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PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

Do Ďolíčku přijíždí soupeř, na kterého se v po-
slední době valí jenom samá chvála. Mužstvo

se severu Čech vybojovalo pod vedením respekto-
vaného trenéra Františka Komňackého v loňské se-
zoně nečekané páté místo a skvělými výkony se
prezentuje i na startu soutěže. Po úvodní remíze
1:1 na horké budějovické půdě přestřílelo v pon -

celá obrana. Na uvolněná místa stoperů se vedení
severočeského klubu každopádně podařilo angažo-
vat adekvátní náhradu. Z Kladna, kterému na jaře
výrazně pomohl k záchraně, přišel zkušený Drsek
a z hostování ve Spartě se vrátil Huber. Další posily
– Kovařík a Jablonský – dorazily jako kompenzace
za přestup Houška ze Slavie. První z nich vyniká
podle slov trenéra Komňackého výbornou techni-
kou a v záloze by tak mohl zacelit díru po Hlouš-
kovi. Jako největší posila se zatím každopádně jeví
stoper Drsek. V utkání se Slováckem byl u všech tří
jabloneckých branek. Tu třetí, vítěznou, dokonce
sám vstřelil. V směru dozadu se Drskovi však zda-
leka tolik nevedlo, velké problémy mu dělal přede-
vším Petr Švancara.

To, že páté místo z uplynulé sezony nebylo roz-
hodně náhodné, dokázal Jablonec i v úvodním zá-
pase sezony v Českých Budějovicích. Ve středu
hřiště převyšoval Dynamo přesnějšími a fotbalo-
vějšími kombinacemi a nebýt Kučerova odvážného
skoku pod Valentovy nohy mohl čtvrt hodiny před
koncem překlopit skóre na svoji stranu a po dvou
zápasech vést ligovou tabulku. Budějovický kouč
Pavel Tobiáš k zápasu poznamenal: „Jablonec
hlavně ke konci první a na začátku druhé půle uká-
zal, že má obrovskou sílu v kombinaci.“

Před dvěma roky jsme s Jabloncem uhráli dva ne-
rozhodné výsledky. Na podzim skončil zápas na se-
veru Čech bezbrankovou remízou. V prvním
poločase jsme měli územní převahu, ve druhém
dějství se soupeř zlepšil a hru vyrovnal, ale až na
poslední minuty si také nevypracoval vyloženou gó-
lovku. Jarní odvetu v Ďolíčku výrazně poznamenalo
vyloučení brankáře Sňozíka v 31. minutě utkání.
Bohemka byla od té chvíle sice i v deseti hráčích ak-
tivnějším týmem a po brance Honza Morávka šla
i do vedení, soupeř však v závěru zápasu díky po-
hotovosti Necida srovnal na konečných 1:1. �
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dělní televizní dohrávce nováčka ze Slovácka 3:2.
Podle řady komentářů to byl jeden z vůbec nejlep-
ších zápasů Gambrinus ligy vysílaný Českou tele-
vizí. Jablonec se proti Slovácku prezentoval
překvapivě pestrou kombinační hrou a značnou
ofenzivní silou, o poznání slabší byla naopak hra
směrem dozadu. 

V letní přestávce prošlo jablonecké mužstvo po-
měrně značnou obměnou. Klub sice udržel svou
hlavní hvězdu – střelce Lafatu, ale přišel o neméně
žádaného záložníka Hlouška. Ten měl údajně něko-
lik nabídek z bundesligy, nakonec však odešel do
Slavie. Pryč jsou i stopeři Homola s Kučerou a levý
obránce Hamouz. Jablonci se tak vlastně rozpadla

26 Bohemians 1905 – FK Baumit Jablonec

Magazín KLOKAN
Vydává:

Bohemians 1905, a. s.
Vychází:

U příležitosti domácích zápasů Bohemians 1905
Grafická úprava a tisk:

Tiskárna Sdružení MAC spol. s r. o.

Za poskytnuté fotografie patří poděkování: Michalu Sváčkovi, Dimirovi Šťastnému

Vážení fanoušci Bohemky,
start ligy je za námi, ještě jsme neprohráli, ale zároveň nevyhráli. Jak

říká trenér, je důležité mít základ v podobě bodového zisku, což se
zatím daří. Je to hodně o psychice, pak budeme i odvážnější a s tím při-
jdou i góly. 

Na Bohemce se dnes slavnostně otvírá Muzeum klubu, které je krás-
nou vzpomínkou na bohatou historii Bohemky. Jsem rád, že Bohemka
myslí na svůj historický odkaz a nežije jen přítomností a při těch všech
právních problémech dokáže dát fotbalu v Ďolíčku ještě další rozměr.
Do muzea se určitě podívejte, stojí to za to. Dalším důkazem silného
historického odkazu je Společenství legend, které sdružuje největší
osobnosti v zelenobílém dresu a stále přibývají další. Na „zdi slávy“,
která je před muzeem si teď můžete všechny prohlédnout.

Snad se Vám bude v Ďolíčku líbit nejen fotbal, ale i neopakovatelná
atmosféra a další novinky, které pro vás klub chystá. Užijte si celé ne-
dělní odpoledne s celou rodinou. To je Bohemka a její jedinečná at-
mosféra.

Antonín Panenka
prezident Bohemians 1905 

Vedení klubu

prezident Antonín Panenka
ředitel Lukáš Přibyl
předseda představenstva Martin Frelich
místopředseda představenstva Petr Svoboda
technický ředitel Milan Boubín
sportovní ředitel Jiří Steinbroch
sekretář klubu Libor Koubek
ekonom Jiří Bořík
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Na prvoligovou šanci byl tak natěšený, že

kvůli ní obětoval letní dovolenou. „Chodil

jsem pomáhat dorostu a pak jsem hned na-

skočil do přípravy s áčkem, takže jsem neměl

skoro žádné volno,“ přiznává devatenáctiletý

odchovanec Bohemky Martin Nešpor a určitě

nelituje. Od začátku sezóny pilně sbírá první

ligové minuty. „Teď je mým cílem makat,

dávat góly a dostat se do základní sestavy.

A dál? Snem každého fotbalisty je přestoupit

do zahraničí, jak se to
povedlo třeba Honzovi
Morávkovi,“ říká útoč-
ník, jehož díky souboji
se sparťanem Tomá-
šem Řepkou už zná
celá republika.Poprvé jste nastoupil

v zápase s Brnem. Stihl
jste se za tu minutu
vůbec dotknout míče?To ne. Hlavně jsem si

užíval atmosféru. Seděl
jsem na lavičce a byl
jsem strašně rád. Když
jsem se při rozcvičování
kouknul na tribunu, bylo
to super. Lákalo mě na-
skočit před těmi sedmi
tisícovkami diváků na hřiště. Pak se mi přání

splnilo. Sice jen pár vteřinek, brankář vykopl a roz-

hodčí pískl konec – ale i tak to bylo hezké. 
Na Letné už jste si zahrál čtvrthodinku. Měl

jste nějaké konkrétní úkoly?
Trenér mi řekl, ať jezdím a nedovolím soupeři

v klidu rozehrávat a vyvézt balón. Měl jsem si dávat

pozor, abych byl trochu zatažený a pomáhal zálo-

žníkům. Taky bylo mým úkolem udržet míč a pod-

stoupit osobní souboje. Netrpěl jste nováčkovskou nervozitou?

Byl jsem vykulený. Ale taky pořádně zapálený

do hry. Nastoupil jsem a ani jsem nestačil vnímat

diváky. Před nimi jsem tím pádem trému neměl.

To spíš z Tomáše Řepky. Pak to ze mě spadlo,

viděl jsem, že je to chlap jako já. Jenom trochu

silnější. Po chvíli jsem se otřepal a snažil jsem

hrát.

To bylo vidět. Právě Tomáše Řepku jste

pěkně zboural!No, když jsem se díval na Panathinaikos, říkal

jsem si, že jsem připravil Spartu o pěkné pe-

níze... (směje se) Ale on si za to Řepka přece

mohl sám. Asi ten skákavý balón trochu podcenil,

nebyl zpevněný a špatně došlápl. Já jsem ho v žá-

dném případě nechtěl zranit. Jen jsem tam na-

běhl a dal mu tam ruku, takže jsem ho štrejchnul

ramenem. Byl to normální souboj útočníka s ob-
ráncem. Rozhodčí to
ale pískl jako faul.
Tomáš Řepka ale

asi nečekal, že si na
něj mladý bažant
takhle dovolí…To je fakt. Kdyby tam

byl místo mě Harťas
(Lukáš Hartig – pozn.
red.), asi by si dával
větší pozor. No, už se
těším na jaro! Uvidíme,
jestli si na mě Řepka
bude pamatovat.
On prý dělá na

soupeřovy útočníky
hudry, hudry, aby

mu nelezli do jeho prostoru. Zažil jste to

také?
Párkrát na mě bafnul. Letí dlouhý balón, oba sko-

číte do vzduchu a on udělá: Baf! Čekal jsem to ale

horší. Kromě toho jsme prohodili pár vět. On si stě-

žoval, že jsme špatní a že se jenom bráníme. Tak

jsem mu na to řekl: No jo, no, a běžel jsem dál.

Rozhodně jsem se mu nevyhýbal. Od Pavla Lukáše

jsem z tréninků zvyklý na to, že stoper umí útoční-

kovi pořádně znepříjemnit život. Díky tomu vím, že

mi v zápase nakopou a otrkávám se. V dorostu

jsem to nezažil, ale v lize mi dají loktem, pak ko-

panec a snaží se mi to otrávit.Kromě souboje, ve kterém se Tomáš Řepka

zranil, jste ještě dostal žlutou kartu. 

To bylo za faul na Pamiče. Ta žlutá byla tutová.

Sjel jsem ho bez míče. Byl už jsem vyflusaný. Když

jdete do hry čtvrthodinu před koncem, uděláte dva

sprinty a jste zatavený. Chvíli to trvá, než se roz-

Nešpor: Řepka udělal baf!
A já ho složil...

Bohemians 1905 – FK Baumit Jablonec 1

8 20

30
26

obsah

8 Nešpor proti Řepkovi

11 Poslední zápas

18 Kádr pro ligu

26 Příběh stadionu

32 Futsalová Bohemka

40 Juniorka v divizi





Bohemians 1905 – FK Baumit Jablonec 3

Tak máme dva body, skóre 0:0 a jsme přibližně
v polovině tabulky. Je to málo nebo hodně?
Podle toho, jak se na to díváme. My jsme si sta-

novili jasnou prioritu pro úvodní zápasy – bodový
zisk. Tomu byl podřízen zápas s Brnem, kde jsme
měli na vítězství, ale chyběla nám větší odvaha
a přesnost v ofenzivě. Nicméně musím vyzdvihnout
poctivý výkon kluků a i na lavičce byla cítit vaše velká
podpora z hlediště. Před každým zápasem hráčům
zdůrazňujeme, že musí vtáhnout lidi do děje. A to jde
především maximální bojovností, abyste cítili, že
hráči odevzdávají všechno. A to se proti Brnu po da -
řilo, atmosféra byla fantastická. Díky za ní. 

I vdalším zápase na Spartě jsme se cítili jako
doma a atmosféra byla z pohledu Bohemky vynika-
jící. Nemohli jsme hrát na Spartě otevřenou partii,
to by byla naše smrt. Zároveň jsme ale nechtěli vy-
padat jako některá jiná mužstva, která polehávají
a zdržují od začátku. Chtěli jsme si body uhrát na
hřišti férovým způsobem a to se myslím podařilo.
Spartu jsme do větších šancí nepustili. Skvěle
v obou prvních zápasech zahrál Mára Nikl, ale čistá
konta jsou zásluhou celého týmu. 

Bodově jsme se odrazili dobře, teď to chce po-
tvrdit i doma s Jabloncem. Bude nám chybět zra-
něný Michal Dian, ale už by měl naskočit Ferenc
Róth a možná už se zapojí i Milan Škoda. To jsou

PPAAVVEELL  HHOOFFTTYYCCHH
ttrreennéérr  AA--ttýýmmuu

dobré zprávy. Pustili jsme na hostování Martina Ko-
tyzu, takže toho během podzimu neuvidíte. Bude
hrát v Čáslavi, tam bude mít určitě větší herní vy-
tížení než tady. Bude to dobré pro něj a možná i pro
nás, protože v zimě se může vrátit lepší Martin Ko-
tyza. Uvidíme…

Kádr máme dostatečně široký, ještě máme měsíc
na jeho zúžení, možná ještě jeden hráč odejde. Ale
je zraněný Jan Růžička a Ivan Hašek, takže s těmito
hráči bohužel teď nelze počítat. S tímto kádrem si
na ligu troufáme a s tím do toho jdeme i proti Ja-
blonci.

Máme body,
góly přijdou





Přísný sudí Kovařík: „A teď budeš za trest klečet…“
2. kolo, 31. 7. 2009, Sparta – Bohemians 0:0
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dýcháte. Získal jsem další zkušenost – jako střída-
jící hráč se musím rozhýbávat o hodně víc. 

Nebo jít do utkání od začátku.
No, to bych šel nejmíň desetkrát na záchod.

(směje se) Už takhle je pro mě předzápasová ner -
vozita je hrozná. Trenér je ze mě vždycky úplně na
větvi, jak tam furt lítám. A masér Šimeček říká, že
mě jednou praští.

V Ďolíčku jsou zkušení útočníci Lukáš Hartig
a Luděk Zelenka a až se uzdraví Milan Škoda,
bude konkurence ještě větší. Věříte si, že se
prosadíte?

Útočník si musí věřit. Když dostanu příležitost,
chytím ji za pačesy a porvu se s ní. Parta je vynika-
jící, kluci mi ohromně pomáhají. Už jenom tím, jak
mě jako mladého hráče přijali mezi sebe. Můžu od
nich hodně věcí odkoukat. Třeba od Zelího přehled
v zakončení, kam si nabíhá, jak ty situace řeší. Je
skvělé s ním být v jednom týmu. Stará se o mě, dělá
mi mazáka, ale je na mě hodný. Je s ním sranda,
minule na Spartě mi při závěrečné děkovačce skočil
na záda. To jsem fakt nečekal. (směje se)

Na čem musíte nejvíc zapracovat?
Na zakončení. Loni jsem dal za dorost jedenáct

gólů, a to jsem byl na jaře zraněný. Ale s některými
šancemi nakládám špatně. Proměňování branko-
vých příležitostí bych měl určitě vylepšit. A taky
chci zesílit. Potřebuju přibrat pár kilo svalové
hmoty, hlavně na nohou. Plánuju chodit častěji do
posilovny.
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Na Spartě jste se soustředili převážně na
udržení čistého konta. Jinak tam opravdu
uspět nešlo?

Taktika byla zvolená dobře. Odvezli jsme si bod
ze Sparty, výsledek 0:0 je tam super. Oni mají vyšší
kvalitu v útočné fázi. Kdybychom to otevřeli a hráli
víc dopředu, mohli by nám utéct hráči jako Kalouda
nebo Střeštík, kteří to umějí v soubojích jeden na
jednoho. Pak bychom třeba dopadli jako Slovácko.
To hraje líbivý fotbal, ale nemá ani bod. My jsme
dobře bránili, Mára Nikl vyhrál strašně moc sou-
bojů. Jen jsme měli balón víc podržet a uklidnit hru.
Zkazili jsme spoustu zbytečných přihrávek.  

Po dvou zápasech si silnými soupeři máte
dva body. V čem se musíte zlepšit, abyste ko-
nečně vyhráli?

Chtělo by to už nějaký gól. Ale já věřím, že to při-
jde. Odešel sice Honza Morávek, jehož přihrávky
chybějí, ale je tady Honza Štohanzl, který to umí na
kraji, Zelí (Luděk Zelenka – pozn. red.) si umí najít
prostor v šestnátce, Harťas je zase bojovník. Určitě
se brzy někdo z nich trefí. Musíme ale hlavně mít
vychytanou obranu. Pak ty branky přijdou. 

Čeká vás Jablonec. Buď potvrdíte výsledky
z prvních dvou kol a bude se mluvit o úspěš-
ném startu, nebo prohrajete a ten nadějný
vklad znehodnotíte. Vnímáte to jako zlomové
utkání?

Určitě je před námi důležitý zápas. Dvakrát jsme
remizovali a nedali gól. Třeba Střížkov má nula
bodů a kdyby teď vyhrál a my prohráli, dostal by se
před nás. Když ale zopakujeme výkon ze Sparty
a zpřesníme finální fázi, výsledek se dostaví. Jablo-
nec hraje dobře, má kvalitní hráče. Trenér nás upo-
zorňuje hlavně na Drska, který je nebezpečný při
standardkách. Ztratit body by ale pro nás bylo
špatné.

Tomáš Radotínský

Co říká Martin Nešpor  o...
…studiu: „Čeká mě poslední ročník na střední
odborné škole se zaměřením na management ve
stavebnictví, kde mám individuální studijní plán.
Naštěstí nás učí výborná třídní profesorka, takže
věřím, že maturitu zvládnu.“
…oblíbeném týmu: „Hodně sleduju anglickou
ligu, líbí se mi Arsenal. Mám rád i kluby jako
West Ham a Fulham. Tradiční týmy, jejich hráči
jezdí jak pily. Z hráčů obdivuju Torrese. Agre-
sivní rychlý útočník, přesně podle mého gusta.“
…prvním rozhovoru: „Po zápase na Spartě to
byl stejný fofr jako na hřišti. Šel jsem do kabin,
tam hned připravený televizní štáb. Zapnuli
světlo, mikrofon a už to jelo. Vedle mě stál Ber-
ger, ten už toho má za sebou víc. Zato já se ani
nestačil vydýchat.“
…primáři Nešporovi: „Hodně lidí se mě na něj
ptá. Čekal jsem to i tady v Bohemce, ale zatím
nic. Opravdu nejsme příbuzní. A nemám nic spo-
lečného ani s obráncem Markem Nešporem,
který je teď na hostování ve Vlašimi.“
…zápisném: „Budu muset něco zaplatit za
první start. Pokladníka teď po odchodu Martina
Kotyzy dělá Jirka Rychlík. Tak se ho musím zep-
tat, na co se mám připravit. Netuším, kolik to
dělá. Počítám s tím, že do toho vrazím tak dvě
výplaty.“

Začínal v Tuklatech, pak hrál za Kostelec nad Čer-
nými lesy, kde dodnes bydlí. Od mladších žáků je
v Bohemce. „Zažil jsem tady snad osm nebo devět
trenérů. Hodně mi dal pan Vavruška a taky pan
Hradecký. Jsem rád, že je u áčka. Už v dorostu mě
připravoval na to, že každý trénink se jede na sto
procent,“ říká rodák z Brandýsa nad Labem.
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Při poslední ligové sezoně Bohemky byly zápasy
s Jabloncem hodně vyrovnané. Oba skončily

remízou. Ten podzimní na severu Čech 0:0, na jaře
Bohemka tradičně inkasovala v posledních minu-
tách. Záchranářský boj V Ďolíčku přinesl dělbu
bodů. Pro oba týmy to bylo málo, ale vzhledem
k vývoji zápasu nakonec mohli být rády i za bod.
„Hráli jsme hodinu proti deseti, měli jsme utkání
rozhodnout. Musím ale uznat, že se Bohemka
skvěle pohybovala a nakonec jsme se štěstím vy-
rovnávali,“ řekl po utkání trenér Jablonce František
Komňacký. „Musím vyslovit uznání našim hráčům
za odvedený výkon. Bojovali, snažili se, tentokrát
jsme byli vítězství hodně blízko. Je to pro nás
ztráta, ale utkání se pro nás nevyvíjelo dobře,“ pro-
hlásil trenér Zbyněk Busta.

Trenéři Bohemians tentokrát udělali změny
v ofenzívě. Záloha nastoupila v nejmladším mo-
žném složení, stejně jako na podzim ve vítězném
zápase proti Liberci. Do útoku se vedle Škody pos-
tavil poprvé na jaře v základu kapitán Dalibor Sle-
zák. „Měl za úkol podržet balón, což se našim
útočníkům v minulých zápasech nedařilo a splnil to
na výbornou,“ pochválil kouč kapitána, který utkání
odjezdil a dokázal v útoku podržet balon. Plány
s nátlakovou kopanou rozbila 31. minuta, kdy byl
vyloučen gólman Radek Sňozík poté, co vyběhl
mimo vápno a sestřelil v samostatném úniku
Straku. „Ivan Hašek udělal chybu v rozehrávce,
všichni hráči byli nakročeni do útoku a pak stačil
balón z obranu a už z toho byl problém. Tento
okamžik nám naboural veškeré plány. Museli jsme
vystřídat, na hrotu zůstal osamocený Slezák, který
byl schopen lépe podržet míč než Škoda. Nesměli
jsme dopustit, aby se nám balóny vracely rychle
zpátky jako v předchozích zápasech,“ vysvětlil
Busta první střídání.

Radek Sňozík už byl potřetí během posledního
roku vyloučen, tentokrát ho v brance nahradil
mladý Zich a hned při prvním zákroku se vytáhl,
vyrazil střelu na břevno. Bohemka i v deseti byla
Jablonci více než vyrovnaným soupeřem a v po-
dobném duchu pokračoval i druhý poločas. „Kluci
jezdili naplno, napadali soupeře i při rozehrávce.
Ve druhé půli se zvedl i Honza Moravec na pravém
kraji, ale brzy mu bohužel došly síly a musel stří-
dat. Martin Kotyza ho nahradil ve stejném stylu
a připravil i první branku,“ dodal Busta k dalšímu
střídání. 

Bohemka dala vedoucí gól, když se potřetí v se-
zoně prosadil Jan Morávek. Ani poté nepouštěla
soupeře do větších šancí. Naopak skóre mohl znovu
zvýšit Morávek, jeho střela letěla jen těsně vedle,
navíc už dohrával v křečích. „Honza odehrál vý-
borný zápas. Hráli jsme v deseti vyrovnanou partii
a to se v závěru projevilo na fyzických silách mla-
dých kluků. Měli jsme připraveného Ordoše na stří-
dání, který měl jít posílit naši výškovou převahu při
standardních situacích, ale křeče Morávka vše změ-
nili. Musel tam jít Kuchař, od kterého jsme si slibo-
vali, že podrží balón ve středu hřiště,“ vysvětlil

VZPOMÍNKA NA POSLEDNÍ VZÁJEMNÝ ZÁPAS

Busta i poslední změnu v sestavě. Kuchař se však
příliš do hry nedostal a Bohemka navíc šest minut
před koncem inkasovala. 

Ojedinělý průnik Jablonce zakončil střídající
Necid. „Ještě se musíme podívat na video, čí to byl
v tu chvíli hráč. Zaváhal tam pravý záložník nebo
obránce. Hrozně nás mrzí takhle ztracený zápas,
ale není to poprvé. Musíme se odpíchnout k výhře,
naše situace není dobrá, ale rozhodně výkon proti
Jablonci musím hodnotit pozitivně. Kluci odmakali
zápas a záchranu prostě musíme uhrát v dalších zá-
pasech,“ dodal Busta.

Trenér Jablonce František Komňacký burácel
v kabině. „Pánové, tady jste měli vyhrát!“ Na tis-
kové konferenci tento svůj názor ještě rozvinul.
„Hráli jsme proti deseti a měli jsme si vypracovat
více šancí. Bohemka se sice výborně pohybovala,
mladí hráči jsou velmi dobří technicky a dělali nám
problémy. Ale my jsme měli přesto zápas vyhrát,
i když nakonec můžeme být rádi za bod po šťa-
stném vyrovnání.” �

Branky: 68. Morávek - 84. Necid.
Rozhodčí: Adam – Kordula, Hojsík.
ŽK: Slezák – Homola, Necid.
ČK: 32. Sňozík.
Diváků: 7204.
Sestava Bohemians 1905: Sňozík – M. Knakal, Rada,
Nikl, Šmarda – Moravec (63. Kotyza), I. Hašek, Morávek
(81. Kuchař), Bartek – Škoda (32. Zich), Slezák.
Sestava FK Jablonec 97: Špit – Baranek, Homola, Huber,
Hamouz – Michálek, Fukal, Loučka (46. Valenta), Klapka
(68. Necid), Hloušek – Straka.

9. 3. 2008: Bohemians 1905 – FK Jablonec 1:1 (0:0)
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Skoro sedm a půl tisíce nadšeně povzbuzujících
fanoušků v zeleno-bílém hnalo své hráče za

prvními ligovými body. Nakonec Klokani vybojovali
pouze jeden. Vybojovali – přesně to je to správné
slovo. Vršovice viděly enormní nasazení z obou
stran, ale příliš fotbalové krásy utkání nepobralo.
Našly se ale světlé výjimky. S balonem u nohy
občas čarovali především dva nováčci, Štohanzl
s Dianem, na druhé straně se o technické finesy po-
koušel Brazilec Elton Lira. Jinak se zápas smrskl na
boj o centimetry hřiště. Ohlasy obou trenérů na bo-
jovné utkání naleznete uvnitř článku. 

BOHEMIANS 1905 0

FC BRNO 0

BOHEMIANS 1905 0

FC BRNO 0
Podle očekávání téměř vyprodaný vršovický sta-

dion, který se po jednoleté odmlce dočkal nejvyšší
soutěže, viděl v úvodném ligovém kole především
boj o střed hřiště, z něhož lépe vycházeli domácí
Klokani. K vážnější situaci, ohrožující branku To-
máše Bureše se ale zeleno-bílí přes dobrou obran-
nou hru hostí nedostali.

„Musím dnes vzdát hold naší nově sestavené de-
fenzivní řadě, která si poradila se všemi nebezpeč-
nými situacemi, které pramenily pře devším ze
standardek, kterých měla Bohemka požehnaně,“
oglosoval součinnost v zadních  řadách svého celku
trenér hostů Miroslav Be ránek.
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Brněnské dle vyjádření jejich trenéra a sportov-
ního ředitele v jedné osobě v Praze nic nepřekva-
pilo: „Přišlo prakticky vše, co jsme očekávali.
Enormní nasazení domácích, spousta osobních sou-
bojů a především fantastická atmosféra naplně-
ného stadionu,“ pochválil vršovické příznivce
Miroslav Beránek.

Jestliže byl trenér z moravské metropole spoko-
jen s hrou obrany, tak k ofenzivním hráčů měl vý-
hrady: „Ve hře dopředu jsme velmi zaostávali,
nedokázali jsme dopředu pořádně dostat balon.“

Navíc se bývalý trenér reprezentačních lvíčat ne-
mohl spolehnout na ofenzivní nápady špílmachra
Tomáše Polácha, kterého téměř dokonale přikrylo
středové duo Adam – Dian. „Kluci si ve středu pole
dneska velmi dobře rozuměli, Lukáš Adam hrál tro-
chu staženěji a svých defenzivních úkolů se zhostil
velmi dobře. Ač jsme v průběhu přípravy zamýšleli
na tento post Pepu Jindřiška, tak si Lukáš posled-
ními zápasy a pílí v tréninku o to místo řekl,“ zhod-
notil vystoupení středových hráčů trenér domácích
Pavel Hoftych, který jinak souhlasil se slovy svého
trenérského rivala: „Bylo to dneska hodně o bojov-

Rozhodčí: Jílek – Ubias, Lhoták.

ŽK: Rychlík, Dian.

Diváků: 7352.

Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Lukáš, Nikl(K), Rychlík – Bartek, Adam, 
Dian, Štohanzl – Zelenka (90. Nešpor), Hartig (76. Kaufman).

Sestava 1.FC Brno: Bureš – Križko, Dvorník, Jílek, Dřížďal – Michna (56. Šural), Polách(K) (73. Kalivoda), 
Mareček, Lira (83. Inacio) – Došek, Rabušic.

1. KOLO: BOHEMIANS 1905 – BRNO 0:0

nosti, kluky jsem na to připravoval. Věděli jsme, že
tam mají šikovné hráče, třeba Polácha, Kalivodu
nebo Doška, takže jsme je museli rychle dostupo-
vat, odebírat jim balony a snažit se je posouvat za
obranu. To se nám dařilo se střídavými úspěchy,
vzhledem k tomu, že obrana Brna pracovala dnes
opravdu výborně.“

Sympatický trenér domácích nezůstal jen u po-
chvaly pro hosty: „Za dnešek bych chtěl pochválit
a především poděkovat za výkon všem klukům,
protože jsem se bál toho prvního zápasu, který je
specifický, ale oni to zvládli. Snažili se a bojovali
a já doufám, že v tom budeme pokračovat a příště
si již připíšeme všechny body. Do pochvaly musím
zařadit i naše fanoušky, kteří byli opět úžasní.“ �
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SPARTA PRAHA 0

BOHEMIANS 1905 0

SPARTA PRAHA 0

BOHEMIANS 1905 0

Šestnáct tisíc diváků v Generali Areně na Letné
sledovalo zajímavé derby, ve kterém ale oba

soupeři potvrdili, že střílení branek nepatří zatím
k nejsilnější zbrani. Sparta ani Bohemka mají na
svém kontě zatím dva body za dvě remízy 0:0. „Pro
nás je důležité odrazit se bodově. S odchodem Mo-
rávka a zraněním Škody a Rótha jsme přišli o osm-
desát procent branek z minulé sezony a to musí být
znát,“ řekl po utkání na Letné trenér Bohemians
1905 Pavel Hoftych. Pro Bohemku je to nesmírně
cenná remíza, kterou si za obětavý výkon zaslou-
žila. „Spartu jsme nepustili do vyložené šance, ale

zároveň jsme nijak úmyslně nezdržovali a nepole-
hávali. Uhráli jsme bod dobrou organizací a tím, že
kluci splnili pokyny,“ dodal Hoftych. 

Před utkáním ale trenéři neměli jednoduchou po-
zici. Kromě zraněného Škody ještě nemohli nasadit
Rótha, který sice doléčil natažený sval, ale absol-
voval zatím jen jeden trénink. „Tím nám odešli dva
nadstandardní hráči, kteří jsou schopni podržet
balón a skórovat i z těžké pozice,“ hodnotil nasta-
lou situaci kouč Hoftych. Navíc se den před utkáním
na tréninku zranil i Jan Růžička. „Honza si v nevin-
ném souboji pochroumal koleno, se kterým má už
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dlouhodobě problémy. Příští týden jde na operaci
s meniskem, možná budou i poškozené křížové
vazy a to by bylo na delší čas v řádu měsíců. Honza
je poctivec a dříč, moc mu přeju, aby se to nebylo
tak vážné,“ dodal Hoftych.

Bohemka vyběhla na Letné ve stejné sestavě
jako proti Brnu. „Jen jsme trochu upravili roze-
stavení. Zelenka se zatáhl za Hartiga a měl za úkol
zhustit střed pole. Připravovali jsme se na jednot-
livé hráče, například na výborné krytí míče od Wil-
frieda a podobně. Překvapil nás snad jedině start
uzdraveného Bergra,“ poodhalil taktiku kouč Hof-

tych. „Nechtěli jsme hrát přehnaně agresivně, aby
rozhodčí neměl důvod rozdávat hned od začátku
žluté karty. Takže tu tvrdost jsme od začátku zá-
měrně krotili,“ prohlásil kouč. Přesto Bohemka
nepouštěla Spartu na dostřel a výborně bránila
prostor okolo pokutového území. „Nic jsme nevy-
mysleli. Bohemka byla výborně připravená. Ve
vzduchu nás ubránil jediný hráč – Marek Nikl,“
řekl po utkání trenér Sparty Jozef Chovanec, který
zároveň své hráče sepsul za malou aktivitu.

Bohemka se postupem času dostával stále blíže
k Blažkově brance, ale většinou akce končily jen
u náznaků šancí. „Mohli jsme některou akci do-
táhnout dále, ale to souviselo s malou odvahou
a zbrklostí,“ povzdech si Hoftych. Navíc během
druhé půle přišla Bohemka o tvůrce hry Michala
Diana, který se při jednom ze soubojů udělal výron
kotníku. „Uvidíme, jak to bude vážné. Ale věřím,
že to bude jen záležitost dnů nebo týdne,“ doufá
trenér. �

Rozhodčí: Kovařík L. – Mencl, Kovařík T.

ŽK: Štohanzl, Hartig, Nešpor - Řepka, Pamič.

Diváků: 15921.

Sestava Sparta Praha: Blažek – Kušnír, Hubník, Řepka, Pamič – Kalouda (81. Zeman), Berger, Hušek, 
Střeštík (76. Jirouš) – Wilfried, Prudnikov (61. Kadlec).

Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Nikl, Lukáš, Rychlík – Štohanzl, Adam, Dian (51. Kaufman), 
Bartek – Hartig (75. Nešpor), Zelenka (63. Šisler).

SPARTA PRAHA – BOHEMIANS 1905 0:0
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Pavel Hoftych

9. 5. 1967
trenér

Pavel Medynský

28. 10. 1964
asistent trenéra

Václav Hradecký

27. 9. 1948
asistent trenéra

Pavol Švantner

25. 11. 1966
asistent trenéra

Vladimír Hric

28. 1. 1959
masér

Miroslav Šimeček

31. 5. 1959
masér a kustod

Luboš Ptáček

20. 9. 1960
lékař

BOHEMIANS 1905 – kádr pro 1. ligu
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BOHEMIANS 1905 – kádr pro 1. ligu
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1
Radek Sňozík

17. 10. 1975
brankář

86 kg, 187 cm

3
Pavel Lukáš

20. 11. 1975
obránce

74 kg, 181 cm

7
Marek Nikl

20. 2. 1976
obránce

78 kg, 183 cm

8
Ivan Hašek

30. 8. 1987
záložník

67 kg, 170 cm

9
Jiří Rychlík

24. 11. 1977
obránce

73 kg, 180 cm

10
Dalibor Slezák

28. 1. 1970
útočník

82 kg, 183 cm

12
Lukáš Hartig

28. 10. 1976
útočník

79 kg, 185 cm

14
Martin Nešpor

5. 6. 1990
útočník

74 kg, 183 cm

11
Ferenc Róth

24. 12. 1978
záložník

76 kg, 184 cm

13
Jan Růžička

26. 8. 1984
záložník

72 kg, 177 cm

17
Ivan Janek

1. 7. 1986
obránce

75 kg, 179 cm

19
Jiří Havránek

9. 1. 1987
brankář

83 kg, 186 cm

21
Milan Škoda

16. 1. 1986
útočník

80 kg, 190 cm

22
Aziz Ibragimov

21. 7. 1986
útočník

75 kg, 180 cm

18
Jiří Šisler

24. 11. 1984
záložník

67 kg, 173 cm

24
Michal Pávek

13. 2. 1985
obránce

75 kg, 185 cm

25
Martin Kotyza

1. 10. 1984
záložník

68 kg, 171 cm

32
Lukáš Adam

5. 9. 1980
záložník

74 kg, 184 cm

33
Michal Dian

30. 11. 1981
záložník

72 kg, 178 cm

28
Václav Marek

16. 3. 1981
brankář

80kg, 187 cm

4
Josef Jindřišek

14. 2. 1981
obránce

73 kg, 178 cm

27
Martin Cseh

22. 8. 1988
obránce

76 kg, 183 cm

5
David Bartek

13. 2. 1988
záložník

70 kg, 177 cm

6
Jan Štohanzl

20. 3. 1985
záložník

70 kg, 177 cm

23
Luděk Zelenka

11. 9. 1973
útočník

82 kg, 173 cm

15
Jiří Kaufman

28. 11. 1979
útočník

72 kg, 178 cm
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PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

Do Ďolíčku přijíždí soupeř, na kterého se v po-
slední době valí jenom samá chvála. Mužstvo

se severu Čech vybojovalo pod vedením respekto-
vaného trenéra Františka Komňackého v loňské se-
zoně nečekané páté místo a skvělými výkony se
prezentuje i na startu soutěže. Po úvodní remíze
1:1 na horké budějovické půdě přestřílelo v pon -

celá obrana. Na uvolněná místa stoperů se vedení
severočeského klubu každopádně podařilo angažo-
vat adekvátní náhradu. Z Kladna, kterému na jaře
výrazně pomohl k záchraně, přišel zkušený Drsek
a z hostování ve Spartě se vrátil Huber. Další posily
– Kovařík a Jablonský – dorazily jako kompenzace
za přestup Houška ze Slavie. První z nich vyniká
podle slov trenéra Komňackého výbornou techni-
kou a v záloze by tak mohl zacelit díru po Hlouš-
kovi. Jako největší posila se zatím každopádně jeví
stoper Drsek. V utkání se Slováckem byl u všech tří
jabloneckých branek. Tu třetí, vítěznou, dokonce
sám vstřelil. V směru dozadu se Drskovi však zda-
leka tolik nevedlo, velké problémy mu dělal přede-
vším Petr Švancara.

To, že páté místo z uplynulé sezony nebylo roz-
hodně náhodné, dokázal Jablonec i v úvodním zá-
pase sezony v Českých Budějovicích. Ve středu
hřiště převyšoval Dynamo přesnějšími a fotbalo-
vějšími kombinacemi a nebýt Kučerova odvážného
skoku pod Valentovy nohy mohl čtvrt hodiny před
koncem překlopit skóre na svoji stranu a po dvou
zápasech vést ligovou tabulku. Budějovický kouč
Pavel Tobiáš k zápasu poznamenal: „Jablonec
hlavně ke konci první a na začátku druhé půle uká-
zal, že má obrovskou sílu v kombinaci.“

Před dvěma roky jsme s Jabloncem uhráli dva ne-
rozhodné výsledky. Na podzim skončil zápas na se-
veru Čech bezbrankovou remízou. V prvním
poločase jsme měli územní převahu, ve druhém
dějství se soupeř zlepšil a hru vyrovnal, ale až na
poslední minuty si také nevypracoval vyloženou gó-
lovku. Jarní odvetu v Ďolíčku výrazně poznamenalo
vyloučení brankáře Sňozíka v 31. minutě utkání.
Bohemka byla od té chvíle sice i v deseti hráčích ak-
tivnějším týmem a po brance Honza Morávka šla
i do vedení, soupeř však v závěru zápasu díky po-
hotovosti Necida srovnal na konečných 1:1. �

FK Baumit JablonecFK Baumit Jablonec

dělní televizní dohrávce nováčka ze Slovácka 3:2.
Podle řady komentářů to byl jeden z vůbec nejlep-
ších zápasů Gambrinus ligy vysílaný Českou tele-
vizí. Jablonec se proti Slovácku prezentoval
překvapivě pestrou kombinační hrou a značnou
ofenzivní silou, o poznání slabší byla naopak hra
směrem dozadu. 

V letní přestávce prošlo jablonecké mužstvo po-
měrně značnou obměnou. Klub sice udržel svou
hlavní hvězdu – střelce Lafatu, ale přišel o neméně
žádaného záložníka Hlouška. Ten měl údajně něko-
lik nabídek z bundesligy, nakonec však odešel do
Slavie. Pryč jsou i stopeři Homola s Kučerou a levý
obránce Hamouz. Jablonci se tak vlastně rozpadla
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ĎOLÍČEK MÁ LOGO A MUZEUM
Zápas s Jabloncem je

nejen důležitým bojem
o tři ligové body, ale také
důležitým dnem pro fa-
noušky Bohemians. Bohe-
mians 1905 představili k 95.
výročí otevření původního
stadionu v Ďolíčku logo sta-
dionu. Původní stadion si-
tuovaný v dolíku za Kodaňskou ulicí byl otevřen
19. srpna 1914. Od tohoto dne mají Bohemians
(tehdy AFK Vršovice) svůj vlastní stadion. Pat-
ronem loga stadionu se stal Karol Dobiaš, le-
genda nejen Bohemians, ale i reprezentačního
mužstva Československa. Logo symbolizuje do-
minantu Ďolíčku, tedy hlavní bránu stadionu.
S logem stadionu se budou fanoušci moci blíže
seznámit při nedělním utkání s Jabloncem, kdy
bude rovněž otevřeno muzeum klubu. 

Muzeum vzniklo na základě příspěvků fa-
noušků, samotných hráčů a zaměstnanců klubu
a partnerů Bohemians. Muzeum má poskytnout
přidanou hodnotu nejen formou zkvalitnění zá-
bavy na stadionu, ale rovněž má napomoci od-
halit zatím nepopsané stránky historie našeho
fotbalu a provozování spor tu v naší městské

části. Chceme připomínat
nejen významné okamžiky
v historii klu bu, ale i pří-
běhy jednotlivých osob,
které se významným způ-
sobem podíleli na budování
na příběhu klubu, v dob-
rých i špatných časech. 

Historie Bohemky je pos-
tavena na odvážných skutcích jednotlivců, kteří
obětovali svůj volný čas a mnohdy i velké fi-
nanční prostředky, aby pomohli zlepšit pod-

mínky pro provozování fotbalu ve Vršovicích. Je
možné zmínit Zdeňka Dannera či Zdeňka Svo-
bodu a samozřejmě mnohé další. Bohemka je
příkladem klubu, který je po celou svou existenci
spojen s jedinou městskou částí. Od svého
vzniku v roce 1905, a vlastně již předtím, kdy
působili coby sportovní kroužek SK Kotva, jsou
Bohemians spojeni s Vršovicemi. Je bezesporu
možné chápat Bohemians jako původního repre-
zentanta Vršovic a komunity jejich občanů. Fot-
balový klub Bohemians se významně podílel na
formování historie městské části Vršovice a chce
ve svém muzeu tuto historii připomínat. Místem,
kde se historie klubu Bohemians psala nejčastěji
je jeho stadion v Ďolíčku. Z toho důvodu jsme
spojili otevření muzea klubu s představením
loga stadionu.
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Futsalová Bohemka
rozjíždí sezonu

Jak už jsme vás informovali, jméno Bohemians
1905 se rozšířilo i do futsalu a Bohemka bude mít
zastoupení v nejvyšší soutěži. 

K prvnímu přípravnému utkání v nadcházející se-
zoně zavítali futsalisté Bohemians 1905 na palu-
bovku úřadujícího mistra Era-Pack Chrudim. Do
utkání mělo možnost zasáhnout hned 13 hráčů ze-
lenobílých, kteří budou bojovat o základní sestavu.
V prvním poločase byl aktivnější domácí celek,

padáním soupeře při rozehrávce. Odměnou za zlep-
šený výkon byly branky Samka a Málka. Chrudim
však ještě v závěru zápasu upravila na konečných
6:3 a zaslouženě zvítězila. “Byla to pro nás úvodní
příprava po jediném tréninku a to bylo v prvním po-
ločasu znát,” hodnotil utkání trenér klokanů Pavel
Žák. “Ve druhém poločasu jsme ale trochu zamí-
chali sestavou a na naší hře to bylo znát. Před
naším dalším přípravným zápasem, který sehra-
jeme příští týden proti Indossu Plzeň, ještě prove-
deme nějaké změny v sestavě, snad budou
k lepšímu.”

ERA-PACK Chrudim - Bohemians 1905 6:3 (5:1)
Branky: 5. Bouška (Kopecký), 10. Mikan

(Bouška), 13. Rešetár (Slováček), 15. Bouška (Ko-
pecký), 19. Vladyka, 35. Kopecký (Vladyka) – 10.
Samek (Málek), 32. Samek (Frohna), 33. Málek
(Samek)

ERA-PACK: Hlouš – Popelka, Kopecký, Bouška,
Mikan, Kroulík, Rešetár, Slováček, Vladyka
Bohemians: Havel, Kudrna – Rozenkranz, Samek,
Vrána, Slunéčko, Málek, Turek, Šnídl, Frohna,
Houra, Junek, Zdražil

K dalšímu přípravnému utkání zajíždí 10.srpna
futsalisté Bohemians 1905 do Plzně. Domácí pre-
miérou, pak bude v pátek 21.8. od 20,00hod utkání
se slovenským mistrem Program Dubnica v hale na
Zeleném pruhu. VSTUP ZDARMA. Všichni fanoušci
jsou srdečně zváni. Více naleznete na : www.bohe-
mians1905-futsal.cz

Futsalová Bohemka
rozjíždí sezonu

který se brzy ujal vedení 2:0. Za Bohemians poté
snižoval Samek na 2:1. Nicméně i po zbytek polo-
času byli domácí častěji u míče a po zásluze tak
skončil první poločas 5:1.

Na hře Bohemky bylo znát, že příprava je stále
ještě v začátku a nově vytvořené herní čtveřice po-
třebují určitý čas, aby se kombinačně sehráli. Do
druhého poločasu Bohemians vstoupili o poznání
lépe, prezentovali se mnohem aktivnější hrou a na-
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CU Bohemians – Partneři mládeže



MLÁDEŽ BOHEMIANS MLÁDEŽ BOHEMIANS 

38 Bohemians 1905 – FK Baumit Jablonec

I. dorostenecká liga - SD
Ročník 1991 - trenér: Jindřich Trpišovský

Kolo Den Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště

1. ST 12. 8. 13:00 Bohemians 1905 1. FC Brno Loko Vršovice

2 SO 15. 8. 13:00 1. FC Slovácko Bohemians 1905 Širůch

3. SO 22. 8. 13:00 Bohemians 1905 Vysočina Jihlava Loko Vršovice

4. SO 29. 8. 13:00 Hradec Králové Bohemians 1905 hř.Bavlna HK

5. SO 5. 9. 11:00 Bohemians 1905 FK Teplice Loko Vršovice

6. SO 12. 9. 14:00 Bohemians 1905 FC Tescoma Zlín Loko Vršovice

7. SO 19. 9. 11:00 Ml. Boleslav Bohemians 1905 Městský stad.

8. SO 26. 9. 13:00 Bohemians 1905 Sigma Olomouc Loko Vršovice

9. SO 3. 10. 12:00 Baník Ostrava Bohemians 1905 Aréna Vítkovice

10. SO 10. 10. 11:00 Bohemians 1905 Slavia Praha Loko Vršovice

11. SO 17. 10. 11:00 Dynamo Č. Budějovice Bohemians 1905 SCM Mladé

12. SO 24. 10. 11:00 Bohemians 1905 Viktoria Plzeň Loko Vršovice

13. SO 31. 10. 11:00 FK Baník Most Bohemians 1905 TCM Souš

14. SO 7. 11. 11:00 Bohemians 1905 Sparta Praha Loko Vršovice

15. NE 15. 11. 12:00 1. FK Příbram Bohemians 1905 Na Litavce

Česká liga - SD
Ročník 1992 - Josef Pleticha

Kolo Den Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště

2. NE 16. 8. 10:15 Sparta Praha “B” Bohemians 1905 “B” TC Strahov

1. ST 19. 8. 10:15 Bohemians 1905 “B” Hr.Králové “B” Chuchle

3. NE 23. 8. 10:15 Bohemians 1905 “B” FK Teplice “B” Chuchle

4. SO 29. 8. 14:45 SK Motorlet Bohemians 1905 “B” Motorlet

5. NE 6. 9. 10:15 Bohemians 1905 “B” Slavia Praha “B” Chuchle

6. NE 13. 9. 10:15 Bohemians 1905 “B” Viktoria Plzeň “B” Chuchle

7. NE 20. 9. 14:15 Ml. Boleslav “B” Bohemians 1905 “B” ASTONKA

8. NE 27. 9. 10:15 Bohemians 1905 “B” FK Meteor Praha VIII Chuchle

9. SO 3. 10. 10:15 Jablonec n. Nisou Bohemians 1905 “B” Areál Břízky

10. NE 11. 10. 10:15 Bohemians 1905 “B” FC Slovan Liberec Chuchle

11. SO 17. 10. 10:15 Pardubice Bohemians 1905 “B” Ohrazenice

12. NE 25. 10. 10:15 Bohemians 1905 “B” Dynamo Č.Budějovice “B” Chuchle

13. NE 1. 11. 10:15 Dukla Praha Bohemians 1905 “B” Juliska

14. NE 8. 11. 10:15 Bohemians 1905 “B” Sezimovo Ústí Chuchle

15. NE 15. 11. 10:15 Baník Most “B” Bohemians 1905 “B” TCM Souš

I. dorostenecká liga - MD
Ročník 1993 - trenér: Martin Pačanda

Kolo Den Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště

1. ST 12. 8. 15:15 Bohemians 1905 1. FC Brno Loko Vršovice

2 SO 15. 8. 15:15 1. FC Slovácko Bohemians 1905 Širůch

3. SO 22. 8. 15:15 Bohemians 1905 Vysočina Jihlava Loko Vršovice

4. SO 29. 8. 15:15 Hradec Králové Bohemians 1905 hř.Bavlna HK

5. SO 5. 9. 13:15 Bohemians 1905 FK Teplice Loko Vršovice

6. SO 12. 9. 16:15 Bohemians 1905 FC Tescoma Zlín Loko Vršovice

7. SO 19. 9. 13:15 Ml. Boleslav Bohemians 1905 Městský stad.

8. SO 26. 9. 15:15 Bohemians 1905 Sigma Olomouc Loko Vršovice

9. SO 3. 10. 14:15 Baník Ostrava Bohemians 1905 Aréna Vítkovice

10. SO 10. 10. 13:15 Bohemians 1905 Slavia Praha Loko Vršovice

11. SO 17. 10. 13:15 Dynamo Č. Budějovice Bohemians 1905 SCM Mladé

12. SO 24. 10. 13:15 Bohemians 1905 Viktoria Plzeň Loko Vršovice

13. SO 31. 10. 13:15 FK Baník Most Bohemians 1905 TCM Souš

14. SO 7. 11. 13:15 Bohemians 1905 Sparta Praha Loko Vršovice

15. NE 15. 11. 14:15 1. FK Příbram Bohemians 1905 Na Litavce

Česká liga - MD
Ročník 1994 -Michal Vychodil

Kolo Den Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště

2. NE 16. 8. 12:30 Sparta Praha “B” Bohemians 1905 “B” TC Strahov

1. ST 19. 8. 12:30 Bohemians 1905 “B” Hr.Králové “B” Chuchle

3. NE 23. 8. 12:30 Bohemians 1905 “B” FK Teplice “B” Chuchle

4. SO 29. 8. 17:00 SK Motorlet Bohemians 1905 “B” Motorlet

5. NE 6. 9. 12:30 Bohemians 1905 “B” Slavia Praha “B” Chuchle

6. NE 13. 9. 12:30 Bohemians 1905 “B” Viktoria Plzeň “B” Chuchle



Česká divize - SŽ; skupina B
Ročník 1996 - Pavel Richtrmoc

Kolo Den Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště

2. SO 15. 8. 10:15 FK Meteor Praha VIII Bohemians 1905 “B” Štěpničná

3. SO 22. 8. 10:15 Bohemians 1905 “B” Arsenal Česká Lípa s.r.o. Vítkov

4. NE 30. 8. 10:00 SK Kladno a.s. Bohemians 1905 “B” SK Kladno

5. SO 5. 9. 10:15 Bohemians 1905 “B” FK Neratovice-Byškovice Vítkov

6. SO 12. 9. 10:15 Bohemians 1905 “B” FC Baník Most “B” Vítkov

7. SO 19. 9. 10:00 FK Ústí n/ Labem, a.s. Bohemians 1905 “B” CHABAŘOVICE

8. SO 26. 9. 10:15 Bohemians 1905 “B” Sparta Praha “B” Vítkov

9. SO 3. 10. 9:30 SK Rakovník Bohemians 1905 “B” SK Rakovník

10. SO 10. 10. 10:15 Bohemians 1905 “B” FK Baník Sokolov, a.s. “B” Vítkov

11. SO 17. 10. 10:00 FK Teplice, a.s. “B” Bohemians 1905 “B” Dubí u Teplic

12. SO 24. 10. 10:15 Bohemians 1905 “B” FK Junior Děčín Vítkov

13. NE 1. 11. 10:15 Junior Praha Bohemians 1905 “B” V úžlabině

1. SO 7. 11. 10:15 Bohemians 1905 “B” SK Střešovice 1911 Vítkov

Přebor starších žáků
ročník 1996  (+95) - Pavel Richtrmoc

Kolo Den Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště

1. SO 5. 9. 8:30 FK Admira Praha Bohemians 1905 “C” Admira

2. NE 13. 9. 11:45 Bohemians 1905 “C” Dukla Praha B Šeberov

3. SO 19. 9. 14:15 FSC Libuš Bohemians 1905 “C” Libuš

4. PO 28. 9. 11:45 Bohemians 1905 “C” FC Tempo Praha Šeberov

5. NE 4. 10. 14:00 FK Meteor Praha VIII B Bohemians 1905 “C” Štěpničná

6. NE 11. 10. 11:45 Bohemians 1905 “C” SK Aritma Praha Šeberov

7. NE 18. 10. 15:30 SK Motorlet Praha “B” Bohemians 1905 “C” Hlubočepy

8. NE 25. 10. 11:45 Bohemians 1905 “C” ABC Braník Šeberov

9. NE 1. 11. 10:00 SK Horní Měcholupy Bohemians 1905 “C” ERZET Galileova

10. SO 7. 11. 14:00 FK Vikt. Žižkov “B” Bohemians 1905 “C” H.Počernice

11. SO 14. 11. 13:30 Bohemians 1905 “C” Bohemians Praha Šeberov

1905 – PODZIM 20091905 – PODZIM 2009

SD – starší dorost
MD – mladší dorost

SŽ – starší žáci
MŽ – mladší žáci
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7. NE 20. 9. 17:00 Ml. Boleslav “B” Bohemians 1905 “B” ASTONKA

8. NE 27. 9. 12:30 Bohemians 1905 “B” FK Meteor Praha VIII Chuchle

9. SO 3. 10. 12:30 Jablonec n. Nisou Bohemians 1905 “B” Areál Břízky

10. NE 11. 10. 12:30 Bohemians 1905 “B” FC Slovan Liberec Chuchle

11. SO 17. 10. 12:30 Pardubice Bohemians 1905 “B” Ohrazenice

12. NE 25. 10. 12:30 Bohemians 1905 “B” Dynamo Č.Budějovice “B” Chuchle

13. NE 1. 11. 12:30 Dukla Praha Bohemians 1905 “B” Juliska

14. NE 8. 11. 12:30 Bohemians 1905 “B” Sezimovo Ústí Chuchle

15. NE 15. 11. 12:30 Baník Most “B” Bohemians 1905 “B” TCM Souš

Česká liga - SŽ
Ročník 1995 - Jaroslav Rychlý

Kolo Den Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště

2. NE 16. 8. 10:15 Bohemians 1905 Jablonec n. Nisou Loko Vršovice

1. ST 19. 8. 17:00 Sparta Praha Bohemians 1905 TC Strahov

3. SO 22. 8. 14:00 FK Teplice Bohemians 1905 Stínadla č. 2

4. NE 30. 8. 10:15 Bohemians 1905 FK Baník Sokolov Loko Vršovice

5. ne 6. 9. 10:00 SK Motorlet Bohemians 1905 Uhelné sklady

6. SO 12. 9. 10:15 Slavia Praha Bohemians 1905 Vladivostocká

7. NE 20. 9. 10:15 Bohemians 1905 Ml. Boleslav Loko Vršovice

8. SO 26. 9. 14:45 AFK Chrudim Bohemians 1905 AFK Chrudim

9. NE 4. 10. 10:15 Bohemians 1905 Hradec Králové Loko Vršovice

10. NE 11. 10. 10:00 1. FK Příbram Bohemians 1905 Na Litavce

11. NE 18. 10. 10:15 Bohemians 1905 Slovan Liberec Loko Vršovice

12. NE 25. 10. 11:00 Dynamo Č.Budějovice Bohemians 1905 TCM Mladé

13. NE 1. 11. 10:15 Bohemians 1905 Pardubice Loko Vršovice

14. SO 7. 11. 10:15 Baník Most Bohemians 1905 Albrechtická

15. NE 15. 11. 10:15 Bohemians 1905 Viktoria Plzeň Loko Vršovice
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JUNIORKA ZAHAJUJE DIVIZI
Juniorka Bohemians 1905 se v nové sezoně

představí v divizní skupině A pod vedením
hlavního kouče Václava Hradeckého, jenž nahra-
dil Pavla Medynského, který už funguje na sto
procent jako asistent u prvoligového áčka. Do di-
vize vyrazí mladí „klokani“ s omlazeným týmem,
který však bude dirigovat na hřišti velezkušený
Dalibor Slezák. V generálce na soutěž remizovala
rezerva zelenobílých s juniorkou pražské Dukly
1:1. Václav Hradecký se tak vrací na post, na kte-
rém v Bohemians už dříve působil a může porov-
návat.

Máte za sebou poslední přátelský zápas. Jak
jste na divizi připraveni?

Věřím, že dobře, ale to se ukáže samozřejmě až
v samotné sezoně. Zápas s béčkem Dukly skončil
nerozhodně 1:1 a v každém z poločasů bylo lepší
jedno z mužstev. Beru
to tak, že kluci jsou
mladí a každý zápas jim
něco dává.

S juniorkou Dukly
se střetnete už v 6.
kole, to není zrovna
obvyklé, že proti sobě
v generálce nastoupí
soupeři, co se v sou-
těži srazí tak brzy.
Proč jste se rozhodli
hrát s Dukou B?

Béčka jsou specifické
týmy, hráči jsou v nich
mladí a pořád se učí.
Výkony nejsou stálé, takže se člověk nemůže sto-
procentně na něco spoléhat. Kdybychom se s ní
třeba zítra utkali znovu, tak si troufnu říct, že ten
zápas může a asi i bude vypadat úplně jinak. Tady
to určitě není tak, že by se podle tohoto zápasu
mohl tým řídit před dalším vzájemným zápasem.
V tom, že jsme si zahráli proti Dukle B, nevidím
žádný problém.

S Duklou B jste uhráli remízu, v přípravě tým
dosáhl i dalších zajímavých výsledků - 1:1 se
Sezimovým Ústím, výhra 2:1 nad Plzní B, kdy
jste vzdorovali soupeřům z vyšších soutěží. To
vás musí těšit. Jaké vlastně budou ambice
týmu?

Výsledky to jsou samozřejmě příjemné. V divizi
ale proti nám budou stát noví soupeři, kteří budou
mít ve svém středu zkušené hráče. My bychom ur-
čitě chtěli hrát ve středu tabulky. Pro nás ale není
důležité, jestli budeme osmí, nebo desátí. Pro nás
bude hlavní, když se povede vychovat hráče,

který by se posunul do prvního mužstva. Každo-
pádně bych ještě rád řekl, že v minulé sezoně do-
kázal trenér Medynský udělat s týmem skvělý
výsledek. Byl to takový zabíhací ročník, kdy měl
k dispozici hodně zadáků a on to s klukama zvládl
famózně.

Motivovat hráče k většímu nasazení v tré-
ninku asi nemáte problém, když je teď první
mužstvo Bohemians 1905 v nejvyšší soutěži.
Je to tak?

Musím říct, že kluci v přípravě pracovali poctivě,
odmakali si to. Nejde jen o áčko v první lize, to je
samozřejmě motivace. Na druhou stranu kluci
vědí, že se v Bohemce držíme toho, že hráč do-
stane v béčku určitý prostor, třeba maximálně tři
roky a během té doby musí ukázat, že má na to,
aby se posunul výš, nebo prostě odejde do jiného

klubu a přijdou zase
další mladší hráči. To je
prostě takový koloběh
a já s hráči jednám na
rovinu. Teď to ode mě
slyšeli třeba Květoň,
Himl i další. Ti mají
ještě půl roku, nebo
maximálně rok a pak
uvolní místo dalším
mladším fotbalistům.

Jak se během léta
změnila rezerva Bo-
hemians 1905?

Přišlo pět dorostenců,
tři by měli být v základní

sestavě, další dva se do ní budou postupně zapra-
covávat. No a pak je tu samozřejmě Dalibor Slezák,
který se stal hrajícím asistentem. To je velká osob-
nost, pro mě i pro mladé kluky. Ve fotbale něco do-
kázal. Bude to kapitán týmu a já jsem moc rád, že
je u nás.

Leckdo by bral jako degradaci přesun k re-
zervě, to ale asi u srdcaře jako je Slezák ne-
hrozí. Máte stejný dojem?

Stoprocentně. On je na place nejlepší, dře na
doraz. V tréninku i v zápase, i když to asi má
někdy těžké, protože nedostane takový míč, na
jaký byl zvyklý v první lize. Určitě to pro něj není
jednoduché, byl osobností i v první lize a je jasné,
že by na tu soutěž ještě měl a někde by jí i mohl
hrát. Bere to jako profík, navíc určitě není odsta-
vený. Maká na sto procent a bude připravený na-
skočit, kdyby to áčko Bohemky potřebovalo. Kluci
ho každopádně respektují, on je prostě tím pra-
vým lídrem týmu. �
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BOHEMIANS 1905 B – sezona 2009/10BOHEMIANS 1905 B – sezona 2009/10

BOHEMIANS 1905 B
Horní řada zleva: Vladimír Hric – masér, Pavel Pařízek, Benoit Barros, Lukáš Brhlík, Petr Himl, Radoslav Augustín,

Martin Fadrný, Jan Hauer, Marek Kamisch, Miroslav Šimeček – masér a kustod
Dolní řada zleva: Patrik Císař, Josef Baubín, Tomáš Pavlík, Ladislav Květoň, Dalibor Slezák – hrající asistent trenéra,

Václav Hradecký – trenér, Michael Gröbl, Ondřej Kolísek, Tomáš Kavka, Jiří Ježdík

ZMĚNY V KÁDRU – LÉTO 2009
ODEŠLI

Paluka Lukáš - ukončení hostování z AFK Libčice,
Engelmann Vojtěch – ukončení hostování z FK

Újezd nad Lesy, Janoušek Filip – ukončení hosto-
vání ze Sokola Cholupice, Busta Filip – hostování FC
Přední Kopanina, Ptáček Jiří – hostování FK Kunice,
Novák Jan, Brojo Jan – v jednání

PŘIŠLI
Pařízek Pavel, Hauer Jan, Ježdík Jiří, Gröbl Michael,

Fadrný Martin – všichni z dorostu Bohemian 1905,
Kavka Tomáš – hostování z FC Vysočina Jihlava, Ka-
misch Marek – hostování z SK Uničov, Židlický
Tomáš – návrat z hostování v FK Meteor Praha VIII

Divize A
kolo Den Čas Domácí Hosté

1. 8. 8. 10:15 Řevnice Bohemians 1905 B

2. volno Prachatice odstoupily ze soutěže

3. 23. 8. 17:00 Příbram B Bohemians 1905 B

4. 29. 8. 10:15 Bohemians 1905 B Meteor Praha

5. 5. 9. 17:00 Votice Bohemians 1905 B

6. 13. 9. 10:15 Bohemians 1905 B Dukla Praha B

7. 19. 9. 16:30 Domažlice Bohemians 1905 B

8. 26. 9. 16:30 Kunice Bohemians 1905 B

9. 3. 10. 10:15 Bohemians 1905 B Doubravka

10. 11. 10. 16:00 Benešov Bohemians 1905 B

11. 17. 10. 10:15 Bohemians 1905 B Strakonice 1908

12. 24. 10. 14:30 Roudné Bohemians 1905 B

13. 31. 10. 10:15 Bohemians 1905 B Hořovicko

14. 8. 11. 10:30 Třeboň Bohemians 1905 B

15. 14. 11. 10:15 Bohemians 1905 B Tachov

KÁDR BOHEMIANS 1905 B
Jméno Datum narození

BRANKÁŘI
Kamisch Marek 13. 10. 1990
Pařízek Pavel 17. 03. 1990
Židlický Tomáš 19. 04. 1989

OBRÁNCI
Baubín Josef 20. 08. 1989
Brhlík Lukáš 18. 12. 1988
Hauer Jan 18. 05. 1990
Ježdík Jiří 06. 02. 1990
Kolísek Ondřej 27. 03. 1987
Květoň Ladislav 10. 01. 1988

ZÁLOŽNÍCI
Augustín Radoslav 05. 01. 1987
Barros Benoit 06. 08. 1989
Císař Patrik 04. 07. 1988
Gröbl Michael 23. 03. 1990
Himl Petr 18. 11. 1988
Pavlík Tomáš 29. 12. 1989

ÚTOČNÍCI
Fadrný Martin 25. 02. 1990
Kavka Tomáš 18. 04. 1990
Slezák Dalibor 28. 01. 1970



GAMBRINUS LIGA, 
SEZONA 2009/2010
Celková tabulka 2. kolo

GAMBRINUS LIGA,
SEZONA 2009/2010
Celková tabulka 2. kolo
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VŽDYCKY
JSME S VÁMI!

TERMÍNOVÁ LISTINA
BOHEMIANS 1905
A-TÝM, PODZIM 2009

VŽDYCKY
JSME S VÁMI!

TERMÍNOVÁ LISTINA
BOHEMIANS 1905
A-TÝM, PODZIM 2009

1. kolo – 27. 7. pondělí 17:00 Bohemians 1905
1. FC Brno

2. kolo – 31. 7. pátek 19:00 AC Sparta Praha
Bohemians 1905

3. kolo – 9. 8. neděle 17:00 Bohemians 1905
FK Baumit Jablonec

4. kolo – 16. 8. neděle 17:00 SK Sigma Olomouc
Bohemians 1905

5. kolo – 23. 8. neděle 17:00 Bohemians 1905
FC Viktoria Plzeň

6. kolo – 30. 8. neděle 17:00 FK Mladá Boleslav
Bohemians 1905

7. kolo – 13. 9. neděle 17:00 Bohemians 1905
SK Dynamo Č. Budějovice

8. kolo – 20. 9. neděle 17:00 FK Teplice
Bohemians 1905

9. kolo – 27. 9. neděle 17:00 Bohemians 1905
SK Slavia Praha

10. kolo – 4. 10. neděle 17:00 Střížkov
Bohemians 1905

11. kolo – 18. 10. neděle 17:00 Bohemians 1905
1. FC Slovácko

12. kolo – 24. 10. sobota 15:30 FC Baník Ostrava
Bohemians 1905

13. kolo – 1. 11. neděle 17:00 Bohemians 1905
FC Slovan Liberec

14. kolo – 8. 11. neděle 17:00 Bohemians 1905
1. FK Příbram

15. kolo – 15. 11. neděle 17:00 SK Kladno
Bohemians 1905 (Strahov)

16. kolo – 22. 11. neděle 17:00 Bohemians 1905
AC Sparta Praha (Strahov)

Mužstvo Z V R P S B

1. FK Mladá Boleslav  2 1 1 0 5:2 4

2. Dynamo České Budějovice 2 1 1 0 3:1 4

3. 1. FC Brno 2 1 1 0 2:0 4

SK Sigma Olomouc 2 1 1 0 2:0 4

5. FC Viktoria Plzeň 2 1 1 0 5:4 4

6. FK Baumit Jablonec 2 1 1 0 4:3 4

7. FC Baník Ostrava 2 1 1 0 2:1 4

8. 1. FK Příbram 2 1 0 1 3:2 3

9. FK Teplice 2 0 2 0 2:2 2

10. Bohemians 1905 2 0 2 0 0:0 2

AC Sparta Praha 2 0 2 0 0:0 2

12. SK Kladno 2 0 1 1 1:3 1

SK Slavia Praha 2 0 1 1 1:3 1

14. FC Slovan Liberec 2 0 1 1 2:5 1

15. 1. FC Slovácko 2 0 0 2 4:6 0

16. Střížkov 2 0 0 2 0:4 0



BOHEMKA JE A BUDE!



PARTNEŘI
BOHEMIANS 1905 a. s.

PARTNEŘI
BOHEMIANS 1905 a. s.
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TRENÉŘI
TRENÉR: HOFTYCH PAVEL 
ASISTENT: MEDYNSKÝ PAVEL
ASISTENT: HRADECKÝ VÁCLAV
ASISTENT: ŠVANTNER PAVOL

BRANKÁŘI
1 Radek Sňozík 17. 10. 1975

19 Jiří Havránek 09. 01. 1987
28 Václav Marek 16. 03. 1981

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

17 Ivan Janek 01. 07. 1986
24 Michal Pávek 13. 02. 1985
27 Martin Cseh 22. 08. 1988

ZÁLOŽNÍCI
5 David Bartek 13. 02. 1988
6 Jan Štohanzl 20. 03. 1985
8 Ivan Hašek 30. 08. 1987

11 Ferenc Róth 24. 12. 1978
13 Jan Růžička 26. 08. 1984
18 Jiří Šisler 24. 11. 1984
25 Martin Kotyza 01. 10. 1985
32 Lukáš Adam 05. 09. 1980
33 Michal Dian 30. 11. 1981

ÚTOČNÍCI
10 Dalibor Slezák 28. 01. 1970
12 Lukáš Hartig 28. 10. 1976
14 Martin Nešpor 05. 06. 1990
15 Jiří Kaufman 28. 11. 1979
21 Milan Škoda 16. 01. 1986
22 Aziz Ibragimov 21. 07. 1986
23 Luděk Zelenka 11. 09. 1973

TRENÉŘI
HLAVNÍ TRENÉR: FRANTIŠEK KOMŇACKÝ
ASISTENT TRENÉRA: JOSEF WEBER
ASISTENT TRENÉRA: RADIM STRAKA

BRANKÁŘI
1 Michal Špit 09. 04. 1975
20 Luděk Frydrych 03. 01. 1987
30 Ondřej Bočok 12. 07. 1988

OBRÁNCI
5 Petr Zábojník 03. 10. 1980
10 Tomáš Jablonský 21. 06. 1987
18 Jiří Krejčí 22. 03. 1986
25 Pavel Drsek 22. 09. 1976
26 Michal Farkaš 10. 03. 1985
27 Tomáš Huber 29. 08. 1985

ZÁLOŽNÍCI
3 Anes Haurdič 01. 03. 1990
6 Jan Šisler 24. 04. 1988
7 Jiří Valenta 14. 02. 1988
12 Filip Klapka 20. 06. 1981
13 Pavel Eliáš 26. 11. 1986
15 Luboš Loučka 25. 08. 1982
16 Jan Kovařík 19. 06. 1988
23 Tomáš Michálek 27. 11. 1977
24 Petr Pavlík 17. 07. 1978

ÚTOČNÍCI
9 Daniel Kocourek 12. 12. 1986
17 Jan Vošahlík 08. 03. 1989
19 Milan Vukovič 28. 04. 1988
21 David Lafata 18. 09. 1981
28 Muris Mešanovič 06. 07. 1990


