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Vážení fanoušci Bohemky,
máme tu znovu vršovické derby. Po dvou letech Slavia opět přijíždí do Ďolíčku
a my můžeme jen doufat, že to dopadne stejně jako před dvěma lety. Tehdy
zvítězilo naše nadšení a bojovnost. Na to budeme určitě sázet i tentokrát.
Jsem moc rád, že derby je opravdu vršovické. Slavia je znovu naším sousedem a můžeme soupeřit o krále Vršovic. Pamatuji si, že tyto zápasy vždycky
poutali velkou pozornost už za našich let. Slavia i Bohemka mají hodně lokálních příznivců, to znamená, že fanoušci obou klubů pocházejí většinou z nedalekého okolí, proto je rivalita a zároveň přátelství velmi silné. Zájem o utkání je
vždycky obrovský, vzpomínám, že někdy na konci sedmdesátých let se dokonce
při utkání se Slavií provalil v Ďolíčku plot. Bylo to za brankou u topolů a byl tam
takový nával, že to plot nevydržel.
Na derby samozřejmě rád vzpomínám i jako hráč. Jednou jsme na Bohemce
prohrávali se Slavií 1:3 a mně se podařilo dát gól přímo z rohu. Tím jsem snížil
a nakonec se mi podařilo i vyrovnat. Zahrával jsem přímák, dal jsem gól, ale
rozhodčí ho nechal opakovat. Tak jsem kopnul znovu a byl to znovu gól. Takže
jsme remizovali 3:3, tehdy stál v brance Slavie Boby Zlámal.
Věřím, že dnešní derby bude oslavou fotbalu a zážitkem pro všechny fanoušky
i hráče. Takže si to hlavně užijte…

Antonín Panenka
prezident Bohemians 1905

Poslední vzájemný zápas:

obsah

SMŮLA NA STRAHOVĚ
P
oslední vršovické derby se naposledy nehrálo
ve Vršovicích, ale ještě na pražském Strahově.
Na podzim dokázala Bohemka doma Slavii porazit
2:0, i na jaře dlouho držela nadějný výsledek. Až
minutu před koncem po smolných odrazech v pokutovém území o výhru přišla. Nic nenasvědčovalo
tomu, že oba týmy dělilo před utkání v tabulce 26
bodů. „Jsem zklamaný, dle vývoje zápasu jsme
měli minimálně na bod,” říkal po utkání Zbyněk
Busta. „První půli jsme promrhali, ve druhé jsme
byli aktivnější,” shrnul dění na hřišti Karel Jarolím.
V šatně Bohemians bylo po utkání velké ticho
a smutno. Klokani byli blízko minimálně bodu
a mohli na Strahově hodně překvapit.
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V sestavě Bohemians nastalo několik vynucených
změn. V brance nahradil distancovaného Sňozíka
Zich, v obraně po slabých výkonech nehrál Knakal
a na pravé straně ho zastoupil Karal. Zraněného
Morávka, který s nataženým týtkem usedl jen na
tribuně, dostal šanci Vágner. Oproti minulé sestavě
chyběl ještě Dalibor Slezák, který nemohl nastoupit kvůli čtyřem žlutým kartám. Rezek už seděl na
lavičce. Stehenní sval je v pořádku a Rezek je připraven Bohemce pomoci se záchranou.
Slavia vstoupila do utkání aktivněji a brzy dala ze
standardní situace první gól. „Nezvládli jsme standardní situace, ze kterých jsme dostali branky, což
by se stávat nemělo,” řekl o obou brankách Zbyněk
Busta. Slavia ale po vedoucí brance v tlaku nepokračovala a aktivitu přebrala Bohemka. „Promrhali
jsme první poločas, nehráli jsme důsledně, vyrovnávací brance předcházely chyby. O vyrovnání jsme
si koledovali už dříve, první půle nakonec skončila
spravedlivou remízou,” prohlásil Karel Jarolím. Za
Bohemku hrozil zejména Ordoš, který nejprve hla-
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21. kolo, jaro 2008

Slavia Praha – Bohemians 1905 2:1 (1:1)
Branky: 11. Hašek I. (vlastní), 89. Tavares – 40. Škoda.
Rozhodčí: Mikel – Pelikán, Dobrovolný.
ŽK: Hubáček – Karal, Rezek, Zich, Lukáš.
Diváků: 7295.
Sestava Bohemians 1905: Zich – Karal, Rada, Nikl,
Šmarda – Moravec (63. Rezek), I. Hašek, Vágner,
Bartek – Škoda, Ordoš (85. Lukáš).
Sestava SK Slavia Praha: aniak – Krajčík, Brabec, Latka,
Hubáček – M. Jarolím (75. Abraham), Tavares, Kalivoda
(67. Blažek), Černý, – Střihavka (67. Toleski), Ivana.
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8 Rozhovor: Martin Cseh

20 Představení soupeře
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vičkoval těsně vedle, pak trefil tyč a nakonec připravil vyrovnání pro Milana Škodu. „V prvním poločase jsme byli více než vyrovnaným soupeřem. Měli
jsme převahu a mohli jsme dát i další branky,”
dodal Busta. Bohemka odcházela do kabin za potlesku zelenobílých fanoušků.
Po přestávce si Slavia vypracovala územní převahu, ale největší šance měla Bohemka. „Druhý poločas byl z naší strany aktivnější, fotbalově lepší,
měli jsme tlak i šance, bohužel se nám podařilo proměnit až tu poslední. Branku jsme mohli vstřelit
mnohem dříve. Bohemians měli šance, kdyby něco
proměnili, dopadlo by to s námi zřejmě špatně.
Jsem rád, že jsme hráli až do konce a zvítězili,” hodnotil druhou půli kouč Slavie Karel Jarolím. „Za
stavu 1:1 jsme měli dobré příležitosti skórovat, ale
bohužel se nám to nepodařilo. Výsledek mě mrzí
hodně, mohli jsme totiž i vyhrát, velkou šanci měl
Ivan Hašek. Trest musel přijít, Slavia má kvalitu,
v určitých fázích utkání to bylo vidět. Většinou jsme
eliminovali její tlak, ale nedokázali jsme to dotáhnout do konce,” dodal Busta.
Výborný výkon Bohemka nezavršila ziskem bodu,
i když mohla získat i tři. Deset minut před koncem
Ivan Hašek zakončil akci střelou, i když mu nabíhali
Škoda a Rezek.
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BLÁZNIVÝ
TÝDEN
ak máme za sebou další tři zápasy, které nám
přinesly spíše dobré zprávy. Proti Českým Budějovicím jsme se dlouho trápili, ale po
úvodní brance se kluci uvolnili a už to byl zápas
podle našeho gusta. Vítězství nám hodně pomohlo
a i následný výkon v Teplicích byl dobrý. Jen škoda,
že jsme to nedotáhli do bodového konce. Teplice se
nedostávali do vážnějších šancí, naopak my jsme
měli více střeleckých pokusů než soupeř. Teplicím
pomohl až chybný výrok sudího Matějka, který vyloučil Jirku Rychlíka. Bylo to slušně řečeno hodně
přísné, spíše nespravedlivé a hrubě to ovlivnilo
zápas. Nepodávali jsme protest, body by nám to
stejně nevrátilo, ale patřičně jsme na to upozornili
v médiích, protože tento výrok sudího úplně vybočil z metru, který v utkání nasadil. Ale to už je za
námi a musíme myslet dopředu. Máme za sebou
hektický týden. Z Teplic jsme se vrátili v neděli
v noci, v pondělí jsme měli regenerační trénink
a v úterý už jsme jeli do Třince.
Nebrali jsme s sebou všechny hráče, někteří měli
drobné šrámy, navíc jsme chtěli dát šanci určitým
hráčům. Nic jsme nevypouštěli, neposílali jsme do
Třince B-tým. Jela tam silná sestava, která byla
proti druholigovému soupeři favoritem. V Třinci
jsme odehráli dobrý zápas a díky rychlému gólu
jsme měli utkání pod kontrolou. Domácí patří ke
špičce druhé ligy, také šetřili některé opory, přesto
to nebylo jednoduché. Dostali šanci hráči, kteří pravidelně nenastupují v lize, někteří i na jiných po-
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P AV E L H O F T Y C H
t r e n é r A- t ý m u
stech. Například David Bartek hrál na levém kraji
obrany. Myslím si, že by to mohlo vyhovovat jeho
stylu hry, protože v útoku mu chybí efektivita a moderní obránci jsou hodně ofenzivní. Nezklamal tam,
i když se to teprve učí. Mám rád tyto přesuny hráčů,
protože to může rozšířit obzor i samotnému fotbalistovi. I já sám jsem začínal v obraně, pak jsem
hrál v útoku a pak jsem šel zase zpět. I když musím
přiznat, že ne všude jsem hrál ideálně. Nicméně je
to jedna z cest, jak zvýšit konkurenci v týmu a oživit některé hráče.
Máme za sebou náročný týden, který končí zápasem se Slavií. Vlastně jsme ani jednou pořádně netrénovali, protože buď jsme měli regenerační
trénink nebo předzápasový. Ale pro hráče je nejlepším tréninkem zápas a ještě když je vítězný, tak
je to ideální kombinace.
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Precizní zpracování Azize Ibragimova.
13. září 2009, Bohemians 1905 – SK Dynamo České Budějovice 2:0

Hráč zápasu s Českými Budějovicemi Aziz Ibragimov
a partner utkání Karel Rys.

Martin Cseh:
PROČ BYCHOM
ČECHŮM
NEPOMOHLI?
Bohemka má zase reprezentanta. Obránce
Martin Cseh je v kádru slovenské jedenadvacítky, která parádně rozjela kvalifikaci
mistrovství Evropy. „Porazili jsme Kypr
a vedeme skupinu se sedmi body ze tří zápasů. Máme silný ročník a to jsme ještě přišli o Miňa Stocha s Vladem Weissem, kteří
už hrají za áčko,” říká talentovaný stoper.
Nyní čeká na pozvánku na říjnovou odvetu
na Kypru.
V Česku se teď mluví o tom, zda slovenská
seniorská reprezentace porazí v kvalifikaci
mistrovství světa Slovinsko a pomůže týmu
Ivana Haška k postupu do baráže. Jak to podle
vás dopadne?
My hlavně musíme získat ještě ten jeden bodík
a potvrdit svůj postup. Když bude šance vyhrát,
proč bychom Čechům nepomohli? Vždyť i trenér
Weiss se vyjádřil, že by si to přál.
Je to ale zrádné. Slovákům stačí právě jen ta remíza, zatímco Češi by potřebovali, aby získali
všechny tři body...
Na remízu se celý zápas nedá hrát. To se může
vymstít. Myslím, že doma budeme usilovat o vítězství. I když Slovinsko je zatím jediný soupeř, který
nás porazil.
Vaše jméno se vyslovuje „Čech”. Máte tedy nějaké české kořeny?
Kdepak, to jméno je maďarské. (směje se)
S Čechy to asi nemá nic společného.
Odkud tedy pocházíte?
Narodil jsem se v Trenčíně, ale to byla jen shoda
okolností. Rodiče zrovna byli na návštěvě u mé babičky v Novém Městě nad Váhem a nejbližší porodnice byla právě v Trenčíně. Jinak jsem vyrůstal
v Bratislavě a od žáčků jsem hrál za Slovan, kte-
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Obranu má Bohemka vynikající. Teď se chce zlepšit
směrem dopředu. „Musíme dávat víc gólů. Někdy jako
bychom se to báli dotáhnout do konce. Ale měli jsme
také trochu smůly. Třeba minulý týden v Teplicích.
Vždyť jsme tam útočili i v deseti a mohli jsme uhrát minimálně remízu,” lituje Martin Cseh promarněné šance.

rému dodnes fandím. Bydleli jsme ve čtvrti Ružinov
kousek od centra. Je to takový klidný kout města,
kde jsou skoro jen samé rodinné domky. Připomíná
to spíš vesnici.
A jak se cítíte jako „Čech” v Praze?
Díky za optání, už jsem si zvykl. Našel jsem si
bydlení kousek od Bohemky. Jsem tady i s přítelkyní, která od loňska v Praze studuje matematickofyzikální fakultu.
Takže jste šel do Česka kvůli ní?
Ne, to vůbec ne. Byla to úplná náhoda. Ve Slovanu mi v zimě skončila smlouva a s manažerem
Ivanem Gažíkem jsme se bavili, co dál. Chtěl jsem
jít směrem na západ. Neměl jsem zájem zůstat na
Slovensku. Slyšel jsem, že Bohemka hraje o postup
a je to výborný klub se skvělými fanoušky. To bylo
jen plus. Přišel jsem se ukázat, zalíbil jsem se, a tak

První zápas jste odehrál až v květnu proti
Hradci Králové. Docela dlouho jste čekal na
svůj debut.
Jak jsem řekl – věděl jsem, že jednou to přijde.
Dojmy z premiéry byly perfektní. Hrálo se v Ďolíčku
a už jsme měli jistý postup do ligy, takže se nám
před pěknou návštěvou hrálo uvolněně. Vyhráli
jsme 1:0, užívali jsme si to.

jsme podepsali kontrakt. Navíc jsem tu znal hned
tři kluky. Na hostování se mnou přišli Aziz Ibragimov a Ivan Janek. S tím jsme seděli v kabině Slovanu vedle sebe. Navíc v dorostu jsem hrál
s Radoslavem Augustinem, který je v béčku. Byl
jsem tedy rád, že tu nebudu sám.
S jakou perspektivou jste šel do Bohemky?
Ve Slovanu jsem za dva roky odehrál jen jeden
pohárový zápas. Chtěl jsem se konečně prosadit
v dospělé kategorii a začít pravidelně hrát. Ze začátku jsem nastupoval za rezervu, ale byl jsem přesvědčený, že od trenéra Hoftycha příležitost
dostanu a musím ji využít.

Řekl jste, že jste chtěl ze Slovenska na západ.
Máte v plánu tímhle směrem pokračovat?
Kdyby se to podařilo, byl bych rád. Obdivuju anglickou ligu, to je takový můj sen. Snad se mi splní.
Mít podobnou kariéru jako Martin Škrtel z Liverpoolu, to by se mi moc líbilo! (směje se)
V Bohemce dlouho nastupovala sehraná
stoperská dvojice Marek Nikl – Pavel Lukáš. Je
pro vás vyznamenání, že jste se v takové konkurenci probojoval do základní sestavy?
Určitě ano. To je pro fotbalistu vždycky vysoké
ocenění. Konkurenci ale vítám, ta každému jenom
prospěje. Od starších spoluhráčů se navíc můžu
mnohému naučit. To jsem poznal už ve Slovanu,
kde byl Mišo Hanek nebo Jožka Valachovič.
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Na bouřlivou kulisu v ochozech je Martin Cseh zvyklý. „Na Slovensku má nejlepší fanoušky Slovan a v Česku Bohemka. V Ďolíčku je ale menší stadión než na Tehelném poli, což je velká výhoda. Když sem přijde sedm tisíc lidí,
vytvoří fantastickou atmosféru,” pochvaluje si jedenadvacetiletý obránce.

Věřil jste si, že to v Bohemce dokážete?
Čekal jsem na šanci a snažil jsem se pak vždycky
dokázat, že si ji zasloužím. Doufám, že jsem přesvědčil svými výkony, a že to každým dalším zápasem bude lepší a lepší. Jsem ještě mladý, ale
mužstvo mě bere.
Bylo to o to těžší, že Bohemka moc gólů nedostává a má obranu perfektně propracovanou? Vždyť lépe je na tom v tomto směru v lize
jen Sparta.
Určitě. Defenzivu jsme měli slušnou už ve druhé
lize. Skoro pořád jsme vyhrávali, takže nebyl důvod
měnit sestavu. Nezbývalo mi než být trpělivý.
V sobotu vás čeká derby se Slavií. Víte, co to
znamená?
Dokážu si to představit. Zažil jsem derby Trnavy
se Slovanem. V hledišti bylo 17 tisíc diváků. Když
jsme vyběhli na rozcvičku, běhal mi mráz po zádech. Na zápas se Slavií se moc těším. Atmosféra
bude jistě výborná. My jsme v zápase s Českými
Budějovicemi zbourali jeden sloup, když jsme konečně vyhráli doma. Doufám, že nás to teď správným způsobem nakopne.
Máte na to, abyste obhájce titulu potrápili?
Myslím, že když navážeme na první poločas v Teplicích, šanci rozhodně máme. Je to na nás. Věřím,
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DO ŠKOLY BUDE JEZDIT METREM
Martin Cseh bude mít brzy hodně plný diář.
Svůj čas začne dělit mezi fotbal a školu. „Přijali
mě na zemědělskou univerzitu v Praze-Suchdole. Za pár týdnů mi začíná první semestr,”
chlubí se slovenský reprezentant do 21 let. „Mám
tříleté kombinované studium. Nemusím na přednášky a semináře chodit pravidelně,” tvrdí.
I tak bude jeho denní program dost náročný.
„Bydlím na Vinohradech, takže do školy to
mám přes celou Prahu. Jednou jsem tam jel
autem a trvalo to strašně dlouho. Možná je to
kratší metrem a autobusem. Uvidíme, jak to
budu stíhat,” přemítá. Už dříve si však dokázal,
že umí skloubit školní povinnosti se sportem.
„Na gymnáziu jsem měl individuální studijní
plán. Je jasné, že jedničkou byl fotbal. Maturitu
jsem ale zvládl,” říká.
Zatím mu tedy zbývá čas i na koníčky: „Zahraju si tenis, zajdeme s přítelkyní do kina,
přečtu si dobrou knihu. Naposledy jsem se pustil do Kmotra. Ten je výborný.”

že nám pomůžou fanoušci. Já jsem proti Slavii odehrál svůj první zápas za Bohemku v zimní Tipsport
lize. Dal jsem gól a vyhráli jsme 2:1. Nebylo by
špatné to zopakovat…
Tomáš Radotínský

Poslední vzájemný zápas:

SMŮLA NA STRAHOVĚ
P
oslední vršovické derby se naposledy nehrálo
ve Vršovicích, ale ještě na pražském Strahově.
Na podzim dokázala Bohemka doma Slavii porazit
2:0, i na jaře dlouho držela nadějný výsledek. Až
minutu před koncem po smolných odrazech v pokutovém území o výhru přišla. Nic nenasvědčovalo
tomu, že oba týmy dělilo před utkání v tabulce 26
bodů. „Jsem zklamaný, dle vývoje zápasu jsme
měli minimálně na bod,” říkal po utkání Zbyněk
Busta. „První půli jsme promrhali, ve druhé jsme
byli aktivnější,” shrnul dění na hřišti Karel Jarolím.
V šatně Bohemians bylo po utkání velké ticho
a smutno. Klokani byli blízko minimálně bodu
a mohli na Strahově hodně překvapit.

V sestavě Bohemians nastalo několik vynucených
změn. V brance nahradil distancovaného Sňozíka
Zich, v obraně po slabých výkonech nehrál Knakal
a na pravé straně ho zastoupil Karal. Zraněného
Morávka, který s nataženým týtkem usedl jen na
tribuně, dostal šanci Vágner. Oproti minulé sestavě
chyběl ještě Dalibor Slezák, který nemohl nastoupit kvůli čtyřem žlutým kartám. Rezek už seděl na
lavičce. Stehenní sval je v pořádku a Rezek je připraven Bohemce pomoci se záchranou.
Slavia vstoupila do utkání aktivněji a brzy dala ze
standardní situace první gól. „Nezvládli jsme standardní situace, ze kterých jsme dostali branky, což
by se stávat nemělo,” řekl o obou brankách Zbyněk
Busta. Slavia ale po vedoucí brance v tlaku nepokračovala a aktivitu přebrala Bohemka. „Promrhali
jsme první poločas, nehráli jsme důsledně, vyrovnávací brance předcházely chyby. O vyrovnání jsme
si koledovali už dříve, první půle nakonec skončila
spravedlivou remízou,” prohlásil Karel Jarolím. Za
Bohemku hrozil zejména Ordoš, který nejprve hla-

vičkoval těsně vedle, pak trefil tyč a nakonec připravil vyrovnání pro Milana Škodu. „V prvním poločase jsme byli více než vyrovnaným soupeřem. Měli
jsme převahu a mohli jsme dát i další branky,”
dodal Busta. Bohemka odcházela do kabin za potlesku zelenobílých fanoušků.
Po přestávce si Slavia vypracovala územní převahu, ale největší šance měla Bohemka. „Druhý poločas byl z naší strany aktivnější, fotbalově lepší,
měli jsme tlak i šance, bohužel se nám podařilo proměnit až tu poslední. Branku jsme mohli vstřelit
mnohem dříve. Bohemians měli šance, kdyby něco
proměnili, dopadlo by to s námi zřejmě špatně.
Jsem rád, že jsme hráli až do konce a zvítězili,” hodnotil druhou půli kouč Slavie Karel Jarolím. „Za
stavu 1:1 jsme měli dobré příležitosti skórovat, ale
bohužel se nám to nepodařilo. Výsledek mě mrzí
hodně, mohli jsme totiž i vyhrát, velkou šanci měl
Ivan Hašek. Trest musel přijít, Slavia má kvalitu,
v určitých fázích utkání to bylo vidět. Většinou jsme
eliminovali její tlak, ale nedokázali jsme to dotáhnout do konce,” dodal Busta.
Výborný výkon Bohemka nezavršila ziskem bodu,
i když mohla získat i tři. Deset minut před koncem
Ivan Hašek zakončil akci střelou, i když mu nabíhali
Škoda a Rezek.

21. kolo, jaro 2008

Slavia Praha – Bohemians 1905 2:1 (1:1)
Branky: 11. Hašek I. (vlastní), 89. Tavares – 40. Škoda.
Rozhodčí: Mikel – Pelikán, Dobrovolný.
ŽK: Hubáček – Karal, Rezek, Zich, Lukáš.
Diváků: 7295.
Sestava Bohemians 1905: Zich – Karal, Rada, Nikl,
Šmarda – Moravec (63. Rezek), I. Hašek, Vágner,
Bartek – Škoda, Ordoš (85. Lukáš).
Sestava SK Slavia Praha: aniak – Krajčík, Brabec, Latka,
Hubáček – M. Jarolím (75. Abraham), Tavares, Kalivoda
(67. Blažek), Černý, – Střihavka (67. Toleski), Ivana.
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BOHEMIANS 1905
2
SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE 0

P

rvní výhra Bohemians v Ďolíčku přinesla euforii na hřiště i do hlediště. Bohemka porazila České Budějovice 2:0 a na svém kontě
má po sedmi kolech devět bodů. „Po úvodní brance
jsme se konečně uvolnili. V první půli to byl křečovité, byli jsme málo odvážní a jako bychom se báli
branky soupeře,” říkal po utkání trenér Pavel Hoftych. Jeho protějšek na českobudějovické straně
Pavel Tobiáš porážku přiznal. „Prohráli jsme zaslouženě, rozhodl první gól.” Bohemka v obou poločasech svého soupeře přehrála a díky vítězství 2:0 se
vyhoupla na desáté místo v tabulce.

Statistici Bohemce od začátku sezony postupně
připomínali negativní série. Nejprve se čekalo na
první gól, pak na první vítězství a teď na první
výhru i gól v Ďolíčku. Všechna tato negativa už
padla. „Hráče takové statistiky svazují, neustále se
o tom píše v novinách, takže jsem rád, že to
všechno je již za námi. Už po prvním gólu bylo
vidět, že nám to hrozně psychicky pomohlo,” prohlásil kouč Bohemians. Bohemka již dala čtyři góly
a jen tři dostala, má druhou nejlepší obranu v lize.
„Na obranu se můžeme spolehnout, byla znovu výborná, dnes to bylo o kreativitě směrem dopředu,”
dodal Hoftych.
Trenéři vsadili prakticky na stejnou sestavu jako
v Mladé Boleslavi, jen Pávka vystřídal na defenzivním záložníkovi Hrdlička. „To je další klad tohoto vítězství. Podobná sestava podruhé za sebou
vyhrála, to je důležité. Zvyšuje to konkurenci, protože teď bude pro každého ještě těžší dostat se do
sestavy,” říká Hoftych. Bohemka povzbuzená vítězstvím v Mladé Boleslavi byla od začátku aktivnější,
ale snaha Klokanů často končila za půlicí čarou nepřesnostmi. „Jako by tam stála zeď a my jsme se
báli k ní přijít. Až krásný gól Škody nám dal odvahu
a sebevědomí,” vysvětloval trenér změnu myšlení
v hlavách hráčů. Právě Škoda svým krásným gólem
v 63. minutě rozhodl o osudu utkání. Využil přiťuknutí Azize Ibragimova a nádherně se trefil z vápna.
„Milanovi zápas herně příliš nevyšel. Přemýšleli
jsme, zda ho budeme střídat, protože se od něj
všechno odráželo. Ale Milan je gólový hráč, který se
i v takovémto zápase umí prosadit a znovu to ukázal,” řekl kouč na adresu nejtalentovanějšího útočníka Bohemians.
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České Budějovice se do zakončení příliš nehnaly,
hrozily jen ze standardních situací. „Na začátku
druhého poločasu jsme přestali hrát, znovu jsme
začali až po inkasované brance. Moc jsme toho nepředvedli a zaslouženě jsme prohráli,” okomentoval
výkon svých svěřenců Pavel Tobiáš. Druhý gól přidal ihned po svém příchodu na hřiště Jiří Kaufman

a Bohemka po dlouhé době dohrávala domácí utkání v klidu a za bouřlivého potlesku tribun. „Konečně jsme snad dali lidem možnost si zakřičet
a udělali jsme jim radost. Hráčům chci poděkovat
za jejich přístup. I když se třeba vše nedařilo, tak
jsme věřili a bylo to vidět,” řekl na závěr trenér
Pavel Hoftych.
I

Bohemians 1905 – SK Dynamo České Budějovice 2:0 (0:0)
Branky: 63. Škoda, 86. Kaufman.
Rozhodčí: Bílek – Chytil, Vysloužil.
ŽK: Janek, Štohanzl – Sedláček, Benát, Meszároš.
Diváků: 6538.
Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Nikl, Cseh, Rychlík – Janek, Štohanzl, Hrdlička,
Róth (90. Hašek) – Škoda (71. Hartig), Ibragimov (85. Kaufman).
Sestava České Budějovice: Kučera – Leština, Horejš, Jarabica, Žižka – Stráský, Riegel, Homoláč (70. Hudson),
Benát (83. Dolejš) – Meszároš, Sedláček (64. Ondrášek)

Bohemians 1905 – SK Slavia Praha 13

FK TEPLICE
BOHEMIANS 1905

1
0

T

renéři poslali na trávník v Teplicích prakticky stejnou sestavu
jako v posledních dvou zápasech.
Jen Hartig nahradil na hrotu Ibragimova. „Hráli jsme v trochu jiném rozestavení než doma, proto jsme více
využili Hartiga. Kluci dobře plnili pokyny a dobrým pohybem nedovolili Teplicím větší tlak,” chválil své svěřence
kouč Bohemians 1905. S tím souhlasil
i trenér Teplic Jiří Plíšek. „Očekávali
jsme těžký zápas a to se potvrdilo. Bohemka ukázala, že má formu a od
úvodních zápasů se zvedla i herně.
Výkon Bohemky musím vyzdvihnout.
O to více jsem rád, že jsme zvítězili,”
řekl po utkání kouč vítězů.
Bohemka odehrála v Teplicích velmi
dobrou partii. Vedoucí celek ligy k ničemu nepustila, byla minimálně vyrovnaným soupeřem a snažila se vyrážet
i do protiútoků. V prvním poločase měl
největší šanci Róth, který z úhlu pálil do
brankáře Grigara. „V první půli nám
chybělo více klidu ve finální fázi a mohlo to být ještě
lepší,” prohlásil Hoftych. „Je jen škoda, že nás rozhodčí zbytečně nenechal dohrát v jedenácti.
Z mého pohledu, a byl jsem u toho blízko, to vůbec
nebyl faul a žlutou měl dostat spíše Vachoušek,”
dodal trenér Bohemians 1905. Sudí Matějek tak
svým rozhodnutím výrazně ovlivnil děj utkání, když
po druhé žluté kartě vyloučil v 57. minutě levého
obránce Rychlíka. „Ano, byl to zřejmě rozhodující
moment. Mohli jsme pak být aktivnější směrem dopředu a nakonec jsme tím docílili vítězství,” poznamenal Jiří Plíšek.
Špatný odkop Pavla Lukáše, nešťastný odraz od
Jindřiška na roh a pak dva odrazy v pokutovém
území předcházely gólu, který nakonec rozhodl utkání. Smolný gól dvanáct minut před koncem byl
jedinou trefou do sítě i když se Bohemka snažila
ještě vyrovnat. „I v deseti jsme chtěli po hráčích,
aby se snažili vyrovnat. Vzadu jsme hráli na riziko,
ale málem se nám to podařilo,” dodal Hoftych. Jeho
tým po dvou zápasech prohrál, i když na trávníku
vedoucího celku soutěže odehrál dobrý zápas.
I
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FK Teplice – Bohemians 1905 1:0 (0:0)
Branky: 78. Smejkal.
Rozhodčí: Matějek – Tacina, Kovařík.
ŽK: Mareš – Rychlík, Cseh.
ČK: 57. Rychlík.
Diváků: 5120.
Sestava FK Teplice: Grigar – Vidlička, Lukáš, Smejkal, Ljevakovič – Verbíř (86. Hesek), Vachoušek (73. Kalivoda),
Klein, Stožický – Mareš, Mahmutovič (90. Ensamni).
Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Nikl, Cseh, Rychlík – Janek, Štohanzl, Hrdlička,
Róth (83. Kaufman) – Škoda (76. Ibragimov), Hartig (61. Lukáš).
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VŽDYCKY JSME

Bohemians 1905
–
SK Dynamo České Budějovice
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S VÁMI!

FK Teplice – Bohemians 1905
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BOHEMIANS 1905 – kádr pro 1. ligu
Pavel Hoftych

Pavel Medynský

9. 5. 1967
trenér

28. 10. 1964
asistent trenéra

Václav Hradecký

Pavol Švantner

27. 9. 1948
asistent trenéra

25. 11. 1966
asistent trenéra

Vladimír Hric

Miroslav Šimeček

28. 1. 1959
masér

31. 5. 1959
masér a kustod

Luboš Ptáček
20. 9. 1960
lékař
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1

19

28

3

Radek Sňozík

Jiří Havránek

Václav Marek

Pavel Lukáš

17. 10. 1975
brankář
86 kg, 187 cm

9. 1. 1987
brankář
83 kg, 186 cm

16. 3. 1981
brankář
80kg, 187 cm

20. 11. 1975
obránce
74 kg, 181 cm

4

7

9

17

Josef Jindřišek

Marek Nikl

Jiří Rychlík

Ivan Janek

14. 2. 1981
obránce
73 kg, 178 cm

20. 2. 1976
obránce
78 kg, 183 cm

24. 11. 1977
obránce
73 kg, 180 cm

1. 7. 1986
obránce
75 kg, 179 cm

24

27

5

6

Michal Pávek

Martin Cseh

David Bartek

Jan Štohanzl

13. 2. 1985
obránce
75 kg, 185 cm

22. 8. 1988
obránce
76 kg, 183 cm

13. 2. 1988
záložník
70 kg, 177 cm

20. 3. 1985
záložník
70 kg, 177 cm

8

11

13

30

Ivan Hašek

Ferenc Róth

Jan Růžička

Tomáš Hrdlička

30. 8. 1987
záložník
67 kg, 170 cm

24. 12. 1978
záložník
76 kg, 184 cm

26. 8. 1984
záložník
72 kg, 177 cm

17. 2. 1982
záložník
81 kg, 184 cm

32

33

10

12

Lukáš Adam

Michal Dian

Dalibor Slezák

Lukáš Hartig

5. 9. 1980
záložník
74 kg, 184 cm

30. 11. 1981
záložník
72 kg, 178 cm

28. 1. 1970
útočník
82 kg, 183 cm

28. 10. 1976
útočník
79 kg, 185 cm

14

15

21

22

Martin Nešpor

Jiří Kaufman

Milan Škoda

Aziz Ibragimov

5. 6. 1990
útočník
74 kg, 183 cm

28. 11. 1979
útočník
72 kg, 178 cm

16. 1. 1986
útočník
80 kg, 190 cm

21. 7. 1986
útočník
75 kg, 180 cm

23
Luděk Zelenka
11. 9. 1973
útočník
82 kg, 173 cm
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PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

SK Slavia Praha
sobotu nás čeká zápas s naším odvěkým
vršovickým rivalem. Žádný těžší protivník do
Ďolíčku v této sezoně nepřijede. Přestože
Slavie není v současné chvíli v úplně ideální formě,
stále svojí herní kvalitou převyšuje zbytek české ligy.
Potvrdil to jak vítězný pondělní zápas s Ostravou, tak
poslední dvě ligové sezony, ve kterých získalo mužstvo Karla Jarolíma mistrovský titul. My se však rozhodně nemáme čeho bát. Před dvěma roky jsme
naše vršovické sousedy doma porazili v nádherném
zápase 2:0 a v jarní odvetě přišli o cennou remízu až
v úplném závěru díky šťastné patičce Tavarese.
Představovat podrobněji našeho vršovického
souseda by bylo nošením dříví do lesa. Spolu se Spartou je jedním ze dvou nejstarších a také nejúspěšnějších českých týmů. Z dlouhodobého hlediska tím
druhým nejúspěšnějším. Vždyť v samostatné české
lize měli sešívaní dlouhá léta druhé místo za Spartou
málem předplacené. Teď je však situace jiná. Poslední dva ligové tituly se slavily na novém stadionu
v Edenu a fotbalový odborníci již naplno začali hovořit o nové době, ve které bude českému fotbalu kralovat červenobílá barva. O jejich předpovědi patrně
rozhodne letošní sezona. Pokud se Slavii podaří do
třetice celou soutěž vyhrát, nebude o dominanci Jarolímových svěřenců žádných pochyb.
V evropských pohárech jim každopádně žádná
pšenka nekvete. V plné nahotě se v nich ukazuje
stále propastnější rozdíl mezi českou ligou a vyspělými západoevropskými soutěžemi. Ať už vzpomeneme na loňská střetnutí s Fiorentinu, Aston Villou,
Hamburkem či letošní zápas v Janově, vždy dostala
Slavia lekci z produktivity a efektivity. Ani jednou
vyloženě nevyhořela, ale nedokázala dát ani jednu
branku a pokaždé alespoň jednou inkasovala. Letos
v létě navíc dokázala vypadnout z kvalifikace Ligy
mistrů po dvou remízách i s podprůměrným moldavským Sheriffem Tiraspol.

V
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Žádnou velkou suverenitu zatím nepředvádí slávisté ani v domácí soutěži. Po osmi odehraných
kolech jim patří třetí místo průběžné tabulky s tříbodovou ztrátou na vedoucí Teplice. Doma jsou
zatím až na úvodní remízu s Mladou Boleslaví suverénní, venku však dokázali vyhrát pouze v Český
Budějovicích. V posledních dvou zápasech předváděli sešívaní každopádně pohledný ofenzivní fotbal.
V Liberci je o vítězství ještě s největší pravděpodobností připravil nepřesný rozhodčí Královec, ale
v pondělní dohrávce doma s Baníkem již byli pány
na hřišti, i když nebýt nestárnoucího Vaniaka mohl
zápas skončit klidně i remízou. O vítězství se hlavní
měrou zasloužila největší letní posila – dvacetiletý
Adam Hloušek, který se ukazuje ve více než dobrém
světle a budeme si na něj muset dávat velký pozor.
Jak již bylo řečeno, poslední dva vzájemné zápasy v první lize skončily rovnou dělbou bodů.
První jsme vyhráli 2:0. Vyprodaný Ďolíček sledoval od prvních minut naší aktivní hru, která vyústila ve 12. minutě ve vedoucí gól Milana Škody. Ve
druhé půli vrhala postupně Slavia své síly do
útoku a my jsme využívali stále více otevřená
okénka ve slávistické defenzívě. V 86. minutě pečetil zaslouženou výhru Petr Kunášek a moře fanoušků v zelenobílém vytrysklo v nadšení. Jarní
odveta skončila naší porážkou 2:1. V 11. minutě
se po rohovém kopu ve skrumáži naposledy dotkl
míče Ivan Hašek a vlastním gólem našeho záložníka šla Slavia do vedení. Od té doby jsme převzali iniciativu a vytvořili si několik slibných šancí
– ujala se ta ze 40. minuty, Ordoš posadil centr na
hlavu Škody a ten srovnal skóre. Ve druhém poločase se hrálo prakticky jen na naší branku, o konečném výsledku se rozhodlo v 89. minutě, po
standardce propadl míč k Tavaresovi a ten zblízka
patičkou rozhodl.
I

Dolní řada zleva: Deniss Romanovs, David Hubáček, Matej Krajčík, asistent trenéra Luboš Přibyl, asistent trenéra Pavel Řehák,
trenér Karel Jarolím, asistent trenéra Petr Vrabec, Stanislav Vlček, Vladimír Šmicer, Martin Vaniak

Prostřední řada zleva: kondiční trenér Jan Netscher, vedoucí mužstva Miroslav Držmíšek, kondiční specialistka Denisa Bohiňáková, Zdeněk Šenkeřík,
Marek Jarolím, Petr Janda, Benjamin Vomáčka, Tomáš Pekhart, Jan Hanuš, Libor Tafat, Jan Hošek, Marek Suchý, Jaroslav Černý, Ladislav Volešák,
kustod Roman Slavík, fyzioterapeut Jiří Trenkwitz, hlavní kustod Jiří Strnad

Horní řada zleva: lékař Michal Říha, Milan Ivana, Vitali Trubila, Mato Ivanovič, Tijani Belaid, Hocine Ragued, Petr Trapp, Josef Kaufman,
Adam Hloušek, Ondřej Čelůstka, Dušan Vasiljevič, Riste Naumov, Peter Grajciar, Milan Černý, fyzioterapeut Radek Hubinka

SK Slavia Praha

Aziz Ibragimov

FANSHOP NA BOHEMCE
NOVÉ NÁRAMKY DO ĎOLÍČKU
Na konci minulého týdne přišly do fanshopu hned
tři druhy silikonových náramků, proto v tuto chvíli
můžete vybírat z rekordních čtyř variant – navíc za
novou výhodnější cenu, rovných 50 Kč.
Dočasně fanshop nabízí i možnost nakoupit sadu
náramků, tedy všechny čtyři silikonové náramky
v ceně 150 Kč, jedná se tedy o akci 3+1 zdarma.

NOVINKY V NABÍDCE FANSHOPU
Fanshop neustále doplňuje svoji nabídku a můžete tak doladit svoji zelenobílou výbavu, navíc
každá koruna utracená ve fanshopu, přispívá na
provoz klubu. Kromě již zmíněných náramků a speciálních triček na příští venkovní utkání jsou v prodeji novinky od UMBRA: triko, polotriko a kšiltovka.
Od dnešního zápasu máte možnost zakoupit originální hrané dresy z loňské postupové sezony, jakéhokoli hráče, celkem 32 dresů s dlouhým rukávem.
Překvapením pro nejmenší fanoušky jsou nové zelenobílé cukrovinky, pro starší ocelové pouzdro na
vizitky. Dnešním dnem také přibude do nabídky zelená fleece bunda a kojenecká lahev samozřejmě
s logem Bohemky.
V případě, že si raději o přestávce budete držet své
místo, můžete samozřejmě nakoupit přes eshop
nebo fanshop navštívit i přes týden, ale pozor:

FANSHOP OD 1. ŘÍJNA UPRAVUJE
OTEVÍRACÍ DOBU
Nově bude do 19 hodin otevřeno ve
čtvrtek. Týdenní otevírací doba:
Po, Út, St: 11 – 17
Čtvrtek : 12 – 19
Pátek: 11 – 17

V následujícím týdnu před utkáním se Střížkovem
bude tedy otevřeno do 19 hodin ve středu i ve
čtvrtek s přechodem na novou otevírací dobu, máte
tak rozšířenou možnost posílit svoji fanouškovskou
výbavu na jistě nevšední utkání.
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KALENDÁŘE BOHEMKY
PRO ROK 2010
e sice teprve září, ale Bohemka již myslí na
příští rok. Například finišují přípravy kalendářů
a diáře tak, aby fanoušci měli dostatek času si je
pořídit. „Pro letošní rok plánujeme rozšíření nabídky pro fanoušky i pro naše partnery, aby si
mohl vybrat opravdu každý,” říká Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians 1905. V minulých týdnech probíhalo fotografování v ateliéru známého fotografa
Jakuba Ludvíka, který je zároveň fanouškem Bohemky a již podruhé věnuje Bohemce své fotografie, na kterých jsou hráči Bohemians. „Získali jsme
na to pozitivní ohlasy zejména od partnerů a proto
děkujeme Jakubovi, že se znovu rozhodl tímto pomoci Bohemce,” dodává Přibyl. Pro rok 2010 tak
vznikne ojedinělý kalendář portrétů fotbalistů Bohemky v nefotbalových pozicích. „Focení probíhalo
u mě v ateliéru a musím kluky pochválit. Spolupráce s nimi byla naprosto vzorná a ještě jsme se
u toho stačili pobavit o fotbale,” komentuje dva
dny fotografování Jakub Ludvík, který pravidelně
navštěvuje zápasy v Ďolíčku. „Byl jsem i v Mladé
Boleslavi a ještě dlouho budu vzpomínat na gól
Honzy Štohanzla, byla to paráda,” vzpomíná na
svůj nedávný výjezd. Kalendář Jakuba Ludvíka
bude určen pro partnery Bohemians 1905 a zá-

J
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jemci
z
řad
fanoušků si ho
budou
moci
koupit i ve fanshopu na stadionu Bohemky.
Na přání fanoušků vznikne
i stolní kalendář
se zajímavými
daty z historie
Bohemky. Budete tak mít Bohemku pořád na
svém pracovním
stole. Zároveň
klub vyrobí i tradiční nástěnný
kalendář s fotbalovou tématikou, podobně jak to bylo v minulé
sezoně, kdy byl kalendář věnován především pohledům na tribuny. Tentokrát se fotografie zaměří
na zelený trávník a přinesou vám emoce a souboje,
které jsou k vidění nejen v Ďolíčku.
Ve fanshopu tak bude určitě z čeho vybírat. Zajímavá nabídka kalendářů pro všechny typy zájemců
je jen malou pozvánkou na předvánoční nákupy,
které se kvapem blíží.
I

Bohemians 1905 – SK Slavia Praha 27

ONDRÁŠOVKA CUP
postup v Třinci
ohemians 1905 postoupili do 4. kola Ondrášovka cupu, když na hřišti druholigového
Třince vyhráli 1:0. Jediný gól utkání dal již v 15.
minutě Ivan Hašek. „Jsme spokojeni s postupem
a těšíme se na los. Splnili jsme cíl, navíc někteří
hráči ukázali, že konkurence v týmu se ještě zvýšila a můžeme s nimi počítat. Někteří ale i v tomto
utkání ukázali, že pokud nedojde ještě k výrazné
změně, budou muset brzy odejít,” zhodnotil přínos
tohoto pohárového zápasu trenér Pavel Hoftych.
Trenéři udělali v sestavě několik změn, přesto
jména zněla ligově a žluto-černý soubor byl favoritem v souboji s Třincem. „Dali jsme šanci některým hráčům, kteří čekají na svoji příležitost
a kteří mají možnost prosadit se do ligové sestavy. Navíc cesta do Třince je dlouhá a už v sobotu hrajeme se Slavií,” zdůvodnil změny
v sestavě trenér Pavel Hoftych. Bohemka začala
aktivně a již v 15. minutě se ujala vedení. Po průniku a přihrávce Škody se trefil Ivan Hašek. Tomu
se v Třinci nebývale daří. Dal tam i jediný gól Bohemky v předposledním kole 2. ligy letos na jaře.
„Ivan nastoupil na levém kraji zálohy a potvrdil
svoji výkonnost z tréninku. Po sérii zranění se dostává do své bývalé formy,” zhodnotil kvality
dvaadvacetiletého záložníka kouč Hoftych.
Bohemka první poločas odehrála s přehledem
a v závěru mohla své vedení ještě zvýšit, ale Škodovu střelu vykopli domácí obránci z brankové
čáry. „První poločas jsme odehráli dobře. Byli jsme
aktivní a zároveň jsme Třinec k ničemu nepustili,”
pochválil své svěřence Pavel Hoftych. O druhém

B

poločase to už ale říci nemohl. „Domácí získali po
přestávce převahu a několikrát to ve vápně hořelo.
Výborně zachytal Marek, který šance Třince pochytal,” dodal trenér Bohemians 1905.
Bohemka postoupila do 4. kola Ondrášovka cupu,
ve kterém už se určitě představí v Ďolíčku. 4. kolo
se hraje na dva zápasy v termínech 7. a 28. října.

3. kolo

Třinec – Bohemians 1905 0:1 (0:1)
Branky: 15. Hašek.
Rozhodčí: Možíš – Kordula, Kubáň.
Diváků: 1 506
Třinec: Bruk – Hrdlovič, Hupka, Kuděla, Martinčík – Malíř, Hanus,
Adaszek, Ceplák (46. Doležal) – Eismann (46. Bednarek), Matůš
(64. Onuchukwu).
Bohemians 1905: Marek – Jindřišek (46. Janek), Lukáš, Pávek,
Bartek – Ibragimov, Adam, Dian, Hašek (82. Zelenka) – Škoda
(69. Kavka), Slezák.

Inzerce:
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Příští týden proti Střížkovu
říští týden čeká Bohemku další pražské
derby, i když tentokrát už ne tak slavné
a ne s takovou tradicí. Poprvé v nejvyšší
soutěži se Klokani utkají se Střížkovem, který je
v nejvyšší soutěži již dva roky. Zápas se hraje
v neděli 4. října od 17 hodin na Strahově. Vstupenky na utkání budou k dispozici přímo na
místě a očekává se, že Bohemka bude mít výraznou převahu v hledišti. Jednotu Bohemky a jejich fanoušků má demonstrovat i pochod, který
se chystá ze stanice metra Dejvická až na Strahov. „Již jsme požádali o povolení pochodu, teď
čekáme jen na vyjádření úřadů,“ popsal situaci
Michal Holas, jeden z členů vedení Družstva fanoušků Bohemky. Na internetových stránkách
Bohemians se v průběhu týdne dozvíte přesné
informace o pochodu.
Jelikož domácí Střížkov nastoupí v zelenobílých dresech, Bohemka bude hrát ve žluto-černé
kombinaci. I proto se fanoušci Bohemky rozhodli

P
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podpořit identitu ke klubu tím, že na Strahov vyrazí ve žlutých tričkách, tedy ve stejné barvě,
jakou budou mít na sobě hráči Bohemians 1905.
Vlajky a další doplňky budou samozřejmě zelenobílé, ale aby hráči i viděli podporu, jakou mají
v hledišti, budou fanoušci Bohemky jasně vidět
a demonstrují tím svoji příslušnost.
Tričko MY JSME BOHEMKA! se prodává ve
fanshopu a stojí 100 Kč. „Snažili jsme se ho udělat jednoduše, aby bylo za co nejmenší náklady
a cena byla přijatelná pro všechny,“ dodává ředitel klubu. Na tričku je znak Bohemians 1905,
datum zápasu a jména obou soupeřů. „Heslo My
jsme Bohemka, je součástí i jednoho z pokřiků,
který bude na Strahově znít určitě hodně hlasitě,
proto jsme zvolili toto heslo. Věříme, že zápas
proběhne korektně a Bohemka demonstruje
svoji převahu především počtem fanoušků a jejich fanděním,“ říká ředitel Bohemians 1905
Lukáš Přibyl.
I
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FUTSALOVÁ BOHEMKA
MÁME SVÉHO REPREZENTANTA
utsalisté Bohemians 1905 směle vkročili
do sezony a mají za sebou i úspěch na diplomatickém poli. Po určitých změnách
v původní nominaci reprezentace pro turnaj Visegrád Four Futsal Cup a po omluvě reprezentační jedničky Tomáše Mellera, se rozhodl
reprezentační trenér Tomáš Neumann dát šanci
Michalu Kudrnovi. Strážce branky Bohemians
tak má šanci na svůj první reprezentační start
a mohl by se tak připojit k Petrovi Šnídlovi a Jakubovi Slunéčkovi, kteří již zkušenost z národního týmu mají. Označit „Koubiče” za úplného

F

reprezentačního nováčka by nebylo úplně přesné. Z předchozích sezón má totiž na svém
kontě 15 startů za reprezentaci do 21 let, což ho
řadí mezi nejčastější reprezentanty v této kategorii. Nyní tedy nahlédne i do A-týmu, kde bude
krýt záda zkušenému Liborovi Gerčákovi, jinak
gólmanovi Nejzbach Vysoké Mýto.
Michal Kudrna začal s futsalem v Čechii Slaný,
s níž nakoukl do 1. ligy již v 17 letech. Poté vystřídal v nejvyšší soutěži dresy Kladna a Benaga a letos v létě zamířil do Bohemians, kde
vytvořil v prvních třech kolech s Jirkou Havlem
jednu z nejméně průstřelných ligových dvojic
této sezóny.
Na turnaji Visegrád Four Futsal Cup Češi obsadili poslední čtvrté místo, Michal Kudrna se
dostal do branky na jeden zápas proti Slovensku. Po nervózním začátku se nakonec rozchytal
k velmi dobrému výkonu a pomohl k celkové remíze 5:5 Češi pak prohráli na penalty.

1. liga/3. kolo

BOHEMIANS – CHRUDIM 2:4 (1:3)
Do Prahy přijel obhájce titulu a na průběhu hry to bylo také
znát. Soupeř se lépe pohyboval, velmi dobře o sobě věděl a
jeho akce byly propracovanější než zelenobílé. Na druhou
stranu my jsme si na nováčka soutěže nevedli vůbec špatně
a nebýt opakovaných chyb, kdy jsme po dvou vstřelených
kontaktních gólech dvakrát bleskově inkasovali, kdo ví...?
Každopádně Era/Pack si musel své vítězství vybojovat asi
pracněji, než se všeobecně očekávalo, což vcelku těsný výsledek 2:4 jen a jen potvrzuje. Tímto prodloužil svou šňůru neporazitelnosti o další korálek a naopak naše série
neporazitelnosti z domácí palubovky trvající téměř dva roky
právě tímto duelem skončila.
Sestava Bohemians 1905: Havel, Kudrna – Šnídl, Junek,
Mrština, Slunéčko – Málek, Rosenkranz, Samek,
Dvořák – Turek, Houra
Branky Bohemians 1905: 1x Junek, 1x Mrština
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BITVA V ĎOLÍČKU
podzim 2007
rčitě si na to moc dobře pamatujete. V 7. kole
na podzim roku 2007 se oba týmy střetly v Ďolíčku. Bylo to dosud poslední ligové utkání, které se
odehrálo ve Vršovicích. Tehdy neporažená Slavia
prohrála na Bohemce 0:2, pro Klokany to bylo první
vítězství v sezoně. Nádherná euforie zelenobílých
zachvátila celé Vršovice. Mužem zápasu se stal Petr
Kunášek, střelec druhého gólu. Po utkání se na
náměstíčku konal koncert za účasti fanoušků
Bohemky i Slavie. Zavzpomínejte si prostřednictvím fotografií.
I

U
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CU Bohemians – Partneři mládeže

MLADÍ A NADĚJNÍ…
Pavel Slánský,
narozen 3. 1. 1994, mladší dorostenec
V kolika letech jsi
začínal s fotbalem
a kdo tě k němu přivedl?
Začínal jsem hrát fotbal ve čtyřech letech.
Přivedli mě k tomu babička s dědou. Když
sem byl menší, tak
jsem se chodil koukat
na „A“ mužstvo Kyjí
a najednou přisel mládežnický trenér a zeptal se mě, jestli to nechci zkusit. No a tak jsem to
zkusil…
Jaká byla tvoje cesta do Bohemky?
Moje cesta do Bohemky vypadala tak, že jsem
hrál za Kyje asi čtyři roky. Hrál jsem za starší

a mladším jsem chodil jenom někdy pomáhat.
Po jednom zapase za mnou přišel trenér
Richtrmoc a bývalý vedoucí týmu Slašťan. Ptali se
mě, kde mám tátu, aby se ho mohli zeptat jestli
to nechci jít zkusit do Bohemky a já jsem se ani
nerozmýšlel a hned jsem řekl ANO!!!
Jaký je tvůj fotbalový vzor?
Můj fotbalový vzor je Steven Gerrard, ale jako
útočníka mám rád Davida Villu a Fernanda
Torrese.
Z Bohemky je to právě můj kamarád Martin
Nešpor. Moc mu přeji úspěch.
Oblíbený film, hudební skupina?
Film jsou určitě parodie jako je Scary movie atd.
A hudební skupina, tak to je Bass Hunter a poslouchám taky Dj Tiesta.
Oblíbené jídlo?
Tak to je určitě pizza šunka a sýr, ale někdy si
dám i ovocný a zeleninový salát.
I

JAK TO VIDÍ TRENÉR…
avel je typem velmi důrazného a nepříjemného útočníka. Sice mu nějaký ten
centimetřík chybí, ale pro jakéhokoliv obránce musí být za
trest proti němu hrát. Já osobně
bych s ním tedy souboje podstupovat nechtěl. Svou rychlostí, důrazem a neustálou ochotou znovu a znovu
do toho chodit po hlavě je nenahraditelný. Za ty dva

P

měsíce, co s ním pracuji, navíc nefiguroval v jediném pubertálním průšvihu a nemusel jsem mu jakkoliv promlouvat do duše. Trochu se z počátku
trápil s koncovkou, ale teď mu to tam začalo už
padat, tak doufám, že mu to vydrží co nejdéle.
Michal Vychodil
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Divize A
kolo

Den

Čas

Domácí

Hosté

Řevnice

Bohemians 1905 B

15. 8. 10:15

Bohemians 1905 B

Tábor

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

1.

8. 8. 10:15

2.
3.

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

15.

14. 11. 10:15

Třeboň

Bohemians 1905 B

Bohemians 1905 B

Tachov

TABULKA PO 7. KOLE:
PZ

V

R

P

VG:OG

1. 1.FK Příbram B

Tým

7

5

2

0

17:5

17

PB

2. Kunice

7

4

3

0

6:0

15

3. FK Tábor

7

5

0

2

10:9

15

4. FK Tachov

7

4

1

2

19:11

13

5. Jiskra Třeboň

7

4

1

2

12:7

13

6. Jiskra Domažlice

7

4

0

3

15:8

12

7. Slavoj Řevnice

7

4

0

3

18:12

12

8. Bohemians 1905 B

7

4

0

3

16:11

12

9. FK Hořovicko

7

3

0

4

10:10

9

10. SK Benešov

7

3

0

4

12:20

9

11. Malše Roudné

7

2

2

3

7:11

8

12. SK Marila Votice

7

2

1

4

12:12

7

13. SK Senco Doubravka 7

2

1

4

14:19

7

14. FK Meteor Praha VIII

7

2

1

4

9:16

7

15. SK Strakonice 1908

7

1

1

5

5:15

4

16. FK Dukla Praha B

7

0

1

6

6:22

1

6. kolo

VÁCLAV HRADECKÝ
tr enér B-týmu

Juniorka
vyhrála derby
M

áme za sebou tradiční pražské derby s Duklou, které se nám podařilo vyhrát jasně
3:0. Záloha byla poskládána prakticky
z hráčů A-týmu, ale v tomto utkání podala celá sestava dobrý výkon a utkání jsme měli celou dobu
pod kontrolou. Jsem rád, že si na naše zápasy našli
cestu i fanoušci. Utkání na Lokomotivě jsou snad příjemným zpestřením víkendového dopoledne a my se
budeme snažit, aby to byly opravdu příjemně strávené chvilky. Bohužel zatím se příliš nedaří na hřištích soupeřů, naposledy jsme inkasovali čtyři góly
v Domažlicích. V kvalitním střetnutí jsme si první
šanci vypracovali my, ale Bartkovi ji zlikvidoval domácí gólman Mleziva. Domácí převzali iniciativu
a dařilo se jim i střelecky. Vyslanec B-týmu, útočník
Kavka, se zúčastnil i pohárového utkání v Třinci
a naskočil do zápasu, což je příslib pro budoucnost.
Každá taková zkušenost je velmi pozitivní.
Juniorka Bohemky se postupně stabilizovala a je
to plnohodnotný tým. Loni se vytvořila nově, teď už
máme své zázemí na Vítkově, domácí hřiště na Lokomotivě a dostatek hráčů do tréninku. Především
těch mladých. V současné době máme jen trochu
problémy s brankáři, jelikož si Havránek poranil koleno a musel na operaci a Kamisch je často zraněný.
Ale s tím si poradíme.
Juniorka Bohemky přináší své plody, hráči se zde
rozehrávají po zranění a máme tu i několik mladých,
kteří by se postupně mohli uplatnit i v A-týmu.

7. kolo

Bohemians 1905 B – Dukla Praha B 3:0

Domažlice – Bohemians 1905 B 4:2 (2:1)

Branky: 34. a 48. Augustín, 84. Dian z pen.

Branky: 16. a 72. Bahleda, 34. Manowetz,
86. Hulina – 30. Adam, 90. Barros

Sestava Bohemians 1905 B: Marek – Císař, Kolísek,
Barros, Ježdík (78. Růžička) – Bartek, Adam, Dian,
Pavlík – Augustín (83. Slezák), Kavka (86. Gröbl).

Sestava Bohemians 1905: Marek – Císař, Kolísek,
Brhlík, Barros – Pavlík (80. Himl), Adam, Slezák,
Květoň (58. Ježdík) – Augustín (63. Kavka), Bartek.
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VŽDYCKY
JSME S VÁMI!
TERMÍNOVÁ LISTINA GAMBRINUS LIGA,
BOHEMIANS 1905
SEZONA 2009/2010
A-TÝM, PODZIM 2009 Celková tabulka 8. kolo
1. kolo – 7352 diváků

0:0

2. kolo – 15921 diváků 0:0
3. kolo – 6914 diváků

0:1

4. kolo – 4880 diváků

1:1

5. kolo – 6729 diváků

0:1

6. kolo – 4352 diváků

0:1

7. kolo – 6538 diváků

2:0

8. kolo – 5120 diváků

1:0

9. kolo – 26. 9. sobota

19:45

10. kolo – 4. 10. neděle

17:00

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

17:00

14. kolo – 8. 11. neděle

17:00

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

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

Z

V

R

P

S

B

1. FK Teplice

8

5

3

0

15:6 18

2. FK Baumit Jablonec

8

5

2

1

11:8 17

3. SK Slavia Praha

8

4

3

1

13:7 15

4. AC Sparta Praha

8

3

5

0

8:3 14

5. FC Baník Ostrava

8

4

2

2

9:8 14

6. FC Viktoria Plzeň

8

4

1

3 11:10 13

7. 1. FC Brno

8

3

3

2

8:6 12

8. FK Mladá Boleslav

8

3

2

3

13:9 11

9. 1. FK Příbram

8

3

2

3

7:7

11

10. Bohemians 1905

8

2

3

3

4:4

9

11. FC Slovan Liberec

8

2

2

4 11:13 8

12. SK Sigma Olomouc

8

1

4

3

8:10 7

13. 1. FC Slovácko

8

2

1

5

8:12 7

14. SK Kladno

8

2

1

5

6:12 7

15. Střížkov

8

2

0

6

5:14 6

16. Dynamo Č. Budějovice

8

1

2

5

4:12 5

BOHEMKA JE A BUDE!

PARTNEŘI
BOHEMIANS 1905 a. s.

BOHEMIANS 1905

SK SLAVIA PRAHA

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

TRENÉŘI
HLAVNÍ TRENÉR: KAREL JAROLÍM
ASISTENT TRENÉRA: PAVEL ŘEHÁK
ASISTENT TRENÉRA: PETR VRABEC
ASISTENT TRENÉRA: LUBOŠ PŘIBYL

BRANKÁŘI
1 Radek Sňozík
19 Jiří Havránek
28 Václav Marek

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

BRANKÁŘI
1 Jan Hanuš
28 Martin Vaniak
31 Deniss Romanovs

28. 04. 1988
04. 10. 1970
02. 09. 1978

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

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

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

OBRÁNCI
4 David Hubáček
5 Ondřej Čelůstka
17 Marek Suchý
19 Matej Krajčík
22 Benjamin Vomáčka
25 Jan Hošek
29 Josef Kaufman

23.
18.
29.
19.
27.
01.
27.

ZÁLOŽNÍCI
5 David Bartek
6 Jan Štohanzl
8 Ivan Hašek
11 Ferenc Róth
13 Jan Růžička
30 Tomáš Hrdlička
32 Lukáš Adam
33 Michal Dian

13.
20.
30.
24.
26.
17.
05.
30.

02. 1988
03. 1985
08. 1987
12. 1978
08. 1984
02. 1982
09. 1980
11. 1981

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

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

ZÁLOŽNÍCI
2 Petr Trapp
6 Hocine Ragued
8 Petr Janda
9 Adam Hloušek
11 Vladimír Šmicer
12 Dušan Vasiljevič
13 Milan Černý
21 Tijani Belaid
23 Ladislav Volešák
24 Vitali Trubila
26 Jaroslav Černý
27 Peter Grajciar
32 Mato Ivanovič

06. 12. 1985
11. 02. 1983
05. 01. 1987
20. 12. 1988
24. 05. 1973
07. 05. 1982
16. 03. 1988
06. 09. 1987
07. 04. 1984
07. 01. 1985
26. 06. 1979
17. 09. 1983
04. 02. 1991

ÚTOČNÍCI
7 Stanislav Vlček
14 Zdeněk Šenkeřík
15 Libor Tafat
16 Tomáš Pekhart
18 Riste Naumov

26.
19.
12.
26.
14.

02.
06.
03.
03.
06.
04.
03.

02.
12.
12.
05.
04.

1977
1989
1988
1978
1978
1989
1984

1976
1980
1986
1989
1981

