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Strhující závěr zápasu se šťastným koncem
pro Bohemku. To byl strahovský zápas
s Kladnem. Klokani dlouho vedli 1:0, ve

druhé půli se spíše bránili a když čtyři minuty před
koncem dostali vyrovnávací gól, už málokdo věřil, že
utkání vyhrají Pražané. Ovšem útočné duo Zelenka
– Slezák dokázalo vývoj znovu zvrátit. V 91. minutě
utekl Dalibor Slezák a dal rozhodující gól. Pak ještě
mohl zvýšit Zelenka, ale samostatné sólo nepromě-
nil. Obrovská radost propukla na Strahově, kam se
přišlo podívat přes tři tisíce převážně zeleno-bílých
diváků. „Obrovský pocit štěstí. Jsem rád, že jsme
vyhráli, je to moc důležité. Ještě dát gól Spartě a
můžu ukončit kariéru. Teď už o tom přemýšlím.
Kdyby to byl konec kariéry, tak je to jak ve snu,“ říkal
po utkání devětatřicetiletý Dalibor Slezák. 

Trenéři byli na tiskové konferenci pochopitelně
v odlišné náladě. „Nemůžeme ztratit takový zápas,
kdy dokážeme na konci vyrovnat na 1:1,“ zoufal
Martin Hřídel, trenér Kladna, které dalo gól po pěti
zápasech. „Odehráli jsme zápas bez pěti hráčů zá-
kladní sestavy, byly tam určitě chyby, ale i tak už
jsme měli vedení ubránit. Ve druhé půli jsme byli až
moc pasivní. Ten závěr byl o štěstí, chtěli jsme vy-
hrát, i když jsme dostali gól. Řekli jsme před zápa-

sem, že sem jedeme vyhrát a rvali jsme se o to až
do konce,“ prohlásil po utkání trenér Pavel Hoftych.

Bohemka na chvilku poskočila na deváté místo,
má 17 bodů a zajistila si relativně klidný podzim.
„Tenhle zápas byl důležitý pro celou zimní přípravu.
Teď ještě zvládnout Spartu a můžeme mít pro jaro
velmi dobrou výchozí pozici. Musím hráčům podě-
kovat za vůli a bojovnost, fanouškům pak za to, že
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Po Sleziho nedělní parádě, Csechově patičce alá

Lokvenc a trestňáku Jirky Kaufmana před 14

dny už mi to nikdo nerozmluví. Bohemku začaro-

vala čarodějnice, kterou jsem na Kostarice vzýval

na vulkánu Rincon de la Vieja. Podle legendy se na

ní už stovky let skrývá nešťastná dívka s léčivými

schopnostmi. 

Před 14 dny jsem se touto dobou sápal na dvou-

kilometrovou aktivní sopku nedaleko hranic Kosta-

riky s Nikaraguou. Tři a půl hodiny jsem bojoval

s převýšením patnáct set metrů, abych se na jejím

vrcholu pomodlil za budoucí úspěchy Bohemky, ví-

tězství, záchranu v lize a samozřejmě titul v co nej-

kratší době.  

Stará kostarická pověst praví, že uprostřed Ná-

rodního parku Cordillera de Guanacaste žije ne-

šťastná dívka, jejíž otec jí do kráteru svrhl milého.

Dívka se uchýlila na horu a získala léčivé schopnosti. 

Na nohou zelenobílé tenisky, v jakých pravidelně

chodím na fotbal, myšlenky v kotli vršovického Ďo-

líčku. Vrcholu jsem dosáhl v čase, kdy v Praze za-

čínal druhý poločas. “Klokani bojují, kopanou mi-

lují, hrajou jim všem lidem jenom pro radost...,”

spustil jsem v mlze na lávě.

Na Kostarice nefungují české mobily, takže jsem

se výsledek s Příbramí dozvěděl až o osm hodin

později. Kaufiho parádní přímák jsem si pustil snad

padesátkrát. Poprvé i podruhé jsem při tom zasté-

nal, jak při orgasmu. Rozhodčí nám mohl dát karet,

kolik chtěl, bylo mu to houby platné. Čáry máry.

Poděkoval jsem bohům a nešťastnici zakleté na

Rincon de la Vieja, dal si famózní ležák Imperial

a šel spát. Myslel jsem, že ráno kouzlo pomine – jak

to někdy v pohádkách bývá.

Ale omyl! Fungovalo i na prokleté větrné hůrce,

kde jsme nevyhráli... no ani nepamatuju. Po vče-

rejšku teda mám jasno, Bohemka je začarovaná,

jinak to být nemůže. 

Zdroj: http://coitus1905.bloguje.cz

38 Bohemians 1905 – AC Sparta Praha

Sportovní ředitel mlá-
deže David Vavruška
hodnotí uplynulý rok,
který strávil v Bohemi-
ans 1905.
Davide, v Bohemce jsi

právě rok. Poohlédni se za
uplynulými dvanácti mě-
síci a popiš nám, jak vní-
máš svůj přínos mládeži
Bohemians?

V první řadě bych rád navázal na první část otázky

a dodal...a jsem tu rád. Myslím, že to není otázka

pro mě, protože sám sebe hodnotit nejen nechci, ale

ani neumím. Můj přínos Bohemce by měl hodnotit

v první řadě Petr Svoboda. Mohu jen říct, že ten můj

rok v klubu je přesně odrazem toho, jak fotbal fun-

guje – jednou jsi nahoře, jednou dole. V jarní části

se povedla hlavně záchrana dorostu v extralize.

Musel jsem si sednout na lavičku dorostu, a i když

jsem to dělal velmi nerad, bylo to povedené jaro

nejen výsledkově, ale hlavně vztahem s hráči. Dost

mě to obohatilo a kluky doufám taky. Já mám vel-

kou radost z toho, že jsme s většinou z nich v kon-

taktu dál, a že na naši spolupráci vzpomínají rádi.

V létě došlo k velkému počtu změn na tre-

nérských postech, jaké byly důvody?

Kdo mě zná, tak se tomu asi ani nediví. I tady jde

však o práci s lidmi a ne všechno si sedne tak jak má

a ne všechno se podaří. I dnes bych dost věcí udě-

lal stejně, protože pokud mám řídit tolik mužstev

a tolik lidí v mládeži, tak mi těžko bude někdo vyčí-

tat, že chci pracovat s lidmi, u kterých mám pocit, že

mi odvedou dobrou práci. Ukázalo se ale, že půjde

o běh na delší trať. Jarní část sezóny jsme uspěchali,

chtěli jsme narovnat hned výsledky v soutěžích,

abychom z nich nesestoupili, a teď se nám to vrací.

Všechno má svůj čas, a jestli mám z něčeho špatný

pocit, tak z nedostatku trpělivosti, který jsem proje-

vil. Uchování nejvyšších soutěží za každou cenu

nebyl zrovna z momentálního hlediska ten nejlepší

počin. Jestli je naše cesta správná se ukáže v hori-

zontu tří let. Pokud bude situace pro mládež Bo-

hemky stejná, tak nemám na svém místě co dělat.

To zní dost sebekriticky, avšak po výborném

dorosteneckém jaru je situace v nejstarším

dorostu opět stejná, jako před rokem. Čím to

je, že výstavní tým mládeže Bohemky hraje

opět o záchranu?

Těch důvodů je několik. Nikdy nejde o jediného

jmenovatele, vždycky jde o několik spolu souvise-

jících okolností. Udělali jsme některé chyby a je

třeba si je přiznat. Ročník 1991 byl problematický

už v minulé sezóně. Pokusili jsme se ho doplnit

o poměrně velké množství hráčů a výsledek je nula.

Mužstvo si nesedlo a trápí se celý podzim. Trenér si

přivedl některé hráče, o kterých jsem byl i já pře-

svědčený, že nám mohou pomoct, ale první co udě-

lají je to, že trenéra shodí hned v prvních kolech

extraligy. Po psychické stránce mi mužstvo nepřišlo

připravené. Dvě červené karty za nesportovní cho-

vání v prvních třech kolech je dost a ať chcete nebo

ne, odrazí se to na atmosféře v mužstvu. A to je

problém realizačního týmu. Právě ten musí pustit

na hřiště mužstvo a ukočírovat ho. Dále je tady

problém, že se nám prostě z několika vyhlédnutých

hráčů nepodařilo přivést středního záložníka a ještě

jednoho krajního obránce. Ale zase na můj vkus

dost dlouho brečíme nad rozlitým mlékem. Musím

prostě vařit z toho, co mám, a ne se upínat a vzpo-

mínat na hráče, na které nemám finance nebo nej-

sme schopni přivést z jakýchkoliv důvodů. 
Přesně tak, navíc dle našich informací je

o hráče nadstandardně pečováno, takže v cel-

kovém kontextu asi i tohle hodně mrzí…

Nedá se než souhlasit. Poslední vzkaz hráčům

A dorostu ode mě v tuto chvíli je ten, že jsme je za

poslední půlrok pěkně rozmazlili. Chtěli jsme jim vy-

tvořit maximální podmínky, ale na hřišti se to roz-

hodně neodrazilo. To jsou dva fyzioterapeuti, dva

maséři… A tak si na to zvykli, že jdou za fyziotera-

peutem dneska pokaždé, když jim někdo v tramvaji

šlápne na nohu. Dorost v Příbrami, kde jsem působil

před angažmá ve Vršovicích, nic takového nikdy ne-

viděl. Ty snad ani neviděli, jak masér vypadá, ale jez-

dili po zadku a na nic si nestěžovali. Ani neměli kde.

Další věc je otázka bránění, která je v našem podání

pro dorosteneckou extraligu absolutně nedosta-

tečná. Jinak trenér Trpišovský si s hráči dal nějakou

práci, ale nevrátili mu ani třetinu. Nedávno jsem četl

výbornou větu od Vláďi Šmicra: „Nemůžeme vytvo-

řit hráčům maximální servis, bez vytvoření velkého

tlaku na výsledky.“ Přesně to sedí na náš A dorost. Je

toho zkrátka víc a čeká nás hodně práce.
Jaká je situace v dalších dorosteneckých ka-

tegoriích a u žáků?Já mám z trenérů dobrý pocit. Rozhodně dělají

maximum a pro další rozvoj malých klokanů dělají,

co umí. Jsem rád, že se daří Pepovi Pletichovi u B-

dorostu v těžké soutěži. O kvalitách Michala Vycho-
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Z ázraky se dějí, řekl jsem si po posledním

zápase s Kladnem. Nebyl to ten zázrak,

který vám spadne z nebe, byla zatím po-

ctivá práce kluků, kteří chtěli vyhrát, i když do-

stali těsně před koncem gól. Ale bylo krásné

sledovat ten příběh, který se snad může zrodit

jenom na Bohemce. Slezi, který poctivě dře, si

takovou trefu zasloužil a udělal to opravdu vý-

borně. Samozřejmě radost na lavičce byla ob-

rovská, to jsou ty góly, o kterých jsem psal už

po Mladé Boleslavi. Nelze na ně odpovědět, jsou

prostě vítězné a o to je ta radost intenzivnější.

Obrovská radost na hřišti a potom i v kabině –

to mi jen ukázalo, jak tým drží pospolu. Takové

okamžiky posilují.Musím přiznat, že před zápasem jsme přemý-

šleli, jak to poskládat, protože těch absencí bylo

opravdu hodně. A teď proti Spartě to bude

možná ještě horší, protože nám vypadli hráči

především do ofenzivy. Snad se s tím popereme.

Rád bych, abychom se s podzimem důstojně

rozloučili. Podzim neskončil patnáctým kolem

a tím, že jsme porazili Kladno. Určitě je to pří-

jemné, ale nic pro nás nekončí. Úspěch se Spar-

tou by nám hodně pomohl a především by

potěšil lidi. Už se blíží Vánoce, chtělo by to pro

PPAAVVEELL  HHOOFFTTYYCCHH
ttrreennéérr  AA--ttýýmmuunaše fanoušky nějaký dárek, ale bohužel nic ne-

můžeme slibovat. Jen maximální nasazení a bo-

jovnost.
Dneska za námi musíte až na Strahov, ale už

proti Kladnu jsme tady měli domácí atmosféru.

Proti Spartě se to určitě bude opakovat, protože

i na podzim na Spartě jsme v hledišti Spartu jed-

noznačně porazili. Držme si palce, přeji všem

pevné nervy nejen na tribuně strahovského sta-

dionu a těším se s vámi na viděnou při Vánocích

s Klokanem 13. prosince v Ďolíčku.

PODZIM JEŠTĚ NESKONČIL

PODZIM JEŠTĚ NESKONČIL
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Vážení fanoušci Bohemky,
jsem rád, že jste za svým klubem dorazili i na Strahov. V utkání proti

Kladnu nás tady bylo dost, dnes to bude doufám ještě lepší. 
Utkání s Kladnem byly velké nervy, prožíval jsem to na tribuně a měl

jsem neuvěřitelnou radost, když to tam Slezimu spadlo. Byly to hrozně
důležité body pro celou zimní přípravu, protože postavení po podzimu
je velmi důležité pro psychiku týmu. Odvíjí se od toho změny v kádru,
rozpoložení hráčů a další věci. Tři měsíce teď bude tabulka stejná, už
s tím nikdo nic neudělá a má to velký vliv na další vývoj sezony.

U nás je zimní přestávka vždy hodně dlouhá. Pamatuji si to i z našich
časů, kdy jsme vždycky chtěli na podzim uhrát co nejvíce bodů, aby
byla klidnější zima. Pro nás hráče to byl největší bič. Jinak byla zima
krutá. Když by se podařilo uhrát i nějaký bodík se Spartou, bude vý-
chozí pozice pro jaro ještě lepší.

Držme palce, všichni se uvidíme na Vánocích s Klokanem. Těším se
na vás.

Antonín Panenka
prezident Bohemians 1905
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Bohemka přináší krásné chvíle…
Fanynka paní Tichá po vítězném gólu na Strahově proti Kladnu

FOTO MAGAZÍNU



Hráč utkání s Příbramí Marek Nikl
a partner zápasu – ČSOB Penzijní fond
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Číslo 1 i kapitánskou pásku nosí právem.
Svými fantastickými zákroky přiváděl
místy soupeře až k šílenství a patřil k nej-
větším oporám týmu. Radek Sňozík má
zkrátka životní formu a potvrzuje, že
brankáři zrají jako víno. „Osobně můžu
být spokojený. Je to ale zásluha celého
klubu a toho, jaká v něm panuje atmos-
féra. Od vedení přes trenéry a hráče až po
naši pradlenku. Bohemka je opravdu ro-
dinný klub,” říká skromně čtyřiatřiceti-
letý gólman.

Podzimní část probíhala jako na houpačce.
Cítíte určité rozpaky?

Jednu dobu to vypadalo relativně dobře, pak
jsme to ale pohřbili. A závěr byl zase celkem solidní.
Zkrátka střídavě oblačno. Před začátkem ligy
ovšem trenéři říkali, že by chtěli za první polovinu
ročníku uhrát 18 až 20 bodů. Máme jich 17, takže
jsme v podstatě na svém, ale já jsem přesto z na-
šeho vystoupení zatím lehce zklamaný. Hlavně
kvůli domácím zápasům. Čtyřikrát jsme v Ďolíčku
prohráli a dali tam jen čtyři góly. Taková bilance, to
je hanba a vražda! Mrzí mě to hlavně kvůli fanouš-
kům, protože ti si to v žádném případě nezaslouží.
Zahrávali jsme si s jejich přízní. Patří jim dík za to,
že nás nevypískali a jsou nám věrní. Klobouk dolů
před nimi! Na druhou stranu jsme přivezli docela
dost bodů zvenku, takže jsme to trochu napravili.
Ale jak říkám: U mě převládá nespokojenost.

Nejste spíš naštvaný?
Naštvaný bych byl, kdybychom měli deset bodů.

To se naštěstí nestalo. Jenže těch domácích porá-
žek o gól bylo příliš. Navíc s Jabloncem jsme si dali
gól v podstatě sami a od Slovácka jsme inkasovali
po standardce, na kterou jsme se připravovali. To
by člověk vyletěl z kůže. Kolikrát je lepší prohrát
0:3 a rozbít si v kabině držky, než podlehnout 0:1.
Pak tam sedíme jak slepice a jedeme ven s pocitem,
že bezpodmínečně musíme něco získat. Důležité
bylo, že jsme zvládli zápas s Příbramí. V něm se
všechno lámalo. A na to jsme navázali vítězstvím
nad Kladnem. Zaplaťpámbu za ty dary. Kdyby se to
nepovedlo, byli bychom tam zase jak v jeteli.

Bodovali jste proti konkurentům z dolních
pater tabulky: porazili jste České Budějovice
a Kladno, remizovali se Střížkovem. Dělá vám
to radost?

Určitě, navíc Kladno a Střížkov máme na jaře
doma. Pokud se nám tyhle zápasy podaří zvládnout,
budeme mít s nimi lepší vzájemné zápasy a mohli
bychom být v klidu. Ale neříkáme hop, dokud jsme
nepřeskočili. Doufám, že jaro bude lepší. Věřím, že
nebudeme mít starosti se záchranou.

Předloni jste za podzim nashromáždili jen
deset bodů a na jaře spadli do druhé ligy. Mů-
žete tahle dvě období porovnat? Čím se liší
a kde jsou paralely?

Před dvěma lety tady byla neporovnatelně horší
atmosféra. Bylo to šílené. Skoro mě ani nebavil
fotbal. To je pak vidět i na výkonech. Už po pod-
zimu jsme byli pomalu odsouzení k sestupu.
Letos je tu daleko lepší nálada. I když jsme často
prohrávali, nikdo nepropadal skepsi. Trenér zby-
tečně neřval, ani od vedení nebyly žádné tlaky

Kapitán Sňozík:

CHCI JÍT PŘÍKLADEM
SVÝMI VÝKONY

Kapitán Sňozík:

Proti Spartě dnes Radek Sňozík nastoupí v modrém
dresu. Ten by mu měl přinést štěstí. „Na zápas s Pří-
bramí jsem měl připravené červené tričko, ale řekl jsem
kustodovi, že ho nechci. Chytal jsem v něm třikrát
a vždycky jsme prohráli. V modrém jsem se pak konečně
dočkal vítězství. Ale ani to červené není k zahození. Po-
razil jsem v něm Kladno,” přemítá brankář Bohemky.

CHCI JÍT PŘÍKLADEM
SVÝMI VÝKONY
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nebo pokuty. Všichni jsme přece dobře věděli, že
to není ono.

Dnes vás fotbal baví?
Baví. Je tu dobrá parta. Těším se na tréninky a na

hřišti se cítím líp. Jsem pevně přesvědčený o tom,
že tentokrát to s námi dopadne dobře.

Nastala jedna důležitá změna – stal jste se
kapitánem. Projevujete se před spoluhráči víc
než váš předchůdce Marek Nikl?

Ta změna proběhla po několika porážkách. Mu-
selo se něco stát. Nehledal bych v tom nic převrat-
ného, nehrálo to velkou roli. Jestli mám na ruce
pásku, nebo ne, na tom zas tolik nezáleží. Stejně

Na pokutový kop dnes obávaný exekutor nejspíš nepůjde. „Zahodil jsem desítku v poháru s Libercem, což mě
hodně mrzelo. Kluci makali, byli lepší a kvůli mě to šlo do tůně. Proto jsem slíbil, že na nejbližší penaltu nejdu.
Ale uvidíme – nemůžou hrát další určení hráči Pepa Jindřišek, Michal Dian a Jirka Kaufman, takže kdoví? Třeba
to zase vyjde na mě,” usmívá se Radek Sňozík.

Pouhých devět nastřílených branek Bohemky je
nejhorší bilancí z celé ligy. „Třeba se ale kluci na
jaře rozstřílejí. Musíme to víc zkoušet. Lidi
ocení, i když to letí někam na tramvaj. Jenže my
vymýšlíme nesmysly a šmrdláme to kolem
vápna. To tam pak může stát bába s nůší a gól
stejně nedáme. Přitom naše hra v poli není
špatná,” tvrdí Sňoza.
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Duel jedniček bude bitvou o další nulu
Na Strahově se dnes pozdraví dva staří známí

z Příbrami. Radek Sňozík se s bývalou oporou Bo-
hemky Jaromírem Blažkem potkal ve městě u Li-
tavky v sezóně 2001/2002. Nejen díky tomu bude
brankářský souboj nesmírně prestižní. Další náboj
mu dodává fakt, že proti sobě stanou dva nejlepší
brankáři dosavadního průběhu letošního ročníku.
Bezmála sedmatřicetiletý sparťan Blažek udržel
osmkrát čisté konto a inkasoval jen sedm gólů. O tři
roky mladší Sňozík vynuloval soupeře šestkrát
a obdržel pouhých 11 branek. „Statistiky moc ne-
řeším, ale když člověk vidí, kolik má nul, potěší ho
to. Klidně bych je ale vyměnil za víc bodů. Je to
moje dobrá vizitka, ovšem zároveň musím poděko-
vat celému mančaftu. Směrem dozadu jsme hráli
dobře. Když už jsem se dopustil chyby, spoluhráči
za mě vykopli míč z brány,” říká kapitán Bohemky.

Blažek se Sňozíkem kralovali i v úvodním vzá-
jemném duelu na Letné. Červencové derby skon-
čilo 0:0. „Ubránili jsme bod a nepustili domácí
prakticky do žádné šance. Jsem přesvědčený, že
i tentokrát jsme schopni Spartu hodně potrápit.
V lize může kdokoli porazit kohokoli,” věří méně
zkušený z dvojice mužů s rukavicemi.

Oběma ostříleným gólmanům prospívá fakt, že
jsou ve svých klubech jasnými jedničkami. „Faktem
je, že v Bohemce je to nastavené tak, že chytat
budu já. Vím, že když udělám chybu, trenér mě ne-
odstaví. Třeba v Příbrami jsem šel do brány s tím,
že jakmile něco zmrším, hned pomažu. To je první
předpoklad pro to, že člověk tu minelu dělá. Ale
jsou tady Venca Marek s Jirkou Havránkem a já
nemám nic pod penzí,” uvědomuje si Sňoza.

Klokani od Sparty nedostali v lize gól už dvakrát
za sebou. Tentokrát ale přišli o výhodu domácího
prostředí a Sňozík to považuje za handicap: „Mrzí
mě, že nemůžeme hrát doma v Ďolíčku. Bylo by
nařacháno a soupeř by to měl mnohem těžší. Jsem
zvyklý na těsný kontakt s diváky a najednou budu
chytat v bráně, za kterou je padesát metrů tar-
tanu. Ale fandové na Strahov určitě přijdou a udě-
lají rachot. Tribuny jsou tam kolem dokola a hluk
se pěkně rozléhá.”

jsem si v kabině to svoje řekl, stejně jako ostatní
zkušení hráči. I když je pravda, že Mára nepatří
mezi ty, kteří přijdou a seřvou to. Má spíš přirozený
respekt. To mně nedělá problém zvednout hlas.
Není to ale o tom přijít a začít sprostě nadávat. Jde
o hecování. Prostě zdůraznit, že nehrajeme jenom
pro sebe, ale i pro lidi.

Jeden z největších hecířů a bojovníků Dalibor
Slezák tvrdí, že by si představoval od všech
více nasazení a agresivity. Vidíte to podobně?

Určitě s ním souhlasím. To ale musí mít každý
v sobě. Já Sleziho obdivuju, kolik toho ze sebe do-
káže na hřišti vydat. Ta slova pronesl před zápasem
s Příbramí a zrovna v něm jsme makali od první do
devadesáté minuty nadoraz. Lidi to taky ocenili.

Kdy jste udělal v šatně největší virvál?
Hodně jsem řval po zápase se Slováckem. Ba-

víme se o Švancarovi a on nás porazí tím, že se
někde zašije, když nedáváme pozor. To mě vytočilo
úplně doběla. Zavřel jsem dveře kabiny a měl jsem
výstup. Kluci to vzali. Věděli, že mám pravdu.

Především jste šel spoluhráčům příkladem
svými výkony. Je pro kapitána výhodou, když
ukazuje ostatním cestu nejen slovy, nýbrž
i činy?

Určitě. Těžko bych jim mohl něco vytýkat, kdybych
v každém zápase vyváděl psí kusy. Aby měl člověk
nějakou autoritu a mohl si dovolit šéfovat, musí to
podpořit hlavně výkony v tréninku a v mistráku.

Nejvíce vám vyšel zápas v Mladé Boleslavi.
Vypadalo to, že chytáte v úplném transu. Při-
padal jste si nepřekonatelný?

Kolikrát je to o prvním zákroku. Hned od začátku
se daří a pak už je potřeba jen trochu štěstí, aby
vás to trefovalo. Ten zápas jsem si užíval. Skoro
celou druhou půli jsme se bránili a já měl kliku. Do-
mácí trefili dvě tyče najednou, což se stane jednou
za sto let. Říkal jsem si, že gól nedostanu, i kdyby-

chom hráli tři dny. Máchl jsem rukou do vzduchu
a balón mě trefil. Lidi vidí hlavně ty zákroky, ale tam
nám vyšlo všechno – i to, že jsme na konci dali gól
z půlky a vyhráli 1:0. 

Takhle byste ale měl zachytat pokaždé, pro-
tože Bohemka dává strašně málo branek.

Někdy ale na mě vůbec nic nejde, protože hrajeme
zodpovědně. Kolikrát tam jenom stojím. Máme zku-
šenou obranu, Jirka Rychlík má 200 ligových startů,
Mára Nikl kopal několik let Bundesligu. To musí být
někde vidět. Moc toho ke mně nepustí. Horší na tom
je, že někdy musím chytit jednu střelu, a když se mi
to nepovede, je průšvih. Nejsem pod tlakem, že by
na mě šlo deset střel za zápas. V naší lize taková ka-
dence nebývá. S naší střeleckou potencí ale musím
chytit co nejvíc míčů, nejlépe všechny, protože je
pak větší předpoklad, že uděláme body. 

Tomáš Radotínský

Radek Sňozík se dostal do velké herní pohody. „Cítím
se hodně dobře. Daří se mi ve fotbale i v osobním ži-
votě, mám skvělou přítelkyni. Užívám si to a jsem spo-
kojený,” říká kapitán Bohemky.
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Předehrávkou se Spartou začínáme jarní část
a letenští jsou prvním týmem, se kterým se v le-

tošní ligové sezoně potkáváme podruhé. Pojďme
tedy společně zavzpomínat na podzimní duel na
Letné, který se odehrál ve 2. kole.

Šestnáct tisíc diváků v Generali Areně na Letné
sledovalo zajímavé derby, ve kterém ale oba sou-
peři potvrdili, že střílení branek nepatří zatím k nej-
silnější zbrani. Sparta i Bohemka mají na svém
kontě zatím dva body za dvě remízy 0:0. „Pro nás
je důležité odrazit se bodově. S odchodem Morávka
a zraněním Škody a Rótha jsme přišli o osmdesát
procent branek z minulé sezony a to musí být znát,”
řekl po utkání na Letné trenér Bohemians 1905
Pavel Hoftych. Pro Bohemku je to nesmírně cenná
remíza, kterou si za obětavý výkon zasloužila.
„Spartu jsme nepustili do vyložené šance, ale záro-
veň jsme nijak úmyslně nezdržovali a nepolehávali.
Uhráli jsme bod dobrou organizací a tím, že kluci
splnili pokyny,” dodal Hoftych.

Před utkáním ale trenéři neměli jednoduchou po-
zici. Kromě zraněného Škody ještě nemohli nasadit
Rótha, který sice doléčil natažený sval, ale absol-
voval zatím jen jeden trénink. „Tím nám odešli dva
nadstandardní hráči, kteří jsou schopni podržet
balón a skórovat i z těžké pozice,” hodnotil nasta-
lou situaci kouč Hoftych. Navíc se den před utkáním
na tréninku zranil i Jan Růžička. „Honza si v nevin-
ném souboji pochroumal koleno, se kterým má už
dlouhodobě problémy. Příští týden jde na operaci
s meniskem, možná budou i poškozené křížové
vazy a to by bylo na delší čas v řádu měsíců. Honza
je poctivec a dříč, moc mu přeju, aby se to nebylo
tak vážné,” dodal Hoftych. 

Bohemka vyběhla na Letné ve stejné sestavě
jako proti Brnu. „Jen jsme trochu upravili rozesta-

Rozhodčí: Kovařík L. – Mencl, Kovařík T.

ŽK: Štohanzl, Hartig, Nešpor – Řepka, Pamič.

Diváků: 15921.

Sestava Sparta Praha: Blažek – Kušnír, Hubník, Řepka,
Pamič – Kalouda (81. Zeman), Berger, Hušek,
Střeštík (76. Jirouš) – Wilfried, Prudnikov (61. Kadlec).

Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Nikl, Lukáš,
Rychlík – Štohanzl, Adam, Dian (51. Kaufman), Bartek – Hartig
(75. Nešpor), Zelenka (63. Šisler).

AC Sparta Praha – Bohemians 1905 0:0

Vzpomínka na podzimVzpomínka na podzim

vení. Zelenka se zatáhl za Hartiga a měl za úkol
zhustit střed pole. Připravovali jsme se na jednot-
livé hráče, například na výborné krytí míče od Wil-
frieda a podobně. Překvapil nás snad jedině start
uzdraveného Bergra,” poodhalil taktiku kouč Hof-
tych. „Nechtěli jsme hrát přehnaně agresivně, aby
rozhodčí neměl důvod rozdávat hned od začátku
žluté karty. Takže tu tvrdost jsme od začátku zá-
měrně krotili,” prohlásil kouč. Přesto Bohemka ne-
poustěla Spartu na dostřel a výborně bránila
prostor okolo pokutového území. „Nic jsme nevy-
mysleli. Bohemka byla výborně připravená. Ve
vzduchu nás ubránil jediný hráč – Marek Nikl,” řekl
po utkání trenér Sparty Jozef Chovanec, který zá-
roveň své hráče sepsul za malou aktivitu. 

Bohemka se postupem času dostával stále blíže
k Blažkově brance, ale většinou akce končily jen
u náznaků šancí. „Mohli jsme některou akci dotáh-
nout dále, ale to souviselo s malou odvahou
a zbrklostí,” povzdech si Hoftych. �
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Pokud Bohemka dá první gól, už vedení ne-
pustí. Toto ligové pravidlo Bohemka v této
sezoně potvrdila již potřetí. Dala první gól

v Boleslavi, proti Budějovicím i s Příbramí. „Je to
pro nás velká psychická výhoda a dokážeme si to
pak pohlídat. I dnes v deseti jsme Příbram nepus-
tili do žádné větší šance, bylo tam jen jedno zavá-
hání Radka Sňozíka, ale podařilo se to vyřešit,” řekl
k příznivé statistice trenér Bohemians 1905 Pavel
Hoftych. 

Trenéři tentokrát postavili nový střed zálohy.
Pávek hrál defenzivního záložníka, Kaufman ofen-
zivního. „Ještě den před utkáním jsem myslel, že na
tomto postu bude hrát Dian, ale na předzápasovém
tréninku byl na tomto těžkém terénu hodně nedů-
razný a nešlo mu to. Proto jsme i za přístup dali
přednost Kaufmanovi, který se odvděčil velmi dob-
rým výkonem,” popsal rozhodování kouč Bohemi-
ans. Kaufman dal nakonec jediný gól zápasu
a celkově odehrál ve středu zálohy vynikající zápas.

Bohemka začala aktivně, stejně jako proti Liberci
předvedla velmi dobrou úvodní čtvrthodinu, ale
gólem ji nekorunovala. Soupeře dostala pod tlak,
Příbram nestíhala a často si pomáhala fauly. Ve 34.
minutě po jednom z faulů zahrával Jiří Kaufman při-
bližně z 25 metrů přímý kop a trefil se nádherně.
„Tady když padne gól, tak stojí za to,” pochvaloval
si trenér. Hned vzápětí sudí Kocián, který utkání ne-
zvládl, nevyloučil za druhý hrubý faul příbramského
Videglu. Afričan už měl jednu žlutou, druhý trest od
sudího Kociána nepřišel. „Sudí Kocián neměl stejný
metr. Pískal hodně podivně,” zhodnotil kouč výkon
sudího. 

BOHEMIANS 1905 1

1. FK PŘÍBRAM 0

BOHEMIANS 1905 1

1. FK PŘÍBRAM 0
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Branky: 32. Kaufman.

Rozhodčí: Kocián – Kordula, Pospíšil.

ŽK: Róth, Rychlík, Hartig, Štohanzl, Pávek, Jindřišek – Videgla, Plašil, Krbeček, Huňa, Šmejkal.

ČK: 68. Hartig, 90. Kaufman.

Diváků: 5428.

Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Nikl, Cseh, Rychlík – Štohanzl, Kaufman, Pávek, Róth (74. Růžička)
– Hartig, Ibragimov (46. Slezák, 90. Zelenka).

Sestava 1. FK Příbram: Krbeček – Plašil, Nohýnek, Štochl, Pleško (60. Pilík) – Klesa, Videgla (39. Rodrigues),
Hušbauer (69. Wágner), Tarzcal, Šmejkal – Huňa.

Bohemians 1905 – 1. FK Příbram 1:0 (1:0)

Bohemka nepustila Příbram do větších šancí.
Na těžkém terénu měla utkání pod kontrolou i ve
druhém poločase. O přestávce zůstal v kabině
Aziz Ibragimov, který měl drobné zdravotní prob-
lémy s tříslem, nahradil ho Dalibor Slezák, ale
brzy po přestávce přišel o parťáka v útoku. V 68.
minutě byl vyloučen Hartig. Za tvrdý faul dostal
rovnou červenou kartu. „Slezi to odmakal, per-
fektně odběhal celou druhou půli na hrotu,” po-

chválil devětatřicetiletého útočníka trenér Bohe-
mians 1905. Byl to výkon plný srdce a vůle po ví-
tězství. Hráči bojovali o důvěru fanoušků, kteří je
v závěru drželi, aby i v devíti zvládli konec. „Na
těžkém terénu to byl bojovný výkon. Mrzí nás
karty, mnohé z nich byly zvláštní, jako třeba ta
Kaufmanova v poslední minutě. Příště nám bude
chybět hodně hráčů, ale od toho máme široký
kádr,” dodal Hoftych. �
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Strhující závěr zápasu se šťastným koncem
pro Bohemku. To byl strahovský zápas
s Kladnem. Klokani dlouho vedli 1:0, ve

druhé půli se spíše bránili a když čtyři minuty před
koncem dostali vyrovnávací gól, už málokdo věřil, že
utkání vyhrají Pražané. Ovšem útočné duo Zelenka
– Slezák dokázalo vývoj znovu zvrátit. V 91. minutě
utekl Dalibor Slezák a dal rozhodující gól. Pak ještě
mohl zvýšit Zelenka, ale samostatné sólo nepromě-
nil. Obrovská radost propukla na Strahově, kam se
přišlo podívat přes tři tisíce převážně zeleno-bílých
diváků. „Obrovský pocit štěstí. Jsem rád, že jsme
vyhráli, je to moc důležité. Ještě dát gól Spartě
a můžu ukončit kariéru. Teď už o tom přemýšlím.
Kdyby to byl konec kariéry, tak je to jak ve snu,” říkal
po utkání devětatřicetiletý Dalibor Slezák. 

Trenéři byli na tiskové konferenci pochopitelně
v odlišné náladě. „Nemůžeme ztratit takový zápas,
kdy dokážeme na konci vyrovnat na 1:1,” zoufal
Martin Hřídel, trenér Kladna, které dalo gól po pěti
zápasech. „Odehráli jsme zápas bez pěti hráčů zá-
kladní sestavy, byly tam určitě chyby, ale i tak už
jsme měli vedení ubránit. Ve druhé půli jsme byli až
moc pasivní. Ten závěr byl o štěstí, chtěli jsme vy-
hrát, i když jsme dostali gól. Řekli jsme před zápa-

sem, že sem jedeme vyhrát a rvali jsme se o to až
do konce,” prohlásil po utkání trenér Pavel Hoftych.

Bohemka na chvilku poskočila na deváté místo,
má 17 bodů a zajistila si relativně klidný podzim.
„Tenhle zápas byl důležitý pro celou zimní přípravu.
Teď ještě zvládnout Spartu a můžeme mít pro jaro
velmi dobrou výchozí pozici. Musím hráčům podě-
kovat za vůli a bojovnost, fanouškům pak za to, že

SK KLADNO 1

BOHEMIANS 1905 2

SK KLADNO 1

BOHEMIANS 1905 2
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Branky: 87. Zachariáš – 43. Cseh, 90. Slezák.

Rozhodčí: Možíš – Mencl, Drastík.

ŽK: Zoubele – Cseh, Róth.

Diváků: 3122.

Sestava SK Kladno: Pavlík – Hajník, Procházka, Gross, Mráz – Zoubele, Holub (46. Tatanashvili), Strnad,
Cigánek – Zachariáš, Klinka.

Sestava Bohemians 1905: Sňozík – Cseh, Lukáš, Nikl,  Hrdlička – Bartek,  Dian, Pávek, 

Róth (76. Janek) – Škoda (70. Slezák), Ibragimov (87. Zelenka).

SK Kladno – Bohemians 1905 1:2 (0:1)

nám i „venku” vytvořili domácí prostředí,” děkoval
po utkání kouč Bohemians 1905. Zranění i karty
omezily výběr hráčů o pět „kusů”, proto někteří na-
stoupili na netypických místech. Martin Cseh se po-
sunul na pravý kraj obrany, Hrdlička se ze zálohy

posunul na levý kraj. Obrana i záloha hrály v novém
složení. „I proto tam bylo více okének, než je
zdrávo. Podržel nás brankář Sňozík, ten dal přede-
vším v první půli základ k našemu vítězství,” po-
chválil Hoftych kapitána týmu. �
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VŽDYCKY JSME 

Bohemians 1905 – 1. FK Příbram

VŽDYCKY JSME 
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S VÁMI!

SK Kladno
–

Bohemians 1905

S VÁMI!



Pavel Hoftych

9. 5. 1967
trenér

Pavel Medynský

28. 10. 1964
asistent trenéra

Václav Hradecký

27. 9. 1948
asistent trenéra

Pavol Švantner

25. 11. 1966
asistent trenéra

Vladimír Hric

28. 1. 1959
masér

Miroslav Šimeček

31. 5. 1959
masér a kustod

Luboš Ptáček

20. 9. 1960
lékař

BOHEMIANS 1905 – kádr pro 1. ligu
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BOHEMIANS 1905 – kádr pro 1. ligu
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1
Radek Sňozík

17. 10. 1975
brankář

86 kg, 187 cm

3
Pavel Lukáš

20. 11. 1975
obránce

74 kg, 181 cm

7
Marek Nikl

20. 2. 1976
obránce

78 kg, 183 cm

8
Ivan Hašek

30. 8. 1987
záložník

67 kg, 170 cm

9
Jiří Rychlík

24. 11. 1977
obránce

73 kg, 180 cm

10
Dalibor Slezák

28. 1. 1970
útočník

82 kg, 183 cm

12
Lukáš Hartig

28. 10. 1976
útočník

79 kg, 185 cm

14
Martin Nešpor

5. 6. 1990
útočník

74 kg, 183 cm

11
Ferenc Róth

24. 12. 1978
záložník

76 kg, 184 cm

13
Jan Růžička

26. 8. 1984
záložník

72 kg, 177 cm

17
Ivan Janek

1. 7. 1986
obránce

75 kg, 179 cm

19
Jiří Havránek

9. 1. 1987
brankář

83 kg, 186 cm

21
Milan Škoda

16. 1. 1986
útočník

80 kg, 190 cm

22
Aziz Ibragimov

21. 7. 1986
útočník

75 kg, 180 cm

30
Tomáš Hrdlička

17. 2. 1982
záložník

81 kg, 184 cm

24
Michal Pávek

13. 2. 1985
obránce

75 kg, 185 cm

32
Lukáš Adam

5. 9. 1980
záložník

74 kg, 184 cm

33
Michal Dian

30. 11. 1981
záložník

72 kg, 178 cm

28
Václav Marek

16. 3. 1981
brankář

80kg, 187 cm

4
Josef Jindřišek

14. 2. 1981
obránce

73 kg, 178 cm

27
Martin Cseh

22. 8. 1988
obránce

76 kg, 183 cm

5
David Bartek

13. 2. 1988
záložník

70 kg, 177 cm

6
Jan Štohanzl

20. 3. 1985
záložník

70 kg, 177 cm

23
Luděk Zelenka

11. 9. 1973
útočník

82 kg, 173 cm

15
Jiří Kaufman

28. 11. 1979
útočník

72 kg, 178 cm
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PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

Tým z Letné pod vedením trenéra Chovance
v poslední době začíná opět připomínat obá-
vaného suveréna. Herně to možná není

ještě úplně ono, ale výsledky mluví jasnou řečí.
Z posledních šesti zápasů, z toho dvou v Evropské
lize proti Kluži, Sparta pětkrát vyhrála a jen jed-
nou remizovala. My se však rozhodně nemáme
čeho bát, vždyť v prvním bezbrankovém zápase
na Letné jsme Spartu prakticky do ničeho nepus-
tili. Teď k tomu ještě přidat nadstavbu v podobě
vylepšené ofenzivy a o překvapení nemusí být
nouze…

V dosavadním průběhu soutěže Sparta jako je-
diný tým ještě ani jednou neprohrála. Na kontě má
sedm vítězství a osm remíz při celkovém skóre
17:7. Skvěle zatím pracuje defenziva pod taktov-
kou Tomáše Řepky a Romana Hubníka, který se
v průběhu podzimu dokonce vypracoval v jednu
z opor reprezentace. Nijak pozadu nezůstává ani
pravý bek Kušnír. V derby se Slavií například vy-
mazal z hřiště obávaného Hlouška a zápas se Stříž-
kovem rozhodl krásnou střelou z více než dvaceti
metrů. O poznání hůře jsou na tom letenští s ofen-
zivou. Průměr jen lehce přesahující jednu branku
na zápas není nejlepší vizitkou sparťanský útoč-
níků. Nejlepším střelcem je zatím Bony Wilfried se
čtyřmi zásahy do černého, o branku méně vstřelili
Holenda s Kadlecem. Větší produktivitě útočníků
určitě neprospívá neustále hledání optimálního slo-
žení záložní čtveřice ať už z důvodu zranění či
 nestálosti formy jednotlivých hráčů. Po zranění Pa-
trika Bergera se navíc hledá typický tvůrce hry,
který by útočníky zásoboval kvalitními přihrávkami
do volných prostorů.

Velmi nadějnými výkony i výsledky se Sparta
každopádně prezentuje v pohárové Evropě. V kva-
lifikaci Ligy mistrů sice nakonec nestačila na favo-
rizovaný  Panathinaikos, ale v základní skupině
Evropské ligy se mužstvu Josefa Chovance zatím
nad očekávání daří. Po úvodní nešťastné domácí re-
míze s favorizovaným Eindhovenem přišla sice po-
rážka v Kodani, ale pak dokázala Sparta dvakrát
porazit Kluž a je blízko postupu do jarní části sou-
těže. V Evropské lize se sparťané navíc prezentují
i velmi solidní útočnou silou, ve čtyřech zápase do-

kázali vsítit 7 branek. Naposledy v Kluži se trefili
dokonce třikrát.

Jak již bylo řečeno první letošní zápas se Spartou
na Letné skončil 0:0, když se toho na hřišti za 90.
minut moc zajímavého neudálo. Za zmínku snad
stojí nešťastné zranění Michala Diana na naší straně
a Tomáše Řepky na straně soupeře. Před dvěma
roky jsme se se Spartou utkali hned třikrát, z toho
dvakrát na Letné. První měření sil v poháru jsme
odehráli ve značně kombinované sestavě a po gó-
lech Kisela a Doška odjížděli s porážkou 2:0. Ve
druhém souboji v lize o dva týdny později jsme do-
stali ještě o jednu branku víc a sami skórovali pouze
jednou. Čestný úspěch zaznamenal na konci zá-
pasu po centru Kunáška hlavou Ordoš. Jarní odveta
v Ďolíčku skončila bezbrankovou remízou 0:0. 

�

AC Sparta Praha
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Zápasem se Spartou končí ligový podzim, ale fot-
balistům ještě dovolená nezačíná. „Tréninky

ještě pokračují do poloviny prosince. S největší
pravděpodobností budeme končit Vánoci s Kloka-
nem, které jsou 13. prosince, pak hráči dostanou
volno a individuální plán,” říká trenér Pavel Hoftych.
„Individuální plán již dostali tři hráči, kteří se nám
vrátí do přípravy z hostování – Bálek, Kotyza, Mo-
ravec. Druhá liga skončila dříve, takže dva z nich
mají již volnější program a chceme, aby byli na za-
čátek přípravy v pohodě. Takže ti už musí makat
teď,” dodává kouč. 

Hráči dostanou domů sporttestery, na kterých se
zaznamená objem odběhaných kilometrů v době
dovolené. Hráči se znovu sejdou až v prvním ví-
kendu v roce 2010. Pak už začne tradiční rytmus
zimní přípravy. Již 7.ledna začínáme první zápas
Tipsport ligy s Duklou, pak se Bohemka zúčastní
tradičního Fortuna Víkendu šampiónů, který tento-
krát bude jednodenní. Poté odjede tým na soustře-
dění do Břízek, kde budou hráči nabírat fyzickou
kondici. „Příprava je znovu delší, takže chceme

zátěž postupně rozvrhnout. Čekají nás dvě sou-
středění, nikam do zahraničí se nechystáme,” do-
plňuje trenér Hoftych.

Po návratu z Břízek bude celý víkend zasvěcen
Tipsport lize a pak už začnou tradiční přípravné zá-
pasy. V jednání je ještě generálka na ligu, v sou-
časné době probíhá komunikace se Spartou. „První
zápas ligového jara hrajeme v Jablonci, takže ge-
nerálku bychom chtěli hrát na hřišti soupeře,” zdů-
vodňuje volbu kouč Bohemians 1905. Liga začíná
v posledním únorovém víkendu, Bohemka jeden do
Jablonce. �

ZIMA
se blíží…

ZIMA
se blíží…

ZIMNÍ PŘÍPRAVA BOHEMIANS 1905
soustředění: 9. – 15. 1. Břízky;

31. 1. – 6. 2. Luhačovice

07. 01. 2010 16:30 FK Dukla Praha – Bohemians 1905 Tipsport liga, UMT Eden
09. 01. 2010 Fortuna víkend šampionů O2 Arena
16. 01. 2010 11:00 Bohemians 1905 – FK Viktoria Žižkov Tipsport liga, UMT Eden
17. 01. 2010 11:00 Bohemians 1905 – FK Jablonec Tipsport liga, UMT Eden
23. 01. 2010 přípravný zápas
27. 01. 2010 11:00 FC Hradec Králové – Bohemians 1905 příprava, Nymburk
02. 02. 2010 12:30 FC Tescoma Zlín – Bohemians 1905 příprava, UMT Luhačovice
05. 02. 2010 14:00 Bohemians 1905 – FC Nitra příprava, UMT Luhačovice
10. 02. 2010 11:00 Bohemians 1905 – FC Graffin Vlašim příprava, UMT Vyšehrad
13. 02. 2010 Bohemians 1905 – FK Viktoria Žižkov příprava
20. 02. 2010 generálka, o soupeři se jedná
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očima fanoušků

BOHEMKU OČAROVALA ČARODĚJNICEBOHEMKU OČAROVALA ČARODĚJNICE
Autor: a23

Po Sleziho nedělní parádě, Csechově patičce alá
Lokvenc a trestňáku Jirky Kaufmana před 14

dny už mi to nikdo nerozmluví. Bohemku začaro-
vala čarodějnice, kterou jsem na Kostarice vzýval
na vulkánu Rincon de la Vieja. Podle legendy se na
ní už stovky let skrývá nešťastná dívka s léčivými
schopnostmi. 

Před 14 dny jsem se touto dobou sápal na dvou-
kilometrovou aktivní sopku nedaleko hranic Kosta-
riky s Nikaraguou. Tři a půl hodiny jsem bojoval
s převýšením patnáct set metrů, abych se na jejím
vrcholu pomodlil za budoucí úspěchy Bohemky, ví-
tězství, záchranu v lize a samozřejmě titul v co nej-
kratší době.  

Stará kostarická pověst praví, že uprostřed Ná-
rodního parku Cordillera de Guanacaste žije ne-
šťastná dívka, jejíž otec jí do kráteru svrhl milého.
Dívka se uchýlila na horu a získala léčivé schopnosti. 

Na nohou zelenobílé tenisky, v jakých pravidelně
chodím na fotbal, myšlenky v kotli vršovického Ďo-

líčku. Vrcholu jsem dosáhl v čase, kdy v Praze za-
čínal druhý poločas. „Klokani bojují, kopanou mi-
lují, hrajou jim všem lidem jenom pro radost...,”
spustil jsem v mlze na lávě.

Na Kostarice nefungují české mobily, takže jsem
se výsledek s Příbramí dozvěděl až o osm hodin
později. Kaufiho parádní přímák jsem si pustil snad
padesátkrát. Poprvé i podruhé jsem při tom zasté-
nal, jak při orgasmu. Rozhodčí nám mohl dát karet,
kolik chtěl, bylo mu to houby platné. Čáry máry.

Poděkoval jsem bohům a nešťastnici zakleté na
Rincon de la Vieja, dal si famózní ležák Imperial
a šel spát. Myslel jsem, že ráno kouzlo pomine – jak
to někdy v pohádkách bývá.

Ale omyl! Fungovalo i na prokleté větrné hůrce,
kde jsme nevyhráli... no ani nepamatuju. Po vče-
rejšku teda mám jasno, Bohemka je začarovaná,
jinak to být nemůže. 

Zdroj: http://coitus1905.bloguje.cz
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Vánoce s Klokanem se blíží, udělejte si čas ve
svém kalendáři. Tentokrát se v Ďolíčku sejdeme

v neděli 13. prosince a program začíná už od 13:30.
Společně si připomeneme nejkrásnější okamžiky
uplynulého roku, vyhlásíme ankety a uvedeme další
legendy do Společenství legend Bohemians. Samoz-
řejmě ani letos nebudou chybět speciální suvenýry,
zvláštní akce a program pro děti. V neděli odpoledne
bude Ďolíček vyhrazen vánoční atmosféře a vy bu-
dete moci pořídit dárky svým nejbližším.

Sledujte internetové stránky Bohemians, kde bu-
dete moci hlasovat v jednotlivých anketách. Na Vá-
nocích s Klokanem budeme všichni společně slavit
i kulaté narozeniny Dalibora Slezáka, ale ještě to
nebude rozlučka s kariérou. Přijďte se pobavit do
Ďolíčku a užít si předvánoční atmosféry ve společ-
nosti lidí, se kterými jste prožili krásný rok 2009.

VÁNOCE S KLOKANEMVÁNOCE S KLOKANEM

PROGRAM VÁNOC
S KLOKANEM

13:30 zahájení akce
13:30 – 17:30 prohlídka muzea
13:30 – 16:00 na pódiu DJ,

vstupy moderátora
14:00 – 15:45 Fotbalová škola

v Ďolíčku
16:00 vyhlášení Legend
16:15 Dalibor Slezák slaví

narozeniny
16:30 pozvání hráčů na pódium
16:40 vyhlášení hráče roku

a gólu roku
17:00 koledy, na pódiu DJ
17:30 ukončení akce
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Rozporuplné jaro má za sebou mládež
Bohemians 1905. Na vesměs kvalitní vý-
sledky vršovických výběrů hází špatné
světlo postavení A-dorostu, který je
v extralize poslední a na jaře bude mít
záchranářské starosti.

A-dorost (ročník 1991)
Nepovedený podzim má za sebou náš nejstarší

dorost. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského za
čtrnáct uplynulých kol dokázali vyhrát pouze jed-
nou, a to v derby se Slavií 5:2. Vršovičtí se tak krčí
na dně tabulky s pouhým ziskem sedmi bodů. V ta-
bulce pravdy mají Klokani hrozivých -14 bodů.

„Ročník 1991 byl problematický už v minulé se-
zóně. Pokusili jsme se ho doplnit o poměrně velké
množství hráčů a výsledek je nula. Mužstvo si ne-
sedlo a trápí se celý podzim. Trenér si přivedl ně-
které hráče, o kterých jsem byl i já přesvědčený, že
nám mohou pomoct, ale první co udělají je to, že tre-
néra shodí hned v prvních kolech extraligy. Po psy-
chické stránce mi mužstvo nepřišlo připravené. Dvě
červené karty za nesportovní chování v prvních třech
kolech je dost a ať chcete nebo ne, odrazí se to na
atmosféře v mužstvu. A to je problém realizačního
týmu. Právě ten musí pustit na hřiště mužstvo
a ukočírovat ho,” kritizuje strašidelný podzim A-do-
rostu sportovní ředitel mládeže David Vavruška.

B-dorost (ročník 1992)
O dost lépe je na tom ročník 1992. Trenér Josef

Pleticha se se svým týmem vyskytuje na páté pří-
čce druhé ligy dorostu a po očku pokukuje po ve-
doucím Liberci , na který však v této chvíli ztrácejí
mlaé naděje Bohemians dvanáct bodů.

„Začátek soutěže se nám moc nepovedl, ale pak
jsme se vzchopili, a tak mohu podzimní část sezóny
považovat za vcelku úspěšnou. ČLSD je však velmi
vyrovnaná jak kvalitou, tak bodově, a i když jsme na
pátém místě, tak musíme být ostražití i vzhledem
k mužstvům pod námi. Na jaro se proto chceme ná-
ležitě připravit,” hodnotí Pleticha výkony svého týmu.

C-dorost (ročník 1993)
Vynikající rozjezd měl do sezóny ročník 1993.

V úvodních šesti kolech prohrál jen jednou a držel se
v popředí tabulky. V polovině září prohrál tým vedený
Martinem Pačandou v Mladé Boleslavi a od té doby
nezná po konci utkání nic jiného, než právě pocit pro-
hry. Již osm zápasů v řadě čítá smutná série tohoto
týmu, který se propadl až ke dnu extraligové tabulky.

D-dorost (ročník 1994)
Michal Vychodil přebral v létě úspěšný tým roč-

níku 1994 a převedl jej do dorostenecké kategorie.
V druhé nejvyšší dorostenecké soutěži patří Bo-

hemce lichotivé třetí místo, se kterým se určitě
mladí Klokani nebudou chtít smířit a budou útočit
na prvenství v soutěži.

A-žáci (ročník 1995)
Další z klíčových ročníků Bohemácké mládeže ne-

prožívá dobrý podzim. Tým vedený zkušeným tre-
nérem Jaroslavem Rychlým zvítězil v úvodních
sedmi kolech jen dvakrát, a tak se vedení mládeže
rozhodlo odvolat realizační tým. Na místo Rychlého
přišel Petr Vanko a rozjezd s týmem neměl špatný.
Ve dvou zápasech vybojovali zelenobílí čtyři body
a zdálo se, že se tým nakopnul. Pak ale přišla po
špatném výkonu v Příbrami prohra a s nejstaršími
žáky to nevypadalo dobře. Ale následující dvě
výhry s Libercem a v Českých Budějovicích posu-
nuly A-žáky do středu tabulky. Ze závěrečných tří kol
s přímými konkurenty o záchranu v lize, ale Bohemka
vytěžila jen bod, a tak nás nečeká klidná zima.

„Máme před sebou ještě mnoho práce, ale pevně
věřím, že jsme na správné cestě. Záleží jen na kaž-
dém v týmu, jak k současnému stavu přistoupí,
a zda bude chtít naše současné výkony i výsledky
vylepšit. K vítězství vždy vede jen tvrdá a poctivá
práce a té nás čeká opravdu hodně,” apeluje Vanko
na žákovský výběr.

B-žáci (ročník 1996)
Naopak v relativním klidu mohou být u ročníku

1996. Lodivod Pavel Richtrmoc se pohybuje s B-žáky
v popředí divizní tabulky, a nemusí tak mít sestu-
pové starosti, o kterých se před sezónou spekulo-
valo. Realizační tým celé družstvo v létě vhodně
doplnil a výsledky se hned dostavují. Nejpříjemněj-
ším výsledkem byla určitě výhra v Teplicích 6:0.

„Hlavním úkolem v podzimní části divizní soutěže
bylo co nejvíce odehraných zápasů s naším roční-

Jak si vedla mládežJak si vedla mládež
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kem (nepůjčovat si z ročníku 95) a pokud možno
hrát v klidném středu tabulky, abychom se mohli
soustředit na fotbalovou práci do jarních bojů. Obě
věci se celkem podařily, i když výkony na hřišti byly
velmi nevyrovnané. Asi nejvíce jsme herně propadli
na Kladně (1:6), v zápasech se Sokolovem a Stře-
šovicemi také nebylo nasazení v pořádku, dále se
nám nevyvedli poločasy s Meteorem a například se
Spartou. Ale samozřejmě byla i spousta pozitivních
momentů,” hodnotí podzimní vystoupení svého
týmu Richtrmoc.

C-žáci (ročník 1997)
Jedním z nejpříjemnějších překvapení v průběhu

soutěže jsou prozatímní výsledky a především vý-
kony týmu C-žáků. Trenér Jaroslav Köstl praktikuje
se svými svěřenci pohledný kombinační fotbal, který
je dovedl až na třetí místo tabulky v České lize mlad-
ších žáků. Tuto soutěž mladí Klokani dokonce až do
šesté kola vedli, když si například poradili se Spar-
tou v jejím domácím prostředí 4:0. Ve středu sou-
těže přišla série zranění a nemocí, která tým na čtyři
utkání přibrzdila. Ze závěrečných šesti kol však už
vršovické naděje vytěžili plný počet osmnácti bodů.

„Povedl se nám herně začátek soutěže, což je
vždycky hodně důležité. Na ty výkony se nabalí i vý-
sledky, a tak je pohled do tabulky poměrně ra-
dostný. Těší mě, že jsme do týmu zabudovali nové
posily, kterých bylo opět hodně. Mrzí mě však, že
jsme si uprostřed sezóny nedokázali poradit s těmi
absencemi. Ke konci sezóny už byla na klucích vidět
únava, a proto jsme rád, že jsme podzim dohráli, tak
jak jsme dohráli. Hráčům vždycky říkám, že v daný
den se nemusí dařit fotbalové, ale utkání odbojovat
musí vždycky. Jsem rád, že tohle se až na pár výji-
mek dařilo,” hodnotí poměrně úspěšný podzim tre-
nér Jaroslav Köstl, který je u týmu druhým rokem.

D-žáci (ročník 1998)
Velmi dobře mají svou soutěž rozehranou také

u ročníku 1998. Svěřenci Václava Nedvěda se obje-
vují na předních příčkách divizní tabulky a i jejich
herní projev je obstojný. Po výborném začátku při-
šlo mírné výsledkové zhoršení, ale i tak je dosa-
vadní čtvrté místo chvályhodné.

„Celé mužstvo odvádělo dobré výkony po celou
dobu podzimní části soutěže, ve které se umístilo
na 4. místě. Příprava na jarní část bude náročná
a očekávám dobré výkony všech hráčů v kádru,”
sděluje svůj názor Václav Nedvěd.

E-žáci (ročník 1999)
Ročník 1999 vedený Jakubem Harantem účinkuje

v Pražském přeboru mladších žáků, ve kterém se
střetává především se staršími protihráči. Výsledky
i výkony jsou velmi proměnlivé a tomu odpovídá
i umístění ve středu přeborové tabulky.

„Kluci tuto sezónu nastupují v soutěži, kde se vět-
šinou potkávají se soupeři o rok či dva staršími
a zároveň hrají prvním rokem na velkém hřišti. Na
podzim jsme střídali lepší výkony s horšími, a tak
6. místo v polovině soutěže zřejmě odpovídá našim
současným možnostem. Zápasy nám ukázaly pozi-
tiva a hlavně nedostatky, na kterých budeme pra-
covat,” vyhlíží zimní přípravu Harant.

Starší přípravka A (ročník 2000)
Naše nejstarší přípravka je účastníkem Pražského

přeboru, ve kterém jsou svěřenci Filipa Součka na
průběžné páté pozici.

„Do podzimní části soutěže jsme všichni vstoupili
plni očekávání, a vydařená letní příprava byla pří-
slibem ke zdařilému vstupu, který se nám povedl.
Sehráli jsme velmi pohledná utkání s povzbudivými
výsledky. Vyhýbala se nám zranění a vynucené ab-
sence, tak jsme měli prostor pro experimenty se
sestavou. To se zřejmě projevilo na našem herním
projevu, který vždy nebyl ideální a ne všechny zá-
pasy byly podle našich představ, přesto se v nich
dala najít vždy nějaká pozitiva. Ve druhé části jsme
navázali na povedený začátek a podzimní sezonu
jsme zakončili třemi velmi povedenými zápasy, na
které budeme chtít navázat v jarní části soutěže,”
hodnotí podzim Filip Souček.

Mladší přípravka A (ročník 2001)
Ročník 2001 vedený Martinem Vankem hraje pře-

bor mladších přípravek. Po vynikajícím rozjezdu,
kdy v osmi kolech tým prohrál jen na ČAFC a držel
se na nejvyšších pozicích, přišel tvrdý pád při kon-
frontaci s pražskými „S”. Se Spartou prohrála naše
přípravka 1:13, na Slavii 0:7 a bude následovat
přezimování na třetí příčce.

� � �

Ostatní přípravková družstva hrají ve svých sou-
těžích povětšinou na předních pozicích a dělají tak
dobré jméno vršovické mládeži.
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TABULKY MLÁDEŽ 
1. liga staršího dorostu – ročník 1991 (trenér Jindřich Trpišovský)

Tým PZ V R P VG:OG PB
1. Sparta Praha 14 12 0 2 59 : 13 36
2. Mladá Boleslav 15 9 2 4 29 : 18 29
3. Sigma Olomouc 14 9 1 4 41 : 21 28
4. Jihlava 15 7 5 3 38 : 29 26
5. České Budějovice 15 7 3 5 26 : 17 24
6. Baník Ostrava 15 6 5 4 25 : 23 23
7. Slavia Praha 15 6 4 5 33 : 30 22
8. Hradec Králové 15 6 4 5 23 : 26 22
9. Viktoria Plzeň 14 6 3 5 24 : 24 21

10. Teplice 15 5 5 5 25 : 23 20
11. Slovácko 15 5 4 6 24 : 29 19
12. Most 15 4 3 8 19 : 33 15
13. Tescoma Zlín 15 4 2 9 18 : 29 14
14. Brno 15 2 6 7 14 : 31 12
15. Příbram 15 3 1 11 17 : 47 10
16. Bohemians 1905 14 1 4 9 12 : 34 7

1. liga mladšího dorostu – ročník 1993 (trenér Martin Pačanda)
Tým PZ V R P VG:OG PB

1. Sigma Olomouc 14 11 2 1 54 : 18 35
2. Baník Ostrava 15 9 4 2 28 : 14 31
3. Viktoria Plzeň 14 8 5 1 33 : 14 29
4. Mladá Boleslav 15 9 2 4 25 : 16 29
5. Slavia Praha 15 7 6 2 31 : 17 27
6. Jihlava 15 8 3 4 26 : 15 27
7. Sparta Praha 14 7 1 6 25 : 28 22
8. Teplice 15 5 2 8 16 : 24 17
9. České Budějovice 15 4 5 6 12 : 21 17

10. Hradec Králové 15 4 4 7 24 : 26 16
11. Slovácko 15 4 4 7 23 : 30 16
12. Brno 15 4 3 8 16 : 27 15
13. Příbram 15 4 2 9 21 : 28 14
14. Bohemians 1905 14 4 1 9 25 : 33 13
15. Tescoma Zlín 15 4 1 10 18 : 41 13
16. Most 15 2 3 10 10 : 35 9

Česká liga staršího dorostu – ročník 1992 (trenér Josef Pleticha)
Tým PZ V R P VG:OG PB

1. Liberec 15 11 2 2 38 : 20 35
2. Pardubice 15 10 2 3 31 : 13 32
3. Viktoria Plzeň B 15 8 4 3 26 : 14 28
4. Sparta Praha B 15 8 2 5 35 : 22 26
5. Bohemians 1905 B 15 7 2 6 30 : 19 23
6. Motorlet Praha 15 6 5 4 23 : 18 23
7. Hradec Králové B 15 5 7 3 18 : 15 22
8. Jablonec 15 6 2 7 27 : 32 20
9. DUKLA Praha 15 5 4 6 21 : 21 19

10. Teplice B 15 6 1 8 26 : 37 19
11. Slavia Praha B 15 5 3 7 22 : 23 18
12. Meteor Praha 15 5 3 7 20 : 22 18
13. Mladá Boleslav B 15 5 2 8 25 : 22 17
14. Most B 15 4 2 9 17 : 41 14
15. České Budějovice B 15 4 1 10 21 : 34 13
16. Sezimovo Ústí 15 3 2 10 15 : 42 11

Česká liga mladšího dorostu – ročník 1994 (trenér Michal Vychodil)
Tým PZ V R P VG:OG PB

1. Jablonec 15 10 2 3 46 : 24 32
2. Motorlet Praha 15 9 3 3 30 : 29 30
3. Bohemians 1905 B 15 8 5 2 38 : 26 29
4. Slavia Praha B 15 8 2 5 37 : 23 26
5. Sparta Praha B 15 7 4 4 41 : 21 25
6. Teplice B 15 7 3 5 27 : 21 24
7. Liberec 15 6 4 5 40 : 29 22
8. Viktoria Plzeň B 15 6 4 5 28 : 22 22
9. Mladá Boleslav B 15 4 6 5 21 : 21 18

10. Pardubice 15 4 5 6 24 : 28 17
11. České Budějovice B 15 4 4 7 20 : 28 16
12. Meteor Praha 15 3 6 6 14 : 22 15
13. Most B 15 4 3 8 26 : 39 15
14. Sezimovo Ústí 15 4 3 8 23 : 42 15
15. DUKLA Praha 15 3 5 7 15 : 31 14
16. Hradec Králové B 15 3 1 11 18 : 42 10

Česká liga starších žáků – ročník 1995 (trenér Petr Vanko)
Tým PZ V R P VG:OG PB

1. Slavia Praha 15 15 0 0 66 : 4 45
2. Liberec 15 9 3 3 29 : 20 30
3. Hradec Králové 15 8 3 4 37 : 25 27
4. Sparta Praha 15 8 1 6 44 : 23 25
5. České Budějovice 15 8 1 6 25 : 19 25
6. Jablonec 15 7 4 4 20 : 18 25
7. Motorlet Praha 15 7 2 6 32 : 29 23
8. Viktoria Plzeň 15 6 4 5 33 : 29 22
9. Teplice 15 6 2 7 25 : 29 20

10. Mladá Boleslav 15 6 1 8 21 : 29 19
11. Pardubice 15 5 2 8 20 : 25 17
12. Bohemians 1905 15 5 2 8 19 : 30 17
13. Příbram 15 4 1 10 33 : 53 13
14. Most 15 4 1 10 14 : 39 13
15. AFK Chrudim 15 2 6 7 18 : 34 12
16. Sokolov 15 2 3 10 17 : 47

Česká liga mladších žáků – ročník 1997 (trenér Jaroslav Köstl)
Tým PZ V R P VG:OG PB

1. Slavia Praha 15 13 0 2 63 : 17 39
2. Sparta Praha 15 11 2 2 60 : 16 35
3. Bohemians 1905 15 10 2 3 42 : 9 32
4. Příbram 15 10 0 5 33 : 22 30
5. Hradec Králové 15 8 4 3 46 : 17 28
6. Teplice 15 8 2 5 28 : 23 26
7. České Budějovice 15 6 4 5 30 : 36 22
8. Mladá Boleslav 15 5 6 4 21 : 21 21
9. AFK Chrudim 15 6 2 7 32 : 38 20

10. Sokolov 15 6 1 8 25 : 44 19
11. Motorlet Praha 15 4 3 8 18 : 26 15
12. Viktoria Plzeň 15 5 0 10 20 : 32 15
13. Most 15 4 2 9 20 : 36 14
14. Liberec 15 2 5 8 15 : 34 11
15. Jablonec 15 2 3 10 16 : 59 9
16. Pardubice 15 1 2 12 11 : 50 5

TABULKY MLÁDEŽ 
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Pražský přebor mladších žáků – ročník 1999 (trenér Jakub Harant)
Tým PZ V R P VG:OG PB

1. Braník 11 10 0 1 67 : 5 30
2. Admira 11 8 1 2 43 : 16 25
3. Motorlet B 11 8 1 2 35 : 9 25
4. Sparta C 11 8 1 2 32 : 14 25
5. Slavia Praha C 11 7 1 3 22 : 11 22
6. Bohemians 1905 C 11 4 2 5 10 : 21 14
7. Slavoj Podolí B 11 4 1 6 22 : 31 13
8. H.Měcholupy 11 4 0 7 16 : 37 12
9. Viktoria Žižkov B 11 3 2 6 17 : 20 11

10. ČAFC 11 3 1 7 21 : 39 10
11. Stodůlky 11 2 0 9 15 : 34 6
12. Libuš 11 0 0 11 10 : 73 0

Pražský přebor starších přípravek – ročník 2000 (trenér Filip Souček)
Tým PZ V R P VG:OG PB

1. Sparta 11 9 1 1 44 : 15 28
2. Sparta Krč 11 8 1 2 40 : 12 25
3. Braník 11 7 1 3 43 : 20 22
4. Slavia Praha 11 6 2 3 33 : 26 20
5. Bohemians 1905 11 5 2 4 34 : 28 17
6. Slavoj Podolí 11 5 2 4 21 : 30 17
7. Admira 11 4 4 3 30 : 27 16
8. Viktoria Žižkov 11 4 3 4 35 : 31 15
9. Tempo 11 3 0 8 23 : 46 9

10. Motorlet 11 2 2 7 30 : 40 8
11. Dukla 11 2 1 8 23 : 50 7
12. Aritma 11 0 3 8 10 : 41 3

Pražský přebor mladších přípravek – ročník 2001 (trenér Martin Vanko)
Tým PZ V R P VG:OG PB

1. Sparta 11 10 1 0 79 : 8 31
2. Slavia Praha 11 9 1 1 62 : 9 28
3. Bohemians 1905 11 8 0 3 50 : 28 24
4. Admira 11 7 2 2 46 : 17 23
5. Tempo 11 6 2 3 36 : 12 20
6. Motorlet 11 5 1 5 24 : 20 16
7. ČAFC 11 4 2 5 14 : 24 14
8. Viktoria Žižkov 11 4 1 6 29 : 45 13
9. Háje – SOS 11 3 0 8 23 : 40 9

10. Slavoj Podolí 11 2 2 7 8 : 40 8
11. SK Střešovice 11 1 2 8 12 : 83 5
12. Braník 11 0 0 11 10 : 67 0

1. třída mladších přípravek – ročník 2001 (trenér Daniel Vott)
Tým PZ V R P VG:OG PB

1. Vršovice 11 10 0 1 54 : 11 30
2. Dukla 11 9 0 2 74 : 19 27
3. Meteor 11 9 0 2 53 : 10 27
4. Loko. Vltavín 11 7 1 3 36 : 16 22
5. Admira B 11 5 2 4 25 : 30 17
6. Bohemians 1905 B 11 5 1 5 34 : 41 16
7. Motorlet C 11 5 0 6 34 : 50 15
8. Braník B 11 4 1 6 33 : 38 13
9. Libuš 11 3 1 7 14 : 35 10

10. Kolovraty 11 3 1 7 27 : 49 10
11. Třeboradice 11 1 2 8 9 : 63 5
12. Tempo B 11 0 1 10 4 : 35 1

BOHEMIANS 1905
Česká divize starších žáků – ročník 1996 (trenér Pavel Richtrmoc)

Tým PZ V R P VG:OG PB
1. Kladno 13 12 1 0 53 : 9 37
2. Meteor Praha 13 10 0 3 35 : 13 30
3. Sparta Praha B 13 10 0 3 34 : 15 30
4. Bohemians 1905 B 13 7 2 4 27 : 17 23
5. Teplice B 13 7 0 6 27 : 26 21
6. Ústí nad Labem 13 6 1 6 24 : 28 19
7. Rakovník 13 6 0 7 30 : 38 18
8. Most B 13 5 1 7 26 : 22 16
9. Neratovice-Byškovice 13 5 1 7 17 : 17 16

10. Česká Lípa 13 5 0 8 28 : 37 15
11. JUNIOR Děčín 13 5 0 8 17 : 31 15
12. Střešovice 13 4 1 8 17 : 27 13
13. Junior Praha 13 4 0 9 16 : 40 12
14. Sokolov B 13 1 1 11 9 : 40 4

Česká divize mladších žáků – ročník 1998 (trenér Václav Nedvěd)
Tým PZ V R P VG:OG PB

1. Sparta Praha B 13 11 2 0 67 : 10 35
2. Kladno 13 11 1 1 56 : 16 34
3. Meteor Praha 13 9 2 2 44 : 12 29
4. Bohemians 1905 B 13 8 3 2 35 : 20 27
5. Střešovice 13 7 2 4 32 : 19 23
6. Ústí nad Labem 13 6 2 5 19 : 17 20
7. Česká Lípa 13 6 2 5 23 : 32 20
8. Sokolov B 13 5 2 6 18 : 18 17
9. Most B 13 4 3 6 26 : 26 15

10. Teplice B 13 4 3 6 25 : 33 15
11. Junior Praha 13 3 0 10 9 : 40 9
12. JUNIOR Děčín 13 2 1 10 12 : 45 7
13. Neratovice-Byškovice 13 1 3 9 10 : 40 6
14. Rakovník 13 1 0 12 10 : 58 3

Pražský přebor starších žáků – ročník 1996 (trenér Pavel Hasman)
Tým PZ V R P VG:OG PB

1. Motorlet B 11 9 2 0 37 : 7 29
2. Admira 11 9 2 0 27 : 9 29
3. Bohemians 1905 C 10 6 2 2 27 : 16 20
4. Braník 11 5 2 4 24 : 16 17
5. Tempo 11 4 2 5 21 : 21 14
6. Meteor B 11 4 2 5 20 : 29 14
7. Aritma 11 3 4 4 22 : 15 13
8. Bohemians Praha 10 3 4 3 19 : 16 13
9. Viktoria Žižkov B 11 4 0 7 19 : 27 12

10. Dukla B 11 3 2 6 17 : 21 11
11. Libuš 11 2 4 5 12 : 15 10
12. H.Měcholupy 11 0 0 11 6 : 59 0

BOHEMIANS 1905
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Sportovní ředitel mlá-
deže David Vavruška
hodnotí uplynulý rok,
který strávil v Bohemi-
ans 1905.

Davide, v Bohemce jsi
právě rok. Poohlédni se za
uplynulými dvanácti mě-
síci a popiš nám, jak vní-
máš svůj přínos mládeži
Bohemians?

V první řadě bych rád navázal na první část otázky
a dodal...a jsem tu rád. Myslím, že to není otázka
pro mě, protože sám sebe hodnotit nejen nechci, ale
ani neumím. Můj přínos Bohemce by měl hodnotit
v první řadě Petr Svoboda. Mohu jen říct, že ten můj
rok v klubu je přesně odrazem toho, jak fotbal fun-
guje – jednou jsi nahoře, jednou dole. V jarní části
se povedla hlavně záchrana dorostu v extralize.
Musel jsem si sednout na lavičku dorostu, a i když
jsem to dělal velmi nerad, bylo to povedené jaro
nejen výsledkově, ale hlavně vztahem s hráči. Dost
mě to obohatilo a kluky doufám taky. Já mám vel-
kou radost z toho, že jsme s většinou z nich v kon-
taktu dál, a že na naši spolupráci vzpomínají rádi.

V létě došlo k velkému počtu změn na tre-
nérských postech, jaké byly důvody?

Kdo mě zná, tak se tomu asi ani nediví. I tady jde
však o práci s lidmi a ne všechno si sedne tak jak má
a ne všechno se podaří. I dnes bych dost věcí udě-
lal stejně, protože pokud mám řídit tolik mužstev
a tolik lidí v mládeži, tak mi těžko bude někdo vyčí-
tat, že chci pracovat s lidmi, u kterých mám pocit, že
mi odvedou dobrou práci. Ukázalo se ale, že půjde
o běh na delší trať. Jarní část sezóny jsme uspěchali,
chtěli jsme narovnat hned výsledky v soutěžích,
abychom z nich nesestoupili, a teď se nám to vrací.
Všechno má svůj čas, a jestli mám z něčeho špatný
pocit, tak z nedostatku trpělivosti, který jsem proje-
vil. Uchování nejvyšších soutěží za každou cenu
nebyl zrovna z momentálního hlediska ten nejlepší
počin. Jestli je naše cesta správná se ukáže v hori-
zontu tří let. Pokud bude situace pro mládež Bo-
hemky stejná, tak nemám na svém místě co dělat.

To zní dost sebekriticky, avšak po výborném
dorosteneckém jaru je situace v nejstarším
dorostu opět stejná, jako před rokem. Čím to
je, že výstavní tým mládeže Bohemky hraje
opět o záchranu?

Těch důvodů je několik. Nikdy nejde o jediného
jmenovatele, vždycky jde o několik spolu souvise-
jících okolností. Udělali jsme některé chyby a je
třeba si je přiznat. Ročník 1991 byl problematický
už v minulé sezóně. Pokusili jsme se ho doplnit
o poměrně velké množství hráčů a výsledek je nula.
Mužstvo si nesedlo a trápí se celý podzim. Trenér si
přivedl některé hráče, o kterých jsem byl i já pře-
svědčený, že nám mohou pomoct, ale první co udě-
lají je to, že trenéra shodí hned v prvních kolech
extraligy. Po psychické stránce mi mužstvo nepřišlo
připravené. Dvě červené karty za nesportovní cho-
vání v prvních třech kolech je dost a ať chcete nebo
ne, odrazí se to na atmosféře v mužstvu. A to je
problém realizačního týmu. Právě ten musí pustit
na hřiště mužstvo a ukočírovat ho. Dále je tady
problém, že se nám prostě z několika vyhlédnutých
hráčů nepodařilo přivést středního záložníka a ještě
jednoho krajního obránce. Ale zase na můj vkus
dost dlouho brečíme nad rozlitým mlékem. Musím
prostě vařit z toho, co mám, a ne se upínat a vzpo-
mínat na hráče, na které nemám finance nebo nej-
sme schopni přivést z jakýchkoliv důvodů. 

Přesně tak, navíc dle našich informací je
o hráče nadstandardně pečováno, takže v cel-
kovém kontextu asi i tohle hodně mrzí…

Nedá se než souhlasit. Poslední vzkaz hráčům
A dorostu ode mě v tuto chvíli je ten, že jsme je za
poslední půlrok pěkně rozmazlili. Chtěli jsme jim vy-
tvořit maximální podmínky, ale na hřišti se to roz-
hodně neodrazilo. To jsou dva fyzioterapeuti, dva
maséři… A tak si na to zvykli, že jdou za fyziotera-
peutem dneska pokaždé, když jim někdo v tramvaji
šlápne na nohu. Dorost v Příbrami, kde jsem působil
před angažmá ve Vršovicích, nic takového nikdy ne-
viděl. Ty snad ani neviděli, jak masér vypadá, ale jez-
dili po zadku a na nic si nestěžovali. Ani neměli kde.
Další věc je otázka bránění, která je v našem podání
pro dorosteneckou extraligu absolutně nedosta-
tečná. Jinak trenér Trpišovský si s hráči dal nějakou
práci, ale nevrátili mu ani třetinu. Nedávno jsem četl
výbornou větu od Vláďi Šmicra: „Nemůžeme vytvo-
řit hráčům maximální servis, bez vytvoření velkého
tlaku na výsledky.“ Přesně to sedí na náš A dorost. Je
toho zkrátka víc a čeká nás hodně práce.

Jaká je situace v dalších dorosteneckých ka-
tegoriích a u žáků?

Já mám z trenérů dobrý pocit. Rozhodně dělají
maximum a pro další rozvoj malých klokanů dě-
lají, co umí. Jsem rád, že se daří Pepovi Pletichovi
u B-dorostu v těžké soutěži. O kvalitách Michala Vy-

Mládež očima Davida VavruškyMládež očima Davida Vavrušky
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chodila, který zároveň působí jako šéftrenér žákov-
ské kategorie, a Martina Pačandy jsem přesvěd-
čený. Jinak mám velmi dobrý pocit z toho, jak
máme dnes obsazené trenéry v žákovské kategorii.
Jakub Havrant, Jarda Köstl, Václav Nedvěd i Pavel
Richtrmoc jsou trenéři na svých místech a doufám,
že jim to půjde i dál. Petr Vanko je tu krátce, na
jeho hodnocení je ještě čas. Jak již jsem říkal
v úvodu této odpovědi, tak si nemůžu stěžovat ani
na trenéry dorosteneckých kategorií. Opticky nám
kazí vysvědčení situace v A dorostu. Ta hází špatné
světlo i na věci, které jsou v pořádku.

V průběhu podzimní části soutěže byl od
starších žáků odvolán realizační tým. Proč
tomu tak bylo?

V první řadě proto, že ho odvolal šéf žákovské
 kategorie. Nemůžu si přinést domů koště a potom
nadá vat, že mi špatně mete. Všichni šéfové jednotli-
vých kategorií dostali kompetence a mantinely, ve
kterých se mohou pohybovat. Zároveň ale dodávám,
že jsou také za svá rozhodnutí zodpovědní. Samoz-
řejmě, že všechny záležitosti na poradách předklá-
dají, ale za některé věci musí nést také svou
zodpovědnost. Když budu zasahovat do všeho, budu
za chvíli stát na lavičce žáků v krajském přeboru
a stavět sestavu. Jardy Rychlého, který A-žáky tré-
noval zkraje sezóny je mi líto. Mluvili jsme spolu ně-
kolikrát a rozešli jsem se doufám v dobrém.
Každopádně je na místě mu poděkovat. Neudělal
toho pro Bohemku málo.

Pojďme k trochu jinému tématu. Jaká je
spolupráce mládeže s „velkou“ Bohemkou?

Spolupráce bohužel není ideální, ale myslím tím
spíš z naší strany. Byli jsme původně s Pavlem Hof-

tychem a Václavem Hradeckým domluveni na tom,
že budeme s talentovanými dorostenci pracovat
společně. Měli chodit na tréninky juniorky i A týmu.
Situace kolem A-dorostu nás dostala však rychle do
takového stresu, že jsme v určitých chvílích na naše
společné plány rezignovali. To beru ale na sebe.
Tohle je jeden z restů, na kterých musím zapraco-
vat. Kvůli hráčům, ale také proto, aby se mnou příště
někdo z „velké“ Bohemky chtěl vůbec spolupraco-
vat. Stále ale platí vzkaz všem dorostencům – pouze
za zásluhy. A ty posuzuji pouze v sobotu na hřišti.

I přes nelichotivou pozici dorostu se
i v tomto týmu objevují zajímavé individuality
s ohledem na A-tým. Hodně se mluví o jmé-
nem Hovorka a N´Dekre. Mají šanci pronik-
nout do áčka?

Mají šanci a nejsou sami. Je tu Tomáš Ondráček,
Egon Vůch nebo Roman Potočný a další. Cesta do
áčka je pro někoho delší, pro někoho kratší, ale jak
jsem říkal minule – každý z hráčů je svého štěstí
strůjcem. My je můžeme postrčit, ale svoje místo na
slunci si musí nakonec vykopat sami. Jsme domlu-
vení s trenérem Hoftychem, že již v zimní přípravě
dostanou někteří šanci. Ale jak jsem zmiňoval výše,
jen za zásluhy. Zadarmo nedostanou nic.

V průběhu podzimu se také udála nepříjem-
nost v podobě vážného zranění staršího žáka
Ondřeje Jelínka. Jak jsi tuto zprávu přijal?

Je mi strašně líto, co se Ondrovi stalo. Nemohl
jsem ho navštívit v nemocnici, protože dovolili k ná-
vštěvě pouze tři osoby, ale doufám, že se k němu
dostane můj pozdrav aspoň touhle cestou. Fotbal je
krutý, za vteřinu v něm může být všechno jinak, ale
já věřím, že to není Ondrův případ. Slyšel jsem, jak
začal bojovat a mám z toho velkou radost. Ondro,
drž se a čekám tě co nejdřív na hřišti!

Jaké jsou plány sportovního ředitele mlá-
deže pro jaro 2010?

Přišlo hodně nových trenérů, takže si především
potřebujeme zažít spolupráci, víc se sžít. V létě to
byl díky velkým změnám trochu zmatek. No a sa-
mozřejmě evergreen – pokusit se zachránit A-do-
rost v lize.

Poslední otázka, která musí padnout – objeví
se David Vavruška opět na lavičce?

Otázka je, jestli tam Vavruška patří. Zažil jsem to
už tolikrát. Vždy, když vedu mužstvo sám, je to
velká komplikace. Mám na starosti celou mládež
a ne jen výsledky jednoho mužstva. Vedení muž-
stva zabere dost času a energie, pokud se to má
dělat pořádně. Je mi ale jasné, kam směřuje otázka
a já nejsem zvyklý chodit kolem horké kaše. Tre-
nérem A-dorostu je Jindřich Trpišovský a do po-
sledního podzimního zápasu také bude. Po sezóně
si určitě všichni společně sedneme a vyhodnotíme
ji. Každopádně to řeknu takhle – 7 bodů po patnácti
kolech by bylo hodně málo... �
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Divize A
kolo Den Čas Domácí Hosté

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

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

3. 23. 8. 17:00 Příbram B Bohemians 1905 B

4. 29. 8. 10:15 Bohemians 1905 B Meteor Praha

5. 5. 9. 17:00 Votice Bohemians 1905 B

6. 13. 9. 10:15 Bohemians 1905 B Dukla Praha B

7. 19. 9. 16:30 Domažlice Bohemians 1905 B

8. 26. 9. 16:30 Kunice Bohemians 1905 B

9. 3. 10. 10:15 Bohemians 1905 B Doubravka

10. 11. 10. 16:00 Benešov Bohemians 1905 B

11. 17. 10. 10:15 Bohemians 1905 B Strakonice 1908

12. 24. 10. 14:30 Roudné Bohemians 1905 B

13. 31. 10. 10:15 Bohemians 1905 B Hořovicko

14. 8. 11. 10:30 Třeboň Bohemians 1905 B

15. 14. 11. 10:15 Bohemians 1905 B Tachov

Branky: 3. a 42. Barros.
Rozhodčí: Aubrecht – Kučka, Vacík.
ŽK: Kolísek, Brhlík, Bartek – Kaše, Hudec.
Diváků: 250.
Bohemians 1905 B: Marek – Baubín, Kolísek, Brhlík,
Ježdík – Gröbl, Barros (74. Himl), Augustín (83. Císař),
Květoň (54. Kavka) – Slezák, Bartek.
Tachov: Bobčík – Machač, Braun, Kaše (25. Hutta),
Viterna – Habart, Hudec, Puchnertl (46. Janoušek),
Šácha (63. Straka) – Bezděk, Malý.

Bohemians 1905 – Tachov 2:0 (2:0)
15. kolo

Posledním zápasem jsme završili divizní pod-
zim, který se odvíjel ve třech etapách,
z nichž ta poslední byla nejlepší. Závěr se

nám výsledkově i herně povedl a díky tomu jsme
vyskočili na třetí místo, které nám zaručuje klid pro
jaro. O postupu jsme ale relativně daleko, vedoucí
Příbram má náskok deseti bodů. V posledním ut-
kání na umělé trávě na Šeberově jsme přehráli Ta-
chov 2:0, když se o oba góly postaral Francouz
Benoit Barros, který ve svých dvaceti letech patří
k největším příslibům současné rezervy. Postupně
se v roli defenzivního záložníka vypracoval na oporu
týmu a díky poctivé práci dostává šanci i v A-týmu.
Už se zapojil do tréninkového procesu a fanoušci ho
asi uvidí v přípravě. I další hráče sledujeme vzhle-
dem k A-týmu, možná se do přípravy s áčkem za-
pojí ještě další dva fotbalisté. 

Kluci dostali po posledním zápase týden volno,
ale nyní už se zase hlásí do přípravy, protože jinak
by pauza byla až moc dlouhá. V tomto věku potře-
bují hráči co nejvíce trénovat, proto chceme využít
každého termínu. Soustředění budeme mít v do-
mácích podmínkách, tradičně se zúčastníme tur-
naje na Vyšehradě. Juniorka podle mého mínění na
podzim splnila svůj účel, teď ještě musí hráči udě-
lat krok dva. Uplatnit se v A-týmu. Pokud se to po-
vede byť jen jednomu z nich, budete to úspěch.

VVÁÁCCLLAAVV  HHRRAADDEECCKKÝÝ
ttrreennéérr  BB--ttýýmmuu

TABULKA PO 15. KOLE:
Tým PZ V R P VG:OG PB

1. 1.FK Příbram B 15 11 3 1 30:12 36

2. Kunice 15 7 6 2 12:5 27

3. Bohemians 1905 B 15 8 2 5 27:18 26

4. SK Marila Votice 15 7 3 5 26:20 24

5. FK Meteor Praha VIII 15 7 3 5 27:24 24

6. FK Tábor 15 7 2 6 22:21 23

7. Jiskra Domažlice 15 6 2 7 25:21 20

8. Jiskra Třeboň 15 6 2 7 21:24 20

9. SK Benešov 15 6 2 7 21:29 20

10. Slavoj Řevnice 15 6 1 8 28:30 19

11. FK Tachov 15 5 3 7 29:28 18

12. SK Senco Doubravka 15 5 3 7 25:28 18

13. SK Strakonice 1908 15 5 3 7 17:22 18

14. FK Hořovicko 15 4 3 8 20:25 15

15. Malše Roudné 15 3 5 7 13:23 14

16. FK Dukla Praha B 15 3 5 7 18:31 14

Konec dobrý,
skoro všechno
dobré

Konec dobrý,
skoro všechno
dobré
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TERMÍNOVÁ LISTINA
BOHEMIANS 1905
A-TÝM, PODZIM 2009

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

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

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

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

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

6. kolo – 4352 diváků 0:1 FK Mladá Boleslav
Bohemians 1905

7. kolo – 6538 diváků 2:0 Bohemians 1905
SK Dynamo Č. Budějovice

8. kolo – 5120 diváků 1:0 FK Teplice
Bohemians 1905

9. kolo – 7500 diváků 1:1 Bohemians 1905
SK Slavia Praha

10. kolo – 4414 diváků 0:0 Střížkov
Bohemians 1905

11. kolo – 5748 diváků 0:1 Bohemians 1905
1. FC Slovácko

12. kolo – 5621 diváků 3:1 FC Baník Ostrava
Bohemians 1905

13. kolo – 5847 diváků 0:1 Bohemians 1905
FC Slovan Liberec

14. kolo – 5428 diváků 1:0 Bohemians 1905
1. FK Příbram

15. kolo – 3122 diváků 1:2 SK Kladno
Bohemians 1905 (Strahov)

16. kolo – 28. 11. sobota 18:15 Bohemians 1905
AC Sparta Praha (Strahov)

Mužstvo Z V R P S B

1. FK Teplice 15 9 5 1 29:16 32

2. FK Baumit Jablonec 15 9 3 3 16:11 30

3. AC Sparta Praha 15 7 8 0 17:7 29

4. FC Baník Ostrava 15 8 4 3 21:15 28

5. FC Viktoria Plzeň 15 7 5 3 17:13 26

6. FK Mladá Boleslav 15 7 4 4 28:18 25

7. SK Sigma Olomouc 15 6 4 5 27:15 22

8. SK Slavia Praha 15 5 6 4 18:13 21

9. 1. FK Příbram 15 6 2 7 14:15 20

10. Bohemians 1905 15 4 5 6 9:11 17

11. FC Slovan Liberec 15 5 2 8 15:22 17

12. 1. FC Brno 15 4 5 6 12:19 17

13. 1. FC Slovácko 15 4 1 10 13:22 13

14. Dynamo Č. Budějovice 15 2 5 8 10:21 11

15. SK Kladno 15 3 2 10 10:24 11

16. Střížkov 15 3 1 11 15:29 10

GAMBRINUS LIGA,
SEZONA 2009/2010
Celková tabulka 15. kolo
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BOHEMIANS 1905 AC SPARTA PRAHA

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

BRANKÁŘI
1 Radek Sňozík 17. 10. 1975

19 Jiří Havránek 09. 01. 1987
28 Václav Marek 16. 03. 1981

OBRÁNCI
3 Pavel Lukáš 20. 11. 1975
4 Josef Jindřišek 14. 02. 1981
7 Marek Nikl 20. 02. 1976
9 Jiří Rychlík 24. 11. 1977

17 Ivan Janek 01. 07. 1986
24 Michal Pávek 13. 02. 1985
27 Martin Cseh 22. 08. 1988

ZÁLOŽNÍCI
5 David Bartek 13. 02. 1988
6 Jan Štohanzl 20. 03. 1985
8 Ivan Hašek 30. 08. 1987

11 Ferenc Róth 24. 12. 1978
13 Jan Růžička 26. 08. 1984
30 Tomáš Hrdlička 17. 02. 1982
32 Lukáš Adam 05. 09. 1980
33 Michal Dian 30. 11. 1981

ÚTOČNÍCI
10 Dalibor Slezák 28. 01. 1970
12 Lukáš Hartig 28. 10. 1976
14 Martin Nešpor 05. 06. 1990
15 Jiří Kaufman 28. 11. 1979
21 Milan Škoda 16. 01. 1986
22 Aziz Ibragimov 21. 07. 1986
23 Luděk Zelenka 11. 09. 1973

TRENÉŘI
HLAVNÍ TRENÉR: JOZEF CHOVANEC
ASISTENT TRENÉRA: MARTIN HAŠEK
ASISTENT TRENÉRA: JAN KMOCH
ASISTENT TRENÉRA: JAN STEJSKAL

BRANKÁŘI
24 Matúš Kozáčik 27. 12. 1983
26 Milan Švenger 06. 07. 1986
29 Jaromír Blažek 29. 12. 1972

OBRÁNCI
2 Tomáš Řepka 02. 01. 1974
3 Manuel Pamič 20. 08. 1986
4 Niklas Hoheneder 17. 08. 1986
6 Roman Hubník 06. 06. 1984

15 Jiří Kladrubský 19. 11. 1985
16 Martin Sus 15. 03. 1990
18 Martin Kuncl 01. 04. 1984
30 Lukáš Hejda 09. 03. 1990

ZÁLOŽNÍCI
7 Marek Střeštík 01. 02. 1987
8 Patrik Berger 10. 11. 1973

11 Igor Žofčák 10. 04. 1983
13 Ondřej Kušnír 05. 04. 1984
19 Luboš Kalouda 20. 05. 1987
20 Juraj Kucka 26. 02. 1987
22 Martin Zeman 28. 03. 1989
23 Denis Kovba 06. 09. 1979
25 Kamil Vacek 18. 05. 1987
27 Luboš Hušek 26. 01. 1984
28 Zdeněk Folprecht 07. 01. 1991

ÚTOČNÍCI
9 Alexander Prudnikov 26. 02. 1989

10 Martin Jirouš 27. 11. 1986
12 Bony Wilfried 10. 12. 1988
14 Václav Kadlec 20. 05. 1992
17 Jan Holenda 22. 08. 1985


