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Vážení fanoušci Bohemky,
poslední výsledky týmu určitě nebyly podle našich představ. Po dobře
nastartovaném podzimu, kdy jsme se herně i výsledkově zvedali, přišel útlum, který nás vrátil zase na začátek cesty. Nejsme v žádné bezvýchodné situaci a není důvod zmatkovat a dělat unáhlená rozhodnutí.
Ale je čas začít opět s pokorou od bojovnosti a oddanosti pro Bohemku.
Bohemka vždycky sázela na hráče, kteří pro fanoušky obětují na hřišti
všechno. A tak tomu musí být stále. Každý souboj musí být odehrán
naplno, žádné rozhazování rukama nepomůže. Hráči musí bojovat pro
Bohemku, ať už jsou tady jen na půl roku nebo mají dlouhodobou
smlouvu. To je základ, od kterého se musíme odrazit a trenér Hoftych
to i od hráčů vyžaduje.
Potom fanoušci hráčům zatleskají, i když se něco nepodaří. Bohemka
vyžaduje plné nasazení od všech lidí a od hráčů především.
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PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

FC Slovan Liberec
obře známý a oblíbený soupeř. Tak by se dal
charakterizovat náš nedělní sok ze severu
Čech. Jen v tomto měsíci se se Slovanem Liberec setkáváme na hřišti již potřetí. Po dvou pohárových měřeních sil přichází utkání ze všech
nejdůležitější. Ligové body potřebujeme v naší situaci jako sůl. To samé se však dá říci i o našem
soupeři, který se zatím pohybuje v pro něm nezvyklých spodních patrech tabulky. Vždyť v minulé sezoně skončil Slovan na třetím místě tabulky. Nám
může každopádně vhánět do žil optimismus vzájemná bilance se Severočechy ze sestupové prvoligové sezony. Jako s jedním z mála mužstev jsme
s nimi měli kladnou bilanci – v Liberci skončil zápas
remízou 0:0 a doma naším vítězstvím 1:0.
Historie FC Slovan Liberec se začala psát v roce
1958, kdy se sloučila dvě tehdejší liberecká mužstva Jiskra a Slavoj. Nový tým se zpočátku pohyboval na úrovní krajského přeboru či divize, později
na chvostech třetí a druhé ligy. Zásadní zlom nastal
v roce 1992. Na valné hromadě tehdy dostalo šanci
nové mladé vedení, které přislíbilo postup do první
ligy. Netrvalo dlouho, republika a tím i Československá federální liga se rozdělila a Slovan skutečně
v roce 1993 pod vedením trenéra Petrželi do první
ligy postoupil. Od té doby je jejím pravidelným
a velmi úspěšným účastníkem. Žádný jiný tým,
kromě Slavie, totiž nedokázal hned dvakrát oloupit
Spartu o celkové prvenství. K senzačnímu titulu
z ročníku 2002/2003 přibyl stejně nečekaný triumf
v sezoně 2005/2006. Loni skončil Slovan na třetím
místě, hned za Slavii a Spartou.
Jak již bylo řečeno, v dosavadním průběhu soutěže se svěřenci svérázného trenéra Škorpila spíše
trápí. Nepovedl se jim především start. Sezonu načali domácí remízou s Kladnem, pak vysoko prohráli
v Boleslavi a doma podlehli Brnu. Aby toho nebylo
málo, stihli v té době ještě vypadnout na penalty
s Dinamem Bukurešť v předkole Evropské ligy,
přestože si z Rumunska přivezli tříbrankový náskok.
Jedním z hlavních důvodů výsledkové mizérie je
určitě střelecké trápení chorvatského útočníka Keriče. Loňský král ligových střelců a nebezpečný
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8 Rozhovor: Jan Morávek
snajpr, který utíkal obranám soupeřů a s instinktem
zabijáka proměňoval většinu nabídnutých příležitostí, nedal za celý ligový podzim ještě ani jeden
gól. Slovanu to navíc hapruje i v zadních řadách.
Zatím inkasoval 16 gólů, což jej řadí k nejhorším
v lize. Na klíčových místech stoperů nastupují mladí
a nezkušení hráči, původní dvojici Dejmek (21 let)
a Polák (20 let) vystřídal v poslední zápase s Příbramí sice zkušený Holeňák, ale vedle něj se objevil teprve osmnáctiletý Chorvat Kelič. Trenérovi se
za důvěru odvděčil gólovou hlavičkou, díky které Liberec v nezáživném zápase bez šancí na obou stranách urval důležité vítězství 1:0.
Před dvěma lety jsme se Slovanem nejdříve na
jeho hřišti ve druhém kole remizovali 0:0. Domácí
v tom zápase trefili několikrát tyč či břevno a výrazně nás podržel také Radek Sňozík. Ještě lepší
výkon podal v domácí odvetě, která se jako první
jarní kolo předehrávala začátkem prosince. V zápase chytil libereckým útočníkům několik tutovek
a položil tak základní stavební kámen našeho vydřeného vítězství 1:0 po brance Milana Škody,
který ve vápně nasadil jesličky jednomu z bránících
hráčů a odražený míč pak dostal za záda libereckého brankáře.
I
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ČTYŘI KOLA
V PRAZE
ohemka už do konce podzimu nevyrazí
za hranice Prahy. Určitě je to výhoda,
ubude cestování, můžeme se koncentrovat čistě na zápasy. Od hráčů chci vidět maximální nasazení. Nevadí mi až tolik, že v tom
třeba nebude tolik fotbalové kvality, i fanoušek to
odpustí, pokud bude vidět obětavost a důrazné
souboje. Hráči ode mě při každém zápase slyší,
že proti soupeři se dá hrát a jsme schopni hrát
s každým. Současná liga je velmi vyrovnaná, samozřejmě jsou kluby, které mají lepší individuality než my, ale my to zase nahradíme jinými
prvky. Jen fotbalovostí zápasy nevyhráváte.
To se potvrzuje i při vzájemných zápasech s Libercem. Vyšlo to opravdu zajímavě, že během
dvou týdnů spolu hrajeme třikrát. Známe se už
tak hodně, tentokrát se už opravdu ničím nepřekvapíme. Pohárové zápasy jsme zvládli
herně slušně. Škoda, že jsme odvetu ještě více
nezdramatizovali a nevydrželi s vedením až do
konce. Ale ukázali jsme, že i bez několika hráčů
základní sestavy, jsme schopní proti Liberci
uspět. Zvláště mě potěšili dva starší hráči Har-

B

P AV E L H O F T Y C H
t r e n é r A- t ý m u

tig se Slezákem, kteří přišli na hřiště a výrazně
zasáhli do děje zápasu.
Doufám, že napotřetí už dokonáme statistickou úměru a Liberec porazíme. Je to pro nás nejdůležitější zápas z těch tří. Tomu musí odpovídat
naše nasazení a koncentrace, protože právě na
koncentraci jsme pohořeli minule se Slováckem.
Buďte s námi trpěliví, hráči na to mají. Pokud
odevzdají výkon v plném nasazení, tak můžou
uspět. Na nás teď je, abychom je správně motivovali a dostali z nich všechno.
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Ivan Hašek proti Slovácku, 18. 10. 2009

S nasazením života...
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Hráč zápasu se Slováckem Martin Cseh,
patron utkání a Legenda – Zdeněk Koukal
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Oslavenec Morávek:

BOHEMCE VĚŘÍM,
ZACHRÁNÍ SE!
Bývalý záložník Bohemky Jan Morávek
dnes slaví 20. narozeniny. Náladu má
přesto trochu pokaženou. Mistrovství
světa do 20 let nedopadlo podle jeho
představ a v klubovém působišti se mu
zatím nepodařilo dostat se do sestavy.
„Přál bych si, aby se všechno obrátilo a já
zase prožíval šťastné období. Jako v Ďolíčku,” říká hráč německého Schalke 04.
Už vás přebolelo smolné vyřazení v osmifinále mistrovství světa dvacítek v Egyptě?
Ano, už je to za mnou. Asi nemůžu chtít, aby
mě v kariéře provázely jen a jen úspěchy. Teď
jsem poprvé tvrdě narazil. Turnaj v Egyptě se mi
vůbec nevydařil. Určitě mě ale víc než osobní
pocit z nepovedeného výkonu bolelo to, že jsme
Jan Morávek je o novinkách z Ďolíčku velmi dobře informován. „Nejčastěji si volám s Lukášem Adamem
a taky s trenérem Hoftychem. Ten mi vždycky zvedne
náladu. Když je mi ouvej, zatelefonuju právě jemu.
Mluvili jsme spolu i během mistrovství světa v Egyptě,”
tvrdí odchovanec Bohemky.

vypadli s Maďarskem. A hlavně způsob, jakým
k tomu došlo. V tom zápase jsme nebyli horším
týmem. Dokonce i já jsem se cítil nejlépe za celý
šampionát. Přesto jsme jeli domů.
Jak to teď s vámi v Schalke vypadá?
Zatím jste v lize nastoupil jen jednou.
Vypadá to tak, že se snažím s maximálním nasazením trénovat a doufám, že se dostanu
aspoň na lavičku. Máme ale široký kádr, ve kterém panuje velká konkurence, takže moje pozice vůbec není jednoduchá. Pokud by to se
mnou takhle pokračovalo až do konce podzimní
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části Bundesligy, musel bych se v zimě nad celou
situací zamyslet. Sedli bychom si s mým agentem panem Stejskalem a hledali způsob, jak to
řešit.
Podíváte-li se na celou věc objektivně –
máte vůbec v nabitém kádru Schalke šanci
na uplatnění?
Objektivně musím přiznat, že jsou tady samí
top fotbalisté. Já jako mladý Čech, který sem
přišel ze druhé ligy, nemohu počítat s tím, že se
hned po svém příchodu automaticky dostanu do
základu. Když jsem v létě podepisoval kontrakt,
bylo tady jiné vedení, ale na to se nechci vymlouvat. Felix Magath je nejlepší trenér v Německu a já ho musím přesvědčit o svých

To je fakt, hrajeme o titul. I když trenér Magath si to vůbec nechce připouštět a tvrdí, že na
to nemáme mančaft. Uvidíme, jak obstojíme
v těžké zápasové sérii, kterou teď procházíme.
Vyhráli jsme ve Stuttgartu a remizovali s Hamburkem, nyní nás čeká Leverkusen a Bayern
Mnichov. Tyhle zápasy hodně napoví, kdo půjde
do čela. Když to zvládneme, máme šanci. Liga je
strašně vyrovnaná, na špici bojuje šest nebo
sedm týmů. I takový Frankfurt jede na Bayern
a sahá tam po bodu. Rozhodující gól dostane až
dvě minuty před koncem. My máme výhodu
v tom, že Magathovo kouzlo zatím funguje. Ve
Stuttgartu nevyhrálo Schalke snad deset let.
Letos se to podařilo.

kvalitách. Svědomí mám čisté. Makám a říkám
si, že když si šanci zaslouží jiní mladí kluci, dostanu ji já taky. Do hlavy ale Magathovi nevidím.
Je to na něm.

Jak jste si v Gelsenkirchenu zvykli s přítelkyní Terezou Gallovou?
Díky za optání, nic nám nechybí. Snad jenom
české televizní kanály. Naše paní domácí se
k tomu ještě nedostala. Ale bez toho se dá žít.
Byt už máme zařízený veškerým nábytkem
a hezky jsme se zabydleli. Terka teď jezdí do
Düsseldorfu na kurz němčiny. Výuka trvá pět až
sedm hodin denně po dobu jednoho měsíce.
Vždycky ji hodím autem na nádraží a pak ji zase
přivezu pátky.
A co vy? Jak překonáváte úskalí německého jazyka?
Máme v klubu každý týden dvouhodinovou
lekci. Chodí tam se mnou několik dalších cizinců
včetně Slováka Ľuboše Hanzela. Cítím, že je to
s mou němčinou stále lepší a lepší. Věci na hřišti
už jsou v pohodě a když na nás mluví trenér Magath, rozumím většinu toho, co říká. Zbytek pochopím z kontextu.

Mluvil jste o tom, že v zimě možná budete
hledat jiné východisko. Je ve hře hostování
v jiném klubu?
Ta varianta existuje. Rozhodně bych chtěl zůstat v cizině, ale znamenalo by to pro mě během
půl roku druhé stěhování. Musel bych také lépe
vyhodnotit, kde mám větší šanci pravidelně hrát,
abych se zase nespálil. Zatím o tom ale nechci
přemýšlet. Podzimní sezóna Bundesligy pro nás
končí až 18. prosince. Do té doby musím Schalke
odevzdávat všechno, co je v mých silách.
Pokud jde o týmové výsledky, musíte mít
radost. Vždyť Schalke je na 4. místě s dvoubodovou ztrátou na čelo tabulky.

Jak na dálku prožíváte výkony a výsledky
Bohemky?
Držím jí palce a pevně věřím, že to letos
zvládne. Většinou sleduju online přenosy na internetu. Bohužel se nemůžu dívat na přímé přenosy zápasů, protože mám doma pomalé
připojení k síti, takže obrázek se mi příliš často
seká. Vždycky si ale pustím sestřih s rozhodujícími momenty. Zrovna teď jsem viděl parádní
gól Škoďáka proti Baníku.
V neděli Bohemka přivítá Liberec. Dočká
se po dvou měsících konečně výhry v domácím prostředí?

Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec
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Bude to těžké utkání. Snad to dopadne úspěšněji než nedávno v poháru, kde Bohemka s Libercem prohrála. Bohužel se klukům paradoxně
možná hraje venku lépe než doma. Tam musejí
neustále útočit do plných a dobývat obranu soupeře. Když jedou ven, často je to otevřená partie a stačí si počkat nějaký ten protiútok. Už ve
druhé lize jsme měli před vlastním publikem
problémy s tím, že soupeř u nás bránil v deseti
a my museli tvořit hru. Já ale Bohemce věřím.
Jsem stoprocentně přesvědčený, že se zachrání.
Kádr na to bezesporu má.
Za magazín Klokan bychom vám chtěli popřát k dnešním 20. narozeninám všechno
nejlepší a hodně zdraví. Jaká bude oslava?
Nic velkého, jen nějaká večeře. Hrotit to moc
nebudeme. (směje se) Přijede ségra s manželem a taky bratránek. Za týden se u nás zase
ukáže Terčin otec. Zatím se nám tu často střídají
lidi, takže nejsme sami. A s rodinou komunikuju
přes Skype.
Tomáš Radotínský

10 Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec
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VOLÁ LONDÝN. ZATÍM ALE SLABĚ
V roce 2012 se budou letní olympijské hry
konat v zemi fotbalu zaslíbené. Ve Velké Británii. Na sportovní svátek v Londýně by mohl pomýšlet i Jan Morávek.
Olympiáda je však zatím nejen pro něj hodně
daleko. Český fotbalový tým nejdřív musí projít hustým kvalifikačním sítem a pak obstát na
závěrečném turnaji mistrovství Evropy do 21
let, které v roce 2011 hostí Dánsko. Zatím si
»lvíčata« pod vedením trenéra Jakuba Dovalila
vedou na výbornou. Po čtyřech zápasech mají
na kontě plný počet 12 bodů a suverénně
vedou tabulku 5. skupiny. Dokonce už si připsali skalp obhájců titulu z Německa, které zaskočili na jeho půdě.
Za dva týdny bude jednadvacítka hrát další
důležité utkání proti Severnímu Irsku. Morávek
však počítá s tím, že se v nominaci na střetnutí
v Ballymeně spíš neobjeví. „Popravdě řečeno
moje účast není moc reálná. V reprezentaci by
měli být jen hráči, kteří pravidelně nastupují ve
svých klubech. A to já nejsem. Už při předchozích kvalifikačních duelech jsem kvůli tomu
v kádru chyběl. Proto se domnívám, že se na
tom nic měnit nebude,” říká středopolař
Schalke 04.

Magazin Bohemka Liberec.qxd:Bohemka2

29.10.2009

16:45

Stránka 11

Poslední vzájemný zápas:

s LIBERCEM
P

oslední podzimní zápas roku 2007 asi fanoušci
Bohemky dlouho nezapomenou. Byl to zatím
poslední ligový zápas s Libercem a i hráči Slovanu
si ho pamatují především kvůli výkonu našeho
brankáře Radka Sňozíka. Ten během prvních patnácti minut chytil tři samostatné úniky libereckých,
v některých případech šli dokonce ve více hráčích
na samotného Sňozíka. Ten vše vychytal a dostal za
to v deníku Sport známku 10, což nejvyšší možná
známka, která bývá udělována jen výjimečně.
Bohemians potřetí v sezoně vyhráli, tentokrát
výhru doslova vydřeli v souboji s Libercem. „Bylo to
šťastné, ale díky naší bojovnosti zasloužené vítězství,” prohlásil po utkání trenér Bohemians 1905
Václav Hradecký. Trenér Liberce Ladislav Škorpil při
svém dlouhém monologu na tiskové konferenci
litoval neproměněných šancí. „V prvních patnácti
minutách jsme mohli rozhodnout zápas, ale neproměnili jsme vyložené šance,” řekl Škorpil. Trenéři
Bohemians se museli vyrovnat s absencí Karla
Rady, který si v týdnu natáhl sval. „Zkoušel jsem to
ještě v sobotu nešlo to. Prožíval jsem zápas na tribuně a byly to obrovské nervy,” zářil po utkání Karel
Rada, který hned po závěrečném hvizdu přišel do
hráčské kabiny. Radu nahradila stoperská dvojice
Lukáš – Nikl, která se v úvodu nevyvarovala několika chyb. Liberečtí šli v úvodu několikrát do nebezpečných brejků. „Střetnutí mohlo být rozhodnuto

do 15. minuty, do té doby to byl souboj Sňozíka
s Libercem. Zmařil soupeři tři jasné šance,” řekl
Hradecký. „Druhý poločas, to byl opět boj. S velkou
mírou štěstí a bojovností jsme střetnutí dotáhli do
vítězného konce,” pokračoval Hradecký, který přiznal, že příprava na zápas byly standardní, ale
hlavní slovo v ní měl tentokrát asistent Zach, který
přišel do Vršovic právě z Liberce.
Záloha Bohemians nastoupila složená čistě jen
z odchovanců Bohemians s průměrným věkem 19
let. Dva roky předtím nastoupila v dorostu Bohemians přesně tato záložní řada: Bartek, Hašek, Morávek, Moravec. Po dvou letech se spolu potkali
znovu, tentokrát v A-týmu při utkání s Libercem.
„V dorostu patřila tato sestava k ozdobám soutěže.
Teď jsme jí dali důvěru i v lize,” řekl tehdejší sportovní manažer Zbyněk Busta. Bohemka se postarala o velkou raritu domácí soutěže – poskládala
zálohu z odchovanců a jen potvrdila nastoupený
směr – v kádru měla patnáct odchovanců.
Při utkání s Libercem právě záloha vnesla do výkonu Bohemians důležité prvky – rychlost, důraz
i drzost. Střední záložník Morávek dokázal nápaditě
přihrávat, Hašek podal znovu vynikající výkon podložený skvělým fyzickým fondem, drzé průniky
ozdobily výkon Moravce, jen Bartek zůstal za očekáváním. „Už jsem na konci šlapal vodu, měl jsem
toho dost, protože to byl velmi náročný zápas,“
říkal po utkání Jan Morávek, který poprvé nastoupil v Ďolíčku od začátku utkání.
I

Podzim 2007, 16. kolo

Bohemians 1905 – Slovan Liberec 1:0 (1:0)
Branky: 18. Škoda.
Rozhodčí: Příhoda – Ondo, Pelikán.
ŽK: Hašek, Morávek, Šmarda – Polák, Blažek.
Diváků: 6047.
Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Marek, Lukáš, Nikl,
Šmarda – Moravec, Morávek, I. Hašek, Bartek (55. Rychlík)
– Škoda (64. Slezák), Ordoš (87. Bálek).
Sestava Slovan Liberec: Zlámal – Šinglár, Košťál, Petrouš,
Polák (81. Jirouš) – Dohnálek (60. Dort), Bílek,
Frejlach (66. Hudson), Papoušek – Blažek, Nezmar.
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BOHEMIANS 1905
1. FC SLOVÁCKO

0
1

molný zápas sehrála Bohemka se Slováckem. Útočná snaha nevedla k vyloženým šancím a už vůbec ne ke kýženému
gólu. Bohemka byla aktivnější, ale na góly vyhrálo Slovácko 1:0. Rozhodla jedna standardka.
V Ďolíčku byl měkký terén po několikadenních
deštích. Tomu trenéři i uzpůsobili sestavu. Navíc
několik hráčů se v týdnu potýkalo se zdravotními
problémy. „Lukáš Hartig doléčuje ještě tříslo, Ferenc Róth v sobotu zkusil trénovat, ale natažený
sval ho ještě do utkání nepustil. Aziz Ibragimov
byl do čtvrtka nemocný, měl virózu. Ke všem
těmto problémům jsme museli při tvorbě sestavy přihlédnout. Brali jsme v potaz i těžký
terén, kde nešlo hrát kombinačně. Proto jsme
vsadili spíše na bojovníky, kteří zápasy vybojují,”
vysvětloval trenér Hoftych vytváření základní jedenáctky.
A opravdu. Bohemka se od prvních minut pustila do svého soupeře s velkým důrazem, v bo-

S

jovnosti a nasazení Slovácko převyšovala.
„V prvním poločase jsme byli aktivnější. Ale nedostávali jsme se do šancí, branku jsme ohrozili
je ze střel ze střední vzdálenosti,” hodnotil kouč
Hoftych. Nejnebezpečnější byly pokusy Jindřiška, který z přímého kopu nejprve trefil zeď
a pak pálil těsně nad. Aktivita v první půli odměněna nebyla, na konci poločasu už se ke slovu
občas dostali i hosté.
Slovácko bylo odvážnější až po přestávce.
Švancara se přesunul z levé strany útoku na pra-

12 Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec
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vou a z této strany připravil i jediný gól utkání.
Sňozík nejprve skvěle vyrazil Valentovu střelu
na roh. Míč se odrazil od sítě za brankou a doputoval až k rohovému praporku. Hráči Bohemians si mysleli, že se bude zahrávat z rohu „od
pošty”, ale míč byl připraven i na druhé straně,
kam ukázal i sudí. Když se Klokani otočili, byl už
u rohového praporku připraven Urbánek, který
rychle rozehrál na Švancaru, jeho polovysoký
centr přizvedl Valenta a Kordula zblízka trefil tři
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body. „Byla to naše nekoncentrovanost. Křičel
jsem na hráče, ale už bylo pozdě. Slovácko
rychle rozehrálo a potrestalo naší jedinou výraznou chybu v zápase. Bylo to kruté, ale to je fotbal,” smutnil trenér Hoftych.
Bohemka se snažila o vyrovnání, měla nadále
převahu, ale bez gólového efektu. Když už míče
mířily do malého vápna, neodrazili se do branky
ani k hráčům v zelenobílém. Bohemka tak podledla Slovácku 0:1.
I

Bohemians 1905 – Slovácko 0:1 (0:0)
Branky: 72. Kordula.
Rozhodčí: Zelinka – Filípek, Čecháček.
ŽK: Škoda – Urbánek.
Diváků: 5748.
Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Nikl, Cseh, Rychlík – Bartek (79. Zelenka), Hašek (66. Ibragimov),
Hrdlička, Štohanzl – Škoda, Kaufman (72. Dian).
Sestava 1. FC Slovácko: Vašek – Randa, Struhár, Němčický, Urbánek – Racko, Kordula, Zelenka (28. Valenta),
Cleber – Švancara (87. Abrahám), Chmelíček (59. Ondřejka).
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BANÍK OSTRAVA
BOHEMIANS 1905
tyři góly ve vzájemném utkání Baníku
a Bohemky čekal málokdo. A mohlo jich
být i více, kdyby především Bohemka
proměnila šance. „Utkání se muselo lidem líbit.
Bohemka podala kvalitní výkon, my jsme odehráli asi nejlepší ofenzivní zápas sezony,” hodnotil utkání trenér Ostravy Miroslav Koubek.
Trenér Bohemians 1905 Pavel Hoftych tak spokojený nebyl. „V první půli jsme vůbec nestíhali.
Domácí nás převyšovali v rychlosti a nedokázali
jsme vpředu podržet balón. Až po přestávce
jsme se dostali do zápasu, dali jsme gól a měli
jsme i další šance.”
Trenéři udělali v sestavě několik změn. Obrana
zůstala stejná, změnami prošla záloha. Lukáš
nahradil Hrdličku, Janek nastoupil místo Bartka.
Ale právě záloha v prvním poločase byla nejslabším článkem hry Bohemky. Nedoplňovala
útok a nestíhala zachytávat útoky pohyblivější
Ostravy. „Baník má v současné době asi nejlepší
zálohu v lize a my jsme vůbec nestíhali a zaostávali jsme ve všech činnostech. Dostali jsme
dva rychlé góly a zavánělo to debaklem. Až na
konci první půle přišla první šance a ta nás nakopla,” řekl Hoftych. V poslední minutě první

3
1

Č

14 Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec

půle ze dvou metrů po závaru pálil Cseh jen do
gólmana Baránka. O přestávce se odcházelo do
kabin za stavu 2:0 pro Baník.
„O přestávce jsme udělali změnu v rozestavení, Ibragimov se více zasunul, abychom eliminovali pohyblivější zálohu Baníku. Škoda
zlepšil držení míče a byli jsme více ve hře,” pochválil vstup do druhé půle kouč Bohemians.
A Bohemka mohla ještě více zaskočit šest tisíc
diváků na Bazalech. V 53. minutě se krásně
trefil Milan Škoda po centru Janka. Hned vzápětí šel Škoda sám na brankáře, ale trefil ho
jen do nohou. „To byl zlomový moment zápasu.
Dobře jsme kombinovali, Ostrava byla překvapená, ale nedali jsme velkou šanci a Baník vzápětí vstřelil třetí gól,” popsal dění na hřišti
Pavel Hoftych.
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Střely na branku skončily smírně 6:6, ale v zakončení byl efektivnější Baník. Klokani si vytvořili šance především ve druhém poločase. „K
vyrovnání jsme byli blízko. Domácí si však za
svoji aktivitu zejména v první půli výhru zaslou-
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žili. Byli fotbalově kvalitnější,” dodal Hoftych.
I Miroslav Koubek pochválil soupeře. „Bohemka
podala velice kvalitní výkon. My jsme snad konečně potěšili diváky ofenzivním fotbalem,
čemuž přispěl i soupeř.”
I

Baník Ostrava – Bohemians 1905 3:1 (2:0)
Branky: 15. Lukeš, 32. Strnad, 62. Lička – 53. Škoda.
Rozhodčí: Drábek – Jiřík, Santarius.
ŽK: Varadi – Janek, Škoda.
Diváků: 5621.
Sestava Baník Ostrava: Baránek – Řezník, Neuwirth, Neves, Tchuř – Mičola (83. Wojnar), Marek,
Lukeš, Lička – Zeher (59. Varadi), Strnad (89. Kraut).
Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Cseh, Nikl, Rychlík – Janek (67. Bartek), Lukáš, Dian (75. Hašek),
Štohanzl – Ibragimov (83. Kaufman), Škoda.
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VŽDYCKY JSME

Bohemians 1905
–
1. FC SLOVÁCKO
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S VÁMI!

Baník Ostrava – 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

FC Slovan Liberec
obře známý a oblíbený soupeř. Tak by se dal
charakterizovat náš nedělní sok ze severu
Čech. Jen v tomto měsíci se se Slovanem Liberec setkáváme na hřišti již potřetí. Po dvou pohárových měřeních sil přichází utkání ze všech
nejdůležitější. Ligové body potřebujeme v naší situaci jako sůl. To samé se však dá říci i o našem
soupeři, který se zatím pohybuje v pro něm nezvyklých spodních patrech tabulky. Vždyť v minulé sezoně skončil Slovan na třetím místě tabulky. Nám
může každopádně vhánět do žil optimismus vzájemná bilance se Severočechy ze sestupové prvoligové sezony. Jako s jedním z mála mužstev jsme
s nimi měli kladnou bilanci – v Liberci skončil zápas
remízou 0:0 a doma naším vítězstvím 1:0.
Historie FC Slovan Liberec se začala psát v roce
1958, kdy se sloučila dvě tehdejší liberecká mužstva Jiskra a Slavoj. Nový tým se zpočátku pohyboval na úrovní krajského přeboru či divize, později
na chvostech třetí a druhé ligy. Zásadní zlom nastal
v roce 1992. Na valné hromadě tehdy dostalo šanci
nové mladé vedení, které přislíbilo postup do první
ligy. Netrvalo dlouho, republika a tím i Československá federální liga se rozdělila a Slovan skutečně
v roce 1993 pod vedením trenéra Petrželi do první
ligy postoupil. Od té doby je jejím pravidelným
a velmi úspěšným účastníkem. Žádný jiný tým,
kromě Slavie, totiž nedokázal hned dvakrát oloupit
Spartu o celkové prvenství. K senzačnímu titulu
z ročníku 2002/2003 přibyl stejně nečekaný triumf
v sezoně 2005/2006. Loni skončil Slovan na třetím
místě, hned za Slavii a Spartou.
Jak již bylo řečeno, v dosavadním průběhu soutěže se svěřenci svérázného trenéra Škorpila spíše
trápí. Nepovedl se jim především start. Sezonu načali domácí remízou s Kladnem, pak vysoko prohráli
v Boleslavi a doma podlehli Brnu. Aby toho nebylo
málo, stihli v té době ještě vypadnout na penalty
s Dinamem Bukurešť v předkole Evropské ligy,
přestože si z Rumunska přivezli tříbrankový náskok.
Jedním z hlavních důvodů výsledkové mizérie je
určitě střelecké trápení chorvatského útočníka Keriče. Loňský král ligových střelců a nebezpečný

D
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snajpr, který utíkal obranám soupeřů a s instinktem
zabijáka proměňoval většinu nabídnutých příležitostí, nedal za celý ligový podzim ještě ani jeden
gól. Slovanu to navíc hapruje i v zadních řadách.
Zatím inkasoval 16 gólů, což jej řadí k nejhorším
v lize. Na klíčových místech stoperů nastupují mladí
a nezkušení hráči, původní dvojici Dejmek (21 let)
a Polák (20 let) vystřídal v poslední zápase s Příbramí sice zkušený Holeňák, ale vedle něj se objevil teprve osmnáctiletý Chorvat Kelič. Trenérovi se
za důvěru odvděčil gólovou hlavičkou, díky které Liberec v nezáživném zápase bez šancí na obou stranách urval důležité vítězství 1:0.
Před dvěma lety jsme se Slovanem nejdříve na
jeho hřišti ve druhém kole remizovali 0:0. Domácí
v tom zápase trefili několikrát tyč či břevno a výrazně nás podržel také Radek Sňozík. Ještě lepší
výkon podal v domácí odvetě, která se jako první
jarní kolo předehrávala začátkem prosince. V zápase chytil libereckým útočníkům několik tutovek
a položil tak základní stavební kámen našeho vydřeného vítězství 1:0 po brance Milana Škody,
který ve vápně nasadil jesličky jednomu z bránících
hráčů a odražený míč pak dostal za záda libereckého brankáře.
I

16:46

Horní řada zleva: Michal KONEČNÝ (fyzioterapeut), Andrej KERIĆ, Tomáš FREJLACH, Jan NEZMAR, Lovre VULIN,
Radek DEJMEK, Ondřej SMETANA, Martin JIROUŠ, Renáto KELIĆ, Jan POLÁK, Tomáš DOSTÁLEK,
Dario PURIĆ, Miloš BOSANČIĆ, Tomáš JANŮ, Pavel NEGRU (kustod)
Prostřední řada zleva: Petr ULIHRACH (kustod), Pavel JIROUŠ (vedoucí týmu), Petr PAPOUŠEK, Bořek DOČKAL, Ján VLASKO,
Marcel GECOV, Maxim UVARENKO, Milan VESELÝ (trenér brankářů), Josip ĆORIĆ, Jaroslav DIVIŠ, Ladislav MARTAN,
Jiří LIŠKA, Filip DORT, Jan SEIFERT (videotechnik), Václav BRENDL (masér)
Spodní řada zleva: Zbyněk HAUZR, Miroslav HOLEŇÁK, Lukáš VÁCHA, Radim NEČAS (asistent trenéra), Luboš KOZEL (asistent trenéra),
Libor KLEIBL (ředitel klubu), Ladislav ŠKORPIL (trenér), Josef PETŘÍK (asistent trenéra),
Theodor GEBRE SELASSIE, an BLAŽEK, Zdeněk ZLÁMAL
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David Bartek
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proti rasismu
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Bohemians Ultras se připojili k evropskému
akčnímu týdnu FARE, který tradičně pořádá
UEFA. Při utkání proti Slovácku hráči nastoupili s transparentem Bohemka proti rasismu
a i kotel vršovických fanoušků si připravil choreo na podporu této akce. Následné fotografie
se dokonce objevily na stránkách UEFA jako
příklad pro všechny ostatní kluby Evropy.
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NOVINKY ÍČKU
L
O
Ď
Z
ŽENY HRÁLY V ĎOLÍČKU

Č

eské reprezentantky porazily ve vršovickém Ďolíčku Wales 2:1 a oplatily hráčkám z ostrovů zářijovou prohru 0:2. Jednalo se o zápas kvalifikační
skupiny o postup na mistrovství světa, které uspořádá v roce 2011 Německo. Do Ďolíčku přišlo sedm
stovek diváků, kteří tleskali bojovnému utkání
a dvěma trefám ze standardních situací. „Organi-

začně vše proběhlo
bez problémů. Vedení fotbalového svazu i waleské asociace nám poděkovalo, navíc jsme
dostali krásnou dřevěnou plaketu jako
památku na tento zápas,” řekl po nedělním utkání Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians 1905.
I

BOHEMKA NA FACEBOOKU
iž téměř tři a půl tisíce fanoušků z řad uživatelů
sociální sítě Facebook se aktivně připojilo k vytvořené skupině Bohemians 1905, která se stala
oficiální stránkou Klokanů v tomto ještě stále
poměrně mladém médiu. V průběhu tohoto týdne
dojde k viditelným změnám stránky, která bude
sloužit především pro užší styk fanoušků Bohemians 1905 s lidmi z Ďolíčku. Denně budete na stránce

www.facebook.com/bohemians1905 nacházet aktuální informace týkající se klubu z Vršovic. Půjde
především o informace ze zákulisí, které se budou
objevovat pouze na facebookovské stránce.
Během dne budete mít možnost sledovat novinky
a důležité události, které se právě v Ďolíčku dějí.
Bohemka tak rozšiřuje svoji komunikaci s fanoušky.
Novinky můžete sledovat nejen na internetových
stránkách, ale také na teletextu TV Nova nebo u našich mediálních partnerů Deníku Sport a rádia Impuls a Rock Zone.
I

DRŽÍME PALCE ONDROVI

CSEH BUDE CHYBĚT

J

lovenský reprezentant
ndřej Jelínek, o kterém jste si mohli přečíst jako
do jednadvaceti let
o nadějném a talentovaném v magazínu Klokan
Martin Cseh byl vyloučen
u příležitosti utkání s Českými Budějovicemi, leží
v pohárovém utkání v Lis těžkým zraněním
berci. Po dvou žlutých karve Fakultní nemoctách musel v poslední
nici v Praze Motole
minutě předčasně opustit
na Jednotce intenhřiště a jelikož se trest za
zivní péče. K nešťačervenou kartu vztahuje na
stnému
incidentu
kteroukoliv soutěž, bude
došlo minulou nev neděli proti Liberci chyděli 18. října při
bět. Dvacetiletý obránce si
ligovém utkání starodstojí
jednozápasový
ších žáků mezi trest, pro další utkání by již
Bohemians
1905
měl být k dispozici.
I
a FC Slovan Liberec.
„Byla tam série asi
dvou nebo tří soustručně inkriminovaný moment mládežnický trenér
bojů a Ondra dostal
Bohemians Jaroslav Köstl, který byl svědkem celé
od protihráče koleudálosti. Urychleně musela být provedena operace,
nem do břicha. Bylo
protože Ondrovi byla diagnostikována natržená sleto ale evidentně nezina. Ta byla sešita na třech místech a přestala
chtěné, stalo se to
krvácet. Ondřejovi se ale obnovilo vnitřní krvácení
v zápalu boje. Takoa podstoupil další operační zákrok. Při tomto závých soubojů jsou
kroku mu byla poškozená slezina bohužel odev zápasech desítky.
brána. Ondrovi držíme palce!
Ale nebyl to hezký
I
pohled,”
popsal

O

S
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ONDRÁŠOVKA CUP
konec v poháru

Ú

vodní minuty obou poločasů patřily v odvetě Ondrášovka Cupu domácímu Slovanu
Liberec. Velké šance domácího týmu se urodily
vždy na začátku pětačtyřicetiminutovek. „V bojovném utkání nás soupeř především v prvních
patnácti minutách dostal pod tlak a měl několik
šancí, které jsme přežili. Postupně jsme hru vyrovnali, ale brejkové situace jsme neřešili dobře.
Podobný průběh měl i druhý poločas, soupeř byl
určitě aktivnější a byl více u míče, což jsme očekávali,” zhodnotil převahu domácího týmu po zápase Pavel Hoftych.
Bohemce pomohlo rychlé vystřídání třech
hráčů po hodině hry, postupně přišli na hrací plochu Michal Dian, Dalibor Slezák a Lukáš Hartig.
„S příchodem Slezáka, Diana a Hartiga se naše
hra zvedla a šli jsme do vedení. Po vedoucí
brance jsme měli i několik dalších možností
ohrozit branku a jít do dvoubrankového vedení.
Akce jsme ale nedotáhli a vzadu jsme pak nechali trestuhodně Blažka a soupeř vyrovnal.” Pří-

chod zkušenějších borců opravdu oživil hru Bohemky, především se jim dařilo svým důrazem
a napadáním narušovat hru Liberce. Vedoucí
branka utkání přišla po kolmici Růžičky, kterou
převzal ve vápně Dian a přihrávkou pod sebe
našel na malém vápně Lukáše Hartiga, který se
uvolnil a z otočky vykřesal naději pro Bohemku.
„Odstavil jsem si hráče a trochu se štěstím přes
nohu jsem se trefil. Když jsem šel na hřiště za
stavu 0:0, věřil jsem, že když dáme branku, dostaneme Liberec pod tlak a můžeme i přes nepříznivý výsledek z prvního zápasu postoupit.
Bohužel jsme druhou branku nepřidali,” popsal
své pocity ze zápasu střelec branky Lukáš Hartig. Zkušený útočník skončil zápas s obvázanou
rukou po střetu s gólmanem Hauzrem, ale jak
sám říká: „Byl to trochu ostrejší střet, v první
chvíli to i zabolelo, ale bude to v pořádku.”
Trenér Hoftych před pohárovou odvetou naznačil, že chce vidět některé hráče, kteří mohou
bojovat o základní sestavu v nedělním ligovém
zápase s Libercem. „Určitě nechci odkrývat naše
karty, zápas nám ukázal svá pozitiva i negativa.
Někteří hráči si o základ řekli, jiní ne. Uděláme
v neděli maximum pro zisk tří bodů a tenhle
zápas nám určitě ukázal jak na to a s kým na to,”
vzhlížel k nedělní „odvetě” trenér Hoftych.
I

4. kolo ONDRÁŠOVKA CUP – odveta

FC Slovan Liberec – Bohemians 1905 1:1 (0:0)
Branky: 85. Blažek – 80. Hartig.
Rozhodčí: Příhoda – Zlámal, Košec.
ŽK: Kelič – Cseh.
ČK: 90. Cseh.
Diváků: 2195.
Sestava Slovan Liberec: Hauzr – Gebre Selassie, Holeňák
(88. Polák), Kelič, Janů (K) – Dočkal, Vácha, Bosančič
(84. Gecov), Papoušek (80. Liška) – Krbeček, Blažek.
Sestava Bohemians 1905: Marek – Pávek, Cseh, Lukáš (K),
Bartek – Růžička, Hrdlička (59. Dian), Hašek,
Róth – Kaufman (70. Hartig), Zelenka (61. Slezák).
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očima fanoušků

VODKA, BRATŘE, SLADKÁ VODKA ZBYLA!
Autor: gotcha
de jsem oči nechal, zpečetěný osude, když jsem
k tobě spěchal?
Má prababička Maruš teprve poznávala půvab
sena na panském poli a Pavka Kohout prděl do plenek, když slezský básník zpíval svoji píseň: Tak či
tak buď. Pij, jak tobě včera, šlápne mně na šíji osud
příště, těžko žít od jitra do večera, jednoho nám
nebýt útočiště..
Copak asi myslel oním útočištěm? Mnohým je to
jasné rovnou a vy ostatní počkejte, neboť teď je teprve jedenáct hodin sobotního dopoledne – zabíráme volné kupé v rychlíku Janáček a ten ujíždí
proti chudokrevnému slunci. (Mimochodem, tohle
je starý chyták, ale kdekdo se jím stále nechá překvapit: které město leží jižněji, Praha, anebo Ostrava? no?)
Sotva otevře Sváči lahev borovičky a Modrák po
prvním loku prohodí, že z něj začínají růst šišky,
máme tu policii: „Jménem zákona opusťte
kupé,” patří nám. Dělají si srandu? Samozřejmě dál

K
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sedíme, ale oni nežertují: „Vyvedeme vás násilím.”
Často to nedělám, ale vytahuju novinářský průkaz:
„Neblázněte,” vymýšlím si, „píšu o tomhle výjezdu
reportáž, přece byste si nechtěli přečíst, že zatímco
holky prostály cestu na chodbičce, vy jste se váleli
na jejich sedačkách.” Policajt mi oznámí, že nejsem
novinář: „Kdybyste byl, tak víte, že při výkonu zaměstnání na sobě musíte mít vestu s označením
press.”
Musím si dát borovičku. Lucka to na ně zkouší po
dobrém: „Pánové, uznejte, že jste udělali chybu.
Kdybyste si tohle kupé zamkli, nebo nějak označili,
nikdo by tu neseděl, byl by klid. Vy jste se na to vykašlali, tak si holt do Ostravy postojíte. Vyhodit nás
nemůžete.” „A na to jste přišla, slečno, jak? Copak
víte o tom, co policie smí a nesmí?” „No,” říká
Lucka, „vystudovala jsem akademii – narozdíl od
vás, bojím se.”
Začínáme se všichni točit v kruhu: „Jo, a v jakým
ročníku jste brali, že vás policie nemůže vyhodit
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z kupé, klidně i násilím? Může, za chvíli se o tom
přesvědčíte. Stačí počkat, až nás průvodčí oficiálně
požádá o asistenci.” Pak udělá Lucie chybu; pan
průvodčí se jeví jako slušný muž a říká, že nám
najde místa v jiném vagónu. Koukáme po sobě,
protože o pendrekové vyhánění přijít nechceme, ta
scéna nás láká, ale Lucka praví, že budeme moudřejší a přijmeme náhradní kóji. Prodíráme se
kamsi dozadu, a když už skoro sedíme, naše přítelkyně se zarazí: „Ale v tomhle vagónu nejsou vůbec
žádný Bohemáci!” Divíme se, že se diví a Lucka rozhoduje: „Tak to chci zpátky, klidně budu stát, ale
mezi svejma.” Nakonec ani nestojíme. Je to
zvláštní, ale do kupé pro šest cestujících se nás
s trochou dobré vůle vejde tucet.
Vystupujeme v jediném americkém městě české
republiky, jak říká fotograf Viktor Kolář, v hořícím
hnízdě, dodává spisovatel Jan Balabán, v mucholapce, doplňuje malíř Jiří Surůvka.
Ve městě, které se ještě nedokázalo zbavit svojí
nesmyslné nálepky – černá Ostrava. Hloupost.
Klidně bych tu bydlel, Ostrava je zelená, dnes obzvlášť. Na Bazalech kupuju za devět pětek tři kelímky s Ostravarem a prosím dámu o cigára.
„Nemáme,” omlouvá se, a pak svoji odpověď vypointuje. „My nemáme, ale cigarety vám prodá sekuriťák s číslem 27 – najděte si ho.”
Sedmadvacítka prochmatá dalšího vpuštěného
Pražáka a zavrtí hlavou: „Lehká marlbora ne, mám
jenom jednu značku z Polska za šedesát,” vyndavá
z kapsy napodobeninu žlutých kamelek s ruským
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nápisem kурение вредит вашему здоровью. No
nic – však jsem zvyklý.
Zvyklý jsem i na Bohemku a její připosraný styl.
Dneska by se mohl podštolovanej trávník konečně
otevřít, nic by se nestalo, vztekle mrsknu kelímkem
po druhém gólu. Frustrace. Když si pak ochranka
naivně naběhne, kotel vesele přestává sledovat tu
fotbalovou hrůzu za dvěma ostnatými dráty a v posledních pěti minutách poločasu zahání otesánky na periférii dnešního odpoledne. Baník
hraje pomadridsku a naši... prosíme vás – netrapte
nás. Škoda písmen.
„Tak co, kdo jdete do Stodolní na koncert?” ptám
se po zdvořilé děkovačce a všichni odpovídají, že na
to kašlou, nemají náladu ani peníze. Při slově peníze sáhnu intuitivně do kalhot a ejhle, vytrousil
jsem někde litr a zbývá mi tak na bagetu a dva radegasty. Voláme Prohrále v partách, že „sorry, ale
na koncert nepřijdeme nikdo, jasně kluci, my víme,
že byste nás pustili bez placení, ale něco tam taky
vypijeme, že jo, a pak si koupit novou jízdenku...
finanční krize.”
Takhle člověk míní, ale na hlavním nádraží zjišťuju, že tu máme v nedobrém rozpoložení čekat na
vlak hodinu a půl, což se mi nechce. Vybírám
tedy z bankomatu. „Proboha, pojďte se někdo
trhnout, do Stodolní to máme tři stanice tramvají..
co tady?!” A ukazuje se, že jsem kdysi slušně vychoval Lucii. „Nejdu. Anebo že bych šla? Počkej, vykouřím cigáro a rozhodnu se. Tak jo. Jdeme. ale do
Prahy pak načerno, jo? Jak jinak…
I
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VÝJEZD NA BANÍK
S

ouboj nejlepších fanouškovských táborů.
Právě to se čekalo od utkání FC Baník Ostrava – Bohemians 1905. Zhodnotit nejlepší
fanoušky nelze podle žádných kritérií. Oba kluby,
ale mohou být na své příznivce právem pyšní.
Ke třem stovkám se vyšplhal počet lidí, kteří se
vesměs oblečeni do zelenobílého, shromáždili v sobotu dopoledne na pražském Hlavním nádraží.
Vršovičtí fandové se chystali na očekávaný vlakový
výjezd do Ostravy. Celá cesta proběhla v naprostém pořádku, všichni fanoušci se chovali vzorně.
Zelenobílá ekipa zabrala namísto původních tří,
hned čtyři vagony, ve kterých byla po celou dobu
výjezdu výborná atmosféra. Zpěv chorálů byl slyšet po celém okolí projíždějícího vlaku. Na stadionu
„vlakové” nadšence doplnila ještě přibližně stovka
příznivců Bohemians z Moravy, a tak byl sektor vymezený pro hostující vlajkonoše téměř zaplněn. Po
celé utkání probíhalo povzbuzování Klokanů, které
narušil těsně před koncem prvního dějství zásah
ostravských pořadatelů.
„Z našeho pohledu byl zákrok ochranky naprosto
zbytečný. Komunikace s Baníkem probíhala perfektně, při utkání došlo bohužel k individuálnímu
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selhání některých členů ochranky. I zástupci Baníku
uznali, že to nebylo vše v pořádku a po našem upozornění, se ochranka o přestávce ze sektoru
stáhla,” hodnotil události ředitel klubu Lukáš Přibyl
po utkání. Konflikt nebyl nijak vážný, hlavní rozhodčí Drábek ani nemusel přerušovat utkání.
Ostravští fanoušci ukázali v průběhu první půle
své velké cítění, když zpětně reagovali na svůj zá-
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řijový transparent při utkání se Střížkovem. Tehdy
vytáhli transparenty vyjadřující podporu pravé Bohemce: „Pro obsluhu světelné tabule: Máte tam
chybu, Bohemka přijede až v říjnu.” Tím ukázali, co
si o střížkovské návštěvě slezské metropole myslí.
Na transparenty navázali v sobotním utkání choreem, které mělo podobný, ale přesto jiný nádech:
„Pro obsluhu světelné tabule 2: Tohle je Bohemka,
až teď je to správně !!!” Fanoušci Bohemians byli na
stejné vlně a vytasili se s nápisem: „Dnes přijela
Bohemka.” Aby se ale nejednalo až o příliš vřelé
přátelství, tak se oba tábory následně počastovaly
hanlivými vzkazy. Vše ale v míře vzájemného hecování. Fandové Baníku se poté zastali svých pražských kolegů při útoku pořadatelské služby.
Hezké fanouškovské představení dokreslilo pohledný fotbal, který se na ostravských Bazalech

16:46

Stránka 33

hrál. „Hráče Bohemky přijelo podpořit dvakrát tolik
lidí, než-li fandů Příbrami, Plzně, Střížkova, Brna,
Teplic a Liberce během letošního podzimu dohromady. A to je docela překvapující. Ale i to o něčem
napovídá,” vysekl poklonu Bohemákům tiskový
mluvčí ostravského klubu Igor Bruzl.
Bohužel, ani to na vítězství na ostravských Bazalech nestačilo. I příjezd do Prahy byl bez problémů.
„Rádi bychom poděkovali i Českým drahám za spolupráci a samozřejmě i samotným fanouškům.
Tento výjezd může být dobrý základ i do budoucna,
kdy by se z vlakových výjezdů zase mohla stát zajímavá tradice. Komunikujeme s Českými drahami
a chceme přinést i různá vylepšení,” dodal ředitel
Bohemians 1905.
I
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DO KONCE ROKU
ČTYŘIKRÁT V PRAZE

D

o konce podzimu zbývají poslední čtyři
kola. Fanoušci Bohemky mají za sebou
výjezd na Baník, teď už se s Bohemkou
do konce roku za hranice Prahy nepodívají. Ze
zbývajících tří zápasů bude Bohemka třikrát nastupovat jako domácí, jen jednou jako host. Poslední Ligové shromáždění schválilo posunutí
posledních dvou podzimních kol o týden kvůli reprezentační přestávce. Národní tým s novým
koučem Michalem Bílkem vyrazí na turnaj do
Dubaje, důležitý zápas sehraje i jednadvacítka.
Proto ligové kluby o týden prodloužily podzimní
část ligy.
Hned potom si zahraje Bohemka znovu doma.
8. 11. proti Příbrami vyběhnou zeleno-bílí v Ďolíčku znovu od 17 hodin. V tento termín měla
hrát i Slavia v Edenu s Plzní, ale jejich zápas byl
přeložen na pondělí. Pak následuje reprezentační přestávka.
Zbývající dva zápasy odehrají fotbalisté Bohemians na Strahově. Na fotbal půjdou fanoušci znovu 21. 11., kdy Klokani jako hosté
budou na Strahově hrát proti Kladnu. Ani
Kladno totiž nemá vyhřívaný trávník, takže
muselo najít azyl právě na Strahově. Kladno

ZBÝVAJÍCÍ ZÁPASY – PODZIM 2009
8.11. 17:00 Bohemians 1905 – Příbram (Ďolíček)
21.11. 13:30 Kladno – Bohemians 1905 (Strahov)
29.11. 17:00 Bohemians 1905 – Sparta (Strahov)

předběžně nahlásilo termín zápasu na sobotu
21. 11. od 13:30. Pokud se nestane nic mimořádného, na tomto termínu se již nic nezmění.
Podle původního plánu se má předehrávat
ještě 16. ligové kolo. V tom Bohemka hostí
Spartu, ale kvůli tomu, že v Ďolíčku není vyhřívaný trávník, musí Bohemka hrát toto utkání na Strahově, i kdyby bylo slunečné počasí.
Tak zní nařízení Ligového shromáždění. Předpokládaný termín tohoto zápasu je v neděli
29. 11. od 17 hodin.
Tím ovšem program na Bohemce nekončí.
I letos se fanoušci mohou těšit na tradiční Vánoce s Klokanem, které jsou naplánované na
druhý prosincový víkend. Předběžný termín
„Vánoc” je neděle 13.12, ale na webových
stránkách se určitě v dalších dnech dozvíte
více.
I
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CU Bohemians – Partneři mládeže
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MLADÍ A NADĚJNÍ…
Tomáš Procházka,
narozen 13. 7. 1998, mladší žák

V kolika letech jsi začínal s fotbalem a kdo
tě k němu přiivedl?
Bylo to v 7 letech, když jsem začal chodit na
tréninky. Předtím na zahradě na mě táta kopal.
Chytat mě bavilo, ale parádičky s míčem mi
vůbec nešly. A doteď mě neberou. Ale v bráně
mě to baví, čím dál víc.
Jaká byla tvoje cesta do Bohemky?
Bohemka je pro naši rodinu srdeční záležitost,
takže, když do klubu, tak první cesta vedla tam.
Jaký je tvůj fotbalový vzor?
Iker Casillas s jeho mrštností, výskokem
a skvělou prací nohama. Já mám ještě co dohánět. Ale v dresu Bohemky je mým vzorem jednoznačně Radek Sňozík.
Oblíbený film, hudební skupina?
Mezi oblíbené filmy patří Hellboy a cestou na
tréninky poslouchám hudební skupinu Rybičky 48.
Oblíbené jídlo?
Bramborové noky se špenátem a kuřecím
steakem.
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JAK HO VIDÍ TRENÉR…
Tomáš, ročník 98, je od samého začátku své brankářské
kariéry hráčem Bohemians
1905. Je typem hráče, který
se rok od roku stále zlepšuje.
V brance podporuje své spoluhráče. Sympatický vysoký
kluk, jehož poctivý přístup k tréninku může být
příkladem pro mnohé jiné mladé fotbalisty. Výraznou podporu získal i v rodinném prostředí,
neboť jako mimopražský hráč nevynechal nikdy
tréninky. Jeho devízou do budoucna je ochota
se neustále zlepšovat a pracovat na brankářských dovednostech a technice. Svým skromným vystupováním a spolehlivostí si získal
důvěru spoluhráčů i trenéra. Do budoucna je
Tomáš velkým brankářským příslibem pro mládežnický fotbal. A při tvrdé práci snad i pro Bohemians 1905. Přejeme mu všichni, aby mu
vydrželo zdraví a brankářské štěstí.
Václav Nedvěd
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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

Třeboň

Bohemians 1905 B

15.

14. 11. 10:15

Bohemians 1905 B

Tachov

TABULKA PO 12. KOLE:
PZ

V

R

P

VG:OG

PB

1. 1. FK Příbram B

Tým

12

9

3

0

26:10

30

2. Kunice

12

7

4

1

11:3

25

3. FK Meteor Praha VIII

12

6

2

4

25:21

20

4. FK Tábor

12

6

1

5

18:19

19

5. SK Marila Votice

12

5

3

4

22:16

18

6. FK Tachov

12

5

2

5

25:21

17

7. Bohemians 1905 B

12

5

2

5

20:18

17

8. Jiskra Třeboň

12

5

2

5

17:17

17

9. Jiskra Domažlice

12

5

1

6

20:16

16

10. SK Benešov

12

5

1

6

18:26

16

11. Slavoj Řevnice

12

5

0

7

24:26

15

12. FK Hořovicko

14

12

4

2

6

20:21

13. SK Senco Doubravka 12

4

2

6

21:25

14

14. Malše Roudné

12

3

4

5

12:17

13

15. SK Strakonice 1908

12

3

2

7

11:20

11

16. FK Dukla Praha B

12

2

3

7

13:27

9

11. kolo

VÁCLAV HRADECKÝ
tr enér B-týmu

Dva zápasy
bez prohry
O

proti minulému komentáři v magazínu jsme
zaznamenali náznak zlepšení. Domácí utkání
se Strakonicemi provázeli komplikace s terénem, protože náhlá změna počasí postihla většinu
hřišť v Praze. Trvalý déšť znemožnil hrát zápas na
přírodní trávě, takže jsme utkání odehráli na umělé
trávě na Šeberově. Strakonice do soutěže špatně
odstartovaly, ale v posledních šesti zápasech získaly 11 bodů a jedinou porážku během těchto utkání si připsaly právě u nás. Od začátku zápasu
provázela utkání značná nervozita zapříčiněná
hlavním rozhodčím, který pískal viditelně pro hosty
a o přestávce musel dokonce zasahovat delegát. Až
po jeho důrazném zásahu se styl řízení utkání trochu srovnal. Prohrávali jsme 0:1, ale dokázali jsme
to zvrátit, čehož si velmi cením. O výhře jsme rozhodli minutu před koncem normální hrací doby
a i když se poté hrálo asi šest minut přes čas, už
jsme výhru uhájili. Proti Roudnému jsme už tolik
štěstí neměli. Byli jsme jasně lepší, ale neproměnili
jsme spoustu šancí a hloupě jsme inkasovali.
Musím hráče v obou zápasech pochválit za přístup,
protože jsme tomu dali opravdu všechno. Stinnou
stránkou utkání v Roudném je zranění Lukáše
Adama, který má těžký výron kotníku.

12. kolo

Bohemians 1905 B – Strakonice 2:1

Malše Roudné – Bohemians 1905 B 1:1

Branky Bohemians 1905 B: 65. Slezák, 89. Barros.

Branky: 25. Nohava – 23. Adam.

Sestava Bohemians 1905 B: Marek – Růžička, Kolísek,
Pávek (73. Květoň), Ježdík – Gröbl (90. Baubín), Barros,
Augustín, Pavlík (46. Brhlík) – Slezák, Kavka.

Sestava Bohemians 1905 B: Kamisch – Růžička, Kolísek,
Brhlík, Ježdík – Gröbl, Barros, Adam (50. Pavlík),
Kavka (77. Květoň) – Augustín (80. Fadrný), Slezák.
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VŽDYCKY
JSME S VÁMI!
TERMÍNOVÁ LISTINA GAMBRINUS LIGA,
BOHEMIANS 1905
SEZONA 2009/2010
A-TÝM, PODZIM 2009 Celková tabulka 12. 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 – 5748 diváků

0:1

12. kolo – 5621 diváků

3:1

13. kolo – 1. 11. neděle

17:00

14. kolo – 8. 11. neděle

17:00

15. kolo – 21. 11. sobota 13:30
16. kolo – 29. 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

12

7

5

0 24:1026

2. FK Baumit Jablonec

12

8

2

2 14:9 26

3. FC Baník Ostrava

12

7

3

2 17:11 24

4. AC Sparta Praha

12

5

7

0 13:6 22

5. Celková tabulka 12. kolo 12

6

3

3 13:1021

6. SK Slavia Praha

12

5

4

3 17:11 19

7. FK Mladá Boleslav

12

4

4

4 19:1416

8. 1. FC Brno

12

4

4

4 10:1316

9. FC Slovan Liberec

12

4

2

6 14:1614

10. 1. FK Příbram

12

4

2

6 11:14 14

11. SK Sigma Olomouc

12

3

4

5 15:1313

12. 1. FC Slovácko

12

4

1

7 11:16 13

13. Bohemians 1905

12

2

5

5

14. SK Kladno

12

3

2

7 9:18 11

15. Dynamo Č. Budějovice

12

1

5

6 6:16 8

16. Střížkov

12

2

1

9 11:24 7

6:9 11
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BOHEMKA JE A BUDE!
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PARTNEŘI
BOHEMIANS 1905 a. s.
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BOHEMIANS 1905

FC SLOVAN LIBEREC

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

TRENÉŘI
HLAVNÍ TRENÉR: LADISLAV ŠKORPIL
ASISTENT TRENÉRA: LUBOŠ KOZEL
ASISTENT TRENÉRA: RADIM NEČAS
ASISTENT TRENÉRA: JOSEF PETŘÍK

BRANKÁŘI
1 Radek Sňozík
19 Jiří Havránek
28 Václav Marek

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

BRANKÁŘI
1 Zbyněk Hauzr
16 Lukáš Zich
30 Maxim Uvarenko

20. 04. 1973
10. 01. 1985
17. 01. 1987

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
2 Renáto Kelič
11 Miroslav Holeňák
13 Jan Polák
17 Tomáš Janů
19 Lovre Vulin
21 Radek Dejmek
32 Theodor Gebre Selassie

31.
10.
26.
17.
02.
02.
24.

03.
02.
03.
09.
09.
02.
12.

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

ZÁLOŽNÍCI
4 Tomáš Dostálek
5 Dario Purić
6 Lukáš Vácha
8 Jiří Liška
10 Marcel Gecov
12 Milos Bosančić
18 Bořek Dočkal
20 Tomáš Frejlach
22 Josip Ćorić
23 Petr Papoušek

23.
18.
13.
13.
01.
22.
30.
24.
09.
07.

04. 1988
05. 1986
05. 1989
03. 1982
01. 1988
05. 1988
09. 1988
11. 1985
11. 1988
05. 1977

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

ÚTOČNÍCI
7 Jan Nezmar
9 Tomáš Krbeček
14 Jaroslav Diviš
15 Andrej Kerić
8 Jan Blažek

05. 07. 1977
27. 10. 1985
09. 07. 1986
11. 02. 1986
20. 03. 1988

1991
1976
1989
1973
1984
1988
1986

