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Jelikož uplynulý víkend měla liga reprezentační
přestávku, vydala se Bohemka na zajímavý

přátelský zápas do Norimberka. Proti bundesligo-
vému klubu nastoupili v nejsilnější sestavě, v plné
síle se představil i domácí celek. První poločas před-
váděla Bohemka velmi dobrý fotbal a hrál se vy-
rovnaný zápas. „V první půli jsme plnili přesně
stanovené úkoly. Pak jsme ale asi podlehli dojmu,
že na soupeře máme a přišly tři rány, které náš
výkon znehodnotily,” říkal po utkání trenér Pavel
Hoftych. Ve druhém poločase sice domácí hráli
o deseti, přesto dokázali třikrát skórovat. „Ve druhé
půli to z naší strany byl hrozný výkon. Domácí nás
v pohodě přehráli a ještě jsme jim nabídli šance ke
skórování,” dodal Hoftych, který zkoušel různé
herní varianty a změny na několika postech. „Zkou-
šeli jsme hráče na některých jiných postech, než
hrají obvykle. Tento zápas nám ukázal, že ne každý
dokáže obětovat vše, stále nám u některých hráčů
chybí maximální odhodlání. Pokud se to bude opa-
kovat, nemají takoví hráči v Bohemce co dělat.
V současné době končí jedna etapa budování kádru
a v zimě bychom chtěli dokončit druhou tak, aby se
s tímto kádrem mohlo pracovat dlouhodobě. Proto
máme některé hráče na krátkodobé hostování,
abychom si je otestovali, zda jsou schopni dlouho-
době pomoci Bohemce,” vysvětluje trenér Hoftych.

V Norimberku se na Bohemku přišlo podívat při-
bližně sedm stovek fanoušků. Vytrvalý déšť ustal

těsně před výkopem a hrálo se tak za příjemného
počasí. Do svého bývalého působiště se vrátil
Marek Nikl, který zde devět let působil. „Z doby
mého působení zůstalo v kádru asi pět až sedm
hráčů. Nejblíže z nich mám asi k Marku Mintálovi,
se kterým jsem si před chvílí telefonoval. Každo-
pádně do mužstva přišla v poslední době řada na-
dějných mladíků a vedení jim dává hodně prostoru.
Ve druhé lize jim to šlapalo, po návratu do bundes-
ligy už to tak slavné není. Po čtyřech kolech jsou
předposlední se dvěma body za dvě remízy,” za-
vzpomínal Marek Nikl, který v Norimberku zůstal
i po zápase a do Prahy se vrátil až po víkendu. „Těšil
jsem se moc, před zápasem jsem se telefonicky ho-
vořil s několika známými a domlouval jsem se na
setkání. Mimo jiné jsem mluvil s Tomášem Galás-
kem, který se kousek do Norimberka usadil a jak
jsem se právě dozvěděl, bude hrát místní Bavor-
skou ligu (pátá nejvyšší soutěž v Německu).” �

Příprava
v Norimberku
Příprava
v Norimberku

Branky: 55. Beinjalen, 63. Mintál z pen., 89. Eigler

Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek (70. Pávek),
Nikl, Lukáš, Rychlík – Janek (65. Hašek), Hrdlička, Štohanzl,
Bartek – Škoda (65. Kaufman), Hartig (46. Zelenka).

1. FC NORIMBERK – BOHEMIANS 1905 3:0
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Jak určitě dobře víte, ve světě existuje fotbalový

klub Bohemians v Irském Dublinu. Další Bo-

hemka, tentokrát celá obec, se nachází na Ukrajině

(Mykolajivská oblast – Vradijivskij rajon; 140 km

severně od Oděsy). Tato obec byla založena ve stej-

ném roce jako náš klub, tedy v roce 1905. Založili

BOHEMKA NA UKRAJINĚ
BOHEMKA NA UKRAJINĚ

ji potomci pobělohorských exulantů z Čech, kteří ve

své rodné zemi nenašli dostatek prostoru pro svoji

českobratrskou víru a proto se vydali hledat vlastní

zem do daleké Ukrajiny.

Vesnici založilo několik rodin a dodnes se tu ho-

voří česky, přestože etnických Čechů zde žije ne-

celá polovina a mnoho rodin je smíšených. Obec

Bohemka dnes čítá zhruba 400 obyvatel. Ve vesnici

se dodnes mluví „bohemskou češtinou” a pokud

sem zavítáte, rozhodně se domluvíte. Bezesporu

také díky místní čtyřleté základní škole, kde se od

roku 1992 opět pravidelně vyučuje český jazyk.

Výuku zajišťuje v rámci úspor školního rozpočtu

místní učitelka. Dvakrát týdně ve všech čtyřech

ročnících jí v lavicích naslouchají i děti z ukrajin-

ských, ruských či moldavských rodin.

Pokusil jsem se navázat kontakt se starousedlíky

a přes jednu z členek krajanského sdružení zjišťo-

val, zda v obci mají vlastní fotbalový klub. Bohužel

jde o malou obec, spíše zemědělsky založenou

a fotbal tu hrají jen na místním plácku, vlastní

hřiště je mimo jejich možnosti.

Alespoň jsem tedy předal místním Klokana, pro-

gram ze zápasu s Brnem z prvního kola letošního li-

gového ročníku. Klouček byl nadšen a již se chystal

na počítač, kde si prý vyhledá něco o klubu Bohe-

mians 1905. Takže jsme získali dalšího fanouška

našeho klubu v zahraničí. Bohemka je i na Ukrajině

a kdo chcete, můžete sem zavítat, budete vítáni.

Norman David

Fanoušek Norman u památníku prvních obyva-

tel Bohemky z roku 1905

Fanoušek Norman u cedule začátku obce

Vesníce Bohemka
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MLADÍ A NADĚJNÍ…
V kolika letech jsi

začínal s fotbalem
a kdo tě k němu při-
vedl?

K fotbalu mě přivedl
táta a bylo mi 7 let.
Jaká byla tvoje

cesta do Bohemky?S fotbalem jsem začí-
nal v klubu FC Real, kde
jsem hrál za mladší pří-
pravku. Poté jsem pře-

stoupil do Motorletu. Právě tam jsem se naučil své

první kličky a přihrávky. V deseti letech jsem pře-

Ondřej Jelínek,narozen 24. 7. 1995, starší žák
stoupil do Bohemky, kde jsem začal trénovat pod

vedením trenéra Drbohlava.Jaký je tvůj fotbalový vzor?
Mým fotbalovým vzorem je Jose Bosingwa, krajní

obránce anglického týmu Chelsea FC. Josefa Jin-

dřiška jsem si nevybral jen proto, že hraje na mém

postu, ale především proto, že je tvrdý, důrazný

a nikdo přes něj nepřejde. Má fotbalové vlastnosti,

ve kterých se ještě hodně musím zdokonalovat.
Oblíbený film, hudební skupina?

Můj oblíbený film je Policejní akademie a hu-

dební skupina jednoznačně Linkin Park.
Oblíbené jídlo?Tady mám taky jasno. Je to bramborový kned-

lík s červeným zelím a uzeným masem. Ale přes

sezónu si tohoto jídla moc neužiju.
S Ondrou je radost pracovat. Je
to nejen vynikající hráč, ale
i člověk. Za svou trenérskou
kariéru jsem pracoval jen
s málo takto charakterně vý-
borných hráčů. Ondra nikdy nic
nevypustí. Jeho obrovskou
předností je přehled ve hře,
dobře ji čte, a tak některým nebezpečným situa-

cím dokáže touto vlastností předcházet. Velké

plus vidím v tom, že Ondra vždy staví týmový

výkon nad svůj osobní. Dokáže se pro tým oběto-

vat. Jediný menší nedostatek má v tom, že jeněkdy až mochodný. Přede-vším na hřištibych od něj oče-kával o něcovětší drzost. Po -kud na soběbude pracovat,tak jako dopo-sud, tak o On d -rovi ještě určitěuslyšíme.
Jaroslav Rychlý

JAK HO VIDÍ TRENÉR…
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Vážení fanoušci Bohemky,
máme na kontě první vítězství, které bylo podpořeno zázračným gólem Honzy Što-

hanzla. Nádherná a hlavně chytrá branka, která bude možná doceněna ještě poz-
ději. Fanoušci si určitě ještě pamatují trefu Jardy Kamenického, ale ten tehdy
centroval. U Honzy Štohanzla je cenné to, že to takhle chtěl a povedlo se mu to
krásně, navíc balón ani neskočil před brankovou čárou a zaplul rovnou do sítě. Byl
to krásný pohled!

Já jsem byl vždycky hráč, který podobné momenty vyhledával, vždycky jsem chtěl
nějak překvapivě vyzrát na gólmana a proto byl i tento gól Bohemky přesně podle
mého gusta. Něco podobného se mi podařilo jednou v Rakousku, kdy jsem podobně
přehodil gólmana, který byl vystoupený z branky. Pak si pamatuji, že jsem to zkou-
šel i na Interu Bratislava, ale tam jsem trefil břevno.

Na trénincích jsme často soutěžili a kopali z půlky, takže to byla naše oblíbená dis-
ciplína. Pamatuji se, že při jednom mezistátním utkání, které jsme hráli v Rakousku,
byla podobná soutěž vyhlášená i pro diváky. Kdo se trefil vzduchem z půlky, míč se
nesměl před brankovou čárou dotknout země, vyhrál tehdy 100 tisíc šilinků. Ale
v normálních botách je to prakticky nemožné, nicméně pro Honzu Štohanzla by to ur-
čitě byla příjemná odměna, kdyby to zopakoval i v takové přestávkové soutěži. 

Věřím, že s Bohemkou prožijeme více takových mimořádných momentů, které zůs-
tanou dlouho uchovány v myslích všech fanoušků.

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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J eště patnáct vteřin, nechám rozehrát ten

přímák,“ říkal sudí Koucourek hráčům, když

se ho na hřišti ptali, kdy bude konec zápasu.

Brankář Vorel vykopl míč na hlavičku Lukáše, ten

přiťukl Štohanzlovi, který se s míčem pomazlil, po-

slechl výkřiky z lavičky a z půlky vystřelil na bránu.

Čtyři vteřiny před koncem avizovaného tříminuto-

vého nastavení zapadla jeho neuvěřitelná střela do

branky. Byl to bleskový úder, který odstartoval ze-

leno-bílou euforii. „Asi jsem ještě nikdy nebyl tak

šťastný, byl to neuvěřitelný pocit, protože to nikdo

nečekal,“ říkal po utkání šťastný střelec Jan Što-

hanzl. Bohemka díky jeho neuvěřitelné brance

z půlky získala první výhru v letošní sezoně.

Po vyrovnané první půli se Bohemka dostala pod

tlak a celou druhou půli trnula a spoléhala přede-

vším na skvělé zákroky brankáře Sňozíka. Až přišla

93. minuta a gól, který vstoupí minimálně do his-

torie letošní Gambrinus ligy. „Vorel špatně vykopnul

míč. Letělo to těsně za půlku, odkud mi Pavel Lukáš

hlavou míč přiťukl. Chtěl jsem to podržet, ale z la-

vičky na mě křičeli, abych střílel. Říkal jsem si proč,

vždyť jsem na půlce. Ale podíval jsem se a branka

byla prázdná, tak jsem to zkusil a vyšlo to,“ popi-

soval svoji životní branku čtyřiadvacetiletý fotba-

lista, který v létě přišel na přestup z Teplic. Na svém

kontě má zatím čtyři ligové góly, dva z nich dal v ze-

leno-bílém dresu. Je nejlepším a zároveň jediným

střelcem Bohemky v letošní sezoně. „Žádný kano-

nýr ale nejsem, prostě to zatím tak vyšlo,“ dodal

Štohanzl, který hrál v Mladé Boleslavi své jubilejní

70. utkání v Gambrinus lize.
Když Štohanzl vystřelil zhruba ze 45 metrů, celý

stadion včetně hráčů jen zíral, jak to celé dopadne.

Míč bez dotyku o zem zaplul do sítě, Vorel už se ne-

stačil vrátit. „Trefil to přesně, nešlo to chytat, byla

to moje chyba,“ řekl po utkání smutný hrdina z bo-

leslavské branky. „V mojí kariéře ještě takový gól

v zápase, ve kterém jsem byl jako trenér, nepadl,“

přiznali po utkání shodně oba trenéři. Ani Štohanzl

nemá s takovým zakončením bohaté zkušenosti.

„Nikdy se mi to ještě nepovedlo. Ale takový je fot-

ŠTOHANZLŮVGÓL Z PŮLKY

ŠTOHANZLŮVGÓL Z PŮLKY
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Minule jsem zde psal o štěstí, které je potřeba
k úspěchu a mnohdy jeden šťastný gól změní
osud celé sezony. Vzpomínal jsem na branku

Michala Diana v dresu Zlína proti Českým Budějovicím,
která nás zachránila v lize. Uběhl týden a štěstí se obrá-
tilo i na naši stranu. Gól Honzy Štohanzla v Mladé Bole-
slavi byl jedinečný a krásný. Navíc to nebyla jen náhoda,
protože to byl opravdu záměr. Ale aby se všechno takhle
sešlo, tak to je opravdu o štěstí.

Tak předně načasování toho gólu bylo jedinečné. Míč
doplachtil do branky dvě vteřiny před vypršením nasta-
veného času. Rozhodčí pak pískl do píšťalky a domácí už
ani nerozehrávali. Kdyby takový gól padl v 70. minutě,
tak je to samozřejmě také paráda, ale tu euforii si tak ne-
můžete prožít, protože je potřeba se ještě soustředit na
konec zápasu. Teď to bylo jako v NBA, když hodíte z půlky
koš v poslední vteřině a zvrátíte výsledek. Už se s tím ne-
dalo nic dělat, ta radost byla neuvěřitelná, už nás nic ne-
mohlo připravit o tři body. Užili jsme si to náramně. 

Utkání jsme dobře rozehráli, první poločas jsme byli
aktivní a hodně jsme i stříleli ze střední vzdálenosti. Ve
druhém poločase se ale obraz hry změnil a my jsme
 nedokázali vzdorovat zlepšené hře Mladé Boleslavi.
Navíc naši útočníci doplatili na nerozehranost a Milan
Škoda s Azízem nedokázali už po přestávce vpředu udr-
žet míč. Ty se rychle vracely zpět na naši polovinu a byli
jsme pod tlakem. Pomohly tyče, pomohl Sňozík a pří-
chodem zkušených hráčů na plochu Zelenky a Lukáše
se naše hra zase zklidnila. A pak přišel ten sladký bon-
bónek nakonec. 

PPAAVVEELL  HHOOFFTTYYCCHH
ttrreennéérr  AA--ttýýmmuu

Po závěrečném hvizdu jsem si vzpomněl na transpa-
rent fanoušků, který vyvěsili na začátku – NAŠE VÍRA,
VAŠE SÍLA. Je to přesně tak. Nás posiluje ta oddanost
lidí a proto apeluji na hráče, aby dostali fanoušky do zá-
pasu. Zároveň doufám, že fanoušci tu víru budou mít
i v okamžicích, kdy se třeba nedaří. I tenhle zápas uká-
zal, že když jste pod tlakem a nevypadá to na vítězství,
dá se to zlomit. Je to poučení pro všechny a zároveň va-
rování. Každý zápas, i zdánlivě vyhraný, se může nako-
nec prohrát třeba v poslední vteřině. Nestane se to
pokaždé, ale stát se to může a to varování tady je. Gól
Honzy Štohanzla je přínosný i v tomto – stávají se
i téměř nemožné věci, musíme být na to připraveni.
V zápase s Českými Budějovicemi chceme navázat na
ten gól, abychom jeho hodnotu ještě zvýšili. Snad se
nám to i s vaší podporou a vírou podaří.

ŠTĚSTÍ
JE KRÁSNÁ
VĚC

ŠTĚSTÍ
JE KRÁSNÁ
VĚC





Klokan Lombardos – padesátý zápas v Ďolíčku
5. kolo, Bohemians 1905 – Viktoria Plzeň 0:1

FOTO MAGAZÍNU



Muž zápasu s  Plzní – Josef Jindřišek
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V pátek mu bylo 36 let. „Narozeniny bych
rád oslavil v neděli po zápase a samoz-
řejmě vítězstvím. Chci, abychom konečně
měli důvod zaskákat si s fanoušky,” přeje
si útočník Luděk Zelenka. Jeho start proti
Českým Budějovicím je však nejistý.
Kvůli zraněnému kotníku trénoval v prů-
běhu reprezentační pauzy několik dní jen
individuálně.

V létě jste dostal překvapivou nabídku
z ligy. Byla to pro vás velká výzva?

Byl jsem moc rád. Bral jsem to jako nový im-
puls, příjemnou změnu a zároveň osobní ohod-
nocení. V Dukle to nebylo špatné, ale liga je
liga a já chtěl všem dokázat, že ji ještě můžu
hrát.

Zatím na gól stále čekáte. Jaký pocit máte
ze svých výkonů?

Nic výrazného. Přišel jsem do Bohemky, abych
pomohl a dal nějaký ten gól, což se mi dosud ne-
podařilo. Takže nějaká velká spokojenost
s mými výkony panovat nemůže. Snahu mám
a dávám fotbalu všechno, takže buďto už na to
nemám, nebo to přijde.

Do stovky ligových gólů vám pořád zbývá
osm zásahů. Máte na ně deset kol, než vám
vyprší půlroční hostování z Dukly. Myslíte,
že ta meta už je nedosažitelná?

Na to se vůbec neohlížím, neřeším to. Chtěl
jsem, aby se mnou v Bohemce byli spokojení
a byli rádi, že jsem přišel. To je moje jediná mo-
tivace.

Po šesti kolech jste na 12. místě s šesti
body. Jak by vypadalo vaše hodnocení
první části ligy, kterou ohraničila reprezen-
tační přestávka?

Naše hra bohužel není moc dobrá. Příliš se
neprosazujeme a to platí i pro mě osobně.
Vůbec se nedostanu do zápasu. Přitom to, co
do nás trenér Hoftych hustí, má hlavu a patu,
a když to budeme plnit, můžeme být úspěšní.
Nejsme takoví fotbalisté, abychom soupeře
přehrávali. Musíme pokračovat v tom, co zvlá-
dáme dobře.

Zelenka:
MUSÍME
VTÁHNOUT
DIVÁKY DO HRY

V zářijovém vydání časopisu Hattrick se Luděk Zelenka
objevil se svým skútrem. „Fotili jsme před Rudolfinem
a bylo hrozné vedro. Navíc jsme museli čekat, až odej-
dou lidi, kterých tam bylo pořád plno. Jinak to ale bylo
úplně v pohodě,” pochvaluje si atmosféru při pořizo-
vání snímků. „Na skútru jezdím často. Když je hezké
počasí, vyrazím z Černého Mostu a jsem za chvíli v Ďo-
líčku. Je to ale adrenalin,” připouští.

MUSÍME
VTÁHNOUT
DIVÁKY DO HRY

Zelenka:
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Zatím máte na kon -
tě jen jedno vítězství
a pouhé dvě vstře-
lené branky. Proč to
není lepší?

Hlavně v domácích
zápasech hrajeme špat -
 ně. Máme pomalý přechod do útoku, nedostá-
váme se do koncovky a soupeř nás v pohodě
uhlídá. Nedokážeme vtáhnout do hry ani diváky,
kteří chtějí fandit. Přitom by stačily dvě tři šance
a oni nás tam doženou. Je to takové upracované,
moc se nám nedaří, není nic, nad čím by fanoušci
zaplesali. Sami sebe dostáváme pod tlak a není
to žádný ladný fotbal. Když ještě k tomu dosta-
neme gól, tak jako v utkáních s Jabloncem
a s Plzní, dostáváme se do křeče.

Co tedy musíte
zlep  šit? Víc běhat,
víc bojovat, nebo
být důraznější?

Bojovnost nám ne-
chybí. Schází nám ale
klid na balónu, strašně

snadno ztrácíme míč a pak ho honíme po hřišti,
což nás sráží i psychicky. Musíme rychleji přejít
dopředu, nehrát to na tři doteky a do šířky. To se
pak soupeř stačí zatáhnout a my jdeme do
plných, na což nemáme hráče.

Trenér Pavel Hoftych po nevydařených
vystoupeních prohlásil, že změní přístup
k některým hráčům. Jak se to projevilo?

To nedokážu posoudit. Individuální přístup má

V létě se Luděk Zelenka oženil a s manželkou Danielou
čeká už třetího potomka. „U nás totiž pořád nejde elek-
trika…” říká s humorem sobě vlastním. K synu Samue-
lovi a dceři Elle přibude další kluk. „Bude to vánoční
dárek. Máme termín 24. prosince,” prozrazuje.
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HORY A HUNY
aneb

DVA KAMARÁDI, KAŽDÝ JINÝ

Luděk Zelenka má v týmu Českých Budějovic
dva velké přátele. Shodou okolností hrají oba
v obraně.

Z Brna se útočník Bohemky zná s Davidem
Horejšem. „Hory je vyloženě kamarádský typ
a dobrá duše. Jsme často ve spojení, navště-
vují se i naše rodiny. Je to hodně vděčný par-
ťák, protože bývá neustálým terčem vtípků
a nic si z nich nedělá. Jakmile se někde objeví,
všichni se do něj trefují,” říká Zelí a hned dává
k lepšímu jednu příhodu: „Loni na svatbě Petra
Švancary dostal strašnou sodu Hory i jeho
manželka. Švanci mu totiž pořád vyčítá, že
jenom zakopává balóny. No a najednou jsme se
v té příjemné atmosféře začali bavit o tom, jak
se vlastně Hory se svou ženou poznal. Tak jsem
řekl, že šla v Budějovicích kolem stadiónu,
Hory ji při obranném odkopu trefil míčem,
a když ho šel hledat, přišel s ní. To tam vyvo-
lalo všeobecné veselí.”

S Tomášem Hunalem působil Zelí na Žižkově
a v Teplicích. „Tam jsme spolu jezdili celý rok,”
vzpomíná na kamaráda, který je z úplně jiného
těsta. „Jakmile dostane levou nohu, je lepší ho
ani nezdravit. Je to morous. Na něj bych s ta-
kovými fórky netroufl,” přiznává. Zcela jinak
vystupuje řízný stoper českobudějovického
Dynama i na hřišti. „Na Hunyho se hraje
špatně, je to taková svině. To myslím samoz-
řejmě v dobrém. Nakope vám a ještě vám za
to vynadá, zatímco Hory se vám omluví,” směje
se Luděk Zelenka.

Ještě v letní přestávce se Luděk Zelenka zúčastnil cy-
klis tického závodu. Hrdě reprezentoval zelenobílé barvy
v cyklistickém dresu Bohemky.

i nadále, s hráči mluví jednotlivě. Se mnou jedná
pořád stejně. Pokud ho někteří hráči zklamali,
pak s nimi možná komunikuje jinak, ale to není
otázka pro mě.

Myslíte, že jste se šťastnou výhrou v Mladé
Boleslavi konečně chytili?

Je to velká psychická vzpruha. Smazali jsme
nulu na kontě vítězství a odrazili se ode dna.
Snad se to promítne do naší pohody, i když jsme
se minulý týden trápili v poháru v Ovčárech
a nepovedl se nám ani přátelák s Norimberkem.
Musíme to vítězství v Mladé Boleslavi potvrdit
třemi body s Českými Budějovicemi, jinak by ten
výsledek zase tak moc neznamenal.

Když nepočítáme Dalibora Slezáka, který
nastupuje spíš za béčko, jste v kabině nej-
starší. Máte nějaká privilegia?

Nic zvláštního, já bych to ani nechtěl. Jsme
tam přece všichni. Snad jenom taková ta kla-
sika: máme přednost, nenosíme brány a tak.

Devatenáctiletému Martinu Nešporovi ale
prý děláte mazáka…

To ani ne. Nemám rád starší hráče, kteří začali
takovou tu mazáckou vojnu a pak to chtějí mla-

dým dávat sežrat. Ta doba už na to není. Když
dám na tréninku dvě břevna a mladí žádné, tak
si zamachruju. Jinak ale ne. S Nešpym máme
k sobě blízko, on se mě občas na něco zeptá a já
se mu snažím poradit. Někdy mu řeknu, že kdy-
bych tohle zamlada udělal já Pavlovi Medyn-
skému v Jablonci, tak nevím… Třeba si dává
druhou porcičku občerstvení a starší hráči jdou
teprve ze hřiště. Za nás to bývalo tak, že staří
jedli a my jsme na ně koukali. Když dojedli,
řekli: Už můžete. Tak jsme začali jíst. Dneska
jsou mladí kluci oráchlejší, ale to se po nich
přece chce. Musejí být sebevědomí.

Tomáš Radotínský



Bohemians 1905 – SK Dynamo České Budějovice 11

Poslední vzájemný zápas vzbuzuje ve fanouš-
cích Bohemky hodně trpkou vzpomínku. Na

jaře 2008 to byl jeden z klíčových soubojů o zá-
chranu. České Budějovice v té době klesaly tabul-
kou dolů a byly jedním z kandidátů sestupu,
Bohemka se naopak herně zvedala a jela na jih
Čech s velkými nadějemi. Ty však zhatil bez-
krevný výkon. Fotbalisté Bohemians nenavázali
na dobré výkony v posledních zápasech a po špat-
ném výkonu podlehli českobudějovickému Dy-
namu 0:2. Utkání čtyři tisícovky diváků především
v prvním poločase nenadchlo, k vidění byl obou-
stranně tragický výkon, jehož ráz narušila jen
úvodní branka Svátka z 28. minuty. „Klokany” ale
tento gól z letargie nevytrhl, změna obrazu hry

Poslední zápas:
TRPKÁ VZPOMÍNKA

Branky: 28. Svátek, 60. Vozábal.

Rozhodčí: Paták – Kordula, Slavík.

ŽK: Žižka, Svátek, Vozábal – Kotyza, Knakal.

Diváků: 4518.

Sestava České Budějovice: Křížek – Leština, Horejš
(79. Homoláč), Hunal, Žižka – Šíma, Hílek, Vozábal
(84. Mašát), Dolejš – Mrkvička (67. Mezlík), Svátek.

Sestava Bohemians 1905: Zich – Knakal, Nikl, Lukáš,
Šmarda – Rezek, Vágner, Slezák (69. I. Hašek), P. Hašek
(46. Bartek) – Škoda, Ordoš (46. Kotyza).

České Budějovice – Bohemians 1905 2:0 (1:0)

přišla až po poločasovém střídání, kdy hru oživili
Kotyza s Bartkem. Paradoxně v době, kdy se Bo-
hemians dostávali do tlaku, udeřil na druhé straně
Vozábal a brankou v 60. minutě rozhodl o vítěz-
ství domácích. „Šest jarních kol jsme ze hřiště od-
cházeli se vztyčenou hlavou po kvalitním výkonu.
Těžce se mi hovoří, jsem vyděšený z našeho her-
ního projevu. Nebyl jsem zvyklý na to, že bychom
takhle nebojovali a naprosto odevzdali body. Sou-
peř byl jasně lepší, propadli jsme ve všech herních
činnostech. Chyběla nám agresivita, špatně jsme
se pohybovali. Mužstvo jako celek propadlo,
vůbec jsme nehráli, co jsme si řekli. S takovou vý-
konností do první ligy nepatříme,” přiznal na tis-
kové konferenci po prohraném utkání v Českých
Budějovicích trenér Zbyněk Busta. „Bohužel to byl
nejhorší zápas, jaký jsme na jaře odehráli,” neza-

krýval zklamání útočník Jan Rezek. „První půli
jsme nehorázným způsobem prospali, po pauze
jsme hráli to, co jsme měli, jenže druhý gól nás
zlomil” prohlásil Rezek. �

Poslední zápas:
TRPKÁ VZPOMÍNKA
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Omlouváme se fanouškům, tohle si od nás za
svoji věrnost nezaslouží,” řekl po utkání trenér

Bohemians 1905 Pavel Hoftych. Bohemka prohrála
doma podruhé za sebou. I když si tentokrát vytvo-
řila šance, opakovala se prohra 0:1. Velmi dobře
technicky vybavená Plzeň vyzrála na obranu Bohe-
mians již v prvním poločase, Bohemka i přes optic-
kou převahu už vyrovnat nedokázala. „Chyběl nám
vůdce, bylo to všechno alibistické, jen na pohled,
ale bez efektu,” dodal Hoftych. „Podobný průběh
jsme očekávali, podařilo se nám po hezké akci dát
gól, ve druhé půli se nám podařilo ubránit převaze
domácích, i když jsme měli dát pojišťující druhý
gól,” řekl k utkání Pavel Vrba, kouč Plzně. 

V sestavě Bohemians se poprvé objevila posila
z Mladé Boleslavi Tomáš Hrdlička, jinak zůstala se-
stava stejná jako v Olomouci. „Tomáš odehrál to, co
jsme o něj čekali, nezklamal. Hodně se tlačil i do
zakončení, jen ta střelba mohla být přesnější,”
zhodnotil výkon nové posily trenér Hoftych. Klokani
sice nenakopávali míče jako v minulém domácím
zápase s Jabloncem, snažili se o kombinaci, ale zá-

BOHEMIANS 1905 0

VIKTORIA PLZEŇ 1

loha hrála příliš pasivně a v útoku se nedařilo Har-
tigovi, který nevyhrával souboje ani neohrozil
branku. „Po hráčích jako je Mára Nikl a Lukáš Har-
tig chceme, aby byli i v době, kdy se nedaří vůdci
týmu. Tohle jsem absolutně postrádal,” vytkl Hof-
tych svým dvěma svěřencům.

Zeleno-bílí inkasovali v prvním poločase, ale vy-
tvořili si i možnosti. Pávek kroutil střelu k tyči, vy-
hlavičkoval ji plzeňský obránce, v závěru poločasu
Škoda skvěle posadil míč na hlavu Hartigovi, ten
minul. „Střídali jsme už relativně brzo, protože se
zápas nevyvíjel dobře. Hlavně jsem necítil, že by-
chom mohli být nebezpeční. Kaufman sice chtěl
hrát, ale míč mu odskakoval, nebyl čas zbytečně
čekat a šel tam Škodovka. Tomu se povedl závěr
první půle, ve druhé už to bylo statické. Ale postupně
se do toho zase dostane,” věří kouč Bohemians.

Bohemka často střílela – střely Pávka, Hrdličky
a Jindřiška patřily k nejnebezpečnějším. „Střelba

BOHEMIANS 1905 0

VIKTORIA PLZEŇ 1
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Branky: 30. Střihavka

Rozhodčí: Adam – Košec, Pospíšil.

ŽK: Štohanzl, Pávek, Bartek – Limberský, Bystroň, Petržela.

Diváků: 6 729.

BOHEMIANS 1905: Sňozík – Jindřišek, Nikl, Cseh, Rychlík – Štohanzl, Pávek (46. Róth), Hrdlička,
Bartek (74. Ibragimov) – Hartig, Kaufman (36. Škoda). 

VIKTORIA PLZEŇ: Daněk – Limberský (82. Rajtoral), Hájovský, Bystroň, Lecjaks – Petržela, Horváth, Rýdel,
Jiráček (74. Rezek) – Bakoš, Střihavka (88. Navrátil).

Bohemians 1905 – Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)

byla častější, ale čekal jsem, že budeme mít více
vyložených šancí a v nich že do toho prostě vletíme.
Bylo to všechno takové jen na oko, aby se neřeklo.
Přísně měřítko sneslo jen několik hráčů, a to spíše
jen z obrany a Sňozík,” dodal Hoftych.

Pro další zápasy se musí Bohemka doma zlep-
šit, teď už přijdou na řadu soupeři, kteří budou

zřejmě konkurenti ve spodní polovině tabulky.
„Musíme změnit přístup k některým hráčům. Tady
se hraje za Bohemku a pro lidi, kteří sem chodí.
Nestačí to jen odehrát a jít domů. Musí tomu
všichni dát více a to je úkol nás trenérů, abychom
to z nich dostali,” říká kouč.

�
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FK MLADÁ BOLESLAV 0

BOHEMIANS 1905 1

FK MLADÁ BOLESLAV 0

BOHEMIANS 1905 1

Prožil jednu z nejkrásnějších chvil na trenérské
lavičce. Rozhodly o tom jen vteřiny. „Byl to ob-

rovský nával radosti. Pro nás strašně důležité vítěz-
ství nejen bodově do tabulky, ale hlavně psychicky.
Už se nebude říkat, že jsme ještě nevyhráli, to na
mužstvo vždy dolehne,” říkal po zápase šťastný tre-
nér Pavel Hoftych, který společně s asistenty znovu
udělal změny v ofenzivních dvou řadách, a tentokrát
přinesly úspěch. Zato trenér Dušan Uhrin, který
i před utkáním přiznal, že je v něm „kus Bohemáka”,
příliš veselý nebyl. „Nedali jsme šance a pak jsme
takto soupeři darovali vítězství,” glosoval druhou po-
rážku v řadě. I před týdnem na Spartě dostali jeho
svěřenci rozhodující gól v poslední minutě. 

Trenéři museli především řešit rébus, co se zálo-
hou. Hrdlička nemohl nastoupit kvůli klauzuli ve
smlouvě o hostování, Dian bude chybět ještě tři
týdny, Kaufman si v týdnu natáhl sval, takže chyběl
klasický střední záložník. Na svá mládežnická léta
si tak musel vzpomenout Jan Štohanzl, který ve
středu zálohy hrával. „Pamatuji si ho jako středního
záložníka, má k tomu dobré technické předpo-
klady,” řekl k tomu kouč Hoftych. Premiéru v záloze
si odbyl Ivan Janek, kterého fanoušci znali jako pra-

vého beka, ale tam je vynikající Jindřišek. „Ivana
jsme na tomto postu zkoušeli v juniorce a vypadal
tam dobře. Potvrdil to v Boleslavi. V první půli byl
lepší než ve druhé. Přinesl na pravou stranu klid
a ve dvojici s Pepou Jindřiškem se velmi dobře do-
plňovali. Je to možnost i pro další zápasy. Ivan má
velmi dobré centry a to nám chybí,” zhodnotil po-
sunutí Janka o řadu výše kouč Bohemians 1905.

Poprvé po zranění se v základní sestavě objevil
Milan Škoda, s ním šel do hry Azíz Ibragimov. „Azíz
hodně pracoval, byl neustále v pohybu, Hodně
střídá dobré momenty s horšími, ale dnes bych ho
ocenil za nasazení a za střelbu. Škoďák vyhrával
souboje v první půlhodině, pak už tolik úspěšný
nebyl. To byla jedna z příčin, proč jsme se dostali
ve druhé půli pod tlak. Přestali jsme být úspěšní
vpředu a míče se rychle vracely na naši polovinu,”
okomentoval výkony obou útočníků trenér Hoftych.

Bohemka vstoupila do zápasu velmi dobře. Prvních
dvacet minut byla hodně aktivní. Kombinovala a sna-
žila se i o střelbu. Róth a zejména Ibragimov svým
střelami provětrali brankáře Vorla. Vyrovnaná hra se
postupně začala převažovat na stranu Boleslavi,
ovšem v závěru první půle už Bohemka opět srov-
nala krok a do kabin odcházela za potlesku fanoušků
Bohemians. „První poločas jsme odehráli podle mých
představ. Nepřijeli jsme sem betonovat, chtěli jsme
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Branky: 90.+3 Štohanzl

Rozhodčí: Kocourek – Hojsík, Jílek.

ŽK: Kulič – Cseh, Ibragimov, Janek, Škoda, Róth, Jindřišek.

Sestava Mladá Boleslav: Vorel – Kúdela, Rolko, Rajnoch, Djalovič – Mendy (80. Řezníček), Procházka, Sylvestre,
Táborský (81. Kysela) – Kulič, Chramosta.

Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Nikl, Cseh, Rychlík – Janek, Štohanzl, Pávek,
Róth (66. Bartek) – Ibragimov (71. Zelenka), Škoda (79. Lukáš).

Mladá Boleslav – Bohemians 1905 0:1 (0:1)

hrát aktivně a to se nám v první půli dařilo. Ještě
nám možná chyběla větší odvaha, abychom se pro-
tlačili před branku do vyložené šance. Ale i tak jsme
díky střelám byli nebezpeční,” hodnotil první půli
Pavel Hoftych, který na tento zápas vytáhl staré
tričko z loňské postupové sady. „Zkoušel jsem už
úplně všechno. V bílých tričkách jsme prohrávali, tak
jsem zkusil černé, i když je už staré.”

Ve druhém poločase kouzlo starého trika zafun-
govalo. Bohemka se dostala pod tlak, pomohly tyče
a především brankář Radek Sňozík. „Boleslav
zrychlila hru a především zapojila i krajní obránce,
což nám dělalo velké problémy. Nestíhali jsme,
ztráceli jsme balóny a vysilovali jsme se dlouhými
sprinty zpět. Pak už nám zákonitě chyběly síly, ale

kluci to zvládli skvěle,” prohlásil Hoftych. Trenérům
se povedla i střídání, zejména zkušení hráči přinesli
do hry uklidnění. „Zelenka i Lukáš odvedli velký kus
práce. Zelí na hrotu podržel balón, což se Škodovi
ve druhé půli nedařilo. Příchod Zelenky nás dostal
z největšího tlaku a v závěru se uplatnil i Lukáš na
defenzivním záložníkovi. Nakonec přihrál i na gól,”
vyzdvihl kouč přínos dvou zkušených fotbalistů.

Bohemka o výhře rozhodla v 93. minutě a při-
psala si první výhru v sezoně. „Je to moc důležité
pro psychiku. Je teď čtrnáct dní pauza, hned bude
větší chuť do práce a radost při pohledu na tabulku.
Máme šest bodů po šesti zápasech, třetí nejlepší
obranu, ještě ten útok vylepšit a je to v pořádku,”
usmívá se trenér Pavel Hoftych. �
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Ještě patnáct vteřin, nechám rozehrát ten
přímák,” říkal sudí Koucourek hráčům, když
se ho na hřišti ptali, kdy bude konec zápasu.

Brankář Vorel vykopl míč na hlavičku Lukáše, ten
přiťukl Štohanzlovi, který se s míčem pomazlil, po-
slechl výkřiky z lavičky a z půlky vystřelil na bránu.
Čtyři vteřiny před koncem avizovaného tříminuto-
vého nastavení zapadla jeho neuvěřitelná střela do
branky. Byl to bleskový úder, který odstartoval ze-
leno-bílou euforii. „Asi jsem ještě nikdy nebyl tak
šťastný, byl to neuvěřitelný pocit, protože to nikdo
nečekal,” říkal po utkání šťastný střelec Jan Što-
hanzl. Bohemka díky jeho neuvěřitelné brance
z půlky získala první výhru v letošní sezoně.

Po vyrovnané první půli se Bohemka dostala pod
tlak a celou druhou půli trnula a spoléhala přede-
vším na skvělé zákroky brankáře Sňozíka. Až přišla
93. minuta a gól, který vstoupí minimálně do his-
torie letošní Gambrinus ligy. „Vorel špatně vykopnul
míč. Letělo to těsně za půlku, odkud mi Pavel Lukáš
hlavou míč přiťukl. Chtěl jsem to podržet, ale z la-

vičky na mě křičeli, abych střílel. Říkal jsem si proč,
vždyť jsem na půlce. Ale podíval jsem se a branka
byla prázdná, tak jsem to zkusil a vyšlo to,” popi-
soval svoji životní branku čtyřiadvacetiletý fotba-
lista, který v létě přišel na přestup z Teplic. Na svém
kontě má zatím čtyři ligové góly, dva z nich dal v ze-
leno-bílém dresu. Je nejlepším a zároveň jediným
střelcem Bohemky v letošní sezoně. „Žádný kano-
nýr ale nejsem, prostě to zatím tak vyšlo,” dodal
Štohanzl, který hrál v Mladé Boleslavi své jubilejní
70. utkání v Gambrinus lize.

Když Štohanzl vystřelil zhruba ze 45 metrů, celý
stadion včetně hráčů jen zíral, jak to celé dopadne.
Míč bez dotyku o zem zaplul do sítě, Vorel už se ne-
stačil vrátit. „Trefil to přesně, nešlo to chytat, byla
to moje chyba,” řekl po utkání smutný hrdina z bo-
leslavské branky. „V mojí kariéře ještě takový gól
v zápase, ve kterém jsem byl jako trenér, nepadl,”
přiznali po utkání shodně oba trenéři. Ani Štohanzl
nemá s takovým zakončením bohaté zkušenosti.
„Nikdy se mi to ještě nepovedlo. Ale takový je fot-

ŠTOHANZLŮV
GÓL Z PŮLKY
ŠTOHANZLŮV
GÓL Z PŮLKY
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bal. Byl to šťastný gól, který nám může hodně po-
moct.”

Každá generace fanoušků Bohemky si takový gól
občas užije, ale ten Štohanzlův je přesto výji-
mečný – střelec to přesně takto chtěl, jeho před-
chůdci v zeleno-bílých dresech se podobně trefili
spíše omylem. V osmdesátých letech se něco po-
dobného povedlo populárnímu Jirkovi Sloupovi.
V utkání proti Interu Bratislava se od půlicí čáry
trefil přímo v Ďolíčku. „Pamatuji si na to, ale po-
drobnosti už si nevybavím. Byl jsem pod hlavní tri-
bunou, jeden z útočníků mi tam nabíhal, tak jsem
mu to chtěl nacentrovat. Ale míč mi skočil, gólman
už vybíhal na ten očekávaný centr a mě se to
svezlo po nártu a zapadlo až do brány,” vzpomíná
Jirka Sloup, který s velkým uspokojením přijal
zprávu o výhře Bohemky. „Byl jsem v Plzni na fot-
bale, je to skvělé.”

V roce 1994 viděl Ďolíček další podobnou branku.
Jaroslav Kamenický tak překonal libereckého bran-
káře Maiera. Kamenického branka z půlky byla vy-

hlášena gólem desetiletí. Do této společnosti se
nyní zařadil i Jan Štohanzl, ovšem jeho gól je o to
cennější, že autor tento úmysl zamýšlel. Teď už
bude žít branka svým životem v různých anketách,
pro Bohemku jsou v tuto chvíli nejdůležitější tři
body. �



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

30
Tomáš Hrdlička

17. 2. 1982
záložník

81 kg, 184 cm

24
Michal Pávek

13. 2. 1985
obránce

75 kg, 185 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

Leckdo si určitě vzpomene na náš podzimní
domácí duel s Českými Budějovicemi před
dvěma roky, který jsme prohráli 2:0. Jihoče-

chy hned ve čtyřech případech zachránila branková
konstrukce a oba jejich góly padly po střelách
smolně tečovaných zelenobílými obránci. Soupeř,
jenž po většinu zápasu polehával na hřišti, hrál ty-
pickou hru na brejky a my jsme se s tím nedokázali
vyrovnat. Zajímavé je, že kolo před tím jsme také
hráli v Mladé Boleslavi a prohráli shodně 2:0. Nikdo
by se určitě nezlobil, kdyby se historie opakovala
a stejný výsledek, jaký jsme před dvěma týdny
uhráli ve městě automobilů, se opakoval i v neděli. 

SK Dynamo České Budějovice je relativně stabil-
ním účastníkem naší nejvyšší soutěže. Několikrát
se mu sice nepodařilo odvrátit pád do druhé ligy,
příslušnost mezi elitu, však Jihočeši vždy prokázali
okamžitým suverénním návratem. Největšími
úspěchy v historii klubu jsou dvě šestá místa v se-
zonách 1993/94 a 1996/97. Za úspěch, jestli se to
tak dá říct, je možné považovat i vychování něko-
lika špičkových fotbalistů. Za všechny jmenujme
obránce Františka Straku, dlouholetého kapitána
reprezentace Jiřího Němce a především dnes již ta-
křka legendu, Karla Pohorského. 

V minulé sezoně se Jihočeši bez problémů za-
chránili, s 36 body obsadili 10. místo tabulky. Vel-
kou část z nich dosáhli remízami. Na svém kontě
jich nakonec měli celých patnáct, jinými slovy ne-
rozhodným výsledkem skončil každý jejich druhý
zápas. Za celou sezonu venku například ani jednou
nevyhráli a vstřelili pouhé čtyři branky, zato osm-
krát remizovali a z toho pětkrát 0:0. 

Letos se mužstvu trenéra Pavla Tobiáše každo-
pádně příliš nedaří. Se čtyřmi body, za jedno vítěz-
ství a remízu, je zatím na 14. místě průběžné
tabulky. Plný bodový zisk si Jihočeši připsali kupo-

SK Dynamo České Budějovice

divu venku, ve druhém ligovém kole na Strahově se
Střížkovem. Ještě předtím dokázali doma remizo-
vat 1:1 se současným leaderem z Jablonce. Po-
slední čtyři kola nezískali českobudějovičtí ani bod,
naposledy doma prohráli 2:1 s Baníkem Ostrava,
když ještě šest minut před koncem vedli. O kolo
předtím si odvezli tříbrankový výprask z Liberce.
Vedení mužstva zůstává zatím každopádně v klidu
a žádné odvolání trenéra Tobiáše neplánuje.

Na koho si budeme muset dávat největší pozor?
Určitě na slovenskou posilu do útoku Lubomíra
Meszároše, který skóroval v obou úvodních zápa-
sech. Zatím nastoupil ve všech šesti zápasech
a v každém se dostal minimálně do jedné šance.
Hru zálohy diriguje solidně technicky disponovaný
Petr Benát, jenž byl za své jarní výkony dokonce
nominován do reprezentace k přípravnému zápasu
s Maltou. Obranné čtveřici pak šéfuje velezkušený
Tomáš Hunal. 

Jak již bylo řečeno, před dvěma lety jsme s Bu-
dějovicemi doma prohráli 2:0. V samotném utkání
jsme rozhodně nebyli horším týmem, ale soupeř si
vybral pořádnou dávku štěstí. První branka padla
po nešťastné teči Pavla Lukáše, druhý gól si stejně
smolně srazil do branky Lukáš Marek. Jarní odveta
na jihu Čech skončila úplně stejným výsledkem
a do novodobých dějin klubu se zapsal jako jeden
z nejhorších zápasů, jaký jsme kdy sehráli. Nejlépe
to asi vystihují slova tehdejšího trenéra Zbyňka
Busty: „Těžce se mi hovoří, jsem vyděšený z na-
šeho herního projevu. Nebyl jsem zvyklý na to, že
bychom takhle nebojovali a naprosto odevzdali
body. Soupeř byl jasně lepší, propadli jsme ve
všech herních činnostech. Chyběla nám agresivita,
špatně jsme se pohybovali. Mužstvo jako celek pro-
padlo, vůbec jsme nehráli, co jsme si řekli. S tako-
vou výkonností do první ligy nepatříme.” �

SK Dynamo České Budějovice
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Jelikož uplynulý víkend měla liga reprezentační
přestávku, vydala se Bohemka na zajímavý

přátelský zápas do Norimberka. Proti bundesligo-
vému klubu nastoupili v nejsilnější sestavě, v plné
síle se představil i domácí celek. První poločas před-
váděla Bohemka velmi dobrý fotbal a hrál se vy-
rovnaný zápas. „V první půli jsme plnili přesně
stanovené úkoly. Pak jsme ale asi podlehli dojmu,
že na soupeře máme a přišly tři rány, které náš
výkon znehodnotily,” říkal po utkání trenér Pavel
Hoftych. Ve druhém poločase sice domácí hráli
o deseti, přesto dokázali třikrát skórovat. „Ve druhé
půli to z naší strany byl hrozný výkon. Domácí nás
v pohodě přehráli a ještě jsme jim nabídli šance ke
skórování,” dodal Hoftych, který zkoušel různé
herní varianty a změny na několika postech. „Zkou-
šeli jsme hráče na některých jiných postech, než
hrají obvykle. Tento zápas nám ukázal, že ne každý
dokáže obětovat vše, stále nám u některých hráčů
chybí maximální odhodlání. Pokud se to bude opa-
kovat, nemají takoví hráči v Bohemce co dělat.
V současné době končí jedna etapa budování kádru
a v zimě bychom chtěli dokončit druhou tak, aby se
s tímto kádrem mohlo pracovat dlouhodobě. Proto
máme některé hráče na krátkodobé hostování,
abychom si je otestovali, zda jsou schopni dlouho-
době pomoci Bohemce,” vysvětluje trenér Hoftych.

V Norimberku se na Bohemku přišlo podívat při-
bližně sedm stovek fanoušků. Vytrvalý déšť ustal

těsně před výkopem a hrálo se tak za příjemného
počasí. Do svého bývalého působiště se vrátil
Marek Nikl, který zde devět let působil. „Z doby
mého působení zůstalo v kádru asi pět až sedm
hráčů. Nejblíže z nich mám asi k Marku Mintálovi,
se kterým jsem si před chvílí telefonoval. Každo-
pádně do mužstva přišla v poslední době řada na-
dějných mladíků a vedení jim dává hodně prostoru.
Ve druhé lize jim to šlapalo, po návratu do bundes-
ligy už to tak slavné není. Po čtyřech kolech jsou
předposlední se dvěma body za dvě remízy,” za-
vzpomínal Marek Nikl, který v Norimberku zůstal
i po zápase a do Prahy se vrátil až po víkendu. „Těšil
jsem se moc, před zápasem jsem se telefonicky ho-
vořil s několika známými a domlouval jsem se na
setkání. Mimo jiné jsem mluvil s Tomášem Galás-
kem, který se kousek do Norimberka usadil a jak
jsem se právě dozvěděl, bude hrát místní Bavor-
skou ligu (pátá nejvyšší soutěž v Německu).” �

Příprava
v Norimberku
Příprava
v Norimberku

Branky: 55. Beinjalen, 63. Mintál z pen., 89. Eigler

Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek (70. Pávek),
Nikl, Lukáš, Rychlík – Janek (65. Hašek), Hrdlička, Štohanzl,
Bartek – Škoda (65. Kaufman), Hartig (46. Zelenka).

1. FC NORIMBERK – BOHEMIANS 1905 3:0
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V rámci 2.kola Ondrášovka cupu zavítala Bo-
hemka na hřiště třetiligových Ovčár, které
se pohybují na čele ČFL. Z počátečního oťu-

kávání obou jedenáctek, které se od těch víkendo-
vých mistrovských přece jen trochu lišily, sem tam
přilétl do pokutového území centr. První pořádná
akce už skončila v síti. Překvapivě v té hostující. Po
rohu Pražanů domácí zaútočili do rozhozené ob-
rany tak bleskově, že se Hyka ocitl tváří v tvář
brankáři Markovi a nadvakrát uspěl – 1:0. Po zby-
tek poločasu se hrál vyrovnaný fotbal. Snažení za-
skočených hostů povětšinou končilo kolem domácí
šestnáctky. S centrovanými balony si gólman
Straka bez problémů poradil. Hostující obranu udr-
žoval v připravenosti neúnavný Hyka. V závěru po-
ločasu museli domácí hned dvakrát vynuceně
střídat. A nové síly jako by byly na hřišti cítit. Do
zakončení se opakovaně tlačil Jeník. Po jeho nepo-
vedené střele a ruce jednoho z bránících domácí
dokonce žádali penaltu. Rozhodčí ale nápovědu
nevyslyšel. I tak doprovázel aktéry do kabin bouř-
livý potlesk. Jak dlouho vydrží domácí se silami?
Hlavní otázka pro druhý díl dramatu. Vedení si
v něm Ovčárští užívali už jen sedm minut. Na še-
stnáctce se do míče opřel Lukáš a přízemní ranou
k tyči srovnal. Za dalších osm minut už favorit vedl

Ondrášovka cup: postup na penalty

Branky: 11. a 85. Hyka – 51. Lukáš, 60. Škoda. 

Rozhodčí: Hrubeš. 

ŽK: 66. Matějček, 70. Martínek. 

Diváci: 1120.

Poločas: 1:0.

Ovčáry: Straka – Matějček, Ondrák, Kovařík, Viskup (37. Horák)
– Krejcar, Studený, Martínek, Maršner (34. Jeník) – Hyka,
Štefan (70. Dido). Trenér Pavel Janeček. 

Bohemians 1905: Marek – Janek, Lukáš, Pávek,
Hrdlička – Hašek, Adam (57. Kavka), Kaufman,
Róth – Škoda, Zelenka (79. Bartek).

Ovčáry – Bohemians 1905 2:2, na pen. 3:4

a zdálo se, že si zápas pohlídá. Do centru Rótha
vlétl Škoda a jeho hlavička se pomocí břevna za-
stavila až v síti – 1:2. Domácí se však nevzdali a až
nečekaně snadno se dostávali do velkých šancí.
Snad jen další ostrá hlavička Škody, tentokrát
těsně vedle, stojí za zmínku. To na bránu, za kte-
rou se sešli vršovičtí kotelníci, létaly míče pod-
statně častěji. Pokusy Martínka a Studeného se
mezi tři tyče nevešly. Do varu dostávaly diváky
hlavně souboje Hyky s Markem. Navrch v nich měl
dlouho hostující brankář. Až přišla 85. minuta,
další rohový kop a vyrovnání. Hyka tentokrát na-
směroval hlavičku na zadní tyč nechytatelně – 2:2.
Když v závěru nedotáhli své průniky střídající Dido
a na druhé straně Škoda, přišly na řadu penalty.
Rozstřel začal pro domácí nejlépe, jak mohl. Hašek
vůbec netrefil bránu. Na další neúspěšný pokus se
čekalo do třetí série. Tentokrát selhal domácí stře-
lec. Krejcara vychytal Marek. Následné tři kopy
skončily neomylně v síti, takže před pátým střel-
cem Sokola Martínkem stál těžký úkol: pro zacho-
vání naděje musel dát. Jenže Marek byl znovu
proti. Domácí hráč padl k zemi. Bohemka postou-
pila do 3. kola Ondrášovka cupu, v němž se střetně
s Třincem. Na sever Moravy se vydá ve středu 23.
září, utkání se hraje od 16:30. �

Ondrášovka cup: postup na penalty
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VŽDYCKY JSME 

Bohemians 1905 – FC Viktoria Plzeň

VŽDYCKY JSME 
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S VÁMI!

FK Mladá boleslav – Bohemians 1905

S VÁMI!
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Jak určitě dobře víte, ve světě existuje fotbalový
klub Bohemians v Irském Dublinu. Další Bo-

hemka, tentokrát celá obec, se nachází na Ukrajině
(Mykolajivská oblast – Vradijivskij rajon; 140 km
severně od Oděsy). Tato obec byla založena ve stej-
ném roce jako náš klub, tedy v roce 1905. Založili

BOHEMKA NA UKRAJINĚBOHEMKA NA UKRAJINĚ
ji potomci pobělohorských exulantů z Čech, kteří ve
své rodné zemi nenašli dostatek prostoru pro svoji
českobratrskou víru a proto se vydali hledat vlastní
zem do daleké Ukrajiny.

Vesnici založilo několik rodin a dodnes se tu ho-
voří česky, přestože etnických Čechů zde žije ne-

celá polovina a mnoho rodin je smíšených. Obec
Bohemka dnes čítá zhruba 400 obyvatel. Ve vesnici
se dodnes mluví „bohemskou češtinou” a pokud
sem zavítáte, rozhodně se domluvíte. Bezesporu
také díky místní čtyřleté základní škole, kde se od
roku 1992 opět pravidelně vyučuje český jazyk.
Výuku zajišťuje v rámci úspor školního rozpočtu
místní učitelka. Dvakrát týdně ve všech čtyřech
ročnících jí v lavicích naslouchají i děti z ukrajin-
ských, ruských či moldavských rodin.

Pokusil jsem se navázat kontakt se starousedlíky
a přes jednu z členek krajanského sdružení zjišťo-
val, zda v obci mají vlastní fotbalový klub. Bohužel
jde o malou obec, spíše zemědělsky založenou
a fotbal tu hrají jen na místním plácku, vlastní
hřiště je mimo jejich možnosti.

Alespoň jsem tedy předal místním Klokana, pro-
gram ze zápasu s Brnem z prvního kola letošního li-
gového ročníku. Klouček byl nadšen a již se chystal
na počítač, kde si prý vyhledá něco o klubu Bohe-
mians 1905. Takže jsme získali dalšího fanouška
našeho klubu v zahraničí. Bohemka je i na Ukrajině
a kdo chcete, můžete sem zavítat, budete vítáni.

Norman David
Fanoušek Norman u památníku prvních obyva-
tel Bohemky z roku 1905

Fanoušek Norman u cedule začátku obceVesníce Bohemka
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očima fanoušků

VÝJEZD DO OVČÁRVÝJEZD DO OVČÁR
Autor: laura

Haló haló opět se vám hlásí Laura
z mokrý čtvrti, tentokrát přiná-

ším krátký popis z výletu do Ovčár.
Jede nakonec parta hic, teda nej-

větší parta lůzrů, co si dovedete
představit, páč když je na Česko-
moravský o čtvrt hodiny později,
než bylo domluveno, vítám slovy, že
si jdeme nejdřív koupit pivo, jeden
mi odpoví že řídí a druhej, že absti-
nuje!!!

Hned zkraje musím zmínit, že se
mi tentokrát podařilo vštípit Lombar-
dovi zásady bezpečné jízdy podle
Laury, tzn. nepojedeš rychle!, což si
Lomb přebral tak, že jel po dálnici 90km/h, dávali
si nás i tatíci ve stodváce jedoucí na zahrádku sklí-
zet mrkev, autoškoly, blondýny a suzuki krabičky
s motorem 1. nic.

V Ovčárech jsme za dvacku zaparkovali na lu-
xusním poli krátce po sklizni, aut jak kdyby kon-
certoval markýz john, prostě akce. Lombardo
nasadil mexický klobouk, já putovní klobouk tulla-
more dew a Loupák klasika bohemácký klobouček
a jdem na to!

DÁLE V BODECH:
� ke kvalitě piva a klobás: pivo teplejší G a fronta
zprvu delší než mě baví, klobása od pohledu koň-

ská (zvenčí černá zevnitř rudá), Lom-
bardo ji ale pochopitelně sežral.
� ke kvalitě fandění: zprvu spíše
ojedinělé výkřiky, posero posranej,
na ovčá.. á.. ehm..cku? rech? ehm
ehm, prostě nikomu se do toho moc
nechtělo.  S postupem času se to
lepšilo, možná si někdo naivně my-
slel, že když se bude víc fandit, bude
se líp hrát, ale to byl samozřejmě
omyl.
� ke kvalitě fotbalu: radost se po-
dívat, několik velmi pěkných akcí,
přesné přihrávky, veliká chuť a bo-
jovnost, nicméně teď mluvím bohu-

žel o týmu soupeře. Z naší strany mi hra silně
připomínala onu pověstnou přípravu se Spartou
Krč v Blšanech, zejména bych chtěla vyzdvihnout
výkon pana Kaufmana, který úspěšně prokaufoval
vše, co nakoupil, dále se mi pak velmi líbil náš gól-
man, co zezadu vypadá jako Martin Vaniak. Nic na-
plat, nestálo to za mnoho, avšak emoce mnou až
zas tak necloumaly, fanouškovsky jsem si naopak
myslím celkem přišla na své, jelikož to bylo drámo
až do samého konce.

Podivovala jsem se jen nad motivací pár krátko-
zrakých spolupříznivců, kteřížto pravidelně podlé-
hají nutkavé potřebě navštívit fotbalový trávník,

orosit si nohy v trávě, či co... Aby
nám pak několik KOVIS security zou-
falců muselo téměř plačky sdělovat,
že nás měli za lepší fanoušky, než
skutečně jsme. Škoda jen, že to sdě-
lovali hlavně nám, spořádaně stojí-
cím za zábradlím. I gauner Lom bar do
si provokativně sedl na pažit a s vý-
razem sedícího budhy se odmítal
hnout.

Ale což, i pan Loupák si nakonec
(tedy vlastně ihned po příjezdu) to
pivko dopřál se slovy, že desítka
přece není alkohol, potkali jsme pár
známých, pěkně se opálili, pokecali,
zanadávali, vyhráli, zajásali a odjeli.

No neberte to.
�



Bohemians 1905 mají za sebou první zápasy
v nejvyšší futsalové lize. Na jejich premié-
rový start se přišel podívat i šéf futsalo-

vého úseku ČMFS Otakar Mestek, tradiční pražské
derby přilákalo i stovky fanoušků. V hale v Edenu
měla herní i diváckou převahu Slavia, ale Klokani
hráli velmi organizovaně a většinu prvního polo-
času i vedli. Vynikající atmosféra byla i v hledišti.
Slavii podporovalo jádro fotbalového kotle, čer-
veno-bilí měli početní převahu, stohlavému kotli
červeno-bílých ale úspěšně vzdorovaly desítky ze-
leno-bílých fanoušků. Celkem se v Edenu sešlo při-
bližně pět stovek fanoušků, kteří viděli zajímavý
zápas, ale s minimem gólů.  Obě branky se zrodily
v prvním dějství a orámovaly první poločas. O tu
první se postaral ve 3. minutě po Dvořákově asis-
tenci Samek a znamenala vedení Bohemky 1:0.
Druhá branka naopak přišla tři minuty před pře-
stávkou. Po kombinaci Pleyera s úspěšně zakon-
čujícím Ulichem znamenala srovnání na 1:1, které
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jak se nakonec ukázalo bylo i konečné. Právě bý-
valý fotbalista Ivo Ulich patřil k největším oporám
Slavie, Bohemka se prezentovala kolektivním vý-
konem, technickými kousky zaujal Jakub Slu-
néčko, kdysi velký talent Bohemians, který vyrostl
v mládeži Klokanů. Vynikající brankář Kudrna po-
držel Bohemku ve druhém poločase, kdy tlak Sla-
vie sílil, ale Bohemka odolala. Nakonec sama
mohla skórovat v závěru z několika brejků, ale
skóre nakonec zůstalo vyrovnané. Po utkání, které
se hraje na 2 x 20 minut čistého času, se tak ra-
dovaly oba tábory, i když původně byla favoritem
Slavia.

FUTSALISTÉ
ROZEHRÁLI SEZONU
FUTSALISTÉ
ROZEHRÁLI SEZONU

Branka Bohemians 1905: 1x Samek (as. Dvořák)

Sestava Bohemians 1905: Kudrna, Havel – Šnídl,
Junek, Mrština, Slunéčko – Vrána, Málek, Samek,
Dvořák – Rosenkranz, Turek.

Slavia – Bohemians 1905 1:1
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Kdo by po losu 1. ligy čekal, že
po úvodních dvou kolech budou
futsalisté Bohemians 1905 bez
porážky, ten by byl považován za
velkého optimistu. Ale nyní je to
fakt. V prvním domácím utkání
totiž „klokani” sehráli velkou
bitvu s Balticflorou Teplice
a stejně jako se Slavií dotáhli ut-
kání do remízového závěru.

Ve strhujícím duelu byli favori-
tem hosté, kteří nastoupili již se
svým kapitánem Dlouhým. Baltic-
flora také vstoupila do utkání ak-
tivněji a tlačila se do zakončení,
kde jí ale byl velkou překážkou brankář Kudrna. Ten
se vyznamenal v 7. minutě. Za faul na Djatlova
totiž kopal Dlouhý pokutový kop, který mu však do-
mácí gólman chytil! 

O tři minuty později padla první branka utkání
a bylo to do sítě hostů. Domácí totiž vybojovali na
polovině hřiště míč, Junek ho potáhl po pravé
straně, našel před brankou Slunéčka a ten se ne-
mýlil – 1:0. Teplice pak stupňovaly svůj tlak, ale
i domácí se dostávali do šancí, štěstí jim však v kon-
covce také nepřálo, jako Slunéčkovi při teči míče
nastřeleného Šnídlem, protože míč skončil na tyči. 

Ve druhé části prvního poločasu
Balticflora mocně přidala a dlouho
se držela na polovině domácího
týmu. A z jedné z akcí přišlo
 vyrovnání. Kombinační hrou se
dostal míč k Reinhardtovi, ten
patou přisunul Evandrovi, který
ukončil teplického týmu – 1:1.
V poslední minutě před pauzou
měl další velkou šanci Slunéčko,
ale nevyužil jí...

Úvod druhého poločasu byl
hodně překvapivý, byli to totiž do-
mácí, kdo zatlačil soupeře před
jeho branku, ale nejnebezpečnější

situaci, kdy Vrána střílel do odkryté branky, zachrá-
nil kapitán Teplic Dlouhý. Pak se ale Balticflora pos-
tavila na nohy a šla do vedení. Skvělou individuální
akci rozjel Reinhardt, předložil míč Tolstovovi a ten
ho zasunul do sítě – 1:2. 

Ale radost z vedení vydržela hostům jen tři minuty.
Po nich totiž předložil Mrština z rohového kopu míč
Šnídlovi, ten se do něj opřel a jeho cestě do sítě ne-
zabránil ani jinak vynikající Vozár – 2:2. Utkání pak
spělo k závěru za několika šancí na obou stranách.
Domácím vydrželi síly až do konce, přesto se Teplice
snažily získat výhru na svou stranu. Poslední šanci
utkání zmařil Gracianovi čtyři vteřiny před koncem
nejlepší muž utkání, domácí gólman Kudrna. �

Branky: 10. Slunéčko, 30. Šnídl – 18. Evandro, 27. Tolstov

Bohemians: Kudrna, Havel – Šnídl, Slunéčko, Rozenkranz,
Junek, Mrština, Dvořák, Turek, Samek, Málek, Vrána

Bohemians 1905 – Balticflora Teplice 2:2 (1:1)
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Futsalové družstvo Klokanek se chystá na další
sezonu. Pro letošní letní soustředění jsme po

dlouhém bádání zvolili malebné město Soběslav le-
žící 20 km jižně od Tábora, směr České Budějovice. 

Hned po příjezdu na místo našeho týdenního sou-
středění nám srdce zaplesalo nad nádherným spor-
tovním areálem v prostorách TJ Spartaku Soběslav.
Areál prošel velkou rekonstrukcí po povodních roku
2002. Na první pohled vás zaujme antukový atletický
ovál, ve kterém dominuje nádherné fotbalové hřiště,
kde mají své zázemí fotbalisté FK Rašelina Soběslav. 

Ubytováni jsme byli v útrobách Zimního sta-
dionu TJ Spartaku. Jelikož naše pokoje přímo sou-
sedily s ledovou plochou, nebylo divu, že nám byla
v areálu zima. Dělali jsem, co jsme mohli, aby-
chom se zahřáli. Proto jsme hned první večer vy-
razili prověřit kvalitu místní diskotéky Paluba.
Uvítaly nás staré dobré „ fláky”, a v tu ránu nám
byl parket malý. To jsme ještě netušili, že nás
ráno čeká první trénink v podobě 12-ti minuto-
vého vytrvalostního běhu. Naštěstí se nad námi
slitoval správce areálu a přestože venku bylo až
35°C, zprovoznil topení. 

KLOKANKY
V PŘÍPRAVĚ

Soběslav, Soběslav
překrásné město…

Hlavním úkolem pro letošní soustředění bylo zdo-
konalení se v práci s balónem, zejména v kličkách.
Trenéři byli nekompromisní, doufejme, že se jejich
úsilí projeví v herních situacích. 

Byly dny, kdy jsme sotva lezly. Sílu a energii jsme
dobíjely skvělým jídlem v místním Motorestu Lada,
hned naproti areálu, kde se o nás fantasticky staral
provozní Vladimír Bína a jeho tým (za což mu patří
velký dík). Že jsme v dobrých rukou, jsme zjistili
i díky zelenobílé výzdobě za výčepním pultem.

Město Soběslav nás doslova a do písmene učaro-
valo jedinečným sportovním zázemím, ale také his-
torickým prostředím. Není divu, že pro letní
soustředění 2010 jsme jednohlasně zvolili znovu
město Soběslav… �

KLOKANKY
V PŘÍPRAVĚ

Soběslav, Soběslav
překrásné město…

DFK KLOKANKY HLEDAJÍ BRANKÁŘKY
V případě zájmu nás kontaktujte na:
www.klokanky.wz.cz
nebo emailem na: klokanky@seznam.cz
nebo telefonicky na:606 448 187





CU Bohemians – Partneři mládeže
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MLADÍ A NADĚJNÍ…
V kolika letech jsi

začínal s fotbalem
a kdo tě k němu při-
vedl?

K fotbalu mě přivedl
táta a bylo mi 7 let.

Jaká byla tvoje
cesta do Bohemky?

S fotbalem jsem začí-
nal v klubu FC Real, kde
jsem hrál za mladší pří-
pravku. Poté jsem pře-

stoupil do Motorletu. Právě tam jsem se naučil své
první kličky a přihrávky. V deseti letech jsem pře-

Ondřej Jelínek,
narozen 24. 7. 1995, starší žák

stoupil do Bohemky, kde jsem začal trénovat pod
vedením trenéra Drbohlava.

Jaký je tvůj fotbalový vzor?
Mým fotbalovým vzorem je Jose Bosingwa, krajní

obránce anglického týmu Chelsea FC. Josefa Jin-
dřiška jsem si nevybral jen proto, že hraje na mém
postu, ale především proto, že je tvrdý, důrazný
a nikdo přes něj nepřejde. Má fotbalové vlastnosti,
ve kterých se ještě hodně musím zdokonalovat.

Oblíbený film, hudební skupina?
Můj oblíbený film je Policejní akademie a hu-

dební skupina jednoznačně Linkin Park.

Oblíbené jídlo?
Tady mám taky jasno. Je to bramborový kned-

lík s červeným zelím a uzeným masem. Ale přes
sezónu si tohoto jídla moc neužiju.

S Ondrou je radost pracovat. Je
to nejen vynikající hráč, ale
i člověk. Za svou trenérskou
kariéru jsem pracoval jen
s málo takto charakterně vý-
borných hráčů. Ondra nikdy nic
nevypustí. Jeho obrovskou
předností je přehled ve hře,
dobře ji čte, a tak některým nebezpečným situa-
cím dokáže touto vlastností předcházet. Velké
plus vidím v tom, že Ondra vždy staví týmový
výkon nad svůj osobní. Dokáže se pro tým oběto-
vat. Jediný menší nedostatek má v tom, že je

někdy až moc
hodný. Přede-
vším na hřišti
bych od něj oče-
kával o něco
větší drzost. Po -
kud na sobě
bude pracovat,
tak jako dopo-
sud, tak o On d -
rovi ještě určitě
uslyšíme.
Jaroslav Rychlý

JAK HO VIDÍ TRENÉR…
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Divize A
kolo Den Čas Domácí Hosté

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

2. 15. 8. 10:15 Bohemians 1905 B Tábor

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

Branky Bohemians: 58. Hašek, 90. Himl z pen.
Diváků: 300.
Bohemians 1905 B: Kamisch – Baubín, Kolísek, Brhlík,
Ježdík – Himl, Hrdlička, Slezák, Hašek – Nešpor
(33. Fadrný, 90. Gröbl), Kavka.

Bohemians 1905 B – Meteor 2:1 (0:1)
4. kolo

Branky: 31.+89.z pen. Walter, 40. Horváth,
45. Neuberg – 1. Pavlík.
ČK: 31. Brhlík.
Bohemians 1905: Kamisch – Barros, Kolísek, Brhlík,
Ježdík – Květoň (52. Gröbl), Slezák, Augustín (70. Hauer),
Pavlík (42. Baubín) – Himl, Kavka.

Votice – Bohemians 1905 B 4:1 (3:1)
5. kolo

Uplynulá kola nám ukázala dvě tváře mladého
mužstva. Při utkání s Meteorem jsem doká-
zali skóre otočit. Sice jsme prohrávali 0:1,

ale šli jsme tvrdě za třemi body a vyplatilo se. Měli
jsme dobrý úvod do zápasu, pak jsme ale dostali
gól a všechno jsme honili v závěru. V dobrém světle
se ukázal Ivan Hašek, který byl u obou gólů. První
dal společně s Hrdličkou – trefili se současně do
míče a o autorství si pak stříhali ve středovém
kruhu. Druhý gól zařídil „Háša” drzým průnikem do
vápna a byla na něj jasná penalta v poslední mi-
nutě. Na Ivanovi vidíme velkou chuť po zranění
a říká si o místo v A-týmu. Všichni mu to moc přejí,
protože těch zranění už měl opravdu dost a potře-
boval by odehrát souvisle celou sezonu, aby pro-
měnil svůj talent. Zatímco proti Meteoru byli v naší
sestavě i někteří hráči áčka, ve Voticích jsme se
předvedli čistě s mladíky a se Slezim. Přestože jsme
do zápasu dobře vstoupili, nakonec jsme neodehráli
dobrý zápas. Vlastní chybou jsme se dostali do
kolen. Byla z toho penalta, vyloučení a už se to
vezlo. Domácí mají zkušený tým, navíc rozhodčí
jsou zde tradičně přísní. Takže naši mladíci dostali
pěknou divizní lekci. Dostali jsme sedm žlutých,
jednu červenou, kopala se proti nám penalta a ještě
nám nasypali čtyři góly. Občas je taková škola po-
třeba, protože i to je dospělý fotbal. Nicméně jsme
neustále v horní části tabulky, máme na svém
kontě tři vítězství z pěti zápasů a několik individua-
lit se jeví dobře i směrem k A-týmu.

VVÁÁCCLLAAVV  HHRRAADDEECCKKÝÝ
ttrreennéérr  BB--ttýýmmuu

Škola
ve Voticích

TABULKA PO 2. KOLE:
Tým PZ V R P VG:OG PB

1. 1.FK Příbram B 5 4 1 0 12:4 13

2. Slavoj Řevnice 5 4 0 1 16:5 12

3. FK Tachov 5 4 0 1 18:8 12

4. Kunice 5 3 2 0 4:0 11

5. Jiskra Domažlice 5 3 0 2 11:4 9

6. Bohemians 1905 B 5 3 0 2 11:7 9

7. FK Tábor 5 3 0 2 7:9 9

8. Malše Roudné 5 2 2 1 7:5 8

9. SK Marila Votice 5 2 1 2 11:9 7

10. Jiskra Třeboň 5 2 1 2 7:5 7

11. FK Meteor Praha VIII 5 2 1 2 8:11 7

12. FK Hořovicko 5 2 0 3 5:8 6

13. SK Benešov 5 1 0 4 7:19 3

14. FK Dukla Praha B 5 0 1 4 5:13 1

15. SK Senco Doubravka 5 0 1 4 6:17 1

16. SK Strakonice 1908 5 0 0 5 3:14 0

Škola
ve Voticích
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42 Bohemians 1905 – SK Dynamo České Budějovice

VŽDYCKY
JSME S VÁMI!

TERMÍNOVÁ LISTINA
BOHEMIANS 1905
A-TÝM, PODZIM 2009
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TERMÍNOVÁ LISTINA
BOHEMIANS 1905
A-TÝM, PODZIM 2009

1. kolo – 7352 diváků 0:0 Bohemians 1905
1. FC Brno

2. kolo – 15921 diváků 0:0 AC Sparta Praha
Bohemians 1905

3. kolo – 6914 diváků 0:1 Bohemians 1905
FK Baumit Jablonec

4. kolo – 4880 diváků 1:1 SK Sigma Olomouc
Bohemians 1905

5. kolo – 6729 diváků 0:1 Bohemians 1905
FC Viktoria Plzeň

6. kolo – 4352 diváků 0:1 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 – 26. 9. sobota 18:15 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 Baumit Jablonec 6 4 2 0 9:5 14

2. FK Teplice 6 3 3 0 12:6 12

3. SK Slavia Praha 6 3 2 1 9:5 11

4. 1. FC Brno 6 3 2 1 7:4 11

5. FC Baník Ostrava 6 3 2 1 7:5 11

6. FK Mladá Boleslav 6 3 1 2 10:5 10

7. AC Sparta Praha 6 2 4 0 5:2 10

8. FC Viktoria Plzeň 6 3 1 2 9:8 10

9. 1. FK Příbram 6 2 2 2 6:6 8

10. FC Slovan Liberec 6 2 1 3 9:10 7

11. SK Sigma Olomouc 6 1 3 2 5:6 6

12. Bohemians 1905 6 1 3 2 2:3 6

13. 1. FC Slovácko 6 2 0 4 8:10 6

14. Dynamo Č. Budějovice 6 1 1 4 4:10 4

15. Střížkov 6 1 0 5 4:13 3

16. SK Kladno 6 0 1 5 3:11 1



BOHEMKA JE A BUDE!
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BOHEMIANS 1905 SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE

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
30 Tomáš Hrdlička 17. 02. 1982
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: PAVEL TOBIÁŠ
ASISTENT TRENÉRA: JIŘÍ LERCH
ASISTENT TRENÉRA: PETR SKÁLA

BRANKÁŘI
1 Pavel Kučera 02. 07. 1976

30 Zdeněk Křížek 16. 01. 1983

OBRÁNCI
2 Tomáš Hunal 01. 06. 1973
3 David Horejš 19. 05. 1977
4 David Homoláč 12. 10. 1973

12 Michael Žižka 23. 05. 1981
16 Marián Jarabica 27. 04. 1989
19 Martin Leština 25. 04. 1981

ZÁLOŽNÍCI
6 Martin Jasanský 04. 08. 1989
7 Petr Benát 20. 05. 1980
9 Petr Dolejš 01. 04. 1986

10 Pavel Mezlík 25. 06. 1983
15 Jan Riegel 03. 08. 1980
18 Fernando Tobias Hudson 18. 07. 1986
20 Rastislav Bakala 22. 04. 1990
25 Petr Šíma 25. 02. 1983

ÚTOČNÍCI
11 Marián Timm 07. 01. 1990
13 Zdeněk Ondrášek 22. 12. 1988
14 Tomáš Stráský 15. 04. 1987
17 Ľubomír Meszároš 23. 03. 1979
21 Adam Klavík 16. 04. 1990
28 Tomáš Sedláček 29. 08. 1980


