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BOHEMIANS 1905
1. FC BRNO

Vážení fanoušci Bohemky,
už jsme zase prvoligoví a po radostných oslavách přichází na řadu tvrdá realita. Bohužel Bohemka se nezabývá jen fotbalovými starostmi, ale okolnosti nás
nutí obhajovat svoje stávající pozice a zabývat se problémy, které nesouvisí
s děním na trávníku. Z tohoto pohledu dopadlo léto úspěšně – podařilo se vybojovat na další rok vršovický Ďolíček, všechny ataky protistran jsme přežili
a naopak jsme zaznamenali dílčí úspěchy na poli právním v boji o logo a název,
což ale bude mít ještě další pokračování.
Tyto problémy mnohdy předčí sportovní stránku, která by měla být výstavní
skříní klubu. Věřme, že ligová sezona bude především o sportu a tešme se na
ni. Odešel Honza Morávek, ale přišlo několik nových hráčů, kteří mají za úkol
Bohemku usadit v Gambrinus lize. Sám jsme zvědavý, jak se noví hráči uplatní,
slibuji si od toho například zlepšení standardních situací. Na to si dávám, vzhledem ke své hráčské kariéře, speciální pozor. Noví hráči mají standardky v popisu práce, uvidíme už proti Brnu, co si pro nás připraví.
V první lize už nebudou asi výhry tak časté jako ve druhé. Pochopme to a povzbuďme hráče v každé situaci. Přeji všem do prvoligové sezony pevné nervy
a spoustu krásných zážitků v Ďolíčku.

Antonín Panenka
prezident Bohemians 1905
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1. FC Brno

V

prvoligové premiéře přivítají Bohemians
1905 tradičního soupeře z moravské metropole, 1. FC Brno. Tento klub byl založen v roce
1913 pod názvem SK Židenice a prakticky od samého začátku hrál prim mezi brněnskými a později
i moravskými fotbalovými kluby. Prvním významným úspěchem SK Židenice bylo vítězství v Amatérském mistrovství ČSAF v roce 1926, když
poraženým finalistou byla Sparta Košíře. Mezi profesionály vstoupil tento klub později, až na jaře 1933
dokázal vyhrát 2. ligu a spolu s Čechií Karlín postoupil do nejvyšší soutěže. V premiérovém ročníku
mezi elitou 1933/1934 posílil SK Židenice Karel
Káďa, zřejmě největší hvězda předválečného fotbalu. Tehdy se brněnští fotbalisté poprvé utkali
o prvoligové body i s vršovickými klokany a vedli si
znamenitě, v Ďolíčku remizovali 2:2 a v Brně vyhráli
rozdílem třídy v poměru 5:1. O rok později už skončil tým SK Židenice na vynikajícím třetím místě,
hned za vítězem Slavií a druhou Spartou. V sestavě
brněnských zářil reprezentační brankář Burkert,
dres Československa oblékali i další hráči Židenic –
Pospichal, Šterc, Průša, Nývlt a především vynikající
střelec Rulc. Stejně dobře dopadl klub i v sezónách
1935/1936 (4. místo) a 1937/1938 (3. místo), odměnou pro celý region byly opakované starty
v tehdy jediné evropské soutěži Středoevropském
poháru. Při prvním startu v roce 1935 vyřadily Židenice slavný Rapid Vídeň, po domácím vítězství 3:2
(všechny góly útočník Průša) vidělo remízu 2:2 v odvetě 55 tisíc Vídeňanů. Ve čtvrtfinále nestačily Židenice na Férencváros Budapest po výsledcích 4:2
a 1:6. O rok později si Židenice poradily s FC Lausanne (5:0 a 1:2), vyřazení ze soutěže tentokrát zařídil Inter Milano (tehdy Ambrosiana), domácí
porážka 2:3 byla ještě přijatelná, venkovní odveta
1:8 byla ovšem krutým debaklem. Do třetice si zahrály SK Židenice STEP ještě v roce 1938, když opět
nestačily na Férencváros 3:1 a 0:3. SK Židenice se
staly stabilním účastníkem československé 1. ligy na
dlouhých 13 let, první sestup přinesl až ročník
1946/1947. Brněnští tehdy sestoupily z 11. místa
a to za trest, za ovlivňování výsledků, stejně postiženými byly i SK Kladno a Baťa Zlín. Na krátký čas
se ještě SK Židenice do 1. ligy vrátily, ale v roce 1949
přišla zřejmě nejhorší epocha v dějinách tohoto
klubu. Nejdříve to byly tři roky ve 2. lize a potom dalších 7 let v krajské soutěži, která tehdy byla až třetím výkonnostním stupněm v našem fotbale. Do 1.
ligy se klub vrátil až na podzim roku 1962 po sloučení s RH Brno. Mužstvo tehdy mělo dva vynikající
brankáře – Františka Schmuckera a Ivo Viktora,
i dva výborné útočníky Karla Lichtnégla a Vlastimila

Bubníka. Po pěti letech přišel v roce 1967 další sestup, v tomto ročníku ale tým dokázal vyhrát 4:2
v Hradci Králové a zachránil tak před sestupem vršovickou Bohemku. Na začátku sedmdesátých let se
Zbrojovka Brno opět vrátila mezi elitu a přišlo druhé
slavné období. V Brně se formuje silné mužstvo,
v roce 1975 a 1977 je z toho čtvrté místo, na jaře
1978 přichází i první a dosud jediný mistrovský titul.
Pod vedením trenéra Masopusta zde působí řada vynikajících hráč, jmenujme alespoň ty nejznámější:
Hron, Klimeš, Dvořák, Pospíšil, Václavíček, Mazura,
Hamřík, Kotásek, Jarůšek, Pešice, Svoboda, Janečka, Kroupa, Hajský, Kopenec, Došek. Ještě v dalších sezónách získá Zbrojovka druhé a třetí místo,
v roce 1983, jen pět let od titulu, se ale sestupuje.
Jen vzpomínky zbyly na starty v evropských pohárech, podzim 1978 Dósza Ujpest 2:2 a 2:0 a Wisla
Krakow 1:1 a 2:2. V další sezóně se postoupilo až do
čtvrtfinále poháru UEFA – Esbjerg 6:0 a 1:1, Keflavík 3:1 a 2:1, Standard Lutych 2:1 a 3:2 a Eintracht
Frankfurt 1:4 a 3:2. O rok později nestačil na Zbrojovku Linec 3:1 a 2:0, vypadlo se se San Sebastianem 1:1 a 1:2. Po sestupu v roce 1983 přišla znovu
bída na fotbalové Brno, dlouhých šest roků zůstala
Zbrojovka ve 2. lize. Prakticky až od roku 1992 patří
dnešní 1. FC Brno mezi pravidelné účastníky 1. ligy,
v roce 1995 získal klub opět po mnoha letech třetí
místo a s tím i možnost dalších startů v evropských
pohárech. Znovu mimo jiné, si Brno zahrálo s Rapidem Vídeň, tentokrát ale bez úspěchu. V posledních
letech se snaží 1. FC Brno získat pevné místo mezi
špičkou 1. ligy, zatím ale jen se střídavými úspěchy.
V loňském ročníku se nepodařilo naplnit vysoké ambice, k velkému zklamání brněnské fotbalové veřejnosti skončil tým až na 11. místě se ziskem 35 bodů.
U mužstva se vystřídali tři trenéři (Uličný, Křeček,
Beránek), ligu si zahrálo 31 hráčů. Nejvíce startů si
připsal mladý Lukáš Mareček a jeden za zkušených
Martin Švejnoha (oba 28x). Střelcem mužstva byl
Tomáš Došek se 7 góly, zklamáním byla hra talentovaného Marka Střeštíka. Pro letošní rok bude mít
klub určitě vyšší cíle, s tím jsou i spojeny změny
v kádru. Ze Slavie Praha přišel obránce Dřížďal, po
letech se vrací záložník Dostálek, několik hráčů přišlo i ze zahraničí (Chorvatsko, Slovensko, Brazílie).
Z odchovanců zaujme hostování Střeštíka ve Spartě,
kam na přestup odešel i Kuncl, do Rakouska odešli
Heinz, Živný a Švejnoha. Na závěr ještě doplníme
bilanci vzájemných zápasů obou týmů v 1. lize. Od
roku 1933 sehrála mužstva 67 zápasů, Bohemians
vyhráli 27x, Brno se radovalo 24x a 16 utkání skončilo nerozhodně, celkové skóre je příznivější pro
vršovické v poměru 124:108.
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PŘÍPRAVA NENÍ MISTRÁK
M

áme za sebou relativně krátkou letní
přípravu a už je tu zase soutěž. První mistrovské zápasy jsou hrozně nevyzpytatelné. Můžete mít super přípravu, všechny
porážet, ale napětí a náboj mistrovského zápasu
nikdy nenamodelujete. I proto nedělám vědu z pěti
proher v přípravě a jen dvou vítězství. Bylo to podobné i v zimě, navíc tentokrát jsme měli opravdu
silné soupeře. Ve druhé lize jsme byli zvyklí neustále vyhrávat, teď přijdou i porážky a na to musíme být psychicky připraveni. My jako trenéři,
hráči i fanoušci. Nesmí nás to rozhodit. Ale samozřejmě naší jedinou snahou v každém zápase bude
vítězství, zvláště pak teď proti Brnu. Příprava proti
Mostu byla hrozná, nelíbilo se mi nasazení ani
důraz, což by mělo vyvažovat naše technické nedostatky. Když ani to do hry nedáme, pak to vypadá
jako v neděli.
Ale dost bylo přípravy, jdeme do boje, který si Bohemka už před dvěma lety vyzkoušela. Tentokrát
do toho jdeme se starším a zkušenějším kádrem.
I ze Zlína se mi osvědčil systém, kdy starší hráči by
s sebou měli vytáhnout mladíky. Nemůžeme hrát
jen s mladými v sestavě, ale postupně do základu
zabudovat dva, tři mladé, kteří dají týmu šťávu
a zároveň mohou hodně vyrůst. Z tohoto pohledu
mě mrzí, že se zranil Milan Škoda, ale do čtrnácti
dnů snad bude v pořádku. Mezi naděje určitě patří
i mladý a drzý Martin Nešpor, který vletí do každé
situace. Je mu devatenáct a mezi útočníky už si vy-

P AV E L H O F T Y C H
t r e n é r A- t ý m u
mohl své postavení a určitě ho v sestavě uvidíte.
Z čerstvých příchodů je nejperspektivnější Honza
Štohanzl. Byl to náš nejdražší letní přestup, ale také
si od něj do budoucna hodně slibujeme. Je rychlý
a má i dobrou finální fázi. Může hrát prakticky kdekoliv v záloze, kromě defenzivního štítu.
V týmu bude převládat zkušenost. To je náš
záměr. Věříme, že to pomůže s adaptací ostatním
hráčům a díky tomu vybudujeme na Bohemce konkurence schopný tým. Už teď máme minimálně
srovnatelný mančaft s dalšími osmi celky ligy. Bude
hodně záležet na startu. Každopádně se nechceme
prát jen o holé žití v nejvyšší soutěži.
Předem díky za podporu i v této sezoně, už se na
vás těšíme.
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FOTO MAGAZÍNU

Trenére, neposílej mě zpátky do Strašnic
Ivan Trojan se vrací z hostování v Bohemians do PSK Union Strašnice

JAK JSME POSTUPOVALI DO LIGY
Pouhých šest týdnů trvala letní přestávka. Vzpomínky na postupové oslavy
jsou ještě živé. Připomeňte si prostřednictvím magazínu Klokan červnové
oslavy na stadionu Bohemky. Ďolíček
otevřel své brány již ve 13 hodin a zavíral je krátce před sobotní půlnocí. Tak
dlouho trvaly poslední oslavy postupu do
nejvyšší soutěže. Na oslavy přišlo přes
sedm tisíc fanoušků a i přes porážku si
fanoušci odnesli domů spoustu zážitků.
Vše začalo otevřením muzea a skončilo
party na náměstíčku.
ČASOVÁ OSA OSLAV V ĎOLÍČKU
13:30 Pavel Chaloupka, legenda Bohemians,
která nedávno oslavila 50. narozeniny, otevírá Muzeum klubu, které se nachází na ochozu hlavní tribuny. Muzeum se poprvé představilo fanouškům
v „pracovní podobě”, fanoušci mohou na muzeum
i nadále přispívat ve fanshopu, během léta bude dobudováno. Jedna z dočasných expozic byla věnována právě Pavlovi Chaloupkovi.
14:57 Nástup týmů na hrací plochu. Z hlediště
míří na hřiště tisíce konfet, v sektoru za brankou
vlaje stovka vlajek, které fanouškům daroval Jan
Morávek. Hráči nesou transparent TAK JSTE PRVNÍ
NO A CO...! a ukazují ho ke všem tribunám. Chtějí
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tím poděkovat fanouškům a vyjádřit, že fanoušci
Bohemky jsou nejlepší u nás. Tento transparent vyráběli hráči společně s Ultras.
15:50 Končí první poločas, na hrací plochu přichází sportovní ředitel Jiří Steinbroch a dva fanoušci
– Michal Holas a Klokanka Simona. Do Společenství
legend Bohemians jsou uvedeni fanoušci Bohemians a jejich zástupci přebírájí i dárek od zvukařů
rozhlasu Bohemky – nový buben do kotle. Fanoušci
se tímto zařadili po bok legend Bohemky.
16:00 Na hrací plochu přichází i Pavel Chaloupka.

Nedávno oslavil 50.narozeniny a Bohemka mu popřála vše nejlepší.
16:55 Asi nejsilnější emotivní moment celého
dne. Ze hřiště odchází Jan Morávek, na hrací plochu
nastupuje Ivan Trojan.
17:02 Konec zápasu, Bohemka prohrála 0:1.
17:09 Na připravené pódium nastupují trenéři,
realizační tým a poté i hráči. S pohárem pro vítěze
druhé ligy přichází místopředseda ČMFS Jaroslav
Vacek, s ním přichází šéf profesionálního fotbalu
Ivo Lubas. Pohár předávají do rukou kapitána týmu
Marka Nikla.
17:15 Na pódiu probíhá poděkování Janu Morávkovi. Dostává dres s číslem 8, se kterým hrál v Bohemce od šesti let. Poděkování pronáší Ivan Trojan.
17:25 Na pódiu se zpívají chorály Bohemky a po
půlhodině na pódiu hráči odcházejí do kabin, fanoušci na náměstíčko.
17:30 Začíná tisková konference s Pavlem Hoftychem, Janem Morávkem a Ivanem Trojanem.
18:00 Na náměstíčko přicházejí i hráči Bohemians 1905. Jiří Havránek společně se svojí hudební
skupinou zpívá song, který sám složil. Hráči děkují
fanouškům, fanoušci děkují hráčům.
I
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BUDE SE OPAKOVAT JARO 2008?
P

oslední vzpomínka na vzájemný zápas Brnem
je pro fanoušky Bohemky velmi příjemná. Pod
trenérem Zachem tehdy Klokani nastartovali stíhací jízdu za záchranou, ale už bylo pozdě.
V dubnu roku 2008, před více než rokem, vyhráli
Klokani ve Vršovicích 3:1. I přes porážku přišel
trenér Brna Petr Uličný na tiskovou konferenci
v dobrém rozmaru. „Byl to neregulérní zápas, Ti
mají tady toho lva a to je jejich dvanáctý hráč,”
spustil na úvod s úsměvem v narážce za Českého
lva od Ivana Trojana, kterého tehdy měla půjčeného Bohemka. „Já mám jen maličkého slona pro
štěstí, ale to viditelně nestačí,” ukazoval svůj talisman. Bohemka poduhé za sebou vyhrála a čtyři
kola před koncem byla na čtrnácté pozici. „Dvě vítězství jsou velkou vzpruhou, ale musíme zůstat
na zemi. Stále ještě není nic vyhráno a k cíli je daleko. Čeká nás těžký zápas se Spartou,” varuje
před přílišnou euforií trenér Michal Zach, kterému
jeho starší kolega nabídl během tiskové konference tykání. „Tady kolega mě dneska porazil, je
o generaci mladší, tak bych mu chtěl nabídnout
tykání. Ahoj, já jsem Peťa,” natáhl Petr Uličný
ruku směrem k Michalu Zachovi, který s díky nabídku přijal.
Michal Zach vyzdvihl kolektivní a soustředěný
výkon svého týmu. „Vsadili jsme na sestavu, která
hrála ve druhém poločase v Mostě a navíc jsme
mohli počítat s Honzou Rezkem. Úvod nám příliš
nevyšel, standardní situace soupeře nám dělali
velké starosti, protože soupeřovi hráči je výborně
kopali,” zhodnotil vstup do utkáním Michal Zach.
„Začátek zápasu byl podle našich představ. Dvacet
minut jsme hráli dobře, Bohemku jsme zaskočili
a měli jsme i šance,” pochvaloval si trenér Uličný.
Pak se ale Bohemka dostala do hry, začala Brno
přehrávat a ještě do poločasu skóre otočila. „Zpřesnili jsme kombinaci. Povzbudil nás vyrovnávací gól

a druhý gól nás uklidnil. Definitivní rozhodnutí přinesl třetí gól, který nám hodně pomohl,” dodal
Zach.
Na zápas s Brnem v dobrém vzpomínají i dva premiéroví ligoví střelci Martin Kotyza a David Bartek.
Kotyzův gól byl navíc vyhlášen gólem měsíce a fanoušci Bohemky ho zvolili gólem roku. „Sám jsem
pokladník, takže se musím dobrovolně obrat o peníze. Za první ligový gól je to tisícovka, za televizi
pět set a muž kola je myslím taky za pět set,“ hlásí
taxy pokladník týmu. Z příspěvků za individuální
úspěchy nakonec mužstvo zaplatí závěrečné zápisné. Na premiérový ligový zásah si Martin Kotyza
počkal až do utkání s Brnem. První brankou vyrovnával na 1:1, když do branky dorazil Ordošovu
střelu. „Přesně o těchto situacích jsme na tréninku
mluvili, byli jsme v nich totiž nedůrazní. Bylo mojí
povinností, abych na zadní tyči byl a míč tam dorazil,“ řekl Martin Kotyza. Jeho největší chvíle přišla
těsně před přestávkou. Morávek mu nabil proti
noze a Kotyza zpoza vápna trefil přesně šibenici.
„Mám rád střely vnější šajtlí, ale takto jsem to ještě
nikdy netrefil. Zavřel jsem oči a pak jsem se jen
díval, zda se to zatočí do branky,“ popisoval svoji
výstavní trefu.

20. 4. 2008: Bohemians 1905 – Brno 3:1
Branky: 28. a 44. Kotyza, 59. Bartek – 14. Švejnoha.
Rozhodčí: Jílek – Filgas, Galo.
ŽK: Rada, Rezek, Morávek – Švejnoha.
Diváků: 7228.
Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Marek, Rada, Nikl,
Šmarda – Kotyza (70. Moravec), Lukáš, Morávek, Bartek
– Ordoš (77. Škoda), Rezek (85. Slezák).
Sestava 1. FC Brno: Lejsal – Švejnoha, Dvorník, Pavlík, Siegl
– Baláž (61. Wagner), Večeřa, Střeštík, Kubáň (88. Hanák)
– Besta, Došek (68. Simr).
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BOHEMKA
VYRAZILA DO KORUTAN
B

ohemka absolvovala tradiční model letní přípravy se dvěma soustředěními. Nejprve byla
v Břízkách a poté vyrazila herní formu ladit do rakouských Korutan. Bohemka zažila určitě nejpovedenější soustředění po znovuzrození. „Měli jsme
ideální podmínky pro přípravu a soupeři byli opravdu
velmi dobří. Hlavně zápas se Steauou snesl nejpřísnější měřítka a byl to vynikající test,“ pochvaloval si
trenér Pavel Hoftych. „Stejně jako jsme nedělali
předčasné závěry z výhry nad Nitrou 3:0, tak teď nemůžeme panikařit po dvou porážkách, navíc s kvalitními soupeři. Bylo naším záměrem, abychom měli
silné soupeře, kteří nás třeba i porazí, ale především
nás připraví na realitu první ligy,“ dodal Hoftych.
Rakouským domovem Bohemky byl útulný Hotel
Kuerscher (www.hotel-kuerschner.at) v KötschachMauthenu poblíž Klagenfurtu. Na hřiště to měli
hráči kousek, široké okolí lemují alpské vrcholky.
„Na trávník to máme v pantoflích dvě minutky,
takže ideální dostupnost. Je tu opravdu tvrdá příprava, ale díky zdejšímu prostředí se to lépe snáší,“
říká čerstvá posila do útoku Luděk Zelenka. „Není
to typická herní příprava, kdy bychom vše směřovali k zápasům. Trénujeme dvoufázově, zápasy bereme jako jednu tréninkovou jednotku, proto hráči
například proti Slovincům byli unavení. Ale pro nás
je důležitá sezona a k té to směřujeme,“ vysvětluje
trenér Pavel Hoftych. Kromě tradičních tréninků
zpestřil přípravu i výšlapem jedné místní sjezdovky.
„Z vrchu je nádherný pohled, o to jsem kluky nemohl připravit,“ dodal s úsměvem.
Den po příjezdu sehráli Bohemians 1905 přípravný
zápas se slavnou Steauou Bukurešť. Rumuni přijeli
v plné síle a na hřišti ukázali své fotbalové dovednosti. „Byl to vynikající zápas. Měli jsme i šance,
hrálo se ve vysokém tempu, Steaua nás přehrála až
v závěru,“ komentoval vydařenou přípravu kouč Bohemians 1905. Účastník posledních dvou ročníků
Ligy mistrů byl s přípravou také spokojen. „Manažer,
který nám tady dojednává zápasy, říkal, že Rumuni
si zápas pochvalovali a byla to i pro ně kvalitní příprava. Ostudu jsme neudělali a pro kluky to byla
velká zkušenost,“ dodal Hoftych. Hned o dva dny
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později čekal na Hoftychovy svěřence další zápas
s klubem z nejvyšší soutěže – slovinská Lendava.
I tento zápas Klokani prohráli 0:2, ale hodnocení
z úst trenéra bylo úplně jiné. „Podali jsme špatný
výkon. Šli jsme do toho sice z plného tréninku, ale na
hřišti nic nefungovalo. Odhalilo nám to mezery, což
je lepší vždy v přípravě než v samotné sezoně. Ale
nebyl jsem vůbec spokojen,“ prohlásil Pavel Hoftych.
V dalších dnech se Klokani věnovali především
tréninku. Na soustředění dorazil i prezident Bohemians 1905 Antonín Panenka, který je v Rakousku
nesmírně populární a ukázalo se to i tentokrát. „Na
Tondu se tady všichni ptali. Když přijel, osobně ho
přišel přivítat starosta obce, pro lidi z okolí to byla
událost,“ popisoval Hoftych okolnosti příjezdu bývalé hvězdy Bohemians a Rapidu Vídeň. „Pro místní
je to zajímavé zpestření. V okolí jsou sice další

kluby, ale přímo v obci jsme jediný prvoligový klub,
takže se i naše tréninky těší zájmu místních,“ pochvaluje si kouč. „Starají se tu o nás fantasticky,
počasí nám také celkem vychází. Jen při druhém
zápase byla pořádná průtrž mračen, ale nakonec se
to dohrálo.“
I

NABÍDKA PRO FANOUŠKY
Spolupráce s majitelkou hotelu Kürschner Barbarou KLAUSSOVOU byla vynikající a spokojenost oboustranná. I proto majitelka hotelu
nabídla slevu ve výši 10% pro fanoušky Bohemians 1905. Kdo bude chtít letos zamířit do romantického prostředí rakouských Korutan, může tuto
nabídku využít. Více o hotelu naleznete na
adrese www.hotel-kuerschner.at.
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SHRNUTÍ LETNÍ PŘÍPRAVY
Klokani v létě sehráli celkem sedm zápasů, dvakrát vyhráli a pětkrát prohráli.
„Byla to krátká příprava, ale přínosná.
O výsledky až tolik nejde. Většinou mám
s týmy špatnou přípravu. Navíc jsme
hráli proti velmi kvalitním týmům a třeba
porážka 0:2 se Steauou byla naším asi
nejlepším zápasem. Proti silnému soupeři jsme podali skvělý výkon a to je daleko přínosnější než výsledky,“ říká
trenér Pavel Hoftych. Bohemians 1905
sehráli jen jeden zápas v Ďolíčku, ten poslední s Mostem. Jinak hráli po celé ČR
a v Rakousku.
BOHEMIANS 1905 – NITRA 3:0

BOHEMIANS 1905 – STEAUA BUKUREŠŤ 0:2

Branky: 18. Štohanzl, 55. Kotyza, 72. Bartek.
Bohemians 1905 – 1. půle: Sňozík – Janek, Nikl (34.
Cseh), Pávek, Rychlík – Hašek, Jindřišek, Šisler, Štohanzl – Nešpor, Strnad.
Bohemians 1905 – 2. půle: Marek – Janek, Pávek, Cseh,
Rychlík – Kotyza, Adam, Dian, Jungr – Bartek, Augustín.

Branky: 58. Szekely, 72. Toja.
Diváků: 300.
Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Růžička, Cseh,
Lukáš (K), Rychlík – Kotyza (63. Bartek), Jindřišek, Šisler (58. Róth), Štohanzl (80. Jungr) – Hartig (46. Nešpor), Zelenka.

BOHEMIANS 1905 – SLOVAN LIBEREC 1:2

BOHEMIANS 1905 – NAFTA LENDAVA 0:2

Branky: 77. Jungr – 59. Diviš, 75. Čorič.
Rozhodčí: Ochotnický.
Diváků: 100.
Bohemians 1905: Marek (46. Havránek) – Jindřišek
(68. Janek), Nikl, Lukáš, Rychlík – Bartek (68. Kotyza),
Adam, Dian, Jungr – Hartig (46. Nešpor), Slezák.

Branky: 9. a 53. (pen.) Vasiljev.
Diváků: 200.
Sestava Bohemians 1905: Marek (46. Havránek) –
Janek, Nikl, Pávek, Růžička – Bartek (70. Jungr), Adam,
Dian (70. Šisler), Róth – Strnad (80. Ibragimov), Hartig
(55. Nešpor).
BOHEMIANS 1905 – FC FÉHERVÁR 2:1
Branky Bohemains: 43. Róth, 62. Zelenka – 66. Farkas.
Diváků: 300.
Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Janek, Lukáš,
Nikl, Rychlík – Štohanzl, Jindřišek, Dian (68. Šisler),
Róth (55. Kotyza) – Zelenka (72. Strnad), Ibragimov
(55. Bartek).
BOHEMIANS 1905 – HRADEC KRÁLOVÉ 1:2
Branky: 35. Adam – 32. a 45. Dvořák.
Bohemians 1905: Sňozík – Růžička, Cseh, Pávek,
Janek – Kotyza (70. Jindřišek), Šisler (58. Dian), Adam,
Štohanzl (46. Róth) – Hartig (46. Ibragimov), Zelenka
(61. Bartek).
BOHEMIANS 1905 – MOST 0:1
Branky: 89. Štumpf.
Diváků: 1685.
Bohemians 1905: Sňozík – Růžička (46. Janek), Lukáš,
Nikl, Rychlík – Štohanzl (79. Bartek), Jindřišek (84. Šisler), Dian (65. Adam), Róth (61. Kotyza) – Zelenka (61.
Kaufman), Hartig.
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BOHEMKA HLÁSÍ:

JSME PŘIPRAVENI!
S

jasným cílem zachránit se vstupuje do nejvyšší fotbalové ligy nováček Bohemians
1905. Kouč týmu z vršovického Dolíčku Pavel
Hoftych má navíc jedno smělé přání – pozvednout
úroveň soutěže, aby zaujímala lepší než současné
padesáté místo ve světové konkurenci. „Abychom
zlepšili produktivitu týmu, přivedli jsme na hostování Luďka Zelenku a Jiřího Kaufmana,“ nechal se
slyšet Hoftych.
„Oproti podzimu došlo v týmu ke třem, čtyřem
větším změnám. Bohužel už nemůžeme počítat
s Honzou Morávkem, který přestoupil do bundesligového Schalke. Navíc se nyní zranil Milan Škoda,
takže v tuto chvíli nemáme k dispozici dva nejproduktivnější hráče loňské sezóny,“ přiznal trenér
Hoftych. „Proto jsme na půlroční hostování získali
Luďka Zelenku z pražské Dukly,“ dodal.
Ve Vršovicích v letní přestupové pauze registrovali více příchodů než odchodů. Kromě talentovaného Morávka skončilo například také v Dolíčku
hostování herce Ivana Trojana, jenž se vrátil do
týmu PSK Union Strašnice. Bohemka usiluje před
novou sezónou o stabilizaci kádru a skloubení starších hráčů s mladými. „Náš cíl je jasný – adaptovat
se v lize. K tomu chceme skloubit zkušené hráče,
jako je třeba kapitán Marek Nikl, s mladými kluky,
mezi něž v současném kádru počítáme Škodu, Štohanzla, nebo Nešpora, jenž přišel z dorostu,“ pokračoval Hoftych. „Víme, že koncovka byla i ve
druhé lize naším velkým problémem. Věříme, že
branky přijdou v pravý čas. V tréninku se klukům
daří. S neproměňováním šancí se snažíme vypořádat, přesto je to kvalitní obrana, na kterou se
chceme hlavně zaměřit,“ přiznal trenér Klokanů.
Výsledky v přípravě pro vršovický celek nijak oslnivé nebyly. Ze sedmi utkání jich totiž zelenobílí
prohráli hned pět, což ovšem Hoftychovi vrásky na
tváři neudělalo. „Například prohra 0:2 během rakouského soustředění se Steauaou Bukurešť je velice dobrý výsledek,“ míní kouč ligového nováčka.
„Porážky v přípravě nijak zásadně nehodnotím
a přípravu určitě odlišuji od mistrovských zápasů.
Když jsem například trénoval Zlín, také se nám
v přípravě nedařilo a nakonec jsme skončili na
osmém místě,“ tvrdil Hoftych, jenž přiznal, že by se
svými svěřenci rád pozvedl úroveň české ligy a dostal ji na lepší než současné padesáté místo, které
ji přisuzují fotbaloví statistikové.
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ODEŠLI
Ivan TROJAN – ukončení hostování
(PSK Union Strašnice)
Jan MORÁVEK – přestup (Schalke 04 – Německo)
Zoltán MISKI – ukončení hostování
(AC Sparta Praha)
Jan MORAVEC – hostování (SK Kladno)
Miloslav STRNAD – přestup (FC Baník Ostrava)
Marek JUNGR – hostování (1.FK Příbram)
PŘIŠLI
Michal DIAN – návrat z hostování (FC Zenit Čáslav)
David BARTEK – návrat z hostování (SK Kladno)
Lukáš HARTIG – přestup (SK Sigma Olomouc)
Josef JINDŘIŠEK – přestup (SK Sigma Olomouc)
Václav MAREK – přestup (1.FC Slovácko)
Jiří ŠISLER – přestup
(FK Sokol Jindřichovice pod Smrkem)
Martin NEŠPOR – z dorostu Bohemians 1905
Jan ŠTOHANZL – přestup (FK Teplice)
Luděk ZELENKA – hostování (FK Dukla Praha)
Jiří KAUFMAN – hostování (Hradec Králové)

BOHEMIANS 1905 – kádr pro 1. 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

Václav Marek

Pavel Lukáš

17. 10. 1975
brankář
86 kg, 187 cm

9. 1. 1987
brankář
83 kg, 186 cm

16. 3. 1981
brankář
80kg, 187 cm

20. 11. 1975
obránce
74 kg, 181 cm

4

7

9

17

Josef Jindřišek

Marek Nikl

Jiří Rychlík

Ivan Janek

14. 2. 1981
obránce
73 kg, 178 cm

20. 2. 1976
obránce
78 kg, 183 cm

24. 11. 1977
obránce
73 kg, 180 cm

1. 7. 1986
obránce
75 kg, 179 cm

24

27

5

6

Michal Pávek

Martin Cseh

David Bartek

Jan Štohanzl

13. 2. 1985
obránce
75 kg, 185 cm

22. 8. 1988
obránce
76 kg, 183 cm

13. 2. 1988
záložník
70 kg, 177 cm

20. 3. 1985
záložník
70 kg, 177 cm

8

11

13

18

Ivan Hašek

Ferenc Róth

Jan Růžička

Jiří Šisler

30. 8. 1987
záložník
67 kg, 170 cm

24. 12. 1978
záložník
76 kg, 184 cm

26. 8. 1984
záložník
72 kg, 177 cm

24. 11. 1984
záložník
67 kg, 173 cm

25

32

33

10

Martin Kotyza

Lukáš Adam

Michal Dian

Dalibor Slezák

1. 10. 1984
záložník
68 kg, 171 cm

5. 9. 1980
záložník
74 kg, 184 cm

30. 11. 1981
záložník
72 kg, 178 cm

28. 1. 1970
útočník
82 kg, 183 cm

12

14

21

22

Lukáš Hartig

Martin Nešpor

Milan Škoda

Aziz Ibragimov

28. 10. 1976
útočník
79 kg, 185 cm

5. 6. 1990
útočník
74 kg, 183 cm

16. 1. 1986
útočník
80 kg, 190 cm

21. 7. 1986
útočník
75 kg, 180 cm

23

15

Luděk Zelenka

Jiří Kaufman

11. 9. 1973
útočník
82 kg, 173 cm

28. 11. 1979
útočník
72 kg, 178 cm
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PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

1. FC Brno

V

prvoligové premiéře přivítají Bohemians
1905 tradičního soupeře z moravské metropole, 1. FC Brno. Tento klub byl založen v roce
1913 pod názvem SK Židenice a prakticky od samého začátku hrál prim mezi brněnskými a později
i moravskými fotbalovými kluby. Prvním významným úspěchem SK Židenice bylo vítězství v Amatérském mistrovství ČSAF v roce 1926, když
poraženým finalistou byla Sparta Košíře. Mezi profesionály vstoupil tento klub později, až na jaře 1933
dokázal vyhrát 2. ligu a spolu s Čechií Karlín postoupil do nejvyšší soutěže. V premiérovém ročníku
mezi elitou 1933/1934 posílil SK Židenice Karel
Káďa, zřejmě největší hvězda předválečného fotbalu. Tehdy se brněnští fotbalisté poprvé utkali
o prvoligové body i s vršovickými klokany a vedli si
znamenitě, v Ďolíčku remizovali 2:2 a v Brně vyhráli
rozdílem třídy v poměru 5:1. O rok později už skončil tým SK Židenice na vynikajícím třetím místě,
hned za vítězem Slavií a druhou Spartou. V sestavě
brněnských zářil reprezentační brankář Burkert,
dres Československa oblékali i další hráči Židenic –
Pospichal, Šterc, Průša, Nývlt a především vynikající
střelec Rulc. Stejně dobře dopadl klub i v sezónách
1935/1936 (4. místo) a 1937/1938 (3. místo), odměnou pro celý region byly opakované starty
v tehdy jediné evropské soutěži Středoevropském
poháru. Při prvním startu v roce 1935 vyřadily Židenice slavný Rapid Vídeň, po domácím vítězství 3:2
(všechny góly útočník Průša) vidělo remízu 2:2 v odvetě 55 tisíc Vídeňanů. Ve čtvrtfinále nestačily Židenice na Férencváros Budapest po výsledcích 4:2
a 1:6. O rok později si Židenice poradily s FC Lausanne (5:0 a 1:2), vyřazení ze soutěže tentokrát zařídil Inter Milano (tehdy Ambrosiana), domácí
porážka 2:3 byla ještě přijatelná, venkovní odveta
1:8 byla ovšem krutým debaklem. Do třetice si zahrály SK Židenice STEP ještě v roce 1938, když opět
nestačily na Férencváros 3:1 a 0:3. SK Židenice se
staly stabilním účastníkem československé 1. ligy na
dlouhých 13 let, první sestup přinesl až ročník
1946/1947. Brněnští tehdy sestoupily z 11. místa
a to za trest, za ovlivňování výsledků, stejně postiženými byly i SK Kladno a Baťa Zlín. Na krátký čas
se ještě SK Židenice do 1. ligy vrátily, ale v roce 1949
přišla zřejmě nejhorší epocha v dějinách tohoto
klubu. Nejdříve to byly tři roky ve 2. lize a potom dalších 7 let v krajské soutěži, která tehdy byla až třetím výkonnostním stupněm v našem fotbale. Do 1.
ligy se klub vrátil až na podzim roku 1962 po sloučení s RH Brno. Mužstvo tehdy mělo dva vynikající
brankáře – Františka Schmuckera a Ivo Viktora,
i dva výborné útočníky Karla Lichtnégla a Vlastimila
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Bubníka. Po pěti letech přišel v roce 1967 další sestup, v tomto ročníku ale tým dokázal vyhrát 4:2
v Hradci Králové a zachránil tak před sestupem vršovickou Bohemku. Na začátku sedmdesátých let se
Zbrojovka Brno opět vrátila mezi elitu a přišlo druhé
slavné období. V Brně se formuje silné mužstvo,
v roce 1975 a 1977 je z toho čtvrté místo, na jaře
1978 přichází i první a dosud jediný mistrovský titul.
Pod vedením trenéra Masopusta zde působí řada vynikajících hráč, jmenujme alespoň ty nejznámější:
Hron, Klimeš, Dvořák, Pospíšil, Václavíček, Mazura,
Hamřík, Kotásek, Jarůšek, Pešice, Svoboda, Janečka, Kroupa, Hajský, Kopenec, Došek. Ještě v dalších sezónách získá Zbrojovka druhé a třetí místo,
v roce 1983, jen pět let od titulu, se ale sestupuje.
Jen vzpomínky zbyly na starty v evropských pohárech, podzim 1978 Dósza Ujpest 2:2 a 2:0 a Wisla
Krakow 1:1 a 2:2. V další sezóně se postoupilo až do
čtvrtfinále poháru UEFA – Esbjerg 6:0 a 1:1, Keflavík 3:1 a 2:1, Standard Lutych 2:1 a 3:2 a Eintracht
Frankfurt 1:4 a 3:2. O rok později nestačil na Zbrojovku Linec 3:1 a 2:0, vypadlo se se San Sebastianem 1:1 a 1:2. Po sestupu v roce 1983 přišla znovu
bída na fotbalové Brno, dlouhých šest roků zůstala
Zbrojovka ve 2. lize. Prakticky až od roku 1992 patří
dnešní 1. FC Brno mezi pravidelné účastníky 1. ligy,
v roce 1995 získal klub opět po mnoha letech třetí
místo a s tím i možnost dalších startů v evropských
pohárech. Znovu mimo jiné, si Brno zahrálo s Rapidem Vídeň, tentokrát ale bez úspěchu. V posledních
letech se snaží 1. FC Brno získat pevné místo mezi
špičkou 1. ligy, zatím ale jen se střídavými úspěchy.
V loňském ročníku se nepodařilo naplnit vysoké ambice, k velkému zklamání brněnské fotbalové veřejnosti skončil tým až na 11. místě se ziskem 35 bodů.
U mužstva se vystřídali tři trenéři (Uličný, Křeček,
Beránek), ligu si zahrálo 31 hráčů. Nejvíce startů si
připsal mladý Lukáš Mareček a jeden za zkušených
Martin Švejnoha (oba 28x). Střelcem mužstva byl
Tomáš Došek se 7 góly, zklamáním byla hra talentovaného Marka Střeštíka. Pro letošní rok bude mít
klub určitě vyšší cíle, s tím jsou i spojeny změny
v kádru. Ze Slavie Praha přišel obránce Dřížďal, po
letech se vrací záložník Dostálek, několik hráčů přišlo i ze zahraničí (Chorvatsko, Slovensko, Brazílie).
Z odchovanců zaujme hostování Střeštíka ve Spartě,
kam na přestup odešel i Kuncl, do Rakouska odešli
Heinz, Živný a Švejnoha. Na závěr ještě doplníme
bilanci vzájemných zápasů obou týmů v 1. lize. Od
roku 1933 sehrála mužstva 67 zápasů, Bohemians
vyhráli 27x, Brno se radovalo 24x a 16 utkání skončilo nerozhodně, celkové skóre je příznivější pro
vršovické v poměru 124:108.
I

Dolní řada: Bureš, Polách, Mareček, trenér brankářů Hron, asistent Křeček, hlavní trenér Beránek, asistent Trávník, Kalivoda, Došek, Doležal.
Prostřední řada: Smutný, Michna, Čoupek, Šural, Rabušic, Dalmo, Okleštěk, Lira, Pejič, Léo, Borák, Dostálek.
Horní řada: Večeřa, Szegedi, Dřížďal, Dvorník, Trousil, Pospěch, Jílek, Križko, Červinek, Schneider, Buchta.

1. FC Brno

BOHEMKA VSTOUPILA DO FUTSALU
B

ohemians 1905 vstupují již také do futsalové
ligy. Futsalový klub Klokani z Vršovic se od
nové sezony bude jmenovat Bohemians 1905 a do
futsalové ligy tak přichází další slavné fotbalové
jméno. „Futsal je dynamický sport, který se rychle
rozvíjí a je i pravidelně na televizních obrazovkách.
Zároveň chceme našim fanouškům poskytnout
další možnost zajímavého sportovního zážitku
třeba i přes zimu, kdy se fotbal nehraje,“ zdůvodnil
několik důvodů vstupu do futsalu Lukáš Přibyl, ředitel fotbalových Bohemians 1905.
Futsalový klub Bohemians 1905 je nováčkem
v nejvyšší soutěži a hned v prvním zápase změří
síly se Slavií, dalším slavným jménem, které vstoupilo do futsalu. „Uzavřeli jsme spolupráci s tímto
klubem, protože má velmi blízko k Bohemce.
Mnoho jejich futsalových hráčů vyrůstalo v Bohemce, za všechny mohu jmenovat třeba Frohnu,
Vránu, nebo Jakuba Slunéčka. Byli jsme s nimi
v posledním roce v úzkém kontaktu a připravovali
jsme se na toto propojení, které bude určitě přínosné pro všechny strany. Bohemka chce dělat
především zábavu pro lidi a futsal k tomu nabízí
další možnosti,“ říká Přibyl.
Futsalový klub Bohemians 1905 bude hrát své zápasy ve sportovní hale na Zeleném pruhu. „Již v mi-

nulé sezoně probíhala spolupráce s fanoušky Bohemians 1905, kteří pravidelně povzbuzovali tým
v boji o nejvyšší soutěž. Chceme na to navázat
i v této sezoně. Teď už to bude oficiální spolupráce.
Futsalový tým bude mít stejně dresy jako A-tým
fotbalové Bohemky, majitelé permanentních vstupenek budou mít vstup na futsal zdarma, jednáme
i o platnosti vstupenek z důležitých utkání na futsalové zápasy a chystáme i další formy spolupráce.
Bohemku tím povyšujeme o patro výš a doufáme,
že opět pozvedneme jméno Bohemians 1905 ve
sportovní společnosti,“ dodává Lukáš Přibyl.
„Jsme rádi, že jsme se oficiálně stali součástí Bohemky. Je to pro nás nádherná odměna po dlouhodobé práci. Zároveň je to však i velká výzva
a závazek do budoucna“ říká Dalibor Svoboda , prezident futsalistů Bohemians 1905. Novopečený
předseda zeleno-bílých futsalistů Radek Klier, pak
dodává: „ Na druhou stranu víme, že je před námi
spousta práce, ale toho se nebojíme. Chtěli bychom
futsalem bavit všechny příznivce Bohemians 1905,
s jejichž podporou v zádech se nám, doufejme,
bude dařit stejně dobře, jako v loňské postupové
sezoně.“
I
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FANSHOP

PRVOLIGOVÉ
NOVINKY

anshop pro Vás před začátkem ligy posílil svoji
nabídku – tentokrát novinky byly zaměřeny zejména na děti, kdy už pro čerstvě narozené máme
v nabídce kromě dupaček, čepečku a bryndáku
také zavinovačku a dětské body, dále nové šatičky
a chlapecké kalhoty. Pro 3leté a výše jsou to dvě
nová trika, jojo, tužka ohýbací a školní penál. Pro
dospělé jsou v prodeji: nová dámská mikina se
zipem a kapucí, dvě nová dámská, dvě pánská trika
a zejména černá mikina BFC, která doplňuje kolekci
k velmi oblíbenému černému triku, které si pro
volný čas vybrali i naši hráči. Celkově se nabídka
obměnila, stejně tak grafika a kategorie eshopu,
proto neváhejte aktuální nabídku zkontrolovat,
eshop je denně aktualizován. Nebo můžete nakupovat přes týden ve fanshopu v zavedených otevíracích hodinách od pondělí do pátku od 11 do 17
hodin (ve středu od 12 do 19 hodin)
I
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NOVINKY
MILAN ŠKODA PRODLOUŽIL
V BOHEMIANS
řiadvacetiletý útočník Milan Škoda podepsal
s Bohemians 1905 novou smlouvu, která prodlužuje současný kontrakt až do roku 2012. Škoda
byl nejlepším střelcem týmu v předchozích dvou
sezonách a zájem o jeho služby projevila Sparta
i Slavia. „Po odchodu Jana Morávka už nechceme
pouštět další oporu týmu, naopak jsme chtěli ocenit kvalitní služby, které Milan v posledních dvou sezonách odvedl, a proto jsme se rozhodli upravit
jeho současnou smlouvu a ještě ji prodloužit,“ zdůvodnil tento krok Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians
1905. „Bohemka je pro mě srdcová záležitost a zároveň chci ještě odvést Bohemce to, co do mě vložila,“ říká Milan Škoda, který se v současné době
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zotavuje po operaci třísel, proto nestihne první kolo
s Brnem.
Nová smlouva pojišťuje služby talentovaného
střelce na další tři roky. „Milan je velmi žádaný
útočník na přestupovém trhu, ale máme určitou
strategii a nechceme pouštět dalšího hráče, který
se loni staral o góly. Po odchodu Morávka pouštíme
jen hráče, kteří by nedostávali tolik příležitostí,“
dodal Přibyl. Milan Škoda se po přesunu ze stopera
do útoku postupně vypracoval v nejlepšího střelce
Bohemians. V uplynulé sezoně těžil především ze
spolupráce s Ferencem Róthem, který mu z levé
strany připravil několik gólových přihrávek. Ve
druhé lize dal osm branek, rok předtím v nejvyšší
soutěži pět. V současné době Milan Škoda trénuje
individuálně, protože se na začátku července podrobil operaci třísel. „Už se to se mnou táhlo delší
čas, ale nechtěli jsme, aby to zasáhlo do sezony.
Takhle snad přijdu jen o dva, tři zápasy a budu připraven,“ říká třiadvacetiletý fotbalista. V současné
době již jezdí na kole a vyklusává, v příštím týdnu
by se měl zapojit do přípravy na hřišti.
I

ONDRÁŠOVKA CUP ZAČÍNÁ

VSTUPENKY NA SPARTU V PRODEJI

o Poháru ČMFS, který se nově jmenuje Ondráškovka cup, vstoupí Bohemka už jako prvoligový, a tedy nasazený tým přímo do druhého
kola a v něm se ve středu 2. 9. utká na hřišti soupeře s vítězem zápasu Český Brod (divize) – Ovčáry (ČFL). V případě postupu nás pak čeká v kole
třetím (23. 9.) daleká cesta na Moravu za nejlepším týmem ze čtveřice Brumov – Slavičín x Orlová
– Třinec.

ápas 2.kola Gambrinus ligy se Spartou se bude
hrát už tento týden v pátek 31. července. Na
Letné v Generali Areně začíná očekávané derby
v 19 hodin a Bohemka bude mít v hledišti určitě velkou podporu. Máme vyhrazeno 2000 míst, vstupenky se začnou prodávat již při domácím utkání
s Brnem. Jedna vstupenka stojí 200 Kč a budou
k dispozici před fanshopem a během týdne pak
přímo ve fanshopu.

D
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BOHEMIANSFANS CUP 2009
V

ítězem 3. ročníku Bohemiansfans cup, fanouškovského turnaje v malé kopané, se stalo mužstvo MFK Rimavská Sobota, které ve finále zdolalo
tým Bohemians 1905 „B“ v poměru 3:0. V řadách
tohoto slovenského nováčka si odnesl individuální
cenu za nejlepšího střelce turnaje Jozef Šťavina,
který skóroval hned sedmkrát! Velikým úspěchem
pro zelenobílé (resp. černozlaté) barvy byla finálová účast rezervy Bohemians 1905, kterou si hráči
zajistili po takticky vyspělém semifinálovém souboji nad favoritem turnaje, mužstvem Sparty
Praha. Letenští si tak z Vršovic odvážejí alespoň
cenu za třetí místo, když ve vyrovnaném utkání zvítězili nad MFK Ružomberok 2:1.
Nově vzniklé občanské sdružení Bohemiansfans
cup uspořádalo v neděli 28. června od časných ranních hodin 3. ročník stejnojmenného turnaje, jehož
se zúčastnilo celkem sedm fanouškovských mužstev. Z loňského ročníku chyběly hned dva týmy –
loňský vítěz FK Viktoria Žižkov a FK Mladá Boleslav.
Černým koněm se tak stali hráči MFK Rimavská Sobota, kteří jako nováčkovský tým, nahradili tuto
chybějící dvojici. To, že byl turnaj velice vyrovnaný
zaznamenali přítomní diváci hned v úvodním duelu,
kdy po šťastné teči zvítězili fanoušci Slovanu Liberec právě nad pozdějším vítězem turnaje MFK Rimavská Sobota v poměru 1:0. V pořadí druhé
utkání přineslo první konfrontaci vršovické kopané
se slovenským umem MFK Ružomberok. Po bezbrankové remíze 0:0 si hráči rezervního teamu Bohemians 1905 připsali první bod do základní části.
Zcela suverénně si počínali fanoušci Sparty Praha,
přestože klopýtli hned ve svém úvodním duelu se
Slávií Praha (0:2). Z celkových šesti zápasů v základní části získali za čtyři výhry a jednu remízu 13
bodů a do semifinálových bojů postoupili z první
pozice. Mužstvo Bohemians 1905 „B“ si účast v semifinále zajistilo až po posledním utkání s týmem
Bohemians 1905 „A“. Ten nakonec v celkovém

umístění skončil na pátém místě. Druhá semifinálová dvojice byla výhradně slovenskou záležitostí –
MFK Rimavská Sobota a MFK Ružomberok. Právě
tento duel lze považovat za nejkrásnější na celém
turnaje. Přispělo tomu i nejvyšší skóre 4:1 s pohledu Rimavské Soboty. I druhý semifinálový zápas
přinesl velice zajímavou podívanou. Vršovičtí fanoušci se prezentovali velice vyspělou hrou a po zásluze dokázali zvítězit 2:0.
Samotné finále bylo vyrovnané do poslední minuty, přestože vršovické béčko prohrávalo o poločase 0:2. Hned na začátku druhého dějství si
dokázalo vytvořit veliký tlak, ale paradoxně inkasovalo z protiútoku potřetí. Z poháru za 1. místo se
tak radovali slovenští fans Rimavské Soboty.

FINÁLOVÉ BOJE
1. semifinále:
Sparta Praha – Bohemians 1905 „B” 0:2 (0:1)
2. semifinále:
MFK Ružomberok – MFK Rimavská Sobota 1:4 (1:3)
O třetí místo:
Sparta Praha – MFK Ružomberok 2:1 (0:0)
Finále:
MFK Rimavská Sobota – Bohemians 1905 „B” 3:0 (2:0)

CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ
1. MFK Rimavská Sobota
2. Bohemians 1905 „B”
3. Sparta Praha
4. MFK Ružomberok
5. Bohemians 1905 „A”
6. Slovan Liberec
7. Slavia Praha
Zdroj: www.kenguru.cz
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Legendy Bohemians

č. 38

PETR JANEČKA

S

ymbolicky při premiéře letošního roku Gambrinus ligy s týmem FC Brno je do společenství legend přijat Petr Janečka. Právě
z moravské metropole totiž přišel do Vršovic na
podzim toku 1983 výborný útočník a skvělý střelec,
mnohonásobný reprezentant tehdejšího Československa. Petr Janečka se narodil v toce 1957 ve
Zlíně, jako místo rodiště má ovšem uvedeno Gottwaldov – Zlín. S fotbalovým míčem začínal mezi
žáky místního klubu v roce 1967, získal zde i svůj
první velký úspěch, dorostenci TJ Gottwaldov totiž
získali v roce 1974 titul mistrů České republiky.
O rok později, v sezóně 1975/1976 již oblékl 10x
reprezentační dres U18 Československa.
Mezi dospělými hrál v té době jen ve třetí nejvyšší
soutěži, tu ale TJ Gottwaldov na jaře roku 1977 vyhrál a postoupil do 2. ligy. Petr Janečka sice mužstvu určitě pomohl svými 17 góly, ale v létě se
stěhoval do Brna, kde místní Zbrojovka chystala
pod vedením trenéra Masopusta frontální útok na
svůj historicky první mistrovský titul. Sešlo se zde
výborné mužstvo, v brance spolehlivý Hron, v obraně Klimeš, Dvořák, Václavíček a Manera, záloha
Kolásek, Jarůšek, Pešice a Svoboda, útok Kroupa
a Janečka. Jednoznačně vynikající tým s oboustrannou podporou stále plného hlediště na stadionu Za Lužánkami. Na konci sezóny z toho bylo
první místo a zasloužený titul pro brněnské, králem
střelců celé sezóny se stal brněnský Karel Kroupa,
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na šestém místě mezi prvoligovými střelci skončil
Petr Janečka se 13 góly. Brno prožívalo zlatá léta,
v dalších dvou sezónách skončila Zbrojovka na třetím a druhém místě. Střelecky se dařilo tradičně
Kroupovi, hodně gólů ale přidal i petr Janečka, celkem se za Zbrojovku v 1. lize trefil do černého 63x.
Po mnoha letech hrálo Brno i v evropských pohárech, v sezóně 1978/1979 v Poháru mistrů evropských zemí, v dalších dvou sezónách v Poháru
UEFA, soupeřem Zbrojovky se staly Dósza Ujpest,
Wisla Krakov, Esbjerg, Keflavík, Standard Lutych,
Einksacht Frankfurt, Linz, Real San Sebastian.
Špičkovou úroveň ale Brno dlouho neudrželo, na
jaře roku 1983 Zbrojovka skončila v lize předposlední a sestoupila. Elitního útočníka chtěla Sparta
i Slavia, snažil se i Baník Ostrava, přednost ale dostal čerstvý mistr Československa, Bohemians
Praha. Petr Janečka tohoto kroku dnes nelituje,
i když třeba se Spartou mohl v dalších letech minimálně čtyři další tituly. V Ďolíčku nejdřív laboroval
s nemocí, v první sezóně dal jen dva góly, v dalších
třech sezónách už to bylo výrazně lepší, přidal v ze-

lenobílém dresu dalších 39 gólů. Ve Vršovicích působila skvělá generace hráčů, byli zde brankáři
Hruška a Borovička, dále třeba Prokeš, Ondra,
Levý, Jakubec, Chaloupka, Zelenský, Sloup,
Němec, Čermák, Koukal, Mičinec, Marčík a mnozí
další. S mnohými z nich se sešel Petr Janečka i v reprezentačním mužstvu Československa. V zelenobílém dresu působil
Petr Janečka až do
prosince 1987, skončil
po debaklu Klokanů na
Letné se Spartou 0:5,
v tomto zápase byl na
konci prvního poločasu
za stavu 0:0 vyloučený, takže derniéra
více než nevydařená.
V české lize odehrál
Petr Janečka 250 zápasů, se 105 góly se
stal členem Klubu kanonýrů.
Kromě reprezentace
Československa,
ve
které odehrál 39 zápasů a vstřelil devět
gólů, si zahrál i v evropských
pohárech.
V Poháru mistrů evropských zemí si připsal 8

startů a 2 góly, v Poháru UEFA 24 startů a 9 gólů.
Reprezentační dres Československa oblékl Petr Janečka poprvé v dubnu 1978 ve své první ligové sezóně. Během téměř deseti let reprezentační kariéry
startoval na několika kvalifikacích pro mistrovství
Evropy i mistrovství světa, vrcholem byl start ve finálovém turnaji mistrovství světa ve Španělsku
v roce 1982. Mimořádným zážitkem byl zápas v Brazílii ve stejném roce, naše reprezentace dlouho prohrávala 1:0, konečnou remízu 1:1 zařídil gólem
v poslední minutě právě Petr Janečka. Zajímavým
údajem je jistě i skutečnost, že zápasy reprezentačního mužstva Československa, ve kterých startoval Petr Janečka, sledovalo více než milion diváků.
Po odchodu z Bohemians působil Petr Janečka ještě
v RSC Jette Brusel (1. a 2. liga), po návratu z Belgie krátce v sezóně 1989/1990 v mateřském Zlíně.
Tento klub byl ale po pěti kolech vyloučen z 2. ligy
pro účast v úplatkářské aféře v předchozím roce
a tak Petr Janečka odešel do týmu FC Tuln, účastníka 4. ligy v Rakousku. Zde hrál již jen půl roku,
zranění kyčelního kloubu už znamenalo konec kariéry. V dresu FC Tuln se potkal v mistrovském zápase 4. ligy s Antonínem Panenkou, na konečném
výsledku 2:3 se oba slavní klokani podíleli dvěma
góly. Po skončení kariéry trénoval Petr Janečka ve
Zlíně žákovská a dorostenecká družstva. V posledních létech prožíval Petr Janečka složité období, pomocnou ruku mu podalo FC Brno a internacionálové
Československa.
I
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Klokan turné 2009
Oficiální maskot Bohemians 1905 se po
loňské úspěšné akci s permanentkami
vydává opět na své hudebně-taneční turné
po koncertech spřízněných bohemáckých
kapel. A vy můžete absolvovat turné s ním
a dokonce vyhrát přímo na těchto koncertech celosezónní permice na domácí ligové
zápasy Bohemians v nadcházejícím soutěžním ročníku 2009–2010. Tato klokanova
akce bude probíhat na koncertech kapel se
zelenobílým srdcem od 24. července do
1. srpna. Lombardos osobně nabídne možnost vyhrát bohemáckou permanentku na
třech akcích a čtyřech vystoupeních – postupně kapel PROHRÁLA V KARTÁCH (festival Benátská noc v Malé Skále), VISACÍ
ZÁMEK (v pražském klubu Vagón), PENNEŘI STÝČKA HOMEBOYE a THE CHANCERS
(obě na Sázavafestu v Kácově).
Krom štěstí a úspěchu v této soutěži
o naše permice vám Bohemka přeje především příjemnou zábavu a zážitek s vynikající muzikou všech zmíněných kapel, jimž
zároveň též děkuje za přízeň.

hopových PSH to je samozřejmě známý ultrafanoušek Orion, no a v two-tone-skačkových The
Chancers jsou to v podstatě všichni...

PROHRÁLA V KARTÁCH
Klokan už na jejich koncertech vystupuje několik
let. Filip Horáček, zpěvák a kytarista kapely, sedával na hlavní tribuně v Ďolíčku již jako malý chla-

Kde, s kým a jak konkrétně:
Pá 24. 07. 09 – festival BENÁTSKÁ NOC
MALÁ SKÁLA u Turnova (Český ráj)
PROHRÁLA V KARTÁCH
– od 15ti hod. – Green Stage
www.prohrala.cz / www.benatskanoc.cz
Út 28. 07. 09 – Vagón Music Club & Pub, Praha
VISACÍ ZÁMEK – od 21ti hod.
www.visaci.cz / www.vagon.cz
Pá 31. 07. 09 – Sázavafest, Kácov
PENEŘI STRÝČKA HOMEBOYE (PSH)
– od 19ti hod., Report Tent stage
www.psh.name / www.sazavafest.cz
Pá 31. 07. 09 – Sázavafest, Kácov
THE CHANCERS
– od 22ti hod, Balbínka stage
www.chancers.cz / www.sazavafest.cz
Všechny čtyři kapely mají ve svém středu fanatické fanoušky naší milované Bohemky. Například
v kultovní punkové kapele Visací zámek je to VZ
č. 1 Jan Haubert, v živelně rockové Prohrále je to
hned několik členů skupiny, předně její frontman
Filip Horáček, nepřehlédnutelný baskytarista Posel
a neposledně jejich „trenér“ Ondřej Šturma. V hip-
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pec a zažil zde tak i legendární mistrovskou sezónu
1982/83 nebo loučení Antonína Panenky s klubem
o dvě sezóny dřív. Tonda Panenka si ostatně předloni na s kapelou krátce zahrál během jejího koncertu v rámci podzimního prvoligového derby
Bohemka – Slavia (2:0), z čehož se Horáček dodnes nemůže vzpamatovat. „S takovou legendou
jsem na podiu nikdy nestál.“ Vždyť také jen slepý
by na přebalu zbrusu nového dvojalba PROHRÁLA
V KARTÁCH s názvem KanibaLOVE přehlédl extravýjimečné poděkování ForeverLOVE: Bohemians
1905 & the one and only Tonda Panenka! ...

VISACÍ ZÁMEK
Jan Haubert nevynechá téměř žádný domací
zápas a usedá na tribuně A5 spolu s neoficiální
skupinou Kolísovců. Zajímavostí také je, že Jan
Haubert neboli prostě Visáč, bydlí od legendárního
stadionu Bohemky u Botiče jen pár set metrů,
a jak sám vypráví, jednou když byl nemocen a nemohl se dostavit přímo do Ďolíčku, otevřel si prostě okno a naslouchal, zda-li nepadl gól. Na svých
koncertech vždy vyjádří sympatie k milovanému
klubu prostřednictvím skladby Hmyzákův víkend,
kterou můžete zhlédnout i v archívu TV Bohemka.

Jan Haubert zve Klokany na koncert 28.7. do klubu
Vagón, kde chce uspořádat menší bohemáckou
párty. „S Lombardem už spolupracuji delší dobu.
Seznámil jsem se s ním na tribunách našeho Ďolíčku, neboť sedává v kožichu kousek ode mne na
Á-pětce. Dostal jsem nápad, že by mohl vystupovat i na našich koncertech, a proto jsem ho pozval
před časem na náš velký koncert 25 let Visacího
zámku. A jelikož to mělo mezi fandy obrovský

velice dlouho, a letos je to už podruhé, kdy na naší
akci vystoupí klokan, je to skvělý nápad. Když se
mi Lombardos vloni ozval, ihned jsem mu bez váhání odpověděl pojďme do toho! Jsem rád, že to
můžem letos na stejném místě zopakovat a udělat
v Kácově pěkně rozjetej bohemáckej mejdan, ještě
větší, než ten povedenej loňskej!“

úspěch, začal klokan vystupovat na našich koncertech častěji. Velice mě těší, že tímto mohu spojit dva fenomény, které řídí můj život – Bohemku
a Visací zámek!“

PENEŘI STRÝČKA HOMEBOYE
PSH určitě zná každý Bohemák, už třeba jen
proto, že např. na rádiu Bohemka se pravidelně objevují jejich skladby, jež Orion (stejně jako výše
jmenované kapely) bezplatně propůjčil našemu
klubu. Pokud to Orionovi dovolí čas, neb je neustále
na koncertech, nevynechává zápasy v Ďolíčku, a je
při fandění dost slyšet. Orion: „Bohemce fandím již

THE CHANCERS
The Chancers před časem přetočili svůj starší
song z desky Friendly Fire novým textem, v němž
se z „Rudeboy“ Paradise stal Football Paradise.
Tuhle píseň kapela věnovala všem fotbalovým fanouškům, kteří se staví proti rasismu. Zejména pak
ovšem fanouškům týmů Bohemians 1905 a německých spřátelených FC St. Pauli. „Bohemka pro nás
všechny v kapele znamená moc. Přestože Chancers
tvoří i Angličané(!), v rámci ČR jsme bohemáci
všichni! Bohemka je pro nás prostě velká srdeční
záležitost a z Chancers do Ďolíčku – někdo více,
někdo méně, jak to tak chodívá – chodíme na fotbal všichni,“ říká jednoznačně za celou kapelu
Honza Vedral, jenž na Lombardovu nabídku se soutěží o bohemáckou permanentku v rámci koncertu
Chancers nezaváhal ani vteřinu: „Strašně moc rádi!
Snad vystoupení nebudeme muset zrušit – máme
totiž momentálně zraněného bubeníka. Ale snad...“
Tak držme všichni palce a:

BOHEMKA DO TOHO!
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Fortuna
vítá Bohemku v lize
Fortuna vypisuje sázkové příležitosti na
celkové výsledky nadcházejícího ročníku
Gambrinus ligy, ale také oblíbené „Bohemians speciály“.
Partnerství s vršovickým klubem bylo v loňském
roce i přes pád z nejvyšší soutěže povýšeno na generální a stejně tomu bude i v nadcházející sezóně.
„Klokani“ ve 2. lize nezaváhali a takřka bez ztráty
kytičky naplnili očekávání svých fantastických fanoušků. V sezóně 2009/10 je tak opět uvidíme
v nejvyšší soutěži, kam bezesporu patří. Jasně to
dokázali i na tradičním turnaji Fortuna víkend šampionů, kde již podruhé přehráli špičkové, nejen
české kluby. Cílem jistě bude zachování ligové příslušnosti. Přesto, že to jako „nováčci“ nebudou mít
lehké, bookmakeři Fortuny mají na boj o záchranu
zcela jiné favority.
Věříme, že se v budoucích letech k Bohemians
1905 přikloní i tolik potřebné štěstí a do Ďolíčku se
bude stabilně chodit na ten nejlepší český fotbal.
Na klubu si vážíme i jeho práce s mládeží, což jasně
dokládá příklad Václava Kadlece a Jana Morávka.
První jmenovaný zamířil z Vršovic na Spartu, druhý
dokonce do bundesligového Schalke 04.
Kompletní přehled všech sázkových příležitostí
naleznete na www.ifortuna.cz

Kursy na Gambrinus ligu 2009/10
Celkový vítěz ligy:
Klub
Slavia
Śparta
Mladá Boleslav
Liberec
Teplice
Olomouc
Ostrava
Plzeň

kurs
2,1
2,3
13
15
30
30
42
40

Brno
Jablonec
České Budějovice
Bohemians1905
Slovácko
Příbram
Kladno
Střížkov

50
60
350
400
500
600
700
700

Nejlepší ligový střelec:
Jméno (klub)
Stanislav Vlček (Slavia)
Andrej Kerič (Liberec)
Riste Naumov (Slavia)
Jan Chramosta (Ml. Boleslav)
Aidin Mahmutovic (Teplice)
David Střihavka (B. Ostrava)
David Lafata (Jablonec n. N.)
Daniel Huňa (Příbram)
Jan Holenda (Sparta)
Marek Kulič (Ml. Boleslav)

kurs
5
6
8
8
10
10
15
15
15
15

Bohemians speciály 2009/10
Celkové umístění v lize:
Umístění
kurs (ano/ne)
Do 8. místa
5/1,1
Do 12. místa
2/1,65
Nejlepší střelec
Bohemians 1905 v lize:
Hráč
kurs
Luděk Zelenka
2,6
Milan Škoda
2,6
Lukáš Hartig
3,5
Jiří Šisler
6
David Bartek
7
Aziz Ibragimov
7
Radek Sňozík
15
Průměrná domácí
návštěva v lize:
Počet
7088 diváků a méně
7089 diváků a více

kurs
1,8
1,8

Vstřelené branky v lize:
Počet
kurs
0 – 26
2,7
27 – 32
2,7
33 a víc
2,7

Vyhrané domácí zápasy:
Počet
kurs
0–6
2,8
7–8
2,3
9 a více
3,1

Utkání prvního ligového kola:
Týmy
Bohemians 1905 – Brno
Střížkov – Olomouc
Č. Budějovice – Jablonec
Liberec – Kladno
Ostrava – Příbram
Slavia – Ml. Boleslav
Slovácko – Plzeň
Teplice – Sparta

1
2,4
2,65
2,25
1,4
1,5
1,5
2,76
3,17

0
2,85
2,8
2,85
4
3,7
3,7
2,8
2,85

2
2,91
2,66
3,17
6,81
5,74
5,74
2,55
2,25

Vyhraje oba zápasy:
Tým
kurs
Střížkov
6

Vstřelí svůj 100. ligový gól
Hráč
kurs
Luděk Zelenka
4
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CU Bohemians – Partneři mládeže

David Vavruška

MINULOST
A BUDOUCNOST
MLÁDEŽE
Mládež Bohemky má za sebou dramatickou sezonu se šťastným koncem. Během jarní části se podařilo
zachránit oba dorosty, a všechny
týmy tak zůstaly v nejvyšší ch možných soutěžích. Nemalou zásluhu
na tom sportovní ředitel mládeže
David Vavruška, který na jaře převzal i jako hlavní kouč elitní tým dorostenců. Uznávaný mládežnický
kouč však ví, že tím práce nekončí.
Je před námi nová sezona, nová
výzva a spousta práce.

MINULÁ SEZONA
„Zažili jsme poměrně dramatické a napjaté
jaro kvůli velmi složité situaci obou mužstev
starších dorostů. „A“ dorost se dostal do nepříjemné situace porážkou ve 4.kole doma s Příbramí a stal se tak jedním z největších adeptů
sestupu z dorostenecké ligy. Naštěstí jsme se
mohli opřít o charakter hráčů a jejich vůli se za
Bohemku poprat a šňůrou devíti zápasů bez porážky se z této situace „A“ dorost velmi rychle
dostal. Chtěl bych poděkovat za výbornou spolupráci svým spolupracovníkům Karlovi Kadaněmu, Pavlovi Hasmanovi a Jardovi Hauerovi.
Vytvořili jsme silný realizační tým a jeho práci
podpořili hráči dřinou na hřišti. V mnohem horší
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situaci byl „B“ dorost ve druhé dorostenecké
lize, který zachránil soutěž v posledním kole ve
vzájemném utkání s Kladnem.“

PŘÍČINY DRAMATICKÉHO JARA
„Zanedbání postupného posilování kádrů
hlavně u ročníku 1991 a nekvalitní práce u některých mužstev. Fotbal se nedělá jen od půl
páté do šesti odpoledne, jak to bylo běžné, ale
pro fungování mužstev se musí udělat mnohem
víc práce. K tomu se přidala nedostatečná práce
hráčů. Hráče B dorostu jsem například upozorňoval v zimě, že kromě záchrany ve druhé lize,

hrají hlavně každý sám za sebe, aby mě přesvědčil, že má každý z nich na 1.dorosteneckou
ligu. Nakonec to dopadlo tak, že jsme do 2.ligy
dorostu nastupovali posledních pět kol prakticky
s A dorostem, abychom pro další ročníky tuto
soutěž zachovali. Výsledkem je to, že jsme museli do nového A dorostu přivést 14 nových
hráčů. Teď se perou s konkurencí a zůstanou
tady z nich jen ti, kteří snesou měřítko nejvyšší
dorostenecké soutěže.“

práce z Motorletu nebo z Teplic. Šéftrenérem přípravek a hlavním trenérem sportovních tříd
bude od nové sezóny Filip Souček. Ze Sparty
k nám přišel navíc na post vedoucího mužstva
Václav Trtík, člověk, kterého si lidsky a charakterově velmi vážím. Je to stejné posílení jako
přivést nejlepšího trenéra. Doufám, že se mu
u nás bude líbit, a že ho fotbal u nás bude bavit,
protože o to mu jde ze všeho nejvíc, jak ho
znám.“

NOVÍ TRENÉŘI V MLÁDEŽI

BUDOUCNOST

„Novým trenérem extraligového A dorostu je
Jindřich Trpišovský, který přišel stejně jako jeho
asistenti Tomáš Staněk a Michal Nosek ze

„Je to poměrně složité to říct ve zkratce. Každopádně mám koncept fungování mládeže,
který není tajný, je k nahlédnutí na mládeži. Jde
o to, které trenérské posty budou profesionální,
co je náplní každého z nich a za co zodpovídají.
Jsem na své lidi dost náročný a všichni si budou
muset své místo v Bohemce zasloužit. Chci od
nich profesionalitu a naprostou zodpovědnost za
vše, co je v jejich kompetenci.“

RODIČE

Sparty. Trpišovský patří mezi nejlepší dorostenecké trenéry v republice a stojí před ním výzva
to s dorostem Bohemky potvrdit. Novým šéfem
Sportovních center mládeže a trenérem extraligového C dorostu bude Martin Pačanda, pro kterého je to první šance pracovat v mládeži na plný
úvazek a prokázat své trenérské kvality, které
naznačil v pražském Motorletu. Trenérem D dorostu a šéftrenérem žákovské kategorie je Michal Vychodil, trenér se zkušenostmi z této

„Pravidelně mi chodí na maily nebo i poštou
anonymy na trenéry od rodičů a jiných „pomocníků“. Chtěl bych všem touto cestou vzkázat, že
jsem ještě žádný z těchto dopisů nečetl. Nikdy
nečtu anonymy, takže končí v koši. Budeme tady
s Petrem Svobodou a trenéry vytvářet určitý
produkt a nenechám si od nikoho do toho mluvit. Za všemi trenéry si stojím a jediná možnost,
jak trenér na Bohemce skončí je ta, že se mi nebude při kontrolách tréninků a zápasů jeho
práce líbit. Nikdy nepodléhám vnějším vlivům.
Vážím si podpory rodičů, mnozí z nich nám pomáhají utvářet skvělou atmosféru v týmech.
Pokud se někomu nelíbí styl naší práce, má
právo vzít své dítě a dát ho do klubu, který to
podle něho dělá lépe. Věřím, že spolupráce s rodiči bude příkladně fungovat a nebudou už docházet anonymy, které ale nemají na naši práci
žádný vliv.“
I
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FANOUŠCI,
TĚŠÍME SE NA VÁS

40 Bohemians 1905 – 1. FC Brno

Budování muzea Bohemians 1905
P

ři posledním druholigovém utkání s Ústím nad
Labem měli fanoušci poprvé příležitost nahlédnout do připravovaného muzea fotbalového klubu
Bohemians. Muzeum bylo prozatím otevřeno
v omezeném režimu a některé expozice zde prozatím chyběli. K úplnému dokončení muzea dochází
během léta a slavnostně otevřeno by mělo být při
dalším domácím zápase s Jabloncem, kdy zároveň
budeme slavit výročí Ďolíčku. Bude dobudován jak
vnitřní prostor muzea, ale i jeho vnější část. Na
vnější straně muzea vznikne během léta zeď slávy,
která bude věnována společenství legend Bohemians. Chceme dokončením muzea vytvořit na našem
stadionu důstojný prostor, ve kterém bude možné
vzpomenout jak důležitých událostí v historii našeho klubu, tak i významných osobností, které se
významnou měrou podíleli na příběhu našeho
klubu. Otevřením muzea chceme také rozšířit rozsah služeb, které Vám na stadionu poskytujeme.
V případě, že se rozhodnete projekt muzea finančně podpořit, můžete tak učit buď hotově ve
fanshopu, kde je umístěna kasička nebo pomocí finančního daru na účet klubu. Pokud se rozhodnete
darovat na podporu muzea větší sumu, kontaktujte

prosím zaměstnance marketingového oddělení
pana Pavla Landu (pavel.landa@bohemians1905,
tel: +420604372314), který s Vámi vyřídí všechny
potřebné náležitosti. Doufáme, že Vás projekt klubového muzea zaujal, a že podpoříte jeho vznik. I
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VŽDYCKY
JSME S VÁMI!
TERMÍNOVÁ LISTINA
BOHEMIANS 1905
A-TÝM, PODZIM 2009
1. kolo – 27. 7. pondělí 17:00
2. kolo – 31. 7. pátek

19:00

3. kolo – 9. 8. neděle

17:00

4. kolo – 16. 8. neděle

17:00

5. kolo – 23. 8. neděle

17:00

6. kolo – 30. 8. neděle

17:00

7. kolo – 13. 9. neděle

17:00

8. kolo – 20. 9. neděle

17:00

9. kolo – 27. 9. neděle

17:00

10. kolo – 4. 10. neděle

17:00

11. kolo – 18. 10. neděle 17:00
12. kolo – 24. 10. sobota 15:30
13. kolo – 1. 11. neděle

17:00

14. kolo – 8. 11. neděle

17:00

15. kolo – 15. 11. neděle 17:00
16. kolo – 22. 11. neděle 17:00

Bohemians 1905
1. FC Brno
AC Sparta Praha
Bohemians 1905
Bohemians 1905
FK Baumit Jablonec
SK Sigma Olomouc
Bohemians 1905
Bohemians 1905
FC Viktoria Plzeň
FK Mladá Boleslav
Bohemians 1905
Bohemians 1905
SK Dynamo Č. Budějovice
FK Teplice
Bohemians 1905
Bohemians 1905
SK Slavia Praha
Střížkov
Bohemians 1905
Bohemians 1905
1. FC Slovácko
FC Baník Ostrava
Bohemians 1905
Bohemians 1905
FC Slovan Liberec
Bohemians 1905
1. FK Příbram
SK Kladno
Bohemians 1905 (Strahov)
Bohemians 1905
AC Sparta Praha (Strahov)
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BOHEMKA JE A BUDE!

PARTNEŘI
BOHEMIANS 1905 a. s.

BOHEMIANS 1905

1. FC BRNO

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

TRENÉŘI
HLAVNÍ TRENÉR: MIROSLAV BERÁNEK
ASISTENT TRENÉRA: PAVEL TRÁVNÍK
ASISTENT TRENÉRA: ALEŠ KŘEČEK
ASISTENT TRENÉRA: JOSEF HRON

BRANKÁŘI
1 Radek Sňozík
19 Jiří Havránek
28 Václav Marek

17. 10. 1975
09. 01. 1987
16. 03. 1981

OBRÁNCI
3 Pavel Lukáš
4 Josef Jindřišek
7 Marek Nikl
9 Jiří Rychlík
17 Ivan Janek
24 Michal Pávek
27 Martin Cseh

20.
14.
20.
24.
01.
13.
22.

11. 1975
02. 1981
02. 1976
11. 1977
07. 1986
02. 1985
08. 1988

ZÁLOŽNÍCI
5 David Bartek
6 Jan Štohanzl
8 Ivan Hašek
11 Ferenc Róth
13 Jan Růžička
18 Jiří Šisler
25 Martin Kotyza
32 Lukáš Adam
33 Michal Dian

13.
20.
30.
24.
26.
24.
01.
05.
30.

02. 1988
03. 1985
08. 1987
12. 1978
08. 1984
11. 1984
10. 1985
09. 1980
11. 1981

ÚTOČNÍCI
10 Dalibor Slezák
12 Lukáš Hartig
14 Martin Nešpor
15 Jiří Kaufman
21 Milan Škoda
22 Aziz Ibragimov
23 Luděk Zelenka

28. 01. 1970
28. 10. 1976
05. 06. 1990
28. 11. 1979
16. 01. 1986
21. 07. 1986
11. 09. 1973

BRANKÁŘI
1 Martin Doležal
20 Tomáš Bureš

18. 12. 1980
27. 09. 1978

OBRÁNCI
2 Martin Jílek
3 Juraj Križko
9 Tomáš Okleštěk
12 František Dřížďal
13 Petr Čoupek
16 Matijas Pejič
18 Jakub Červinek
22 Jan Trousil
29 Josef Dvorník

07.
20.
21.
08.
10.
18.
04.
09.
23.

07.
09.
02.
08.
05.
03.
06.
04.
04.

ZÁLOŽNÍCI
4 Elton Lira
5 Lukáš Mareček
6 Karel Večeřa
7 Richard Dostálek
8 František Schneider
10 Leonardo Costa
15 Lukáš Michna
21 Tomáš Polách
24 Roman Smutný
25 David Kalivoda
28 Róbert Szegedi
30 Radek Buchta

21.
17.
10.
26.
21.
03.
28.
16.
22.
25.
26.
22.

09. 1986
04. 1990
11. 1978
04. 1974
04. 1987
03. 1986
04. 1990
01. 1977
04. 1985
08. 1982
05. 1985
04. 1989

ÚTOČNÍCI
11 Zbyněk Pospěch
14 Michael Rabušic
19 Dalmo Inácio da Silva
23 Josef Šural
26 Tomáš Došek
27 Jaroslav Borák

24.
17.
18.
30.
12.
09.

10. 1982
09. 1989
02. 1984
05. 1990
09. 1978
11. 1989

1986
1985
1987
1978
1982
1988
1987
1976
1978

