKÁŘI
1 Radek Porcal
20 Radim Novák

05. 02. 1988
02. 04. 1978

OBRÁNCI
4 Pavel Džuban
5 Michal Valenta
8 Tomáš Kaňa
15 Lukáš Dvořák
16 Jaroslav Škoda

06.
08.
29.
30.
23.

09. 1980
06. 1977
11. 1988
01. 1984
05. 1975

ZÁLOŽNÍCI
2 Jan Martykán
6 Milan Zachariáš
7 Ladislav Benčík
9 Jan Franc
11 Zdeněk Volek
12 Jaroslav Šmrha
14 Pavel Karlík

17.
01.
13.
12.
12.
16.
08.

03. 1983
10. 1983
08. 1984
03. 1987
04. 1985
11. 1985
07. 1983

ÚTOČNÍCI
13 Tomáš Pilík
17 Pavlo Rudnytskyy
18 Bohumil Nádeníček
19 Richard Veverka

20.
13.
27.
16.

12.
07.
10.
12.

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
6 Ivan Trojan
11 Ferenc Róth
16 Jan Moravec
23 Radoslav Augustín
25 Martin Kotyza
26 Marek Jungr
30 Jan Morávek
32 Lukáš Adam

30. 08. 1987
30. 06. 1964
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

1988
1988
1987
1987

