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Drazí Bohemáci,
opět po roce si dnes na našem stadionu připomeneme boj proti rasismu v rámci akce UEFA. Není to aktivita klubu, ale samotných fanoušků
Bohemky, kteří se aktivně účastní tohoto projektu a jsou jako jedni
z mála z České republiky vidět po celé Evropě. Zapojení fanoušků
Bohemky by mělo být příkladem i pro ostatní fotbalové příznivce v Česku.
Jen to dokládá filosofii Bohemky jako takové. Není to jen klub, který je
založen na konzumních základech a honbě za třemi body. Jen vítězství
není tím pravým smyslem, proč lidi chodí do Ďolíčku. Bohemka je víc než
fotbal a to právě přitahuje další a další fanoušky. Sám to cítím, když potkávám lidi po celé republice a oni vyjadřují své sympatie zelenobílým
barvám. Každý je hrdý, že fandí Bohemce, i když se třeba nevyhrává,
protože jen o tom sport není. A fanoušci Bohemky to moc dobře chápou.
Jsem rád, že mohu být součástí takovéhoto společenství, které samo
od sebe produkuje kampaně proti rasismu, sbírky na charitu i na samotný klub. Jsem rád mezi vámi, drazí Bohemáci.

Antonín Panenka
prezident Bohemians 1905
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8 Rozhovor: Hrdličkovi

iž pátým rokem se
Bohemians
ultras
zúčastní mezinárodní
akce FARE ACTION
WEEK, zaměřené na
boj proti rasismu a diskriminaci na fotbalových stadionech. Bohemka se tak připojí k dalším klubům
ze 40 evropských zemí. 18. 10. na zápas proti
FC Slovácko bude připraveno tématické choreo.
Účastí na této akci chceme ukázat, že v Ďolíčku je
vítán každý bez rozdílu barvy pleti. Důležité je, že
srdce má zelenobílé. Ďolíček je jen jeden! BOHEMIANS ULTRAS (více info: www.farenet.org)

J

V FANSHOPU KOUPÍTE
I KARTY
iž při zápase se Slavií jste mohli ve fanshopu zakoupit úplnou novinku – karty, každá má zezadu
motiv bohemáckého kotle s logem. V balíčku je klasických 32 jednohlavých mariášových karet, pořídíte je za 50 korun.

J

Pokud zavítáte do fanshopu, můžete mimo zavedených suvenýrů vybírat z dalších novinek. Tentokrát jsou to:

obsah

Čepice zimní s kostkami za 300 Kč – kostkovaná šála se fanouškům velmi líbí, nyní je k ní v nabídce i čepice.

11 Poslední vzájemný zápas

Lahev kojenecká – další z novinek pro naše nejmenší fanoušky.
Mikina fleece zelená za 650 Kč
Trenky černé UMBRO za 490 Kč
Navíc stále můžete zakoupit silikonové náramky
v sadě 3+1 zdarma za 150 Kč. A opět za pouhých
150 Kč můžete s přicházející zimou výhodně koupit
zelenou zimní čepici, kterou v eshopu naleznete pod
kódem 526. Aktuální nabídku fanshopu, včetně velikostí, můžete kontrolovat přímo v eshopu.

Připomínáme, že od 1. října
má fanshop otevřeno:
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Pondělí, úterý, středa: 11–17
Čtvrtek 12–19
Pátek 11–17
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Slovácko
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20 Představení soupeře
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SLOVÁCKO
NENÍ NOVÁČEK
áme za sebou reprezentační pauzu, kterou jsme si vyplnili pohárovým zápasem
s Libercem. Jinak probíhala dle zvyklostí,
klukům ji zpestřila i návštěva Honzy Kollera a Ivana
Trojana na pátečním tréninku, takže o motivaci bylo
postaráno. Tento týden už jsme věnovali intenzivní
přípravě na Slovácko, protože nás čeká těžký zápas
a proto jsme tvrdě trénovali, i když počasí nám příliš nepřálo. Trénovali jsme většinou v Ďolíčku, nechtěli jsme, aby hráči zpocení přejížděli v tomto
počasí přes Prahu na jiné plochy. Hrozilo nachlazení
a chtěli jsme tomu předejít. I přes hrozné počasí
a časté tréninky je ale plocha v Ďolíčku dobře připravena a pokud nedojde k ještě horším kalamitám,
bude v neděli v pohodě. Do Ďolíčku přijede tým,
který jsme v loňské sezoně dvakrát porazili, ale teď
je to úplně jiné Slovácko. Není to klasický nováček.
Do postupu investovali nemalé peníze. Nejen na
nákup první ligy, ale především na nákup hráčů. Finančně jsou jinde než my a mají k dispozici zkušený
a vyvážený kádr. Proto je třeba ke Slovácku přistupovat jinak než ke klasickému nováčkovi. My jsme
postup vybojovali sportovní cestou a v létě došlo jen
k několika změnám v kádru, ale všechno je to postupné. Uvidíme, jak tedy dopadne střet těchto
dvou filosofií.
Máme za sebou třetinu ligy a v Bohemce převažuje mírná spokojenost. Vždycky říkám, že je

M

P AV E L H O F T Y C H
t r e n é r A- t ý m u
dobře, když má mužstvo víc bodů než zápasů. To se
nám zatím daří. Do konce podzimu zbývá ještě šest
kol, z toho pět hrajeme v Praze. Už teď na podzim
si chceme vybojovat dobrou výchozí pozici, takovou
informaci od nás dostali i hráči. Veškeré úsilí teď
směřujeme do konce podzimu. Z uplynulých
zápasů bych vypíchl ten v Mladé Boleslavi, kdy se
nám podařilo zlomit prokletí, dokázali jsme vyhrát
a mužstvo se psychicky uvolnilo. Následné zápasy
s Českými Budějovicemi a Slavií ukázali, že
Bohemka může fotbalem bavit lidi a že dokáže hrát
vyrovnanou partii s kýmkoliv. Doufám, že to budeme potvrzovat i nadále.
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Žlutá je dobrá
Pochod na Bohemku, 4. 10. 2009

MUŽ ZÁPASU SE SLAVIÍ
– JOSEF JINDŘIŠEK
V

ršovické derby se Slavií přineslo hodně emocí
a soubojů. Padly v něm i dvě branky, byla to vynikající podívaná. I po tomto zápase byl samozřejmě
vyhlášen nejlepší hráč Bohemians 1905. Tentokrát
volba padla na pravého obránce Bohemians 1905
Josefa Jindřiška, který ve spolupráci s ostatními
skvěle čelil atakům červenobílých. „Ocenění si
vážím, ale je to práce celého týmu,” řekl po utkání
Josef Jindřišek, který je stálým členem druhé nejlepší obrany v lize. Tentokrát byl patronem utkání
zastupitel Prahy 10 JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. Vršovické derby bylo ideální příležitostí pro takový krok,
protože se střetly dva kluby z Prahy 10. Petr Hulinský zakoupil pro nejlepšího hráče zápasu hodinky,
které následně předal prezident klubu Antonín Panenka. „Bohužel jsem byl mimo Prahu a nemohl

6
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jsem být přítomen přímo na zápase, ale i tak jsem
myslel na zápas a informoval jsem se o výsledku.
Potěšil mě výsledek i hra Bohemky,” řekl po utkání
radní hlavního města Prahy Petr Hulinský.
I

Hrdličkovi:
RODINNÝ KLAN
S KLOKANEM
VE ZNAKU
Hrdličkovi jsou bohemácká rodina. Otec
Václav oblékal zelenobílý dres v 90. letech.
Mladší syn Michal v Ďolíčku vyrůstal a nyní
pracuje jako televizní komentátor. Starší
Tomáš u Botiče působí dnes. „Přišel jsem
sem jen na půlroční hostování, ale líbí se mi
tu. Zatím neřeším, jestli bych zůstal, to je
daleko. V zimě se uvidí. Ještě mám smlouvu
v Mladé Boleslavi. Jsem rád, že hraju ligu
a záleží jen na mně, jaké budu podávat výkony,” naznačuje sedmadvacetiletý záložník. Magazín Klokan mluvil s oběma syny
slavného otce najednou.
Tomáš to ve své kariéře dotáhl dál než Michal. Kdo má ale větší talent?
MICHAL: Tomáš měl odjakživa dobrou kopací
techniku a já na tom byl zase lépe pohybově. Táta
vždycky říkal, že pro moderní fotbal mám větší
předpoklady já, ale nakonec si ligu zahrál Tomáš. Já
kopu I. A třídu za Kbely. Spíš pro zábavu.
TOMÁŠ: Brácha vypadal v žácích hodně nadějně.
Dával góly a směřoval k tomu, že půjde v mých stopách. Bohužel má smůlu. Už dlouho ho provázejí
zranění a nemoci.
MICHAL: Začalo to už tady v Bohemce za trenéra
Zbyňka Busty. Ten tehdy vedl ročník 1988, na který
hodně spoléhal. Byl tam se mnou třeba David Bartek. V žácích jsme byli výkladní skříní bohemácké
mládeže. Dařilo se nám i na turnajích. Jenže já dostal mononukleózu. Pak jsem se ještě vrátil a hrál
za dorost. Tenkrát se u mě objevily potíže s koleny.
Šestkrát jsem měl přetržené nebo natržené vazy.
Pokaždé jsem z toho minimálně na půl roku vypadl.
Z posledních pěti let jsem tři a půl roku promarodil.
Tělo bylo oslabené, takže se nabalovaly další věci:
výron v kotníku, svalové problémy.
TOMÁŠ: Na to, že ti je dvacet, jsi toho měl požehnaně. To se pak těžko hraje. Nedávno jsem laboroval se zánártními kůstkami a poznal jsem na
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Proč Tomáš Hrdlička nenásledoval kroky svého otce do
Ďolíčku už v dětství? „Bydlel jsem na Smíchově a začínal jsem v Naftových motorech, tedy v dnešní Čechii.
Po jednom turnaji přišla nabídka ze Slavie, což pro mě
bylo něco neuvěřitelného. Prošel jsem tam všemi kategoriemi a vydržel jsem až do chlapů. Zahrál jsem si
i předkolo Ligy mistrů. Proti Celtě Vigo jsem dokonce
dal gól z trestňáku a na jeden jsem přihrával. Pak byl
vyloučený Mostovoj a Španělé se nakonec třásli o postup,” říká záložník Bohemky.

vlastní kůži, jak je potom složité znova začít hrát.
Tu tvou vůli, s jakou neustále začínáš po sérii zranění s tréninkem, bych chtěl určitě mít.
Myslíte, že kdyby měl Michal větší štěstí,
mohli jste dnes ligu hrát spolu?
TOMÁŠ: To určitě. Byl hodně talentovaný.
Byli byste dobrá dvojka: Tomáš je defenzivní záložník, Michal zase umí dopředu…
MICHAL: Vždycky jsem hrál středního záložníka
s ofenzivními úkoly. A v přípravce dokonce v útoku.
Zahráli jste si vůbec někdy pohromadě v jednom týmu?
TOMÁŠ: Na profesionální úrovni zatím ne. Jenom
srandamače.
MICHAL: Ve Slavii jsme byli společně v jednom
klubu, ale každý v jiné věkové kategorii. Tomáš je
skoro o sedm let starší.

Jak byste zhodnotili toho druhého?
MICHAL: Tomáš je levák, to je dneska hodně ceněné. Tu skvělou levačku zdědil to po tátovi. Řekl
bych, že ten ji měl ještě lepší.
TOMÁŠ: Měl výborné trestňáky, ty uměl na tuty.
MICHAL: Taky má Tomáš dobrou hru hlavou, což
zase táta neměl. Nevýhodu má v pohybu, hlavně
v rychlosti a v kondici. To ho brzdí.
TOMÁŠ: Táta taky nebyl rychlý, ale fyzičku měl
dobrou. Je záhada, proč mi chybí vytrvalost. No
a Michal? Ten má dobrý přehled ve hře, standardky.
Po všech těch zraněních už ale není tak rychlý. Chudák hraje o jedné noze. (směje se)
MICHAL: Teď už neběhám vůbec. (směje se)
Taky nemám tak dobrou psychiku jako brácha. To
je flegmatik, zatímco já bývám nervózní. Když zkazím první balón, veze se to se mnou celý zápas.
Myslíte, že se Tomáš mohl dostat ještě dál?
MICHAL: Určitě. Na českou ligu má nadstandardní kopací techniku. Chybí mu jenom ten lepší
pohyb. To je přitom to nejmenší. Je to škoda, vyhrál mistrovství Evropy do 21 let a skoro všichni
z toho zlatého týmu se dostali ven.
TOMÁŠ: Všichni kromě mě a Libora Žůrka.
Většina těch kluků se také propracovala až
do národního týmu: Petr Čech, Tomáš Hübschman, Milan Baroš… Ale říká se, že nikdy
není pozdě.
MICHAL: Dostat se do ciziny teď už ale pro Tomáše bude těžší. Je mu sedmadvacet.
TOMÁŠ: Je to takový můj sen. Vybírat už si asi
moc nemůžu. Brácha má pravdu v tom, že mě limituje ten pohyb.
MICHAL: Jinak se na jeho výkonech snažím hledat spíš pozitiva. Zato táta, ten kritizuje. Z Tomášova pohybu je úplně nešťastný. Strašně mu vadí,
že nepoužívá maximální sprinty.
TOMÁŠ: Chce poradit, aby to v dalším zápase bylo
lepší. Podle něj mám do těch sprintů chodit na sto
procent, a ne na sedmdesát nebo osmdesát. Neodpočívat, nehrát v jednom tempu, prostě makat naplno. Je to v hlavě, člověk se k tomu musí přinutit.
Tomáši, nebylo vám líto, že jste odešel ze Slavie těsně před tím, než začala její slavná éra?
TOMÁŠ: Někdy mě to trochu to zamrzí. Odešel
jsem, protože jsme se nedohodli na nové smlouvě.
Do týmu přišlo hodně nových hráčů a já jsem přestoupil do Mladé Boleslavi. Zrovna v tu chvíli nastal
ve Slavii zlom a začalo se jí dařit.
MICHAL: Postavili stadión, vyhráli titul a dostali
se do Champions League. Ale když se Tomáš do
Edenu vrátil, dal hned gól. (směje se)

Na první gól za Bohemku si Tomáš Hrdlička ještě musí
počkat. „Zatím mi to nesedlo. Zkouším to, ale jednou
jsem málem dokopl až do Edenu,” usmívá se. „Trefil
sedmičce trolej,” dobírá si ho bratr Michal.

Narážíte na jeho kuriózního vlastence z jarního utkání Slavia – Mladá Boleslav 3:3. Ale to
byl zase divácky atraktivní zápas…
TOMÁŠ: No, trefil jsem to pěkně. Bohužel do
vlastní sítě. (směje se) Schválně jsem to samozřejmě neudělal, i když Slavii dál přeju to nejlepší.
Když hraje derby se Spartou, fandím jí. Držím jí
palce i v hokeji. Jsem slávista.
Jak jste prožíval podzimní derby Bohemky se
Slavií?
TOMÁŠ: Proti Slavii jsem hrál už asi počtvrté
a pokaždé jsou to zvláštní pocity. Zatím se v každém utkání něco stalo. Jednou jsem dostal kvůli
chybě rozhodčího červenou kartu, pak jsem si dal
v Edenu vlastňáka. Teď se konečně nepřihodilo nic
smolného. Byl to krásný zápas, hlavně ve druhé
půli. Vytvořili jsme dvě tři šance a Slavia měla
štěstí. Remíza ale byla asi spravedlivá.
Michale, jak prožíváte Tomášovy zápasy?
MICHAL: Bývám nervózní, cukají mi nohy za něj.
A modlím se, aby neudělal nějaký průšvih. Naštěstí
on moc nekazí. V posledních zápasech už je jistější
a sebevědomější, víc si dovolí.
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Navštěvujete Ďolíček často?
MICHAL: Chodím, kdykoli je to jen trochu
možné. V Edenu jsem seděl za bránou, do které
dával gól.
TOMÁŠ: Řekni to tam stokrát, že jsem si dal vlastňáka. (směje se)
MICHAL: Na Bohemce jsem byl zatím jen jednou, na zápase s Plzní. Často se mi to kryje s prací
v televizi.
Tomáši, sledujete bratrovy komentáře přímých přenosů na stanici Nova Sport?
TOMÁŠ: Určitě, docela pravidelně. Mám dvouapůlletého syna, který zabere dost času, ale když
Michal Hrdlička dělí svůj čas mezi práci, fotbal
a školu. „Studuju Univerzitu Jana Amose Komenského, obor sociální a masová komunikace,” chlubí se
komentátor Nova Sport. „Já jsem vyučený číšník. Ke
škole jsem měl odpor. V tomhle brácha dokázal víc,”
chválí ho bratr Tomáš.

V ROUDNICI MAJÍ ŽELEZNÉHO MUŽE

mi to dovolí, dívám se
a hlavně poslouchám.
Na to, že se Michal té
práci věnuje tři čtvrtě
roku, podává za mikrofonem výborné výkony.
Až jsem to nečekal. Mile
mě
překvapil.
Ještě
se nestalo, že bych měl
nějaké výhrady. I v okolí
slýchám příznivé ohlasy.
Musím říct, že ho obdivuju. Já bych si na to netroufl.
MICHAL: Jsem rád, že se mi povedlo aspoň
tohle. Odmalička jsem chtěl buď hrát profesionálně
fotbal, nebo ho komentovat.
TOMÁŠ: Našel sis krásnou práci.
Michale, chtěl byste jednou komentovat bráchu?
MICHAL: Přemýšlel jsem o tom. Teď už je to reálnější. Jde o to, jestli by to nebyl střet zájmů… Bylo
by to každopádně zajímavé.
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Václav Hrdlička působil v Bohemce hned dvakrát. Nejdřív v sezóně 1991/92, kdy Klokani
skončili osmí. Ještě stihl pár startů na začátku
následujícího ročníku a poté odešel. Po svém
návratu zažil nepovedenou sezónu 1996/97,
která vyvrcholila sestupem do druhé ligy. „Moc
jsem toho tady neodehrál. Býval jsem často
zraněný,” vzpomíná otec Tomáše Hrdličky.
Dnes je hrajícím trenérem SK Roudnice nad
Labem a vede s ním krajský přebor. Ani ve svých
47 letech nemíní pověsit kopačky na hřebík.
„Jsem po operaci achillovky, takže mám teď horší
kondici. Ale když ji naberu, cítím se dobře. Už se
těším, až si na jaře zakopu,” tvrdí veterán, jenž
má velký obdiv svých dětí. „Pořád chce hrát, je
to až neskutečné,” říká o něm mladší syn Michal.
Ten s otcem díky jeho fotbalové dlouhověkosti
dokonce kdysi nastoupil v jednom mužstvu.
Bohemka zůstala v srdci Václava Hrdličky dodnes. „Dál jí držím palce, zvlášť teď, kdy za ni
hraje Tomáš. Věřím, že se zachrání. Mohla by
v pohodě skončit kolem 10. místa,” soudí. Jeho
ratolesti mu dělají radost. „Jsou u sportu, jeden
aktivně, druhý jako komentátor. Je to pěkné,”
raduje se.

Tomáši, vás teď čeká v lize Slovácko. To je
mančaft, který chce hrát fotbal, což by vám
mohlo vyhovovat.
TOMÁŠ: Doufám, že ano. Bez Švanciho se jim
moc nedařilo, snad to tak vydrží. Potkám se i s Lukášem Zelenkou. S tím jsem se neviděl snad od
toho mistrovství Evropy jednadvacítek. Je to výborný fotbalista, ale takový hračička. Platí na něj
důraz. Pokusím se mu tu hru otrávit.
Tomáš Radotínský

Poslední vzájemný zápas:

SLOVÁCKO
O

ba týmy jsou nováčky, i když každý trochu jiný.
Bohemka postoupila z prvního místa, Slovácko
si ligu koupilo a navíc investovalo do kádru velké
peníze. V minulé sezoně oba zápasy skončily výhrou Klokanů, i když na jaře bylo Slovácko velmi
silné. Prohrálo až na Bohemce ve 26. kole. „Dostat
gól na Bohemce, to je smrt. Málokdo to dokáže
zvrátit,” řekl po zápase trenér Slovácka Josef Mazura. Bohemka se tak díky dalšímu vítězství přiblížila postupu, v tu chvíli už stačil Klokanům jen bod.
„Je to pro nás důležité vítězství, už jsme hodně
blízko, ale varování od sousedů z Vršovic je dostatečné. Taky přišly komplikace a z jasné situace byla
chvilku zápletka,” varoval trenér Bohemians 1905
Pavel Hoftych.
Trenéři nemohli využít trojici chybějících hráčů.
Lukáš Adam měl čtyři žluté karty, útočné duo Hartig – Slezák si přivezlo zranění z Karviné. Lukáš
Adam a Lukáš Hartig se alespoň představili fanouškům při autogramiádě před zápasem. Do středu zálohy šel místo Adama Jungr, ale jeho výkon nebyl
přesvědčivý. „Záloha nám v prvním poločase moc
nefungovala, změna paradoxně nastala, až když se
Morávek zatáhl na defenzivního záložníka. Dostal
se více k míči, spoustu jich vybojoval a sehrál asi
nejlepší zápas na jaře,” pochválil Jana Morávka trenér Hoftych.
Už před zápasem trenéři upozorňovali hráče na
kvalitu Slovácka. „Mají kádr srovnatelný s námi,
mají i více technických typů, než je v Bohemce. Slavia hrála proti Slovácku bez většího důrazu, jen si
chtěla zahrát fotbal. To přesně Slovácku vyhovuje.
Na hráče jsme apelovali, aby dohrávali souboje, nekomplikovali si situaci a hráli jednoduše. Nakonec
právě z toho padl gól. Balón za obranu a vyhraný
osobní souboj,” přiblížil taktiku trenér Hoftych. Jediná branka utkání, kterou dal po nákopu Rótha
Milan Škoda, padla v 68. minutě. To už byl na hřišti
i třetí útočník Aziz Ibragimov. „Hrál podhrotového
hráče s tím, že záda mu kryl Morávek. A právě Mori
díky svému pohybu obsáhl velký prostor a naši hru
zrychlil,” dodal Hoftych ke změně rozestavení ve
druhém poločase.
Slovácko na jaře inkasovalo jen tři branky, Bohemka mohla dát i další. „Po inkasovaném gólu
jsme chtěli vyrovnat, proto vznikaly vzadu mezery.
Bohemka měla převahu, vítězství si zasloužila,” poznamenal trenér Mazura.
I

Jaro 2009, 2.liga

Bohemians 1905 – Slovácko 1:0
Branky: 68. Škoda.
Rozhodčí: Ochotnický – Košec, Moudrý.
ŽK: Kubáň, Formánek (oba Slovácko).
Diváků: 6094.
Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Lukáš, Nikl,
Rychlík – Kotyza (72. Moravec), Jungr (56. Ibragimov),
Morávek, Róth – Škoda, Strnad.
Sestava 1.FC Slovácko: Filípko – Randa, Němčický, Formánek,
Kubáň – Fujerik, Kordula (76. Stýskala), Perůtka, Nascimento
(72. Kazár) – Ondřejka (63. Sládek), Chmelíček.

Bohemians 1905 – 1. FC Slovácko 11

BOHEMIANS 1905
SK SLAVIA PRAHA

1
1

D

iváci se bavili, vršovické derby přineslo vynikající fotbal. I na tom se shodli trenéři po utkání. Remízu braly oba týmy. „Měli jsme sice
více šancí, ale remíza s mistrem je pro nás určitě
úspěchem,” řekl trenér Bohemians 1905 Pavel Hoftych. „Vedli jsme 1:0, z tohoto pohledu bychom
mohli být s výsledkem nespokojeni, ale i Bohemka
si vypracovala šance a my jsme tam některé situace nedohráli. Proto je bod spravedlivý,” řekl po
utkání Karel Jarolím, trenér Slavie.
Bohemka nastoupila ve stejné sestavě jako v Teplicích, kde Klokani podali velmi dobrý výkon.
A v nastoleném trendu pokračovali zeleno-bílí i tentokrát. „Sice jsme měli za sebou náročný týden, ale
na výkonu to znát nebylo. Slavia z nás dostala maximum, čeho jsme asi teď schopni,” glosoval výkon
trenér Hoftych. „V prvním poločase Slavia velmi
dobře rotovala hráče a my jsme se hodně nadřeli,
abychom jim sebrali míč a pak jsme ho relativně
snadno ztratili. To se opakovalo a to byla naše výtka
k hráčům o přestávce,” vrátil se kouč Bohemians
k první půli. I tak si ale Bohemka vypracovala více
šancí. Hned tu první mohl proměnit Škoda, ale
balon mu na malém vápně sklouzl z kopačky. Hráče
vyprovázel o přestávce do kabin potlesk zaplněných tribun.
Fotbal pod umělým osvětlením má své kouzlo
a hráči to ještě navíc podpořili výborným fotbalem.
„Myslím, že diváci sledovali kvalitní zápas, na kte-
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rém se podílely oba týmy,” řekl po utkání Karel Jarolím. A zejména ve druhém poločase to byla
pravda. Bitva o krále Vršovic vrcholila, do děje
vstoupila princezna v černém – Dagmar Damková.
Za ruku Diana odpískala penaltu pro Slavii. Podle
nového výkladu pravidel by se taková penalta pískat neměla, ale míč Dianovu ruku trefil a pak je na
sudí, jak celou situaci posoudí. Damková se rozhodla pro penaltu a Slavia šla do vedení. „Jsem rád,
že nás to nesrazilo a hráli jsme ještě více aktivně,”
potěšilo Hoftycha. Pak přišly dvě rychlé šance

během dvou minut a šest minut po vedoucí brance
bylo vyrovnáno. Trefil se Štohanzl.
Bohemka se dále tlačila do útoku, vyprodaný
stadion hnal Klokany za třemi body. Nejblíže byl
Róth, který bombou trefil Vaniaka a ten vyrazil míč
na tyč. Pak ještě z voleje střílel Štohanzl. „Chtěli
jsme vyhrát, chtěli jsme hrát aktivně. Byl to asi

jeden z našich nejlepších výkonů v sezoně, Slavia
z nás dostala maximum,” řekl Hoftych. „Pokud by
Bohemka takhle hrála proti každému, tak je v tabulce nahoře,” dodal k tomu Jarolím. Bitva o Vršovice tedy skončila smírem, ale sedm a půl tisíce
fanoušků se bavilo. Hrál se výborný fotbal se
spoustou šancí.
I

Bohemians 1905 – Slavia Praha 1:1 (0:0)

9. kolo

Branky: 69. Štohanzl – 62. Belaid (pen.)
Rozhodčí: Damková
ŽK: Janek – Suchý
Diváků: 7 500
Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Nikl, Cseh, Rychlík – Janek (59. Dian), Hrdlička, Štohanzl,
Róth (90. Zelenka) – Škoda, Hartig (54. Ibragimov) Slavia Praha: Vaniak – Hloušek, Hubáček, Suchý,
Krajčík – Janda, Ragued, Volešák, Vasiljevič (46. Belaid) – Šenkeřík (84. Naumov), Vlček (88. Grajciar).
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STŘÍŽKOV
BOHEMIANS 1905

C

elý v černém přišel na tiskovou konferenci
trenér Bohemians 1905 Pavel Hoftych. V černém byli i všichni na lavičce Bohemky. „Nechtěli jsme mít nic zeleného, abychom se jasně
odlišili. Ale zároveň jsme nechtěli tým zatěžovat
akcí fanoušků, aby se všichni na hřišti soustředili
především na fotbal,” zdůvodnil trenér Pavel Hoftych oblečení realizačního týmu. „Byl to hodně nepříjemný zápas. Fanoušci by nám neodpustili,
kdybychom prohráli. Hráči to věděli, ale zvlášť jsme
jim to nezdůrazňovali, protože z toho pramení
strach. Určitá obava byla v tom výkonu vidět, proto
nám chybělo více odvahy a ten výkon byl jiný než
v posledních zápasech. Chtěli jsme fanouškům udělat radost, protože si kvůli tomuhle zápasu museli
hodně vytrpět. Drahé vstupné, nepříjemné chování
pořadatelů u vstupů na stadion a vůbec konání samotného zápasu proti tomuhle týmu,” komentoval
mimosportovní dění kouč Bohemians.
Trenéři zapracovali do sestavy uzdraveného
Diana, který se postavil do středu hřiště, Štohanzl
se posunul na pravý kraj místo Janka. V útoku vedle
Škody nastoupil Ibragimov. Ustálená sestava hrála
tentokrát opatrnější fotbal než v předchozích zápasech. „První půle moc krásy nepobrala. Bylo to
opatrné z obou stran. Třeba Azízovi jsme museli
nejprve podstatu tohoto zápasu vysvětlit, aby po-
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0
0

chopil, o co jde. Prvních dvacet minut to vypadalo,
že to nepochopil, pak se ale rozehrál,” řekl Hoftych.
Domácí hrozili ze standardních situací, Bohemka
střelami z hranice vápna. První půle ale vážnější
šanci nepřinesla.

Až po přestávce Bohemka svůj tlak stupňovala
a vytvářela si šance. Zejména Ibragimov mě dvě vyložené. Jednu „zazdil” do brankáře Beláně, druhou
střelu mířící do brány zastavila ruka stopera Lenceviče, což potvrdil i televizní záběr České televize. Sudí
Příhoda však penaltu neodpískal a nabídl tak pro
změnu zase jiný výklad pravidla než před týdnem
sudí Damková, která penaltu proti Bohemce nařídila.
Tlak Bohemky s blížícím se závěrem sílil, ale domácí obrana byla pozorná. „Po přestávce už byl náš

výkon lepší, ale pořád převládala snaha hlavně neinkasovat. Chtěli jsme, aby se Ibragimov napadáním
vyšťavil a pak ho nahradil Hartig. Ten si ale natáhl
tříslo a musel zpátky střídat,” vysvětlil rotaci útočník
trenér Bohemians. Klokani nakonec získali z utkání
na hřišti soupeře jeden bod za remízu 0:0. „Z pohledu tabulky jsme si polepšili, ale chtěli jsme tady
vyhrát a měli jsme na to. Máme tenhle zápas za
sebou, teď už se soustředíme především na fotbal,”
dodal Hoftych.
I

Střížkov – Bohemians 1905 0:0

10. kolo

Rozhodčí: Příhoda – Wilczek, Lhoták.
ŽK: Turtenwald, Horáček, Fenyk, Lencevič – Hrdlička.
Diváků: 4414.
Sestava Střížkov: Beláň – Macháček, Turtenwald, Dobeš (82. Podaný), Jeslínek (66. Fenyk), Zoubek,
Ibe, Lencevič, Grznár, Andronic (77. Gerasimov), Horáček.
Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Cseh, Nikl, Rychlík – Štohanzl, Dian, Hrdlička,
Róth (75. Janek) – Ibragimov (67. Hartig, 85. Kaufman), Škoda.
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VŽDYCKY JSME

Bohemians 1905 – SK Slavia Praha
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S VÁMI!

Střížkov
–
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

1. FC Slovácko
N

ečekaně skvělý začátek a neméně překvapivé následné trápení. Tak nějak by se dalo
charakterizovat
dosavadní
účinkování
1. FC Slovácka v Gambrinus lize. Zatímco v úvodních pěti kolech získalo mužstvo kolem kanonýra
Petra Švancary slušných šest bodů a diváky bavilo
pohledným ofenzivním fotbalem, v dalších pěti zápasech bez svého potrestaného leadera ani jednou neskórovalo a na své konto si připsalo jediný
bod za remízu na hřišti posledních Českých Budějovic. Populární „Mercedes” se však po šestizápasovém trestu do mužstva vrací, což by pro nás
mělo být dvojnásobným varováním. Před dvěma
roky nám totiž ještě v dresu Viktorky vstřelil
v každém zápase jeden gól a celý zápas notně zaměstnával naší obranu.
1. FC Slovácko je stejně jako my nováčkem letošní ligové sezony. Nejvyšší soutěž si však nezajistilo tradiční sportovní cestou, ale odkoupením
prvoligové licence od postupující Čáslavi. Loni ve
druhé lize mělo sice mužstvo z Uherského Hradiště
jen ty nejvyšší ambice, ale nakonec mělo daleko
blíž k sestupovým příčkám, než k těm zaručujícím
vstupenku do vybrané společnosti. Na druhou
stranu je potřeba připomenout nečekané tažení
Slovácka pohárem, které zastavili až v samotném
finále Teplice, když si předtím na týmu trenéra Mazury vylámala zuby i mistrovská Slavia. Letos se
každopádně nic podobného opakovat nebude, z poháru se náš nedělní soupeř pakoval už ve třetím
kole po porážce od divizní Třebíče.
Úvod soutěže se herně i výsledkově Slovácku
každopádně povedl. V prvních dvou kolech sice
mužstvo dvakrát pohledný ofenzivní fotbal. Zvláště
televizní zápas v Jablonci určitě patřil k tomu nejlepšímu, co dosavadní průběh soutěže nabídl.
Prvního plného bodového zisku se Mazurovi svěřenci dočkali doma proti Olomouci a následně ho
potvrdili i v dalším domácím zápase se Střížkovem.
Tyto tři body však měly hodně hořkou dohru. Po
protestech střížkovského mužstva byl na disciplinární komisi pozván Petr Švancara a tam mu byl
udělen šestizápasový distanc za faul loktem, který
nezachytil žádný televizní záznam. Od té doby se
Slovácko potácí ve výsledkové a herní mizérii. V posledním zápase s Ostravou nepomohlo ani nasazení
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čerstvé posily Lukáše Zelenky. Ten se do Čech vrátil po letech z Belgie a přestože patřil k nejlepším
hráčům na hřišti, střelecké prokletí svých spoluhráčů prolomit nedokázal.
V době reprezentační pauzy sehrálo Slovácko přípravný zápas se Senicí – pátým mužstvem slovenské nejvyšší soutěže – a vyhrálo 2:0. V sestavě
pochopitelně nechyběl Petr Švancara, který zápas
i stručně zhodnotil: „Naše hra byla docela sympatická, byla v ní sice spousta chyb, ale taky dobré
věci. A jak jsem spokojený se svým výkonem? Tak
jako u celého týmu. Byly tam dobré věci i zbytečné
ztráty. Hodnocení nechám na druhých, ale snad to
nebylo strašné.”
Loni ve druhé lize jsme obě střetnutí se Slováckem vyhráli. Na podzim v Uherském Hradišti skončilo utkání naším zaslouženým vítězstvím 2:0.
Soupeře jsme jasně přehráli v úvodních dvaceti minutách a ve většině druhého poločasu. O branky se
po přihrávkách Rychlíka se o branky postarali útočníci – Ibragimov i Škoda. Na jaře v Ďolíčku viděli diváci těsné, ale zasloužené vítězství 1:0. Po většinu
zápasu jsme byli aktivnějším týmem, o vítězství
rozhodl v 68. minutě opět Milan Škoda, když po
dlouhém nákopu a zaváhání obrany i gólmana lišácky přehodil Filípka.
I

Horní řada zleva: Václav Ondřejka, Aleš Urbánek, Peter Sládek, Jan Šimáček, Peter Struhár,
Aleš Chmelíček, Michal Kordula, Pavel Němčický
Prostřední řada zleva: Jaroslav Grim, Tomáš Randa, Michal Gonda, Lukáš Kubáň, Miroslav Filipko,
René Formánek, Vít Valenta, Lukáš Fujerik, Jiří Perůtka
Dolní řada zleva: Petr Švancara, Michal Heča, Tomáš Abrahám, masér Radek Smolčák, trenér Josef Mazura,
asistent Jan Palinek, asistent, trenér brankářů Martin Juřička,Filip Racko, Josef Kubásek, Cleber Nascimento

1. FC Slovácko

Ferenc Róth

NOVINKY ÍČKU
L
O
ZĎ
FANOUŠCI
BOHEMKY
SE ÚČASTNÍ
AKCE UEFA

V FANSHOPU KOUPÍTE
I KARTY
iž při zápase se Slavií jste mohli ve fanshopu zakoupit úplnou novinku – karty, každá má zezadu
motiv bohemáckého kotle s logem. V balíčku je klasických 32 jednohlavých mariášových karet, pořídíte je za 50 korun.

J

Pokud zavítáte do fanshopu, můžete mimo zavedených suvenýrů vybírat z dalších novinek. Tentokrát jsou to:

iž pátým rokem se
Bohemians
ultras
zúčastní mezinárodní
akce FARE ACTION
WEEK, zaměřené na
boj proti rasismu a diskriminaci na fotbalových stadionech. Bohemka se tak připojí k dalším klubům
ze 40 evropských zemí. 18. 10. na zápas proti
FC Slovácko bude připraveno tématické choreo.
Účastí na této akci chceme ukázat, že v Ďolíčku je
vítán každý bez rozdílu barvy pleti. Důležité je, že
srdce má zelenobílé. Ďolíček je jen jeden! BOHEMIANS ULTRAS (více info: www.farenet.org)

J

Čepice zimní s kostkami za 300 Kč – kostkovaná šála se fanouškům velmi líbí, nyní je k ní v nabídce i čepice.
Lahev kojenecká – další z novinek pro naše nejmenší fanoušky.
Mikina fleece zelená za 650 Kč
Trenky černé UMBRO za 490 Kč
Navíc stále můžete zakoupit silikonové náramky
v sadě 3+1 zdarma za 150 Kč. A opět za pouhých
150 Kč můžete s přicházející zimou výhodně koupit
zelenou zimní čepici, kterou v eshopu naleznete pod
kódem 526. Aktuální nabídku fanshopu, včetně velikostí, můžete kontrolovat přímo v eshopu.

Připomínáme, že od 1. října
má fanshop otevřeno:
Pondělí, úterý, středa: 11–17
Čtvrtek 12–19
Pátek 11–17
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Legendy Bohemians

č. 39

Zdeněk Koukal

D

nešní legenda Zdeněk Koukal působil u Botiče v nejslavnější éře vršovického klubu,
získal s ním mistrovský titul, Český pohár,
zahrál si v mnoha zápasech evropských pohárů, podíval se s míčem téměř do celého světa. Zřejmě
nejslavnější odchovanec choceradského fotbalu působil v mateřském klubu až do 16 let, zahrál si i za
mužstvo dospělých v 1.A třídě. Přes Benešov se dostal do Vlašimi, kde se tehdy hrál skvělý fotbal.
Vždyť „blaničtí rytíři” bojovali v sezóně 1977/1978
o postup do 1. ligy a dosáhli velkého úspěchu v Českém poháru. Druhá liga měla tehdy tři skupiny
a mezi elitu postoupil jen vítěz složité baráže.
V souboji vítězů české a českomoravské skupiny
přehrála Vlašim exligový VP Frýdek – Místek po výsledcích 1:1 a 1:0, nestačila až na vítěze slovenské
skupiny VSS Košice s reprezentační zálohou Štafura
– Daňko – Pollák. Kvalitu vlašimského mužstva
můžeme připomenout pamětníkům uvedením základní sestavy: Kňazík – Melichar – Urban – Votava
– Rosický – Ivančík J. –Vejvoda II. – Koukal –Vrabec – Hřebík – Jarkovský. Dodejme ještě, že Vlašim postoupila až do semifinále Českého poháru
přes vicemistra té sezóny Duklu Praha, zastavil ji až
vítěz Českého i Československého poháru Baník
Ostrava po nejtěsnějším výsledku 1:0. V létě roku
1978 odešel Zdeněk Koukal na vojenskou službu,
celý ročník strávil v Rudé hvězdě Cheb. A zase hrál
v létě baráž o postup do 1. ligy, znovu ve finále proti
VP Frýdek – Místek. Přišlo opět vítězství a s ním
tentokrát i postup, vítěz slovenské skupiny Plastika
Nitra postoupil tentokrát mezi elitu přímo. V Chebu
se Zdeněk Koukal setkal kromě jiných výborných
fotbalistů i se Stanislavem Levým, pozdějším spoluhráčem z Bohemians. Druhý vojenský ročník
strávil nejdříve v Dukle Písek a na jaře potom
v Dukle Tábor, z Chebu odešel kvůli zranění. Na jaře
1980 jezdila k Jordánu, kde sídlila Dukla Tábor,
řada ligových trenérů. Jezdili se dívat na výborný
útok Mikulička – Koukal – Mičinec. Pravidelným návštěvníkem byl i Tomáš Pospíchal, zatímco Mikulička skončil v Brně, Mičinec a Koukal se v létě hlásili
u Botiče. Zdeněk měl jít původně k sousedům do
Slavie, zájem Klokanů se ale nedalo odmítnout.
V Ďolíčku stihnul ještě nejslavnějšího klokana Antonína Panenku a přišel právě včas, vždyť se začalo
budovat mužstvo, které brzy získalo pro Bohemku
největší úspěchy. Na jaře roku 1982 to byl zisk Českého poháru po finálovém vítězství nad Duklou
Praha 4:0, škoda penaltové prohry se Slovanem
Bratislava na Tehelném poli ve finále Československého poháru v létě téhož roku. O rok později už
zde byl úspěch největší, zisk prvního a dodnes je-
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diného titulu. Zdeněk Koukal hrál pravidelně, což
byl v tehdejší konkurenci v Ďolíčku důkaz vynikajících kvalit. Po šesti letech ve Vršovicích odešel Zdeněk Koukal v létě 1986 do Olomouce, kde pomohl
týmu k záchraně v nejvyšší soutěži. Pod vedením
trenéra Brücknera se zde potkal i se svým bývalým
spoluhráčem z Bohemky Miroslavem Příložným. Tři
roky si potom ještě zahrál v dresu Rudé hvězdy
Cheb, jeho spoluhráči zde byli Horst Siegl, Pavel
Kuka a také dnešní trenér Bohemky Pavel Hoftych.
Až v roce 1990, to už mu bylo 33 let, dostal Zdeněk Koukal možnost odejít do zahraničí, do mužstva Omonia Nikosia. V naší nejvyšší soutěži
odehrál 182 zápasů a střelil 10 gólů, k tomu si připsal 2 starty v Poháru mistrů evropských zemí a 23
startů v poháru UEFA. Dresu reprezentačního „A”
mužstva se nedočkal, přesto má alespoň tři starty
v olympijské reprezentaci na turnaji v Kuala Lumpur. Na Kypru působil Zdeněk Koukal v jednom
z nejlepších mužstev, získal zde i národní pohár
a startoval v Poháru vítězů národních pohárů, jako
jediný klokan získal se svým mužstvem remízu
s Anderlechtem Brusel po výsledku 1:1. Po Kypru
hrál ještě několik let v nižších soutěžích v Německu,
pomalu ale přišel čas se s aktivní kariérou rozloučit. Jméno Zdeněk Koukal ale z českých ligových
trávníků nezmizelo, kvalitním fotbalistou je i jeho
syn stejného křestního jména. Zdeněk Koukal junior si také zahrál za Bohemians, tak výraznou
stopu, jako jeho otec zde ale nezanechal. Později
přestoupil do Teplic a dnes hraje u našich sousedů
na Viktorce Žižkov.
I

ONDRÁŠOVKA CUP
utkání s Libercem
o roce se pohárová soutěž vrátila do Ďolíčku, tentokrát už přeci jen s větší příchutí pohárové
Evropy, protože osmifinále Ondrášovka cupu s Libercem se hraje již na dva zápasy a fanoušci Bohemky
tak zase po letech mohou oprášit populární slovní
spojení „pohárová matematika”. Ta velí doma neinkasovat, protože góly na hřištích soupeřů se při rovnosti skóre počítají za dva, což byl i jeden z úkolů
domácího utkání s Libercem. Trenéři vsadili na podobnou sestavu, jaká hrála v lize, došlo v ní ke čtyřem změnám. „Cseh odjel na jednadvacítku, tak ho
zastoupil Lukáš, Bartka jsme zkoušeli na levém beku
místo Rychlíka, Ivan Hašek je už zdravý a chceme
s ním pracovat, proto dostal šanci místo Hrdličky na
defenzivním záložníkovi. A vpředu Kaufman měl dokázat svůj přínos pro mužstvo,” vysvětlil změny kouč
Pavel Hoftych.
Bohemka vstoupila do zápasu lépe. Byla svižnější,
přesnější v přihrávkách a dostávala se i do šancí.
V 15. minutě se k vápnu prokličkoval Hašek a těsně
před hranicí pokutového území ho liberečtí srazili
k zemi. K přímému kopu se postavili Dian a Kaufman
a druhý jmenovaný si zopakoval gólovou trefu z utkání proti Českým Budějovicím. „Naši obránci změ-

P

ODVETA V LIBERCI
Odvetný zápas 4. kola Ondrášovka cupu mezi Slovanem Liberec a Bohemians 1905 se hraje ve středu
28. října od 16 hodin na stadionu U Nisy. Ten den je
státní svátek, tudíž mají i fanoušci Bohemians možnost vycestovat za Bohemkou a podpořit ji ve snaze
o pohárový zázrak. Bohemka musí na severu Čech
vyhrát o dva góly nebo o jeden při skóre 2:3 a vyšší.

nili směr střely, šel jsem už na zem a podklouzlo mi
to pod nohou,” litoval liberecký brankář Zbyněk
Hauzr. Bohemka vedla a dál útočila. Další vyloženou
šanci měl znovu Kaufman, z úhlu postupoval sám na
Hauzra, ale ten ho tentokrát vychytal. „Kdybychom
proměnili tuto šanci, možná jsme soupeře dodělali.
Ale pořád ještě zbývalo hodně času. Naše hra
prvních dvacet minut byla velmi dobrá a Liberec
jsme prakticky k ničemu nepustili,” pochvaloval si
první čtvrtinu zápasu kouč Bohemians.
Ale hned první střela hostí na bránu skončila
gólem. Ve 23. minutě napřáhl Papoušek a z pětadvaceti metrů vymetl růžek Sňozíkovy branky. Studená sprcha pro Bohemku, která byla do té doby
jasně lepší. Liberec se oklepal a zejména Blažek
dělal naší obraně problémy, ještě do poločasu po
brejku trefil tyč. „Chtěli jsme hrát fotbal, proto bylo
relativně dost šancí na obou stranách. Naším cílem
bylo uspět a zároveň v plné zátěži vyzkoušet některé
hráče. S hrou jsem celkem spokojený, byl to ligový
fotbal, který převýšil podceňovaný pohár. S výsledkem samozřejmě už méně, ale ještě není nic ztraceno,” hodnotil zápas Pavel Hoftych. „První půle byla
z naší strany velmi dobrá, ve druhé už jsme dělali
více chyb a bylo to chvílemi rozhárané. Přesto jsme
byli stále aktivnější než Liberec,” dodal.
Liberec o svém vítězství rozhodl po přestávce.
Krásným obloučkem z úhlu se trefil Blažek. Bohemka ale stejně jako loni v poháru proti Hradci
Králové mohla vyrovnat z penalty, stejně jako loni
to nezvládla. Tentokrát se k penaltě po faulu na
Kaufmana postavil Radek Sňozík, ale jeho střelu po
zemi Hauzr kryl.
I

4. kolo ONDRÁŠOVKA CUP

Bohemians 1905 – Slovan Liberec 1:2 (1:1)
Branky: 15. Kaufman – 23. Papoušek, 48. Blažek .
Rozhodčí: Hrubeš – Teuber, Štěrba.
ŽK: Kaufman – Dejmek, Gecov, Polák, Hauzr, Blažek.
Diváků: 2268.
Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Lukáš, Nikl,
Bartek – Janek (82. Růžička), Štohanzl, Dian,
Hašek – Ibragimov (59. Škoda), Kaufman (71. Zelenka).
Sestava Slovan Liberec: Hauzr – Nezmar (84. Krbeček),
Liška, Gecov, Polák, Kerič, Vulin, Dejmek, Papoušek (71. Purič),
Blažek (89. Frejlach), Selassie.

Bohemians 1905 – 1. FC Slovácko 29

POCHOD
PRO BOHEMKU
eděle 4. 10. 2009 byla dnem pro Bohemku. Již
ráno po deváté se fanoušci Klokanů sešli ve
vršovickém Ďolíčku na schůzi Družstva fanoušků Bohemians, která trvala téměř tři hodiny. Dozvěděli se
výroční zprávu DFB i novinky z hospodaření klubu
a okolo stadionu v Ďolíčku. Pak už se většina přesunula do Dejvic, kde na Vítězném náměstí byl sraz fanoušků Bohemians. Právě z tohoto místa se totiž
vypravil pochod na Strahov. Pochod, který symbolizoval jednotu a oddanost vršovickému klubu. Většina fanoušků přišla ve žlutém, protože v těchto
dresech nastoupili i fotbalisté Bohemians na Strahově. „Prodávali jsme žlutá trička za sto korun s nápisem My jsme Bohemka! Prodalo se jich přes dva
tisíce, po utkání nám jich zbylo posledních třiadvacet, takže to vyšlo skoro přesně,” bilancoval Jakub
Havrda, manažer fanshopu. Trička se prodávala jak
před pochodem, tak i před samotným stadionem.
Pochod za doprovodu policie vyrazil ve tři hodiny
z „Kulaťáku”, před čtvrtou hodinou už byl u bran
strahovského stadionu. „Pochod proběhl naprosto
hladce a byla to skvělá prezentace Bohemky.

N
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Chceme poděkovat všem fanouškům, že se na pochodu i na stadionu chovali skvěle. Nejenže vytrvale povzbuzovali, ale zároveň se nenechali
vyprovokovat k žádným závažným excesům. Největší dík patří za neděli právě našim fanouškům,
kteří prokázali nevídanou trpělivost. Bohužel to nebylo o sportovní rivalitě, přesto se fanoušci zachovali rozumněji než pořadatelé. Děkujeme vám,”
zdůraznil směrem k fanouškům ředitel Bohemians
1905 Lukáš Přibyl.
I

Výzva fanouškům Bohemky
Při stanovení ceny vstupenek na zápas
se Střížkovem a jejich prodeji došlo
k diskriminaci fanoušků Bohemians
1905, protože fanoušci Střížkova měli
na zápas vstup zdarma. Každý fanoušek má možnost požadovat po Střížkovu vrácení celé nebo části ceny
vstupného a tento nárok uplatnit nekalosoutěžní žalobou. Družstvo fanoušků Bohemians chce v této věci
příznivcům Bohemky pomoci, protože
jedna z funkcí DFB je i ochrana fanoušků jako spotřebitelů. Podrobnější
informace budou sděleny v Ďolíčku při
ligovém zápase se Slováckem dne
18. října 2009 u informačního místa,
které bude umístěno na náměstíčku
v zeleném stanu. Při utkání se Slováckem bude stánek fungovat od 16 hodin.

Žádáme všechny fanoušky, aby:
1. přinesli lístek zakoupený na zápas
se Střížkovem k informačnímu stánku.
2. předali lístek a kontaktní údaje – jméno,
příjmení, adresu, telefon, e-mail (nejlépe dopředu napsané na samostatném listu papíru).
3. pokud budou souhlasit s podáním žaloby
na Střížkov, podepsali plnou moc, jejíž formulář
bude nachystán u informačního stánku.
Mimo shora uvedené termíny zápasů je vše možné
vyřídit na sekretariátu klubu každé říjnové pondělí
a úterý od 9 do 16 hodin.
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JAN KOLLER

V ĎOLÍČKU
Před čtrnácti lety dal v Ďolíčku svůj první
ligový gól. Tehdy se trefil za Spartu. Ale
už dávno předtím snil o tom, že jednou
bude hrát za Bohemku. Teď se mu sen
alespoň částečně splnil. Útočník Jan Koller absolvoval v pátek dopoledne trénink
s Bohemkou. Přišlo se na něj podívat
přes sto fanoušků a desítky novinářů.
Šestatřicetlietý útočník v současné době
obléká dres ruské Samary a je stále nejlepším střelcem reprezentační historie.

Honzo, jak došlo k tomu, že jste se objevil na Bohemce?
„Jsem tento týden v Česku, protože se v sobotu budu před reprezentačním zápasem loučit
s kariérou v národním týmu. Slíbil jsem trenérovi v Rusku, že se tady budu udržovat v kondici. Byl jsem na tréninku s klukama ze
Smetanovy Lhoty a teď jsem na Bohemce.
Vždycky jsem chtěl v Ďolíčku hrát, tak jsem si
tady aspoň zatrénoval.”

Má pro Vás zdejší stadion zvláštní kouzlo?
„Určitě. Vzpomínám, jak se tady hrály poháry.
Jako malej kluk jsem Bohemce moc fandil
a tenhle stadion prostě k Bohemce patří. Když
bych se jednou do Česka vrátil, chtěl bych hrát
tady.”
A jaký byl trénink s Bohemkou?
„Perfektní, skvělý zážitek. Bylo to pro mě
krásný, je tady takové rodinné prostředí, užil
jsem si to.”
Kdy jste tady naposledy hrál?
„Bylo to asi před dvěma lety, když Bohemka
postupovala do ligy. Hrál se tady zápas internacionálů s Bohemkou.”
Útočník Bohemky Milan Škoda se prý
těšil, že ho naučíte pořádně zakončovat.
Bavili jste se spolu o tom?
„Ne, ne, jen to trenér zmínil před tréninkem.
Nakonec jsem porubal pár stromů za tribunou.”
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„Dýchla na mě atmosféra Ďolíčku, tak jsem
zkusil dloubák. Málem to nevyšlo, ale za čárou
to bylo. Viděli to i fotografové.”
Máte za sebou trénink s Bohemkou, obléknete i zeleno-bílý dres?
„Už jsem to řekl několikrát. Kdybych se jednou
vrátil do Česka a hrál bych fotbal na vrcholové
úrovni, tak půjdu jedině do Bohemky. To platí
stále.”
Spekuluje se i o zájmu Slavie?
„Už se mě na to ptalo hodně lidí. Nic o tom
nevím a ani bych tam nešel.”
Ale v zápase jste skóroval…
„Ty šance se musí dávat, šel jsem sám na
brankáře.”
Navíc jste proměnil ještě penaltu v závěrečném rozstřelu. Zkusil jste to obloučkem,
ale brankář to vystihl a pak byly dohady,
zda to bylo za čárou…

Jaké budou Vaše další fotbalové kroky?
„V těchto týdnech se o tom jedná. V Samaře mi
končí smlouva teď v zimě. Nejlepší by bylo, kdyby
vyšlo nějaké angažmá poblíž Monaka. Aspoň na
půl roku, ale vím, že v mém věku se už moc plánovat nedá. Holka chodí ve Francii do školy, do
Česka bychom se vrátili až v létě.”
I
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ZAJÍMAVOSTI
VÝJEZD NA BANÍK
říští týden čeká Bohemku výjezd na Baník. Do
Ostravy se chystá spousta fanoušků Bohemky,
a tak jim chce klub poskytnout maximální možné
zabezpečení výjezdu. Utkání se hraje v sobotu
24.10 od 16 hodin na Bazalech. Vstupenky na
zápas s Ostravou se budou prodávat již při utkání
se Slováckem před fanshopem na stadionu Bohemky, ve fanshopu je pak můžete zakoupit celý
týden. Jedna vstupenka stojí 60 Kč.
Fotbalový klub chce pořádat dva druhy zájezdu –
autobusový a vlakový. V současné době probíhají
jednání s Českými drahami o zájezdu vlakem. Na
internetových stránkách Bohemky se dozvíte podrobnosti, předběžně je vyjednán odjezd vlakem
11:23 z hlavního nádraží, příjezd zpět do Prahy do
půlnoci.
V sobotu 24. 10. 2009 je pořádán i autobusový
zájezd na utkání s Baníkem Ostrava. Přihlášky u Michala Holase e-mailem na zajezdy@fc-bohemians.cz nebo pomocí SMS na mobil 606 814 521. Do
SMS uveďte jména přihlášených, do e-mailu i telefonická spojení. Cena zájezdu je minimálně 490 Kč

P

Z

U
K
Č
Í
L
O
Ď

– při plném obsazení autobusu, tedy při 50 lidech.
Prosíme, abyste při placení zájezdu na utkání měli
připravené přesně odpočítané peníze.
Sraz účastníků zájezdu je v sobotu na stadiónu
Bohemky v 09:00, odjezd v 09:30 hodin.
I

OLYMPIONIČKA V ĎOLÍČKU
ana Hadačová, česká olympionička ve stolním
tenise, která v přípravě využívá rehabilitačního
zázemí Bohemky, přivezla z Mistrovství Evropy,
které se hrálo 13.–20. září ve Stuttgartu, bronzovou medaili, kterou vybojovala se spoluhráčkami
v soutěži družstev. Dana byla rovněž nejúspěšnějším českým reprezentantem v soutěži jednotlivců.
Zatímco Petr Korbel vypadl již ve druhém a Daniny
spoluhráčky z družstva žen ve třetím kole dvouhry,
Dana se ve dvouhře dostala mezi nejlepších 16 Evropanek. K úspěšné reprezentaci ji osobním dopisem poděkoval i předseda Českého olympijského
výboru Milan Jirásek.
V týdnu po Mistrovství Evropy Dana v Ďolíčku
pořizovala nové fotografie pro fanoušky i sponzory, což neušlo pozornosti našich trénujících
borců.
A protože Dana s sebou měla i evropskou medaili,
ta se stala předmětem zkoumání. ”Jenom bron-

D

zová?” naoko opovržlivě podotkl Pavel Hoftych.
„Ona v druhém setu hrála do kopce”, bránil Danu
Radek Sňozík. Někteří borci se zajímali, zda rozhodčí Daně pískali rovinu, jestli je lepší začínat na
kotel a podobně…
I
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CU Bohemians – Partneři mládeže

MLADÍ A NADĚJNÍ…
JAK HO VIDÍ TRENÉR…

Dominik Kostka,

ominik je tvrdý, neústupný
hráč. Fotbal hraje srdcem,
což je jeho největší přednost.
„Kostič”, jak mu říkáme, má
i velký přehled ve hře a jeho
velkou výhodou je i jeho univerzálnost. Jako hráč i člověk
správným způsobem působí na kabinu. Své spoluhráče dokáže pozitivně povzbudit, jak na hřišti, tak
mimo něj. Dokáže své spoluhráče usměrnit. Na-

D

narozen 4. 5. 1996, starší žák

V kolika letech jsi začínal s fotbalem
a kdo tě k němu přivedl?
Začínal jsem klasicky, tedy asi v pěti letech.
K fotbalu mě přivedla moje babička.
Jaká byla tvoje cesta do Bohemky?
Začínal jsem v menším pražském klubu FK
SEMI Kačerov, a pak jsem přešel do Bohemky,
kde jsem teď asi třetím rokem.
Jaký je tvůj fotbalový vzor?
Z Bohemky je to jednoznačně Marek Nikl
a Milan Škoda, líbí se mi jejich způsob hry.
Oblíbený film, hudební skupina?
Z filmů co jsme viděl, jsou to Neporazitelní.
Oblíbené jídlo?
Jednoznačně řízek.
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I

opak občas potřebujeme na hřišti usměrnit Dominika, protože svým pojetím hry chce být všude, což
je někdy na škodu jeho výkonům. Musíme i nadále
společně pracovat, aby si mohl splnit sen, což je zahrát si ligu za Bohemku.
Pavel Richtrmoc

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

PB

1. 1.FK Příbram B

Tým

10

7

3

0

20:6

24

2. Kunice

10

7

3

0

11:1

24

3. FK Tábor

10

6

0

4

16:16

18

4. FK Tachov

10

5

1

4

24:16

16

5. Jiskra Třeboň

10

5

1

4

17:13

16

6. Slavoj Řevnice

10

5

0

5

21:18

15

7. SK Marila Votice

14

10

4

2

4

17:15

8. FK Meteor Praha VIII 10

4

2

4

16:20

14

9. Jiskra Domažlice

10

4

1

5

17:13

13

10. Bohemians 1905 B

10

4

1

5

17:16

13

11. SK Benešov

10

4

1

5

16:24

13

12. Malše Roudné

10

3

3

4

10:14

12

13. FK Hořovicko

10

3

2

5

15:16

11

14. SK Senco Doubravka 10

3

2

5

18:22

11

15. SK Strakonice 1908

10

2

2

6

7:17

8

16. FK Dukla Praha B

10

1

2

7

9:24

5

9. kolo

VÁCLAV HRADECKÝ
tr enér B-týmu

Nepovedené
týdny
U

plynulé zápasy nás rozhodně nepotěšily. Zápasy se nám nepovedly, protože jsme hrály
proti soupeřům, které jsme měly porazit.
Zejména sestava v Benešově byla díky reprezentační pauze hodně silná, ale nakonec to k žádným
bodům nevedlo. V tréninku kluci pracují dobře, pracujeme tvrdě, ale v zápase to neprodáme. I proto
jsme v posledním týdnu trochu změnili skladbu tréninků, hráči se musí více uvolnit, ale zároveň
odevzdávat více. Ono to spolu souvisí. Hrajeme
sice divizi, jsme B-tým, ale reprezentujeme Bohemku a to musí mít hráči stále na paměti. Týmy
jako jsou Doubravka nebo Benešov prostě musíme
porážet, i když samozřejmě respektujeme kvality
soupeře. Doubravka přijela do Vršovic se zkušeným týmem, my jsme se sice rychle gólově prosadili, ale pak už jsme se spíše trápili. Navíc soupeř
neproměnil v závěru penaltu, takže se dá hovořit
i o šťastném bodu. Štěstí nám nepřáli rozhodčí ani
v Benešově. Neuznali nám regulérní gól, kopala se
proti nám penalta. Nicméně i přes tyto přehmaty
jsme měli vyhrát, protože jsme měli v Benešově
jasně lepší tým a měli jsme se prosadit herní kvalitou. To se nestalo, i když hráči A-týmu nepropadli,
nebyl to týmový výkon. Do dalších zápasů se musíme výrazně zlepšit, současná výkonnost některých hráčů neodpovídá jménu Bohemky a v blížícím
se přestupním období se nad tím budeme muset
zamyslet.

10. kolo

Bohemians 1905 B – Doubravka 1:1 (1:1)

Benešov – Bohemians 1905 B 2:0 (0:0)

Branka Bohemians: 12. Hašek

Bohemians 1905 B: Marek – Baubín, Brhlík, Pávek,
Barros (46. Ježdík) – Růžička, Adam, Augustín,
Květoň (46. Kavka) – Slezák, Škoda.

Diváků: 200
Sestava Bohemians 1905 B: Marek – Barros, Pávek, Brhlík,
Bartek – Hašek, Slezák, Adam (75. Gröbl),
Pavlík (60. Ježdík) – Augustín (85. Fadrný), Kavka.
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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 – 7500 diváků

1:1

10. kolo – 4414 diváků

0:0

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 Baumit Jablonec

10

7

2

1 13:8 23

2. FK Teplice

10

6

4

0 19:8 22

3. AC Sparta Praha

10

4

6

0

4. FC Baník Ostrava

10

5

3

2 13:10 18

5. FC Viktoria Plzeň

10

5

2

3 12:10 17

6. SK Slavia Praha

10

4

4

2 14:9 16

7. 1. FC Brno

10

4

4

2 10:7 16

8. 1. FK Příbram

10

4

2

4 11:10 14

9. FK Mladá Boleslav

10

3

3

4 13:10 12

10. Bohemians 1905

10

2

5

3

11. FC Slovan Liberec

10

3

2

5 13:15 11

12. SK Kladno

10

3

2

5 9:14 11

13. SK Sigma Olomouc

10

1

4

5 8:12 7

14. 1. FC Slovácko

10

2

1

7 8:16 7

15. Střížkov

10

2

1

7 7:17 7

16. Dynamo Č. Budějovice 10

1

3

6 5:15 6

9:3 18

5:5

11

BOHEMKA JE A BUDE!

PARTNEŘI
BOHEMIANS 1905 a. s.

BOHEMIANS 1905

1. FC SLOVÁCKO

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

TRENÉŘI
HLAVNÍ TRENÉR: JOSEF MAZURA
ASISTENT TRENÉRA: JAN PALINEK
ASISTENT TRENÉRA: MARTIN JUŘIČKA

BRANKÁŘI
1 Radek Sňozík
19 Jiří Havránek
28 Václav Marek

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

BRANKÁŘI
27 Petr Vašek
29 Josef Kubásek
30 Miroslav Filipko

09. 04. 1979
06. 05. 1985
23. 09. 1973

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
3 Lukáš Kubáň
12 Pavel Němčický
13 René Formánek
21 Aleš Urbánek
23 Jan Šimáček
24 Tomáš Randa
25 Peter Struhár

22.
13.
09.
25.
29.
23.
17.

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

ZÁLOŽNÍCI
2 Vít Valenta
4 Nascimento Silva Cleber
5 Michal Kordula
6 Tomáš Abrahám
7 Lukáš Zelenka
8 Lukáš Fujerik
10 Michal Gonda
11 Filip Racko
15 Jiří Perůtka

04. 01. 1984
13. 06. 1986
11. 02. 1978
18. 04. 1979
05. 10. 1979
09. 12. 1983
29. 08. 1982
22. 07. 1985
22. 02. 1988

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

ÚTOČNÍCI
9 Petr Švancara
16 Milan Kerbr
18 Václav Ondřejka
19 Aleš Chmelíček
26 Ondřej Smetana

05.
10.
30.
24.
04.

06. 1987
08. 1977
01. 1975
05. 1980
11. 1982
12. 1974
01. 1984

11. 1977
09. 1989
04. 1988
02. 1980
09. 1982

