KLUBOVÝ MAGAZÍN č. 16/2009

CENA 30 Kč

8. LISTOPADU 2009

PARTNER DNEŠNÍHO UTKÁNÍ

BOHEMIANS 1905
1. FK PŘÍBRAM

Milí Bohemáci,
scházíme se naposledy v tomto roce na fotbale v Ďolíčku. Věřme, že
to bude rozlučka veselá, protože už by bylo potřeba…
Samozřejmě se ale v Ďolíčku letos nevidíme naposledy. 13. prosince
jsou na programu Vánoce s Klokanem, tradiční setkání fanoušků a partnerů Bohemky, hráčů a legend klubu. Jak už všichni víte, Bohemka není
jen o fotbale, ale také o životní filosofii. Ale fotbal je základem a hráči,
kteří sem přicházejí, na to musí myslet. Nepřicházejí do bezejmenného
klubu, dýchá tu na ně historie a závazek tisícům fanoušků, kteří Bohemku zachránili. I na to musí myslet každý hráč před zápasem.
Věřím, že tomu tak proti Příbrami bude. Skoro na den přesně před
pětadvaceti lety Bohemka na tomto místě porazila slavný Ajax Amsterdam, teď by nám stačilo porazit Příbram. Oslavíme tak nejen výročí zmiňovaného slavného zápasu, ale třeba také čerstvě narozeného
potomka Ivana Trojana, kterému za celý klub a všechny fanoušky moc
gratuluju. Jeho třetí syn má příznačné jméno – Tonda.

Antonín Panenka
prezident Bohemians 1905
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Miroslav Švandrlík vymyslel
„KLOKANKLUB“
ři posledním zápase
s Liberecem fotbalisté
i fanoušci uctili minutou
ticha památku fotbalisty
Františka Veselého a také spisovatele Miloslava
Švandrlíka, který patřil
mezi
významné
fanoušky Bohemky. Miloslav Švandrlík zemřel 26.
října ve věku 77 let. Patřil k předním českým humoristům a satirikům.
Známý je především
jako autor Černých baronů. Knížka s podtitulem Válčili jsme za Čepičky se vtipnou formou
trefovala do Pomocných technických praporů, kam
byli zařazováni politicky nespolehliví vojáci a kde
sloužil i on sám. Dílo bylo zfilmováno a po Listopadu
napsal Švandrlík několik pokračování. Román byl
později převeden i do podoby seriálu. Velkou popularitu si získal i jako spoluautor kreslených vtipů,
na nichž spolupracoval s kreslířem Jiřím Winterem
Nepraktou. S tím také napsal řadu dětských komiksů z pravěku Sek a Zula, jejichž dalším hrdinou
byl brontosaurus Puňťa. Švandrlík se narodil 10.
srpna 1932 v Praze. Studií na DAMU po dvou letech
zanechal a poté se stal režisérem Vesnického divadla. Nakonec si zvolil dráhu spisovatele.
Pro Bohemku byl významný jako jeden ze zakládajících členů Klokanklubu, což dokládá dobový
text z ročenky vydané v roce 2000:
Skutečnost, že kopaná se hraje nejen pro potěšení samotných hráčů, nýbrž i – a to platí tím více,
čím vyšší je poschodí, ve kterém ta která kopaná
žije – pro potěšení diváků. Pochybovat se nedá ani
o tom, že radost (někdy samozřejmě i těžkou
hlavu) z kopané mají především ti, kteří fandí určitému „svému” klubu. Proto také chtějí o něm
a o jeho hráčích vědět co nejvíce. Současně hledají
cesty, jak svým milovaným barvám pomoci podle
vlastních možností co nejvíce.
Vedeni těmito věčnými pravdami a pravděpodobně inspirováno tehdy již existujícím „Odborem
přátel Slavie” se v polovině šedesátých let fanouškové zelenobílých rozhodli se sdružit a založit společenství s cílem morálně podpořit „Klokany”, a to
především ty fotbalové, při jejich utkáních v Praze
i mimo ni.
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Po řadě přípravných jednání a hledání toho nejpřijatelnějšího modelu bylo na výroční schůzi TJ Bohemians ČKD dne 22. 2. 1966 ústy známého
divadelního režiséra Františka Laurina vyhlášeno ustanovení „Odboru přátel TJ Bohemians – Klokanklubu”. Název tehdy navrhl jeden z velkých příznivců
zelenobílé kopané, spisovatel Miloslav Švandrlík. Na
ustavující schůzi Klokanklubu v květnu téhož roku
byl zvolen jeho první, devítičlenný výbor v čele s hercem Vinohradského a Národního divadla Jiřím Valou.
Klokanklub byl pak velmi intenzivně činný. Pečoval o čilý styk s funkcionáři kopané i celé jednoty.
Podporoval fandění při domácích zápasech našich
fotbalistů a organizoval zájezdy k mimopražským
utkáním. Podílel se na řadě dění při domácích úpravách hrací plochy v kalamitních situacích a při výkopech s instalací a později renovaci umělého
osvětlení, jakož i při čištění objektu po výstavbě
nové tribuny. Členové Klokanklubu pomáhali jako
pořadatelé při mistrovských zápasech.
Klokanklub v těch letech uspořádal také řadu
společenských akcí – opakovaně pod názvem „Klokan v Lucerně” – ba dokonce i slavnostní ples.
V čele života Klokanklubu bylo několik pro zelenobílé barvy zapálených členů – jmenujme alespoň
dva z nich: Miroslava Bičíka a Jana Holečka.
Počet řádně přihlášených členů došlo k zajímavému vývoji: řada členů Klokanklubu přerostla dimenzi organizovaných fandů a stali se z nich
postupně funkcionáři vedení oddílu kopané. Jmenujme namátkou jen některé z nich: Zdeněk Svoboda, Albín Kemény, Jar. Štembera, Dr. O. Popp, M.
Bičík, Dr. M. Pohunek. A tak se z řady zanícených příznivců postupně vyklubali zanícení funkcionáři.
I
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POSLEDNÍ MOŽNOST
V ĎOLÍČKU
anouškům jsme před sezonou slibovali, že
z Ďolíčku uděláme nedobytnou tvrz, bohužel
jsme to nesplnili. Porážky 0:1 se opakovaly,
ať už byly smolné nebo ne, prostě doma se prohrávat nemá a před takovými fanoušky to platí dvojnásob. Naším cílem opravdu bylo a stále je,
abychom udělali lidem radost, to je motivace, se
kterou jsem do Bohemky přišel a věřím, že i většina hráčů tady kvůli tomu je. V Bohemce nehrají
přeplácení milionáři, v Bohemce se hraje a pracuje
za peníze, které nejsou nijak nadstandardní oproti
jiným profesím, lákadlem a motivací pro nás
všechny je právě to prostředí a že je to pro koho
hrát. Možná to mnohým může znít jako fráze, ale
můžu vám upřímně říci, že my to jako frázi nebereme. O to více nás mrzí, že vám nepředvádíme fotbal, jaký byste si představovali a hrajeme ho spíše
na hřištích soupeřů než doma. Kdyby bylo na mě,
raději bych to vyměnil, abychom doma byli úspěšnější než venku.
Ono se to lehko řekne, ale o mnoho těžší je realizace. A to jak pro nás pro trenéry, kteří mají určité představy o způsoby hry dle možností a potřeb
mužstva, tak především pro hráče, protože realita
na hřišti je mnohdy jiná, než si řekneme v kabině.
Věnujeme dostatek času rozborům na videu, pří-

F

P AV E L H O F T Y C H
t r e n é r A- t ý m u
pravě na soupeře, zaobíráme se i jednotlivými
hráči. Z tohoto pohledu máme dostatečně široký
realizační tým na to, aby připravil důkladný rozbor
soupeře. Bohužel, zatím to především doma nepřináší potřebný efekt. Mužstva, která sem přijedou
hrát fotbal, jsou pro nás daleko přijatelnější. Zvládli
jsme to se Slavií a i výkon proti Liberci nebyl
špatný, jen gólová produktivita chyběla.
Doufám, že letošní loučení s Ďolíčkem vám přinese více radosti. Chceme vyhrát, nic nepodceníme, mějte s námi pevné nervy a podpořte nás.
Budeme vám to chtít určitě vrátit. Díky za podporu.
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Co jsme to zase provedli...
Aziz Ibragimov po utkání Bohemians 1905 – Slovan Liberec 0:1

Muž zápasu s Libercem Jan Štohanzl
a zástupce firmy Eurotyres, partnera utkání.

Rekordman Slezi:

Z Bohemky musí jít strach!

Bohemka má další rekord! Dalibor Slezák
se ve věku 39 let a 276 dní stal nejstarším hráčem probíhající prvoligové sezóny. Během 26 minut v duelu proti
Liberci však ani on nedokázal odvrátit
čtvrtou letošní domácí porážku. Proslulý
bojovník proto před dalším vystoupením
v Ďolíčku nabádá spoluhráče, aby se vrátili ke kořenům. „Musíme jet nadoraz.
Každý by se měl vydat ze všech sil. Pak
ty výsledky přijdou,” říká Slezi.
Minulou neděli jste si po roce a půl zahrál
nejvyšší soutěž. Jaké to bylo?
Bylo příjemné, jak mě přivítali fanoušci. Z toho
jsem měl obrovskou radost. Skandovali mé jméno,

8
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Návrat Dalibora Slezáka do A-mužstva se seběhl velice rychle. „O své připravenosti pochybovat nemusím,
ale půl roku jsem měl konfrontaci jen s divizí, takže
jsem si musel dávat pozor na to, abych se přizpůsobil
tempu nejvyšší soutěže a nestál dlouho nad balónem,”
říká ikona Bohemky.

to bylo krásné. Po zápase jsem ovšem cítil zklamání. Z výsledku i z průběhu hry. A s odstupem několika dní bylo to zklamání trojnásobné. Nesplnilo
to prostě mé očekávání.
Z čeho jste byl kromě prohry 0:1 nejvíce rozčarovaný?
Z toho závěru. Hlavně z posledních dvaceti minut,
kdy jsme dostali gól a některým hráčům na hřišti to
potom svazovalo nejen ruce, ale i hlavu. Konec utkání

vyšuměl úplně do prázdna. Přesně to jsem si nepřál.
Místo toho, abychom se ještě vybičovali, šlo to dolů.
Přitom já šel na hřiště s tím, že pomůžu mančaft vyburcovat svým důrazem a nasazením. Od trenéra
jsem dostal za úkol zmobilizovat síly a strhnout spoluhráče. Svou náturou jsem měl přinést nový impuls.
To se bohužel nepovedlo. Ta moje chuť vyšla vniveč.
Kde je podle vás chyba?
To se těžko hodnotí. Ale když se zaměřím vyloženě jen na tenhle zápas, který na šance pro nás

jedou, říkají, že budou hrát proti náročnému hernímu stylu, proti abnormálně důraznému soupeři.
Ještě ale máme před sebou do konce podzimu tři
kola a pak celé jaro, což je dost dlouhá doba na to,
abychom prokázali, že na těch slovech trenérů bylo
něco pravdy. Aby to tady každého protivníka bolelo,
aby to pro něj byla hořká pilulka. Zažil jsem tu
hodně a vím, že typologicky jsme nikdy nebyli žádní
geniální fotbalisté, ale měli jsme tu vůli po vítězství
a šel z nás strach. Ztrácíme doma body, neplatí
tady Můj dům, můj hrad. V Ďolíčku musíme vyhrávat. Kvůli fanouškům a především kvůli sobě. Jinak
srážíme sami sebe a to se pak špatně hraje. Mohlo
by to přejít v křeč, tam je velmi tenká hranice. To
bych rozhodně nechtěl zažít.
Další problém je v neproměňování šancí.
Šest gólů za 13 kol je hodně málo.
Bohužel, zrovna proti Liberci jsme měli příležitostí dostatek. Jenže branky nedáváme. Nelze
z toho vinit jen hráče, kteří se do těch střeleckých
pozic dostávají. Je to odraz sebevědomí celého
mužstva. Jsem přesvědčený, že kdyby Milan
Škoda tu šanci měl za stavu 2:0, suverénně by si
s ní poradil. Jenže za stavu 0:0 si člověk promítne
důležitost okamžiku a nemusí se mu to podařit
přesně realizovat.

Co má Bohemka oproti jiným ohroženým týmům?
„Fanoušky. Jednoznačně fanoušky. Proto nesestoupí,”
věří Dalibor Slezák.

nevyzněl zase tak špatně, je potřeba říct, že ze
sebe jako mužstvo musíme vytáhnout daleko víc.
Měla by tam být větší míra nasazení, hráči by se
měli dostat na úplně jinou úroveň agresivity, bez
které to nejde. Bylo to lepší než v předchozích kolech, ale v mých očích je to pořád málo.
To mě docela překvapuje, protože jestli je
něčím Bohemka vyhlášená, tak je to právě
tím, že maká ne na sto, ale na sto deset nebo
sto dvacet procent.
Jasně, to neustále všichni připomínají. Trenéři ostatních celků si z toho předem dělají alibi. Když sem

Čeká vás Příbram, která se chlubí čerstvým
skalpem mistrovské Slavie. Co od utkání očekáváte?
Bude to velice těžký zápas. S Libercem to byla
otevřená partie. Věděli jsme, že hosté nebudou tak
urputní v defenzivě a my si nějaké šance vytvoříme. Proti Příbrami to bude diametrálně odlišné.
Trenér Marko je vyznavačem italského fotbalu,
klade velký důraz na taktiku a hodně pracuje na obranné činnosti. Navíc pro Příbram mluví její psychická pohoda. Doma se jí výsledkově daří a když
jede ven, její hráči mohou si v klidu říci: Když se to
podaří, tak to bude dobré, když ne, nic se neděje.
Nemají co ztratit a stačí jim počkat si na jeden dva
brejky. Navíc musím zvednout prst a upozornit na
to, že momentálně těží z minima maximum a to
málo příležitostí využívají. Jsou ve velkém laufu.
Pokud lítají po vítězství nad Slavií v oblacích, trenér
Marko je určitě dostane dolů. To je pro nás velmi
nepříjemné. Bude to boj a moc fotbalové krásy to
utkání asi nepobere. Ale to není důležité. My musíme hrát na body.
Koncem ledna vám bude 40 let. Jaké máte
fotbalové plány?
Jsem hrajícím asistentem v béčku, které hraje divizi. Mám dvouletou trenérskou smlouvu a chci se
tomu věnovat. Vedu rozcvičky a někdy i předzápasové tréninky. Ta role mi umožňuje pohybovat se
mezi rezervou a áčkem, kterému jsem vždycky při-
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pravený pomoct. Kdybych byl v béčku hlavním trenérem, už bych neměl šanci si první ligu zahrát.
Je tohle vaše poslední sezóna v kariéře?
To se uvidí, ale nejspíš ano. Chuť mi nechybí, ale
hrát by měli mladí. Navíc se pokaždé nemůžu do tréninku aktivně zapojit, protože ho jako asistent
musím zároveň vést. Donekonečna to takhle nejde.
Každopádně budu ve čtyřiceti na hřišti, což je skvělé.

Nedávno jste říkal, že byste chtěl napodobit
Teddyho Sheringhama, který po čtyřicítce
ještě hrál ligu a dokonce dal gól...
To by byla hezká tečka za mojí kariérou. Ale spíš
bych byl rád, kdybych se rozloučil nějakým vítězným zápasem. A samozřejmě záchranou v lize.
Tomáš Radotínský

JUBILANTA ČEKÁ KRÁSNÉ NADĚLENÍ
Ke 40. narozeninám dostane Dalibor Slezák
předčasný dárek. Jeho manželka Ilona čeká druhé
dítě. Do rodiny přibude začátkem ledna holčička,
které dají jméno Ella. „Zpočátku jsem si vysnil dalšího kluka, ale už jsem s tím naprosto ztotožněný
a moc se těším,” tvrdí Slezi.
Zatím se se svou životní partnerkou stará o ročního syna Dalibora, který se otci začíná hodně podobat. „Dřív byl po mně, teď je spíš po tátovi,” směje
se Ilona Slezáková, která se synem občas vyráží za
hlavou rodiny na hřiště na Vítkově, kde trénuje
béčko Bohemky. Kabinou se pak rozléhá dětský křik.
„Dalík nám dělá radost. Je to živé dítě. Chvilku se
směje, potom brečí, pak si zase zakřičí,” popisuje
šťastný tatínek.
Každodenní shon kolem své ratolesti zvládá
manželský pár bez problémů. „Byla to výhra v loterii, užíváme si to. V našem věku už jsme na to
dostatečně připravení. Občas nám přijedou z Moravy pomoct i babičky,” pochvaluje si Slezi. Neplánuje tedy náhodou se svou chotí i třetího
potomka? „Nikdy neříkej nikdy. Hlavně aby ty děti
byly zdravé,” říká.
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Poslední vzájemný zápas:

Šest let stará vzpomínka
Z

řejmě poslední jiskřičku naděje na udržení
první ligy mohli vykřesat klokani v případě vítězství nad týmem Příbrami. Rychlým brejkům
měla odolávat nově sestavená obrana, ve které nahradil chřipku léčícího Obermajera Baláž a z formy
hrajícícho Třasáka Lesák. K největší změně ale
došlo v brance, do které se poprvé v životě na prvoligovém trávníku postavil David Šimon.
Od první minuty byla na zelenobílých znatelná
snaha po gólovém úspěchu, první akci založil Melecký, ale Obajdinem prodloužený centr byl zblokován na roh. Obajdin mohl být důležitou postavou
i v minutě deváté, když Sňozík při vyběhnutí minul
míč, ten se však odrazil těsně mimo pozici, kde byl
dotírající exsparťan. Obajdinův starý známý Siegl si
na druhé straně o tři minuty později vymodlil na
rozhodčím Dvořáčkovi přímý kop z dvaceti metrů,
který Gomes poslal nad břevno.
Ve 20. minutě Kisel třikrát nebezpečně centroval
do vápna, ale hráčům Bohemky vždy chyběl dostatečný důraz v zakončení. Problémy neměl Sňozík
ani s následným přímým kopem Meleckého. Za pět
minut Dvořáček přehlédl evidentní stažení Zoubka
za dres v pokutovém území Příbrami a poté se neujal ani střelecký pokus Kisela.
Parádní okamžik si slovenský reprezentant připravil na 27. minutu, to se těsně za půlící čarou rozhodl překvapit příbramského gólmana a ten
s vypětím všech sil vyškrábl zpod břevna na rohový
kop. V 36. minutě poslal Zoubek z voleje míč tři
metry nad branku, více práce měl Sňozík po Obajdinově teči Balážovy střely.
Konec prvního poločasu už dohrával na levé
straně zálohy Koukal, jenž musel nahradit Zoubka.
Toho zasáhl skluzem jeden z příbramských bojovníků a pochroumal mu kotník. Sudího Dvořáčka nechal zákrok klidného a pouze se vhazovalo. Přesto
do šaten mohli jít domácí zvesela, to se Obajdin nadechl k sólu, které Příbramští zastavili až faulem
před pokutovým územím. Hříšník Kisel si připravil
míč a po krátkém rozběhu jej poslal těsně vedle
pravé šibenice.
I po poločase pokračovala hra podle stejného scénáře. Trvalá, ale neplodná snaha domácích, polehávání a zdržování jinak neškodných hostí a zoufale
úzkostlivý výkon rozhodčího Dvořáčka, který si
musel písknout snad každou půlminutu a žluté
karty rozdával na obě strany i za křivý pohled.
První opravdu vyloženou šanci měl po přímém
kopu Kisela Rajnoch, s jeho zakončením si ale robinzonádou poradil Sňozík. Půl hodiny před koncem

se prokličkoval do střelecké pozice znovu aktivní
Kisel, jeho střela ale přinesla jen další roh. Za čtyři
minuty převzal přihrávku Polodna, nevšiml si,
stejně jako Sňozík, že Amler signalizuje ofsajd a tak
si oba nanečisto vyzkoušeli souboj z očí do očí.
Úspěšnější byl domácí střelec, který si už vyhrnoval radostně dres, než zjistil, že gól nebude platit.
V 68. minutě si hlavní rozhodčí asi řekl, že když
v prvním poločase nepotrestal zákrok na Zoubka,
učiní tak na druhé straně při skluzu Baláže a po dokončení akce sáhl do kapsičky pro žlutou kartu. Když
zjistil, že Baláže v karetním představení už jednou
podaroval, musel vytáhnout i kartu červenou.
I v deseti klokani bušili do příbramské obrany, vše
ale bylo bez nápadu a většina akcí končila zbytečnými nepřesnostmi. Osmělili se i přesilovku hrající
hosté a několikrát zahrozili z rychlého protiútoku,
Šimon ale musel řešit jedinou vážnější akci v minutě 82. V poslední minutě mohl body sebrat střídající Dvořák, po přiťuknutí Bednáře ale poslal
střelu nad břevno. Tím zároveň poslal naděje na záchranu pouze do teoretické roviny.

Gambrinus liga, 11. 5. 2003

Bohemians – Příbram 0:0
Rozhodčí: Dvořáček – Amler, Krátký.
ŽK: Obajdin, Kisel, Baláž, Lesák, Kozel, Koukal – Čáp,
Formánek, Birhanzl.
ČK: 68. Baláž.
Diváků: 2422.
Bohemians: Šimon – Baláž, Janáček, Kozel, Lesák – Kisel,
Rajnoch, Melecký (58. Polodna), Zoubek – Bednář (45. Koukal),
Obajdin (83. Dvořák).
Příbram: Sňozík – Svoboda, Formánek, Turtenwald,
Rychlík – Otepka (66. Janů), Birhanzl, Zavadil (84. Macek),
Čáp – Siegl (28. Kulič), Gomes.
Více šest let se Příbram nepředstavila v Ďolíčku. Oba týmy se míjely při svých cestách mezi první a druhou ligou. Naposledy se
střetly na jaře roku 2003, kdy v Ďolíčku skončilo utkání bez branek. Pojďme si připomenout jeho aktéry a samotný děj.
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BOHEMIANS 1905
FC SLOVAN LIBEREC

0
1

řeskutá zima neodradila šest tisíc fanoušků
od návštěvy vršovického Ďolíčku. Bohemka
v této sezoně jen jednou doma vyhrála, přesto lidé dál chodí a fandí. V zápase s Libercem dostali fanoušci další tvrdou ránu, i když tentokrát to
byla smolná porážka a v Ďolíčku se hrál zajímavý
fotbal se šancemi na obou stranách.
Trenéři Bohemians udělali několik změn v sestavě. Kvůli karetnímu trestu chyběli Slováci Janek
a Cseh. V obraně Cseha zastoupil Lukáš a podal

T

dobrý výkon. Dost změn doznala záloha. „Především střed zálohy stále hledáme. V minulých zápasech zklamalo několik hráčů, proto jsme se vrátili
k variantě se Štohanzlem ve středu, která fungovala při Dianově zranění,” zdůvodnil změny Hoftych. Do útoku se vrátil uzdravený Hartig, na
lavičku se už posadil devětatřicetiletý Dalibor Slezák, který se poprvé v sezoně dostal i na hřiště
v zápase Gambrinus ligy.
Bohemka v prvních dvaceti minutách předvedla
asi největší tlak v této sezoně. Sevřela Liberec na
jeho polovině, diváci hnali domácí do útoku a střílenými centry zaměstnávali obranu hostí. Největší
šanci neproměnil v 15. minutě Milan Škoda, který
byl sám před Hauzrem, ale přestřelil. „To byla klíčová šance zápasu. Tohle musíme dávat. Navíc
jsme tam měli i další příležitosti, zákrok na Štohanzla byla možná penalta, alespoň tak jsem to
viděl ze svého pohledu,” říká trenér Bohemians
1905. „Byl to zápas, kdy oba týmy chtěly hrát
a bylo to o prvním gólu. Ten bohužel dal Liberec,
i když jsme k tomu měli v první půli dostatek šancí,”
dodal Hoftych.
Liberec se osmělil ve druhé polovině prvního poločasu. „Liberec hrozil po standardních situacích,
ale dokázali jsme si s nimi poradit,” prohlásil Hoftych. „Bylo to hodně živé utkání, které nepostrádalo
zajímavé situace před oběma brankami. Pro lidi určitě zajímavé, pro nás přínosné v tom, že jsme žá-
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dnou branku nedostali, naopak jsme jednu dali,”
usmíval se na tiskové konferenci Ladislav Škorpil,
trenér Liberce.
O půli šli s vidinou lepšího týmu do kabin domácí Klokani, ale po přestávce se hra více vyrovnala a ubylo šancí. Na hřiště přišel i jako první
střídající hráč Dalibor Slezák. „V Liberci zápas oživil, v Ďolíčku měl za úkol nejen bojovat o každý
míč, ale byl i signálem pro fanoušky, kteří díky
tomu ještě vystupňovali své povzbuzování,” zdůvodnil trenér nasazení devětatřicetiletého útoč-

níka. Bohužel ale krátce po Sleziho příchodu dal
Liberec jediný gól utkání. Blažek si u rohového
praporku počkal na Jindřiška a poté v jeho stínu
došel až na roh vápna, odkud se nádherně trefil
do šibenice. „Měli jsme Blažka zdvojovat. Po většinu zápasu se to dařilo, tentokrát Pepu Jindřiška
ale nikdo nejistil. Ačkoliv jsme ve druhé půli předtím Liberec k ničemu vážnějšímu nepustili, tak
tohle rozhodlo,” dodal Hoftych. Blažek tak skóroval i ve třetím utkání proti Bohemce v krátké době
po sobě.
I

Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec 0:1 (0:0)
Branky: 69. Blažek.
Rozhodčí: Franěk – Dobrovolný, Pelikán.
ŽK: Škoda – Bosančič.
Diváků: 5847.
Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Nikl, Lukáš, Rychlík – Růžička (64. Slezák), Hašek (79. Dian), Štohanzl,
Róth – Škoda, Hartig (71. Ibragimov).
Sestava Slovan Liberec: Hauzr – Gebre Selassie, Holeňák, Kelič, Janů – Dočkal, Vácha, Bosančič (80. Čorič),
Papoušek (66. Kerič) – Krbeček, Blažek (90. Nezmar).
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VŽDYCKY JSME

Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec
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S VÁMI!
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PŘÍBĚH DVOU STŘELCŮ
ÚSPĚŠNÉHO
Jana Blažka
Liberecký útočník Jan Blažek se stal
hrdinou všech tří zápasů s Bohemians
1905. V každém dal gól, trefil se i v posledním ligovém utkání. Právě příběh
dvou střelců charakterizoval tento
zápas. V první půli měl obrovskou šanci
Škoda, nedal. Ve druhé půli se Liberec už
nedostával do šancí, ale krásnou střelou
se trefil Jan Blažek a rozhodl.
Během dvou týdnů jste i ve třetím zápase
proti Bohemians 1905 vstřelil gól. Jste specialistou na vršovický tým?
Je to náhoda. Spíš jsme před zápasem řešili statistiky, že bychom tady asi měli prohrát: v poháru
jsme tady vyhráli, pak doma remíza a teď to vycházelo na porážku... Jsem rád, že to tak nebylo
a postoupili jsme v poháru i vyhráli v lize.
Když spolu hrajete třikrát v tak krátké době,
dokážou se týmy vůbec něčím překvapit?
To nejde. Známe se, taktika je podobná. Jediné,
čím nás Bohemka překvapila, byla ještě větší agresivita než minule. Proto jsem rád, že jsme se s tím
poprali a máme tři body.
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Celá vaše akce před gólem byla parádní.
Věřil jste si hodně?
Byla to rychlá brejková situace. Dostal jsem
kolmý balón do strany a šel jsem jeden na jednoho.
V tom si hodně věřím. Když bek musí couvat,
vždycky je tu větší šance pro útočníka. Stačilo mi
strčit si míč kolem obránce a vystřelit.
Trefil jste to excelentně. Bylo to se štěstím
nebo jste to tak chtěl?
Chtěl jsem to trefit na zadní tyč. Ale štěstí je v takové trefě vždycky. Někdy to prostě vyjde a míč zapluje do brány, jindy to kopnu někam k rohovému
praporku... Na Bohemce mi to prostě dvakrát vyšlo,
v poháru šla moje střela do šibenice.
I

NEÚSPĚŠNÉHO
Milana Škody

est ligových zápasů za sebou už fotbalisté
Bohemians 1905 nevyhráli. „Musíme se semknout a víc bojovat. Snad to zlomíme,”
tvrdí útočník Milan Škoda.
Naposledy vršovičtí Bohemians prohráli doma
s Libercem, kterému podlehli 0:1. A právě Škoda
byl smolařem zápasu.
Přestože patřil k nejlepším hráčům svého týmu,
v prvním poločase spálil jasnou šanci. V kritický
moment přestřelil. „Moc mě to mrzí. Špatně jsem
trefil míč,” soukal ze sebe třiadvacetiletý obránce.
„Kdybych dal gól, hned by se nám hrálo líp.”
O minutu později mohl Škoda složit reparát. Ránu
z malého vápna mu ale zblokoval obránce. „Škoda,”
litoval po utkání mladý útočník. „Bez gólu zkrátka
vyhrát nemůžete.”
Právě ofenziva je největší slabinou Bohemians
1905. Nikdo nedal v lize míň gólů než tým z Vršovic, který se v třinácti zápasech trefil jen šestkrát.
Tým je ve spodku tabulky, jen pár bodů nad sestupovými příčkami. Útěchou pro Škodu a spol.
můžou být další výsledky 13. kola: všichni konkurenti na chvostu totiž také prohráli.
„To je sice hezké, ale soupeři nebudou prohrávat
pořad. Musíme se koukat hlavně na sebe, musíme
zabrat a hlavně musíme začít vyhrávat,” dodal bojovně Škoda.
I

Š

Bohemians 1905 – 1. FK Příbram 17

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. FK Příbram
N

ečitelný a nevyzpytatelný tým. Tak nějak
by se dal charakterizovat náš nadcházející
soupeř z Příbrami. Na jednu stranu dokázali příbramští doma porazit Plzeň, Slavii i ostravský Baník, na druhou stranu prohráli na Strahově
se Střížkovem, aniž by sami vystřelili na bránu.
Tým pod vedením slovenského trenéra Marka se
každopádně prezentuje propracovanou defenzivou, které šéfuje velezkušený Martin Müller a solidní útočnou silou v podání nám dobře známé
dvojice Michal Klesa, Daniel Huňa. První z nich se
však návratu do Ďolíčku nedočká, v posledním vítězném zápase se Slavii obdržel čtvrtou žlutou
kartu a stejně jako Milan Škoda bude zápas sledovat maximálně z tribuny.
O historii klubu od Litavky se dá napsat jediné
slovo – neexistuje. Při pohledu na webové
stránky 1. FK Příbram se v kolonce klub a historie objevují vskutku zajímavé informace. Nic netušící návštěvník se například dozví, že nejlepším
střelcem je Zdeněk Nehoda se 124 góly a nevíce
branek v jedné sezoně nastřílel Milan Luhový. Příbramský klub si prostě jednoduše přisvojil slavnou historii Dukly Praha, se kterou se na konci
90. let spojil.
Nejlepšího umístění v první lize dosáhli příbramští v sezoně 2000/2001, kdy skončili na čtvrtém
místě tabulky a dostali se do tehdejšího poháru
UEFA. V něm dokázali po domácí výhře 4:0 vyřadit
francouzský Sedan a vypadli ve druhém kole po debaklu 6:1 s PAOK Soluň. Od té doby se pohybují
spíše ve spodních patrech ligové tabulky, před
dvěma lety dokonce sestoupili, ale do nejvyšší soutěže se dokázali hned v následujícím roce vrátit.
Jako nováček obsadili loni solidní 12. místo.
Řada odborníků před startem letošního ročníku
pasovala Příbram na jednoho z největších adeptů
sestupu. Tyto prognózy mužstvo trenéra Marka
zatím každopádně nenaplňuje. V ligové tabulce se
příbramští drží na výborném 9. místě, jen s dvoubodovou ztrátou na Slavii, a v poháru dokonce vyřadili ostravský Baník. Jak již bylo řečeno, mužstvo
se prezentuje velice kvalitní defenzivou, která
zklamala snad jen v domácím zápase s vedoucími
Teplicemi, kdy brankář Krbeček lovil třikrát míč ze
své branky. Oproti tomu v Jablonci nebo doma
s Plzní a Slavii ani jednou neinkasoval. Nejvíce gólů
zatím nastřílel brazilský záložník Dos Santos. Trefil
se ve všech třech úvodních zápasech, ale od té
doby prakticky nenastupuje. Dvakrát se zatím pro-
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sadil loni tak úspěšný kanonýr Huňa a další brazilský hráč Rodrigues Da Silva.
Od doby znovuzrození jsme se s Příbramí v soutěžním zápase zatím neutkali. Když jsme hráli ve
druhé lize, Příbram působila v nejvyšší soutěži a obráceně. Za zmínku tak stojí snad jen letošní měření
sil v rámci zimní Tipsport ligy. Zápas skončil remízou 1:1, když se vše podstatné odehrálo ještě
v prvním poločase. V 7. minutě ještě hlavičku směřující do horního růžku zázračně vyrazil Havránek,
ovšem proti osamocenému Brožíkovi na malém
vápně neměl v 10. minutě již šanci. V 16. minutě
nás Havránek opět podržel po přímém kopu Müllera
a stejně úspěšně si mladý gólman počínal ve 29.
minutě při nebezpečném rychlém protiútoku dvojice příbramským útočníků. My jsme se do šancí
prakticky nedostávali, ale ve 40. minutě se k přímému kopu postavil Lukáš Adam a jeho střela zapadla ke vzdálenější tyči. Ve druhém poločase se
hra vyrovnala, ale ani jeden tým si za celých pětačtyřicet minut prakticky nevytvořil slibnou šanci
a na stavu utkání se již nic nezměnilo.
I

Horní řada: Antonín Fantiš, Daniel Tarczal, Stanislav Nohýnek, Marek Plašil, Matěj Štochl, Jan Penc, Tomáš Wágner,
Jakub Štochl, Michal Klesa, Tomáš Pilík, Martin Müller
Prostřední řada: Martin Šimr – masér, Lukáš Nechvátal, Zdeněk Šmejkal, Claude Roland Videgla, Tomáš Borek, Lukáš Krbeček,
Martin Suchý, Cafú, Paulo Rodrigues, Marek Jungr, Jiří Šimr – kustod, Marie Ludvíková – fyzioterapeutka.
Dolní řada: Jakub Rondzik, Daniel Huňa, Josef Zvonič – sportovní ředitel, Vlastimil Spěvák – viceprezident, Karol Marko – hlavní trenér,
Jaroslav Starka – prezident klubu, Vojtěch Varadín – asistent trenéra, Josef Hadraba – technický ředitel, Jiří Ryba – kondiční trenér,
Petr Větrovský – marketingový ředitel, Petr Soucha – sekretář, Lukáš Pleško, David Šimon.
Theodor GEBRE SELASSIE, an BLAŽEK, Zdeněk ZLÁMAL
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Aziz Ibragimov

Miloslav Švandrlík vymyslel
„KLOKANKLUB“
ři posledním zápase
s Liberecem fotbalisté
i fanoušci uctili minutou
ticha památku fotbalisty
Františka Veselého a také spisovatele Miloslava
Švandrlíka, který patřil
mezi
významné
fanoušky Bohemky. Miloslav Švandrlík zemřel 26.
října ve věku 77 let. Patřil k předním českým humoristům a satirikům.
Známý je především
jako autor Černých baronů. Knížka s podtitulem Válčili jsme za Čepičky se vtipnou formou
trefovala do Pomocných technických praporů, kam
byli zařazováni politicky nespolehliví vojáci a kde
sloužil i on sám. Dílo bylo zfilmováno a po Listopadu
napsal Švandrlík několik pokračování. Román byl
později převeden i do podoby seriálu. Velkou popularitu si získal i jako spoluautor kreslených vtipů, na
nichž spolupracoval s kreslířem Jiřím Winterem Nepraktou. S tím také napsal řadu dětských komiksů
z pravěku Sek a Zula, jejichž dalším hrdinou byl
brontosaurus Puňťa. Švandrlík se narodil 10. srpna
1932 v Praze. Studií na DAMU po dvou letech zanechal a poté se stal režisérem Vesnického divadla.
Nakonec si zvolil dráhu spisovatele.
Pro Bohemku byl významný jako jeden ze zakládajících členů Klokanklubu, což dokládá dobový
text z ročenky vydané v roce 2000:
Skutečnost, že kopaná se hraje nejen pro potěšení samotných hráčů, nýbrž i – a to platí tím více,
čím vyšší je poschodí, ve kterém ta která kopaná
žije – pro potěšení diváků. Pochybovat se nedá ani
o tom, že radost (někdy samozřejmě i těžkou
hlavu) z kopané mají především ti, kteří fandí určitému „svému” klubu. Proto také chtějí o něm
a o jeho hráčích vědět co nejvíce. Současně hledají
cesty, jak svým milovaným barvám pomoci podle
vlastních možností co nejvíce.
Vedeni těmito věčnými pravdami a pravděpodobně inspirováno tehdy již existujícím „Odborem
přátel Slavie” se v polovině šedesátých let fanouškové zelenobílých rozhodli se sdružit a založit společenství s cílem morálně podpořit „Klokany”, a to
především ty fotbalové, při jejich utkáních v Praze
i mimo ni.

P

Po řadě přípravných jednání a hledání toho nejpřijatelnějšího modelu bylo na výroční schůzi TJ Bohemians ČKD dne 22. 2. 1966 ústy známého
divadelního režiséra Františka Laurina vyhlášeno ustanovení „Odboru přátel TJ Bohemians – Klokanklubu”. Název tehdy navrhl jeden z velkých příznivců
zelenobílé kopané, spisovatel Miloslav Švandrlík. Na
ustavující schůzi Klokanklubu v květnu téhož roku
byl zvolen jeho první, devítičlenný výbor v čele s hercem Vinohradského a Národního divadla Jiřím Valou.
Klokanklub byl pak velmi intenzivně činný. Pečoval o čilý styk s funkcionáři kopané i celé jednoty.
Podporoval fandění při domácích zápasech našich
fotbalistů a organizoval zájezdy k mimopražským
utkáním. Podílel se na řadě dění při domácích úpravách hrací plochy v kalamitních situacích a při výkopech s instalací a později renovaci umělého
osvětlení, jakož i při čištění objektu po výstavbě
nové tribuny. Členové Klokanklubu pomáhali jako
pořadatelé při mistrovských zápasech.
Klokanklub v těch letech uspořádal také řadu
společenských akcí – opakovaně pod názvem „Klokan v Lucerně” – ba dokonce i slavnostní ples.
V čele života Klokanklubu bylo několik pro zelenobílé barvy zapálených členů – jmenujme alespoň
dva z nich: Miroslava Bičíka a Jana Holečka.
V počtu řádně přihlášených členů došlo k zajímavému vývoji: řada členů Klokanklubu přerostla dimenzi organizovaných fandů a stali se z nich
postupně funkcionáři vedení oddílu kopané. Jmenujme namátkou jen některé z nich: Zdeněk Svoboda, Albín Kemény, Jar. Štembera, Dr. O. Popp, M.
Bičík, Dr. M. Pohunek. A tak se z řady zanícených příznivců postupně vyklubali zanícení funkcionáři.
I

Bohemians 1905 – 1. FK Příbram 25

Legendy Bohemians

č. 40

Josef Vejvoda I.
d druholigové premiéry ke dvěma startům
v evropských pohárech, to byla fotbalová
cesta tvrdého obránce v zelenobílém dresu
pražských Bohemians. První krůčky udělal v malém
klubu Slovan Kunratice, ještě v žákovském věku se
ale objevil v Ďolíčku. Již zde se potkal s Antonínem
Panenkou a Honzou Jarkovským, se kterými potom
hrál až do konce sedmdesátých let. Přes žáky a dorost se dočkal druholigového startu za muže na
podzim roku 1965, v osmnácti letech. První start
rozhodně nebyl úspěšný, klokani prohráli na Žižkově s Viktorkou 1:3, ve stejném dni zářil bývalý
hráč Bohemky František Knebort v dresu Československa v Istanbulu. Teď ale prožíval vršovický klub
těžké časy, na podzim přišlo ještě několik porážek.
Jaro už pod vedením trenéra Rubáše to bylo
o moc lepší a Pepa Vejvoda byl u slavného návratu
do 1. ligy. Jeho spoluhráči byli Řědina, Horák, Pohuněk, Mottl, Jarabinský, Kolman. Ostatní spoluhráči se chystali na obnovený start mezi elitou,
Josef Vejvoda si ale pohoršil, na podzim oblékl vojenský dres Dukly Slaný. Ta právě sestoupila do divize. Vojenské dva roky tak strávil Josef Vejvoda
v nižší soutěži, po návratu k Botiči byla ovšem Bohemka znovu jen druholigová. Tak tedy opět boj
o návrat, navíc domácí hřiště nebylo v Ďolíčku, ale
kvůli stavbě tribuny na Žižkově. Pod vedením trenéra Pluskala to vyšlo a tak na podzim roku 1969
konečně Josef Vejvoda oblékl prvoligový dres. Nebyla to ale dobrá sezona, po roce plném zklamání
přišel opět sestup a tentokrát na dlouhé tři roky.
Vedle Vejvody se střídali spoluhráči, stejně jako na
lavičce trenéři.
Až v sezoně 1972/1973 už pod trenérem Bohumilem Musilem splnilo mužstvo náročný úkol
a v Ďolíčku se hrála opět první liga. Před často vyprodaným hledištěm předváděla Bohemka výborný
fotbal, doma nenašla za celou sezonu přemožitele.
Pamětníci vzpomínají na vítězství s Duklou 3:2,
Slávií 3:1, Spartou 3:0 a hlavně Baníkem Ostrava
5:0. V brance chytal Kozinka, v obraně stála čtveřice Králíček – Valent – Packert – Vejvoda, záloha
Jílek – Knebort – Mastník – Jelínek, útok Ivančík
a Jarkovský, hvězdou první velikosti už byl pochopitelně Antonín Panenka. V další sezoně mužstvo

O

doplnili Zdeněk Prokeš, Marčík, Řehák a Bohemka
dokonce po mnoha letech bojovala o titul. Věčná
škoda velkého množství zraněných hráčů, titul sebrala porážka 1:2 v předposledním kole v Jablonci,
i tak bylo ale 3. místo úspěchem a současně pozvánkou do Poháru UEFA.
Poprvé se hrálo s Honvédem Budapešť, po zápasech 1:2 a 1:1 se vypadlo, ale celkový dojem
zanechali klokani celkem dobrý. Poslední ligovou
sezonou pro Josefa Vejvodu byla sezona
1976/1977, v mužstvu už byli brankáři Hruška
a Borovička, z Teplic posílil klokany Přemysl Bičovský. V létě přišel k mužstvu Tomáš Pospíchal
a chystala se velká obměna kádru. Josef Vejvoda
odešel do druholigového Xaverova, ve třiceti letech
určitě brzy a nebyl to šťastný krok. Po několika měsících v novém klubu si v zápase proti Vlašimi zlomil nohu a to bohužel znamenalo konec jeho
úspěšné kariéry.
I
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NOVINKY ÍČKU
L
O
Ď
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Marek Hovorka na šampionát
arek Hovorka, hráč A-dorostu Bohemians
1905, byl hlavním trenérem české reprezentace do devatenácti let Jaroslavem Hřebíkem nominován na úvodní kvalifikační turnaj, který se
v termínu 12.–17. listopadu
uskuteční
na
Maltě. Talentovaný mladík se spolu se svými
spoluhráči pokusí postoupit na mistrovství
Evropy kategorie U-19,
které se v létě 2010
bude konat na severu
Francie.
Cesta na šampionát je
poměrně složitá, ale ne
neřešitelná. Postup do
další kvalifikační fáze by
měl být pro mladé reprezentanty povinností.
V „Maltské” skupině se postupně utkají s Kyprem,
domácím výběrem a celkem Nizozemska. Do dalšího kvalifikačního turnaje postupují dva nejlepší
týmy z každé ze třinácti skupin a 2 týmy s nejlepší
bilancí na třetích místech. Další kvalifikační kolo je
na pořadu na jaře příštího roku. V něm se 28 mužstev popere ve čtyřčlenných skupinách o sedm volných míst.
I

M

Ibragimov a Cseh jedou reprezentovat
otbalisté Bohemians 1905 Martin Cseh a Aziz Ibragimov byli trenéry svých reprezentačních výběrů
pozváni na následující mezistátní utkání. Martin Cseh
se natrvalo usadil nejen v základní sestavě Bohemians, kde tvoří stabilní stoperskou dvojici s Markem
Niklem, ale také v reprezentačním týmu Slovenska
do jedenadvaceti let. Mladý zadák dostal opět důvěru
od trenéra Borise Kitky, který tentokrát do reprezentace povolal pouze čtyři legionáře a Martin je jedním
z nich. Může se tak těšit na kvalifikační utkání proti
Chorvatsku o postup na mistrovství Evropy do 21 let,
které se uskuteční v roce 2011 v Dánsku. Samotnou
kvalifikaci mají mladí Slováci rozjetou velmi dobře,
kdy zatím svou skupinu vedou, zejména díky překvapivému zářijovému vítězství 2:1 na půdě silného
Srbska. Zápas s Chorvatskem se hraje ve Zlatých
Moravcích ve středu od 16:30. To Azize Ibragimova
čeká zajímavější cesta. Uzbecký reprezentant se aktivně zúčastní kvalifikace o mistrovství Asie. Nejdříve
se útočník Bohemians představí 14. listopadu v Taškentu, kde bude reprezentace Uzbekistánu hostit Malajsii. O čtyři dny později sehrají svěřenci trenéra
Mirdjalala Kasimova odvetu v hlavním městě Malajsie Kuala Lumpur. V tomto případě je kvalifikace
v samém počátku. Jedná se totiž o úvodní měření
sil v boji o kontinentální šampionát.
I

F

Nový navigační systém
ohemka začala s budouváním nového navigačního systému na stadionu v Ďolíčku. První náznaky jsou k vidění na hlavní bráně při vstupu na
stadion, kde je i viditelné logo Ďolíčku. „Cílem je
postupně zkulturnit prostředí stadionu a zpřehlednit pro fanoušky nákup vstupenek a orientaci
na stadionu. Určitě to plní i estetickou stránku,
protože dosud byly vchody polepovány jen papíry
a nevypadalo to příliš esteticky,” zdůvodnil posun
Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians 1905. Na budování navigačního systému se podílejí firmy Men on
the moon a tiskárna MAC.
I
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FANSHOP NA BOHEMCE
ZIMNÍ VÝBAVA VE FANSHOPU
S přicházející zimou pro Vás fanshop opět připravil několik zajímavých novinek. Po čepici
s kostkou, která byla vyrobena ke stejné šále,
můžete zakoupit dvě nové zimní čepice, zcela
nově s kšiltem a decentní plnou výšivkou B1905
v ceně 350 Kč. Již při posledním zápasem s Libercem jste měli možnost koupit také novou
zimní zelenou bundu přes hlavu s kapucí ve
velmi zajímavě ceně 1 090 Kč. Také jsou doplněny velikosti zimní černé bundy Umbro Oria,
která se prodává za 1 490 již od loňska.

VÁNOCE S KLOKANEM SE BLÍŽÍ
Do akce Vánoce s klokanem, která se letos
v Ďolíčku bude konat v neděli 13. 12., zatím
zbývá dost času, fanshop se však připravuje již
nyní, můžete se těšit na novinky nejen s tematikou Vánoc. Před svátky bude stejně jako loni
rozšířena otevírací doba fanshopu, pro Vaše příjemnější nákupy v uspěchané době.
Blíží se také začátek prodeje klubových kalendářů, letos budou v prodeji rekordní tři verze.
V blízké době budou doplněny poptávané velikosti cyklodresů, také týmové dresy o velikosti L
a XL, které jsou momentálně vyprodány. Např.
se také připravuje rozšíření kolekce Bushman.

OTEVÍRACÍ DOBA
FANSHOPU:
Pondělí 11-17
Úterý 11-17
Středa 11-17
Čtvrtek 12-19
Pátek 11-17
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VÁNOCE S KLOKANEM
V

ánoce s Klokanem budou i letos posledním setkáním fanoušků, sponzorů, hráčů a legend Bohemians v tomto kalendářním roce. Tentokrát se
v Ďolíčku sejdeme v neděli 13. prosince a společně
si připomeneme nejkrásnější okamžiky uplynulého
roku, vyhlásíme ankety a uvedeme další legendy do
Společenství legend Bohemians. Samozřejmě ani
letos nebudou chybět speciální suvenýry, zvláštní
akce a program pro děti. V neděli odpoledne bude
Ďolíček vyhrazen vánoční atmosféře a vy budete
moci pořídit dárky svým nejbližším. „Vánoce budou

koncipovány podobně jako loni. Proběhne autogramiáda hráčů, poprvé o Vánocích s Klokanem bude
otevřeno i muzeum Bohemky s novými zajímavostmi. Pokud to počasí dovolí, rádi bychom pro děti
i dospělé připravily zajímavé soutěže společně
s hráči i na trávníku stadionu. Těch lákadel bude
opravdu hodně a věříme, že si do Ďolíčku najde
cestu znovu tisíce fanoušků,“ říká ředitel Bohemians
1905 Lukáš Přibyl. Na fotografiích si můžete připomenout atmosféru předchozích Vánoc, kdy jsme
slavili šedesáté narozeniny Tondy Panenky.
I
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NA STRAHOVĚ
DVAKRÁT V SOBOTU
o utkání s Příbramí odehraje Bohemka na podzim již jen dva zápasy v Gambrinus lize. Po reprezentační přestávce se na Strahově utká nejprve
s Kladnem a poté se Spartou. Na Strahově se bude
hrát proto, že ligové shromáždění na začátku ročníku odsouhlasilo výjimku klubům, které nemají
hřiště s vyhřívaným trávníkem s podmínkou, že zápasy 15. a 16.kola musí odehrát na hřišti, které má
vyhřívaný trávník. Týká se to i tří jarních kol. Bohemka tak nejprve bude jako hostující celek na
Strahově proti Kladnu a pak jako domácí proti
Spartě. Ani Kladno totiž není vybaveno vyhřívaným
trávníkem.
S Kladnem se bude hrát v sobotu 21.11 od 13:30.
Po uzávěrce tohoto magazínu proběhlo jednání
s Kladnem o organizaci zápasu. Předběžná dohoda
zní, že vstupenky na toto utkání se budou prodávat
již týden před utkáním v Ďolíčku, to znamená od
pondělí 16. 11 ve fanshopu na stadionu.
O týden později se fanoušci Bohemky vypraví na
Strahov znovu a sice na pražské derby se Spartou.
Utkání bude velmi pravděpodobně vysílat v přímém
přenosu Česká televize a to v sobotu 28.11 od
18:15 na ČT 4 SPORT. Atraktivní pražské derby je
předehrávkou jarní části, se Spartou už jsme se
letos jednou utkali. Na Letné skončilo utkání 0:0.

P

Organizační záležitosti budou včas zveřejněny na
webu Bohemians 1905. Permanentky samozřejmě
platí i na Strahov pro utkání se Spartou, permanentkáři budou mít rezervována místa na hlavní tribuně, fanoušci Sparty budou tradičně za brankou
na tribuně pro hosty. Vstupné na utkání bude podobné tomu v Ďolíčku, doladí se po dalších schůzkách s vedením strahovského stadionu.
Bohemka se už na Strahově letos jednou objevila, když zde sehrála utkání se Střížkovem. Pro fanoušky Bohemky to byl nepříjemný zážitek už kvůli
organizaci zápasu a provokacím pořadatelů. Bohemka se bude snažit strahovský pobyt fanouškům
zpříjemnit, dodá vlastní stánky s občerstvením i se
suvenýry a připraví další lákadla, aby fanoušci přišli Bohemku v posledních dvou zápasech podzimu
povzbudit.
I
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CU Bohemians – Partneři mládeže

MLADÍ A NADĚJNÍ…
Daniel Jaroš,
narozen 24. 5. 2000, starší přípravka

V kolika letech jsi začínal s fotbalem a kdo
tě k němu přivedl?
Kopal jsem si doma a na hřišti už od malička.
Asi v 5 letech dělali ve školce nábor do Bohemky.
Přinesl jsem si domu přihlášku, a tak mě tam
táta přivedl.
Jaká byla tvoje cesta do Bohemky?
Bohemka je můj první klub, za který jsem
začal hrát a doufám, že u Klokanů ještě dlouho
zůstanu.
Jaký je tvůj fotbalový vzor?
Můj vzor je určitě Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. Jako střednímu záložníkovi se mi líbí iXavi
Alonso.
A z Bohemky je to právě Jan Štohanzl, kterého
jsem si vybral pro společné focení. Přeju mu
ještě hodně vstřelených gólů.
Oblíbený film, hudební skupina?
Můj oblíbený film je Lets dance 2. Ze skupin je
to Linkin Park.
Oblíbené jídlo?
Moje oblíbené jídlo je pizza.
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JAK HO VIDÍ TRENÉR…
an je v Bohemce od začátků
své fotbalové kariéry. Charakterizoval bych ho, jako typickou „desítku”.
Je vůdčím typem nejen ve
středu zálohy, ale i v kabině
mezi spoluhráči. Dan vyniká
díky skvělé individuání technice
a chladné hlavě. Ta je však
někdy až moc chladná, protože jeho kličky před
vlastní brankou nám trenérům moc klidu nedávají.
Na druhou stranu se nebojí vzít na sebe zodpovědnost a zvrátit či rozhodnout průběh utkání gólem
nebo skvělou finální přihrávkou. Myslím, že si ho
kabina zcela oprávněně zvolila za kapitána, a to
jistě nejen díky jeho fotbalovým dovednostem, ale
i díky jeho příkladnému přístupu k tréninkům a vystupování mimo fotbalové hřiště. Dan je stale na
začátku své kariéry, ale už teď je ve své kategorii
nepřehlédnutelný. I proto mu popřejme, ať jeho kariéra pokračuje dále po slibně rozjeté cestě a za několik let se třeba může prohánět s desítkou na
zádech v Ďolíčku...
Filip Souček

D
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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

29. 8. 10:15

Bohemians 1905 B

Meteor Praha

1.

8. 8. 10:15

2.
3.
4.
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

tr enér B-týmu

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 13. KOLE:
Tým

PZ

V

R

P

VG:OG

PB

1. 1.FK Příbram B

13

10

3

0

27:10

33

2. Kunice

25

13

7

4

2

11:4

3. FK Meteor Praha VIII 13

7

2

4

26:21

23

4. SK Marila Votice

6

3

4

24:16

21

13

5. Bohemians 1905 B

13

6

2

5

23:18

20

6. Jiskra Domažlice

13

6

1

6

23:17

19

7. FK Tábor

13

6

1

6

18:20

19

8. FK Tachov

13

5

2

6

27:24

17

9. SK Senco Doubravka 13

5

2

6

23:25

17

5

2

6

18:20

17

10. Jiskra Třeboň

13

VÁCLAV HRADECKÝ

11. SK Benešov

13

5

1

7

19:28

16

12. Slavoj Řevnice

13

5

0

8

24:28

15

13. FK Hořovicko

13

4

2

7

20:24

14

14. SK Strakonice 1908

13

4

2

7

13:21

14

15. Malše Roudné

13

3

4

6

12:19

13

16. FK Dukla Praha B

13

3

3

7

16:29

12

13. kolo

Bohemians 1905 B – Hořovicko 3:0 (1:0)
Branky: 5. a 89. Zelenka, 72. Kavka.
Rozhodčí: Pastyřík – Kubec, Kožár.
ŽK: Zelenka – Bobiš.
Diváků: 150.
Bohemians 1905: Marek – Baubín, Kolísek, Brhlík,
Ježdík – Gröbl (63. Pavlík), Barros, Augustin,
Květoň (80. Fadrný) – Kavka, Zelenka.
Hořovicko: Novák – Kovařík, Pecinovský, Sklenář (77. Šmíd),
Bobiš, Nedemlejnský (87. Hebeda), Větrovský, Bežó
(46. Krajčovič), Kaufman, Veinlich, Šubert.

Tak bych si to
představoval

P

oslední zápas ve Vršovicích proti Hořovicku se nám povedl. Vyhráli jsme 3:0,
ale výsledek není jediným měřítkem.
Musím pochválit tým, jak k utkání přistoupil.
V sestavě byli dva hráči z A-týmu – náhradní
brankář Marek a v útoku zkušený Luděk Zelenka. Jeho přístup mě velmi potěšil. Šel hrát
divizi, ale hrál se stejnou motivací jako v lize.
Dal rychlý gól, po jeho střele dorážel pak do
prázdné branky Kavka a Zelí v závěru přidal
ještě jednu branku. Nakonec jsme mohli vyhrát
i větším rozdílem. Hráli jsme s chutí a bylo se
na co koukat. Doufám, že to bude pokračovat
i v dalších zápasech. Máme po třinácti kolech
dvacet bodů a jsme na pátém místě tabulky,
což odpovídá našim představám o klidném působení v divizi, aby byl klid na výchovu mladých a nemuseli jsme se strachovat
o záchranu. Postupové ambice jsou v tuto chvíli
ještě předčasné, prioritou je záchrana áčka
a nemůžeme honit více zajíců. Nicméně hráči
mají poslední dva podzimní zápasy na to, aby
se ukázali. Ti nejlepší z nich se zařadí do zimní
přípravy s áčkem a mají šanci proniknout pro
jaro do ligového kádru.
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VŽDYCKY
JSME S VÁMI!
TERMÍNOVÁ LISTINA GAMBRINUS LIGA,
BOHEMIANS 1905
SEZONA 2009/2010
A-TÝM, PODZIM 2009 Celková tabulka 13. 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 – 5847 diváků

0:1

14. kolo – 8. 11. neděle

17:00

15. kolo – 21. 11. sobota 13:30
16. kolo – 28. 11. sobota 18:15

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

1. FK Teplice

13

8

5

0 26:10 29

2. FK Baumit Jablonec

13

9

2

2

3. FC Baník Ostrava

13

7

4

2 18:12 25

4. AC Sparta Praha

13

5

8

0

5. FC Viktoria Plzeň

13

6

4

3 14:11 22

6. FK Mladá Boleslav

13

5

4

4 22:16 19

7. SK Slavia Praha

13

5

4

4 17:12 19

8. FC Slovan Liberec

13

5

2

6 15:16 17

9. 1. FK Příbram

13

5

2

6 12:14 17

10. 1. FC Brno

13

4

5

4 11:14 17

11. SK Sigma Olomouc

13

4

4

5 17:13 16

12. 1. FC Slovácko

13

4

1

8 13:19 13

13. Bohemians 1905

13

2

5

6

6:10 11

14. SK Kladno

13

3

2

8

9:20 11

15. Dynamo Č. Budějovice 13

1

5

7

6:18 8

16. Střížkov

2

1

10 11:25 7

13

S

B

15:9 29

14:7 23

BOHEMKA JE A BUDE!

PARTNEŘI
BOHEMIANS 1905 a. s.

BOHEMIANS 1905

1. FK PŘÍBRAM

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

TRENÉŘI
HLAVNÍ TRENÉR:KAROL MARKO
ASISTENT TRENÉRA: VOJTĚCH VARADÍN

BRANKÁŘI
1 Radek Sňozík
19 Jiří Havránek
28 Václav Marek

BRANKÁŘI
1 Štěpán Kolář
22 Lukáš Krbeček

19. 06. 1979
27. 10. 1985

OBRÁNCI
3 David Velas
4 Jakub Štochl
7 Lukáš Pleško
8 Zdeněk Šmejkal
15 Martin Müller
17 Stanislav Nohýnek
20 Marek Plašil

26.
02.
21.
21.
06.
02.
19.

ZÁLOŽNÍCI
5 Josef Hušbauer
6 Daniel Tarczal
12 Claude Roland Videgla
13 František Schneider
14 Lukáš Nechvátal
21 Marek Jungr
23 Tomáš Borek
24 Filip Dort
25 Tomáš Pilík
27 Michal Klesa

16. 03. 1990
22. 03. 1985
14. 05. 1990
21. 04. 1987
10. 03. 1981
11. 04. 1987
04. 04. 1986
27. 07. 1980
20. 12. 1988
13. 05. 1983

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

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

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

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

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.

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

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

ÚTOČNÍCI
9 Paulo Rodrigues Da Silva 10.
10 Antonín Fantiš
15.
11 Daniel Huňa
25.
16 Tomáš Wágner
06.
18 Matěj Štochl
04.
19 Cafú
24.

04. 1987
02. 1987
05. 1977
06. 1988
11. 1970
08. 1983
12. 1985

11. 1986
04. 1992
06. 1979
03. 1990
05. 1989
07. 1987

